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

V. ÉVFOLYAM 1934 L SZÁM

OLVASÓINKHO Z.

A ,,Földgömb“ jelen, 1934 januári 
számával új korszakába lép.

Dr. M illeker  Rezső egyetemi ta
nár, a Magyar Földrajzi Társaság alel- 
nöke, a „Földgömb“ alapítója s eddigi 
szerkesztő-kiadója, a népszerű folyó
iratot átadta a Magyar Földrajzi Tár
saságnak, s a „Földgömb“ ezentúl nem 
Debrecenben, hanem Budapesten jele
nik meg, a Földrajzi Társaság kiadá
sában.

Dr. Milleker Rezső hervadhatatlan 
érdemeket szerzett a magyar földrajzi 
irodalom terén azzal, hogy megalapí
totta és négy éven át nagy tudással, ki
váló ízléssel és lelkes ügybuzgósággal 
szerkesztette ezt a z  első m a g y a r  n é p 
sze rű  fö ld ra jz i  fo ly ó ira to t. Jóllehet dr. 
Milleker Rezső a ,,Földgömb“-öt a 
Földrajzi Társaság égisze alatt indí
totta meg, a vállalkozással járó min
den eredmény egyedül az ő kezdemé
nyezésének és fáradhatatlan munkás
ságának volt köszönhető, mint ahogy 
egyedül ő viselte a kezdet nehézségei

vel járó súlyos anyagi terheket is. Rendkívül nehéz körülmények közt, lankadat
lan kitartással, megfeszített munkával, áldozatok árán is mindent elkövetett, 
hogy a „Földgömb“ elérje kitűzött célját, azt, hogy elterjedjen a müveit magyar 
társadalomban és népszerűsítő irányával felhívja a figyelmet a földrajzi tudo
mány nagy fontosságára. Mikor aztán dr. Milleker Rezső megküzdött a kezdet 
nehézségeivel s a „Földgömb“-öt szilárd erkölcsi és anyagi alapokra helyezte, 
elérkezettnek látta az időt arra, hogy — másirányú fontos feladataira és köte
lezettségeire való tekintettel — a folyóiratot átadja a Magyar Földrajzi Társa
ságnak. Ezzel a szó szoros értelmében ajándékot, még pedig igen értékes aján
dékot adott Társaságunknak. A Földrajzi Társaság választmánya, felfogva 
az átadás teljes jelentőségét, 1933 december 7-én tartott ülésén legnagyobb

Milleker Rezső dr., a „Földgömb“ alapítója.



elismerését és köszönetét fejezte ki dr. Milleker Rezsőnek a „Földgömb” ala
pításáért, eddigi szerkesztéséért és az átadásért, valamint azért az önzetlen, 
nemes és eredményes munkáért, amellyel a földrajzi irodalom és a Föld
rajzi Társaság ügyét előmozdította.

A Magyar Földrajzi Társaság választmánya minket bízott meg a „Föld
gömb“ szerkesztésével. Tudatában vagyunk a feladat jelentőségének s annak, 
hogy a „Földgömb“ ezentúli irányításában mindenkor azokat a szemponto
kat és eszményi elveket kell követnünk, amelyeket dr. Milleker Rezső tűzött 
ki a folyóirat alapításakor s négy esztendőn keresztül valóra is váltott. 
Minden erőnkkel arra fogunk törekedni, hogy a jeles alapító szellemében szer
kesszük továbbra is a „Földgömb”-öt, sőt — éppen dr. Milleker Rezső mesz- 
szetekintő célkitűzéseit követve — a folyóiratot fejlesszük és fokozott mérték
ben kedveltté tegyük a művelt magyar közönség és a földrajztudomány bará
tainak körében.

Kérjük a „Földgömb” olvasóit és barátait, ajándékozzanak meg bennün
ket jóindulatú bizalmukkal és tanúsítsák folyóiratunk iránt ezentúl is azt az 
érdeklődést és ragaszkodást, amelyet a „Földgömb” dr. Milleker Rezső szer
kesztésében méltán megérdemelt.

A  „  b ö l d g ö m b “ s z e r k e s z tő i .

KÍNA É S JA PÁ N .
Irta Cholnoky Jenő dr.

Az európaiak szemében ez a két nép majdnem ugyanaz, művészetük, gon
dolkozásmódjuk — a legtöbb európai tudatában — egészen egyforma s nehe
zen tudják megkülönböztetni őket egymástól. De még a magasabb rnüveltsé- 
güek, sőt még a tudósok nagy része is. azt hiszi, hogy a japániak más nyelven 
beszélnek ugyan, mint a kínaiak, de egyébként annyira hasonlítanak egymás
hoz s olyan egyforma egész műveltségűk, hogy nem is érdemes külön beszélni 
róluk.

Pedig ez éppen tudományos szempontból óriási tévedés! A két nép és a 
két ország minden tekintetben olyan lényegesen különbözik egymástól, hogy 
nincs Európában két nép és két ország, amelyik annyira messze volna egy
mástól.

Kína sokkal nagyobb, mint Japán s ha Japán későbbi hódításaitól elte
kintve, egyedül a négy fő szigetre (Hondo, Jezo vagy Hokkaido, Sikoku és 
Kiu-Siu) szorítkozunk, akkor Japán sokkal hidegebb éghajlat alatt fekvő
nek bizonyul, mint Kína. Japán legdélibb része ugyanazon a szélességen van, 
mint Kínában a Jang-ce-kiang völgye. De ettől a völgytől délre még Kíná
nak igen nagy darabja terül el. Legdélibb részéve! belenyúlik már a forró ég
övbe! Legészakibb része meg Mandzsúria határvidékén télen érzi a szibíriai 
hideget s Pekingben januáriusban gyakran lemegy a hőmérő 50°-kal is 0° alá! 
Ilyen hidegek Japánban nincsenek!

Mindkét ország a monzun-szélrendszer hatása alatt áll. Ez az óriási szél
rendszer abban áll, hogy télen a szél a kontinens belsejéből a tenger felé fúi. 
Ez a szél nagyon száraz és nagyon hideg. Nyáron megint a szél a tengerről
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fúj a kontinens bel
seje felé. Ezért 
enyhe, nedves és 
temérdek esőt zú
dít a tenger felé 
tekintő hegyolda
lakra.

No már most 
ennek következté
ben Kína terüle
tén nyáron majd
nem mindenütt egy
forma hőmérsék
letű, meleg, nedves 
időjárás uralkodik. 
Északkínában ép
pen úgy, mint Dél- 
kínában. Alig van 
ilyenkor különbség 
Kanton és Peking 

közt, pedig szélességükben (az egyenlítőtől való távolságukban) akkora köz
tük a különbség, mint Budapest és Kairó közt. Kanton az egyiptomi Asszuán 
szélességén van, Peking meg délebbre van, mint Napoli Itáliában!

Annál nagyobb a különbség a két hely közt télen! Ilyenkor Peking olyan 
hideg, mintha valahol Kola félszigeten volna, Kanton meg olyan meleg, mintha 
Délitáliában volna!

Még feltűnőbb a hőmérséklet roppant gyors téli csökkenése Japán déli 
részétől északi részéig. Sehol a Földön ilyen gyors átmenetet meleg tél és 
hideg tél közt nem találunk, mint éppen japánban! Emmiatt ennek a kis ország
nak rendkívül változatos éghajlata van. Igazi száraz területei nincsenek, de a 
középhőmérséklet is, meg a téli hőmérséklet is csodálatos gyorsan apad észak 
felé. A legdélibb szigeteken, Kiu-Siun és Sikokun majdnem szubtrópusos nö
vényzet díszük, van ott pálma, bambusz, rizs, stb., a legészakibb szigeten, 
Jezom pedig már alig lehetséges a földművelés és az erdők közel ugyanolyan 
összetételűek, mint Kamcsatka félszigeten!

Az éghajlatban mutatkozó eltérés még magában nem volna elegendő a 
Kína és Japán közt mutatkozó, szembetűnő ellentéteket megmagyarázni, külö
nösen azért nem, mert a kínaiak igazi hazája, a kínai műveltség valószínű 
szülőhelye, a Jang-ce-kiang völgye olyan éghajlatú, mint Déljapán s Japán 
műveltsége is innen indult ki, különösen Kiu-Siu sziget nyugati oldalán az 
úgynevezett Szacuma terület valószínűleg az egész japáni nemzet és művelő
dés kiinduló helye.

A két ország közt levő különbségnek első és legfontosabb oka az, hogy 
Kína a kontinensen fekszik, szomszédságában vad hegyi lakók vagy a pusz
tákon kóborló, hódító hajlandóságú, sátoros pásztornépek laknak. A kínai
nak tehát félelmetes ellenségei vannak. Ezzel szemben Japán olyanformán, 
mint Nagybritannia Európa mellett, a „splendid isolation“ kényelmes hely
zetét élvezi. Csak hajón lehet megtámadni, ez pedig az ó- és középkorban, 
ilyen nagy országra nézve nem jelentett nagy veszedelmet.

A második nagy különbséget az okozza, hogy Kína igen nagy földrajzi

F

Kopár észak-kínai hegyek, az Alföld északi széléről nézve. A falu széles 
utcái a közlekedés módjához, magas tetői, cserépfedelei az éghajlathoz 

alkalmazkodtak.
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egységekből tevődik össze, tehát mondhatnám ázsiai jellegű, viszont Japán 
éppen olyan apró medencékre bomlott terület, mint Itália, de természetesen 
sokkal' nagyobb.

Végül a harmadik igen nagy fontosságú ok abban rejlik, hogy Japán ve
szedelmes földrengésterület és rajta igen heves működésű vulkánok is dühön- 
genek, ezzel szemben Kínában nem igen ismeretes a földrengés, működő vul
kánjai nincsenek, sőt még kialudt vulkánokról sem tudunk.

Aki Kínában utazik, annak azonnal feltűnik, hogy milyen szörnyen kopá
rak a kínai hegyek! Kínában erdőt látni nem lehet. Ami fára szüksége van a 
kínainak, azt ültetvényekből veszi. Minden udvar, minden temető tele van fák
kal, látni szép rendes faültetvényeket is, kisebb foltokon, de a fák alatt a föl
det felhasználják termelésre. Különösen hüvelyeseket lehet ilyen helyen ter
meszteni.

Ezzel szemben Japán hegyvidékeit gyönyörű erdők borítják. A hegyek 
oldalán messze felhatolnak a lombos fák, aztán ezek fölött gyönyörű fenyő
erdők következnek. Az erdőkben nagyon sokféle fa van, ebben a tekintetben a 
japáni erdők messze felülmúlják az európai erdőket. A japáni mindenütt erdőt 
nevel ott, ahol nem tudja a földet művelni. A Japáni beltenger a három déli 
sziget közt, sziklás partú, temérdek apró szigettel díszített, bonyolult tenger- 
szoros, Japán igazi szíve-lelke. Ennek partjain minden sziklát, minden köves 
magaslatot fák, erdők díszítenek, valóban leírhatatlanul széppé téve a képeket. 
Milyen óriási ellentét ez az alacsony bozóttal benőtt, délkínai és a füves oldalú 
északkínai hegyekkel szemben!

Mi lehet ennek az oka?
Véleményem szerint a legfőbb ok az, hogy a kínai földműves minden ve

szedelmes ellensége az erdőkben lakott. Itt lakott mindenekelőtt a rettentő 
tigris. Kínából teljesen kiirtották, pedig a kínai mesék és eposzok sokat beszél
nek a tigrisekről, aztán meg Mandzsúriában ma is ott él a bengáli tigris, tehát 
meg kellett lenni az összeköttetésnek is. A tigrisen kívül párduc, medve és más 
fenevad, sőt még sok olyan szelídebb vadállat is lakott, amely szörnyű pusz
títást tudott véghezvinni a müveit földeken, mint ahogy azt nálunk is gyakran 
megteszik a szarvasok és vaddisznók.

Még ezeknél is veszedelmesebb ellenségeik voltak a barbár hegyi lakók. 
Tudjuk, hogy Délkína hegyeiben ma is rezervációkban élnek a Miau-c’ és Loio 
népek. El vannak különítve fallal, nem szabad nekik onnan kijönni s a kínaiak
nak sem tanácsos a rezervált területekre belépni. De Kína és Hátsó-India 
határhegységeiben ezeknél még sokkal vadabb hegyilakók is élnek, a hírhedt 
san-törzsek. Ezek mindig veszélyeztetik a völgyekben felnyomuló, békés kínai 
földműveseket.

Az erdők kiirtásával a vad hegyi lakóknak életlehetőségét vették el. Ezért, 
ha valahol a kínaiak, a völgyeken fölfelé hatolva, megtelepedtek, első dolguk 
volt az erdőket nagy környezetben kiirtani. így aztán a kínai népnek mintegy 
természetévé vált az erdő gyűlölete.

A harmadik ok, amiért a kínai az erdőt kiirtotta, abban rejlik, hogy a 
kínainak eredetileg nincs szüksége fára, mert az eredeti kínai ház, bútor és 
szerszám mind bambuszból készül. A bambusz rendkívül gyorsan növő, igen 
kemény és szilárd nádféle, bámulatos, mi mindenre lehet ezt felhasználni! Dél- 
kínának egyszerű tanyai és falusi házai kizárólag bambuszból készülnek. Bam
buszoszlopok tartják a bambuszgyékényekből álló falakat, bambuszból van
nak a tetőszerkezet gerendái s bambusz-félcsövekből van a fedélhéj, mint
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ahogy mi a fél-hengeralakú kupás-cserepeket használjuk. Ebből az arhitek- 
túrából fejlődött ki a gyönyörű kínai építő-stílus. Ennek remek alkotásait ké
peink mutatják ugyan, de a valóságban kell őket látni, hogy éppen úgy elra
gadjanak bennünket, mint a legszebb európai építő-ízlések pompás alkotásai.

Ez az építő-ízlés elterjedt egész Belső- és egész Kelet-Ázsiában s bátran 
merem állítani, hogy Földünkön a legtöbb templom és középület ebben az 
ízlésben épült.

Kínából terjedt át ez az építő-stílus Japánba is. De ott ez az arhitektúra 
talált már odavaló, régi, helyi építőmódot is. Japán őslakossága nem termesz
tett bambuszt, nem használta építésre. Japán őslakossága minden valószínűség 
szerint egyrészt a Hátsó-Indiai szigetek lakóival volt rokonságban, másrészt 
északon, a hidegtelü vidékeken a jn u  volt. Az ajnu nép töredékei ma is élnek 
Jezón (Hokkaidon) és a Kurili-szigeteken. A mondjuk Szunda-rokonságú nép 
azonban teljesen beleolvadt a japáni népbe. Ez a nép cölöpökre épített faháza
kat. A japáni templomok építőstílusában ezt a cölöpépítkezést lépten-nyomon 
megtaláljuk, sőt sok tengerparti ház a Beltenger környékén, aztán meg a tó
parti házak is még ma is sokszor épülnek cölöpökre.

Japánban a faház nélkülözhetetlen a földrengések miatt. Tudjuk, hogy 
Japánban vannak vidékek, ahol a szó szoros értelmében, mindennap van föld
rengés, sőt Nippon-sziget derekán, az úgynevezett Nagy-árok közelében még 
ennél is több a földrengés. Gifu és Nagoya vidékén egy évben 400—500 föld
rengés szokott lenni, de sehol a szigeteken nincs biztonság, mindenütt, úgy-

Erdös japáni hegyek, előtérben szép virágoskert. A kertben fából épített, eredetileg cölöpökön álló,
földrengésbiztos ház.
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szólván, napi esemény. Ilyen körülmények közt a japániak kénytelenek föld
rengésbiztos házakat építeni. Hogy értenek hozzá, azt mutatja temérdek régi, 
gyönyörű templomuk, mint pl. a mesés Nikko-templomcsoport.

Bambuszból nem lehet földrengésbiztos házat építeni, mert a bambusz
oszlopokat nem lehet a földbe ásni. Ezeket mindig kőcsészékbe állítják, csak 
egyszerűen a földre helyezve, mert különben a bambusz-oszlop hamar elrot
had. Az ilyen háznak pedig csak erősebb szél kell s úgy dől össze, mint a 
kártyavár! Ezért a japániak nem építhetnek köböl, téglából, nem építhetnek 
bambuszból, hanem -— a modern európai technikai módszerektől eltekintve — 
egyedül fából. Csak a fedélhéj készül cserépből a tüzveszélyesség miatt. A 
faház gerendázatát szorosan össze lehet kötni s így még igen erős rengések
kel is sikeresen meg tud küzdeni.

Az ilyen faház persze hűvös, télen hideg, eleget panaszkodnak a Kurili- 
szigetek utazói, hogy a papírosfalu, könnyed japáni faházakban hihetetlen 
hideg van s mégsem építenek melegebb, kő- vagy téglaházakat. Nem lehet a 
földrengések miatt.

A japáni arhitektúra tehát úgy alakult ki, hogy az ősi cölöpépítménnyel 
szövődött össze a kínai bambusz-stílus, persze fatechnikával. A kínai faházak 
bambusz-technikával készülnek, ezt már több helyen részletesen kimutattam. 
A japáni házaknak azonban szépen fejlett fatechnikája van, csak a stílusa 
bambusz-stílus. Ügy ahogy az eredetileg keményfából épített görög templo
mok is a stílusában, faragott-kőből készültek!

Íme tehát a kínainak nincsen szüksége fára, a japáni meg nem lehet meg 
nélküle. Ezért Kínában csak a veszedelmes voltát látták az erdőnek, kímélni 
őket nem kellett. Japánban viszont az erdőkben nem rejtőzködött semmiféle 
jelentősebb ellenség, a fára meg nélkülözhetetlen szükségük volt, tehát tele 
van minden erdővel, fával.

Az erdőknek ezzel a szinte vallásos kultuszával szinte velejár a kertek és 
virágok kultusza is. Kínában virágkertészetet, általában kerteket nem látni. 
Egyedül a síremlékek körül van fa és virágdísz. De a kínai nagyon szereti a 
természetes, szép vadvirágokat és a virágzó bozótokat. Amikor a délkínai he
gyeket tavasszal ellepi a rhododendron égő piros virága, akkor a kínai müveit 
ember éppen olyan elragadtatással beszél róla, mint a japáni az ő virágzó cse- 
resnyefáiról. Kétségtelen azonban, hogy ebben a tekintetben a kínai sokkal 
ridegebb, racionálisabb gondolkozású, mint a poézisre hajlandóbb japáni.

Honnan származik ez a lelkületbeli különbség? Arra is rá fogunk térni, 
de előbb egy pillantást kell vetnünk a japáni és kínai ház belsejébe. A kínai 
házban jól elválasztott szobák és sok bútor van. Eredetileg ezek is bambusz
ból vannak. Rendkívül ügyesen tudnak a kínaiak bambuszból asztalt és széket, 
ágyat és szekrényt, vizeskorsót, pénzperselyt, seprűt, lapátot, szalmahányó 
villát, csáklyát, árbocot, stb., stb. készíteni. A japáni szobákat csak eltolható 
falak, papírosfalak választják el, bútor nincs bennünk, csak a fal fülkéjébe 
beleépített szekrény, ebben tartják az ágyneműt, az is csodálatosan kevés. A 
szoba padlóját gyékények takarják s ezeknek tisztaságára szinte az ideges
ségig nagyon vigyáznak, mert hisz erre ülnek, erre feküsznek, ezen esznek, 
stb. Feltűnő nagy különbség a kínaival szemben. Ezt a japáni bútorhiányt nem 
tudom megmagyarázni. Lehet, hogy a cölöp-építkezés, de lehet, hogy a föld
rengések pusztításai tanították rá a japániakat, hogy ne legyen sok bútoruk.

Rendkívül nagy és feltűnő a kínaiak és japániak mentalitásának, gondol
kozásmódjának és erkölcsi felfogásának különbsége. Kína ugyanis igen nagy
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földrajzi egységek
ből áll. Óriási nép
tömege nem ismert 
vele egyenrangú el
lenséget, ezért Kíná
ban egyáltalában 
nem fejlődtek ki a 
harci erények. Japán 
kicsiny medencék 
csoportja, mind
egyik külön kis vi
lág s mindegyiknek 
külön érdekei van
nak, ezért kifejlő
dött a partikulariz- 
mus, a harciasság, 
az ököljog, a lova
giasság, stb. A me
dencék valóságos 
külön kis országok 
voltak, egy-egy hü- 
bérúr, dairnio veze
tése alatt. A dai- 
miók egymással har
coltak, a harcban 
kitűnők nemességet, 
előjogokat kaptak. 
Ezek a szamurai-k. 
A japáni harciasság, 
vitézség, rendkívül 
éles ellentétben áll 

a pacifista kínai mentalitással. Kínában a legmegvetettebb foglalkozások közé 
tartozik a katonai.

Ezért a kinai sokkal konzervativusabb, mint a japáni. A japáni mindig 
harcban áll, ha nem egymásközt, akkor más nemzetekkel s minden eszközt 
felhasznál uralkodó hajlandóságának kielégítésére. Ezért rohamosan vette át 
az európai fegyvereket, technikai eszközöket s ma már olyan óriási, európai 
jellegű ipart teremtett, hogy a legveszedelmesebb vetélytársa az európai iparos 
nemzeteknek.

A japáni nép két évezreden át meglehetősen elzárkózva, magában élt s 
ez alatt állandóan folyt a versengés az egyes medencék közt. Emiatt a nép 
nem szaporodott el túlságosan s olyan jólét keletkezett a szigeteken, hogy az 
európaiakkal való megismerkedés idején valóban Földünk legboldogabb, leg
szebben élő népe volt a japáni. Mivel a belső küzdelmekben mindig csak a 
férfiak vettek részt, ezek hullottak el az örökös verekedésekben, azért nagy 
nőfelesleg támadt. Ennek következménye lett a sajátságos japáni női élet, a 
gésák, a josivara intézménye, a könnyű erkölcsi felfogás, a férfiak és nők 
majdnem teljesen szabad érintkezése. A temérdek felesleges nő között igen 
erős verseny keletkezett a férfiakért s ezért fejlődött ki a japáni nők gondos 
testápolása, folytonos fürdése és tisztálkodása. Természetes, hogy ez a férfia-

A Nap temploma Pekingben. A kínai bambusz-építés ízlésének egyik leg
szebb alkotása. A tetőfedés bambuszcsöveket utánzó szerkezete feltűnő. 
A templom márvány mellvédökkel, pompás lépcsőkkel és lovas feljárókkal 

díszített magaslaton áll.
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kát is magával ragadta s Japánban rendkívül kifejlődött a mindennapos fürdés 
szokása.

Ne' gondoljuk azt, hogy ez valami körmönfont okoskodás! A földrajzi 
viszonyoknak teljesen szigorú konzekvenciáját látjuk itt egész sorozatban ki
fejlődni. Az elzárkózottság nem kényszeríti a népet összetartásra. A meden
cékre való tagoltság ugyanazt a partikularizmust fejfeszti ki, mint amit Itáliá
ban látunk az új korban. A medencék egymásközt való folytonos versenygése, 
küzdelme megszüli a harciasságot, a lovagiasságot, a harci erényekkel együtt 
a nagy férfihalandóságot.

Ennek meg viszont rendkívüli nőfelesleg lesz a következménye, ezzel jár 
együtt a nők erős versengése a férfiakért. Amint nálunk a kurtizánok igyekez
nek leggtisztábban tartani testüket, ruházatukat, azonképpen a japáni nők is 
ebben versenyeznek egymással és létrejön az a különös nagy tisztaság és test
ápolás, amit az európai utazók mindég olyan elragadtatva dicsérnek.

A kínaiak közt nincs ilyen partikularizmus. A kínai jólétének védelmező
jét látja a császárban, teljesen rábízza magát s egymásközt sem verseng, el
tekintve olyan forradalmi időktől, amikor tisztán anyagi érdekből egyes tarto
mányok fellázadnak és kenyeret követelnek. Ez nem partikularizmus. Minthogy 
Kínában a nagy népsűrűség miatt igen sokat kell mindenkinek dolgoznia s a 
dologban a nők is ki tudják venni részüket, különösen háziipar terén, ezért a 
család könnyebben él, ha több családtag dolgozhat. Innen származik a kínai
nak majdnem komor világnézete. Kínában nem volt sohasem olyan paradi
csomi jólét, mint Japánban, az embereknek mindig nagyon sokat kellett dol- 
gozniok. Ezért ősrégi szokás szerint Kínában megvan a többnejűségnek bizo
nyos alakja. Az igazi törvényes feleség mellett a kínainak lehet még egy-két 
felesége, de ezek nem teljes jogúak s csak akkor kerülnek ki a valóságos cse
lédsorból, ha fiúgyermeknek adnak életet.

így aztán nincs nőfelesleg, nincs verseny a nők között, nem fejlődik ki a 
testápolás és tisztaság s a kínaiak bizony nem sokat törődnek a tisztasággal, 
legalább is megközelítőleg sem annyira, mint a japániak.

Csoda-e ezek után, ha a Japánban utazó európai el van ragadtatva a japá- 
niakíól. A gyönyörű, változatos erdőkkel fedett hegyek közt a medencékben 
aprólékos gondossággal művelt földek, kertek, a házak körül temérdek virág, 
íriszek, whistariák, shrysantheumok, az utak mellett az óriási Crytomeria- 
fenyők, a házakban a legkényesebb tisztaság, az emberek tiszták, kedvesek, 
mindig mosolyognak, a nők határtalanul szívesek, bájosak és könnyelműek: 
mindez az európainak nagyon tetszik.

De a kínaiban sokkal nagyobb belső értékek rejlenek. Sokkal becsülete
sebbek, tartalmasabbak, erkölcsösebbek. Igaz, hogy az anyagi tisztaság szem
pontjából sokat lehetne szemükre hányni, de viszont nekik köszönheti Japán 
is egész műveltségét. Kínából vitték be japánba a bambuszt, a rizst, a selyem
tenyésztést, a porcellánipart, lakk-ipart, az építőstílust, az írásjegyeket, a 
képzőművészet stílusát, az irodalom kincseit, sőt még a vallások alaptételeit is.

Olyanformán áll a két nemzet egymással szemben, mint az ókori római 
és az újkori francia. A gyönyörű, örökbecsű római stílusból lett a francia ro
kokó, sokszor művészileg értéktelen csecsebecséivel. A kínai műveltség körül
belül a Han-dinasztia alatt, tehát mintegy Augustus császár korában érte el 
egyik nagy fénykorát. A papírosgyártás, könyvnyomtatás és sok minden más 
tekintetében messze felülmúlták akkor Európát. Nagyszerű fénykort ír le 
Marco Polo a 13. századból, majd a jezsuiták leírásai alapján jól ismerjük a
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Japáni templom. A cölöpépítés feltűnő példája. A kínai bambusz-stílus barokk-szerű átalakítása.
Az épület földrengésbiztos.

Kang-hszi és Kien-lung mandzsu eredetű császárok idejének nagyszerű fény
korát.

Ma Kína császár nélkül széthullóban van. Nem kell azonban félteni. Min
den dinasztia bukásakor úgy volt ez. De majd akad olyan nagyeszű férfiú, aki 
ismét egyesíteni tudja a birodalom cserepeit s akkor Kína is kénytelen lesz 
európaiasan fölfegyverkezni és technikailag berendezkedni. Ez pedig véget fog 
vetni a destrukciónak és a sok megaláztatásnak. Ezzel Kína be fog lépni az 
európai népekkel való versenybe s olyan veszedelmes vetélytársunk lesz, hogy 
méltán félhetünk az ilyen fölébredéstől.

Most még a japániak futnak előre, de félő, hogy imperialisztikus politiká
juk katasztrófába sodorja őket. Mert Japánnal még csak elbírna Európa. De 
Kínával? 425 milliónyi egy nyelven beszélő, egyhazafiságú néppel? . . .

Szerencsére a japániaknak nemcsak, hogy nem rokonai, hanem gyűlölő 
ellenségei s ez talán fékezni fogja mindkét nagy nemzet túlkapásait. Tanuljuk 
meg tehát, hogy a japáni és kínai két alapjában különböző nagy nemzet. A 
kínait konzervativizmusa, szolidsága, becsületessége révén az angolhoz, a ja- 
pánit hazárdabb politikája, de megnyerőbb modora miatt a franciához hason
líthatnám legjobban.

-----— < W e X H S M —--------
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A copihue (Lapageria rosea) 

virágos ága.

DO N M IGUEL, 
A CO PIH U E-V A DÁ SZ.

Irta Matolay Tibor.

Ott álltam a harmattól csepegő őserdőben s azt az átkozott indián ösvényt 
sehogysem tudtam megtalálni.

Hogy is mondta a kancsi dón Miguel, amikor a múlt héten bentjárt a város
ban misét hallgatni és gyufát vásárolni? (Erős ugyan a gyanúm, hogy a gyufa
vásár csak ürügy volt arra, hogy bekukkantson a városba s inkább az a g u a  
a rd ien te , a „tüzes víz“ olthatatlan szomja verte ki sűrűjéből dón Miguelt. A mi
sehallgatás pedig csak afféle ráadás volt, mert jó keresztény az ember, ha in
dián is.) A P la za  de las A rm a s  vénülő cédrusai alatt találkoztunk. Don Miguel 
egyenesen a templomból jött. Színes ponchoja alatt délcegen húzta ki magát s 
büszkén nézett végig a sorfalat álló városiakon. Libasorban baktatott utána 
mindkét felesége s hangosan tereferélve botránkoztak a városi nép feslett erköl
csei felett.

Mint régi ismerősök, mondhatni jóbarátok, üdvözöltük egymást. Szívélye
sen, de szertartásosan, mert ha valaki híres copihue-vadász, adni kell valamit 
a külsőségekre is. Behúzódtunk a cédrusok fekete árnyékába s csendben meg
tárgyaltuk a mai vadászatot.

Még most is előttem áll a képe, ahogy laposakat pislantva magyarázta az 
utat. Mert don Miguel úgy tudott kacsintani, mintha a saját háta megé nézne 
s ezért „el indio de mirar atravesado“-nak, azaz „a csalafinta szemű indián“- 
nak csúfolták. De amilyen a szeme, olyan volt a gondolkozása is. Nyakatekert!

így jutott második feleségéhez is — keresztény létére — törvényesen! Ami
kor az első asszony, akit annak rendje és módja szerint vezetett oltárhoz, kivé
nült, don Miguel megrögzött ortodoxiából egy másodikat, mondanom sem kell, 
jóval fiatalabbat vett a házhoz. A második asszonnyal pedig polgári házassá
got kötött. A missziós páter persze szigorúan felelősségre vonta, de don Miguel 
csak egy laposat pislantott s a Bibliát idézte: „írva vagyon, hogy adjátok meg 
az Istennek, ami az Istené s a császárnak, ami a császáré!“ Pedro páter sehogy
sem volt megelégedve ezzel az újfajta bibliamagyarázattal és tűzzel-vassal 
azon volt, hogy don Miguel lelkét megmentse a pokoltól. A sok jó szónak meg 
is volt a foganatja, mert don Miguel megtört s egy nagyon laposat pislantva 
megszólalt: „Igazad van, szent Atyám, belátom, hogy nagy bűn terheli a lelkem, 
amióta két asszonnyal élek, de ígérem neked, hogy a régebbi bűnömtől szaba- 
duíni fogok, még ma agyonverem az első feleségemet!“ Erre aztán a páter sem
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bolygatta tovább don Miguel kettős házasságát, ami nem is volt nagy bűn, hi
szen ősei évszázadokon át gyakorolták.

— Hát igen! — szólalt meg don Miguel a cédrusok alatt, — először is a 
régi hídon menj át a Rahue túlsó oldalára, ha még van rajta palló; ha nincs, 
kerülj az új hídra, ha ugyan elkészül a jövő vasárnapig; de ha egyik is, másik 
is járhatatlan, akkor úsztass át a folyón a felső halásztanyánál.

— Bízd csak rám, majd átvergődöm valahogy! — mondtam. '
A copihue-vadász szemrehányóan nézett rám. Nem volt ínyére ez a bátor- 

ságos kijelentés.
— Eléd küldöm a fiamat, Estebant! A fiam jól ismeri a Rahue sodrát, mert 

mégis csak kár volna a lovadért, ha belefúlna a folyóba.
Határozottan sértette 

önérzetemet, hogy don Mi
guel csak a lovamat sajnál
ná, de nem firtattam a dol
got, csak legyintettem egyet, 
hogy odase neki!

— Ha nem félsz a víz 
sodrától, akkor csak gyere 
egyedül. A Rahue túlsó part
ján lovagolj addig, amíg el 
nem éred a harmadik ria- 
chuelot. De itt vigyázz ám!
Ez a patak nagyon ármá- 
nyos. Könnyen otthagyhatod 
a fogad. Az egyik partja 
szakadékos és tele van vad 
szederrel. Itt ne is próbál
kozzál, mert se ló, se ember 
nem boldogul a szederindák 
közt. A másik part lapos 
ugyan, de vadvizes. Mélyen 
ne kerülj a zsombékba, mert 
elnyel lovastól s hiába hív
nád segítségül a mennyei 
szenteket. Tarts inkább az 
erdő felé, de a bambusz
sűrűbe se menj, mert a ná
das ezidén roppant össze s 
most olyan, mint a zörgő 
csontváz, felbukik benne a 
lovad s te kitöröd a nyakad.

— Szóval menjek a 
bambusznádas és a láp kö
zött, — rövidítettem le a 
szóáradatot.

Don Miguel rosszalólag 
pislantott.

— Nem olyan egyszerű 
a dolog, mint hiszed. Igaz, Don Miguel zsúppal fedett ruca-ja előtt, ünneplő poncho-ban
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az út a nádas és a láp közt visz, de hol ölnyi széles, hol meg csak lónyomnyi. 
Ha eltéveszted, megfog a láp. Talán még jobb volna, ha eléd küldeném a fia
mat, E'Stebant! Szívesen fárad ő barátaiért. Csak nem gondolod, hogy a pén
zedért tenné? Barátságból vezet végig a lápon s te barátságból adsz neki egy
két ezüst duro-t.

— Sose fáraszd a fiadat, tudod, hogy szeretem a veszélyes utakat, — köte
kedtem a copihue-vadásszal.

A vén indián elérkezettnek látta az időt, hogy alaposan rámijesszen. Sűrű 
pislogással folytatta:

— Ha vagy másfél órányira haladtál a patak völgyében s nem merültél el a 
lápban s nem törte nyakadat a nádas, nézz körül és keresd meg azt a három 
ciruelillo bokrot, amelyik most virágzik. Itt állj meg és kémlelj át a lápon. 
A túlsó parton megpillanthatod Pillan szent fáját. De jól vigyázz! Igazítsd lo
vad fejét egyenesen a fának és lépésről-lépésre haladj át a lápon. Ha félrelép 
a lovad, sosem látod meg többé Pillan szent fáját.

Egy pillanatra elhallgatott s leste arcomon a hatást. Igyekeztem elrémült 
képet vágni.

— Látod, látod, — dőlt belőle a szó — jobb volna mégis, >ha eléd külde
ném a fiamat. Hiába vagy te bátor g rin g o , ha nem ismered az utat. A lovad sem 
ismeri, pedig a Monito okos állat, megér vagy háromszáz pesot, kár volna azért 
a fürgelábú lovacskáért.

Kitört belőlem a jókedvű nevetés.
— Hát én mennyit érek? — kérdeztem.
— Óh, mérhetetlen kár volna, ha elpusztulnál, de érni csak annyit érsz„ 

amennyi pénzed van! — volt don Miguel bölcs válasza, de mert látta, hogy 
sehogysem tudja Estebant a nyakamba sózni, ünnepélyessé emelkedett a hangja:

— Ha szerencsésen elérted a túlsó partot, adj hálát Pillannak s ne feled
kezzél meg a szegény utasokról!

Tudtam, hogy elérkeztünk a megbeszélés anyagi részéhez, ahol én vagyok 
a gazdag gringo, aki az őserdőbe merészkedik, don Miguel a szegény utas, aki 
mindig talál valamit Pillan szent fáján, s Pillan, az araucan Jupiter, a közvetítő 
szerepét fogja játszani. Tisztességtudóan, ahogy illik, meg is kérdeztem hát 
dón Miguelt, hogy mitévő legyek?

— A szent fa odvába tégy három ezüst durot, de vigyázz, nehogy ólomból 
legyen, mert Pillan megharagszik. Takard be jól száraz levelekkel. Egy kisebb 
odvába tégy egy kiló charquit, de ne legyen a hús nagyon száraz s a legjobban 
teszed, ha a Merz y Co.-nál vásárolod. Drágább, de jobb ízű! A fa egyik galy- 
iyára pedig köss egy szép tulipiros fejkendőt, de az anyaga vászon legyen, mert 
az aleman karton hamar kifakul. Aztán nem bánom, mondhatsz még három 
Miatyánkot is, mert a spanyol Istennek is meg kell adni a magáét. Ha mindezt 
becsülettel elvégezted, meg is fogod találni az utat tovább, ami az én házam
hoz vezet.

Hát én így is cselekedtem! A lápon átvergődtem valahogy, csak a Monito- 
lett hasig sáros s arasznyi fürtökben lógott hosszú téli szőrén az agyag. Pillan 
szent fáját is feldíszítettem, még többet is raktam rá, mint amennyit dón Miguel 
kikötött, a pénzt is, a szárított húst is elrejtettem a fa odvába. Az ösvényt még
sem találtam sehol. Pillan pedig úgy hallgatott, mint az őserdő.

Leszálltam Monitóról s a kantárszárral odakötöttem a szent fához. De ne
hogy még majd a lovamat is áldozati ajándéknak nézze valami lókötő, kiszakí
tottam utinaplómból egy lapot és ráírtam: E z  a ló m a g á n tu la jd o n  s P illán  o l-
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ta lm a  a la tt d ll! A kitépett la
pot gombostűvel a nyeregre 
szúrtam. így kívánja ezt az 
őserdő íratlan törvénye és 
jaj annak, aki százados tör
vényt bont.

Keresni kezdtem az ös
vényt. Nagy kört írtam le a 
fa körül, de még csak egy 
lábnyomra se akadtam. Né
hol derékig süppedtem az 
avarba s egy kidőlt alerce 
óriási korhadt törzsén átver
gődve hanyattestem a nyir
kosán szétmálló faporban.
Segítségül hívtam a machet- 
tát is. A súlyos erdőirtó kés 
úgy aprította az útban álló 
gallyakat, mint a répát. Az 
aljbambusz hangosan csat
togott, a vasfa megrázta a 
kezem, mintha villamosáram 
ért volna, az emeletmagas 
ördögbordák fantasztikusan 
hajladoztak fejem felett. Ki
izzadtam, belefáradtam a 
keresésbe. Visszatértem a 
szent fához s elhatároztam, 
hogy hazatérek.

Amint a fához értem, 
megdöbbenve láttam, hogy a 
Monito szőrén-szálán eltűnt.
De eltűnt a piros fejkendő 
is, a tallérok és a szárí

tott hús.
— A fene egye meg a 

zsiványát! — tört ki belőlem 
édes anyanyelvemen.

Hangos nevetés volt a felelet. A sűrűből rámvigyorgott don Miguel.
— Vártalak, de amikor a Nap már felülről kezdte melegíteni a fákat, gon

doltam, belefulladtál a lápba.
— Hol a Monito?
— Pillan pillangóvá változtatta!
Monito meghallotta a hangomat és nyeríteni kezdett.
— De most megint visszaváltoztatta lóvá, te gazember! Mért nem jelent

keztél?
— Hát nem voltál itt! — védekezett don Miguel. — Mit csináltál? — 

kérdezte.

örökzöld délchilei őserdő Alerce-fákal (Fitzroya patagonica). 
Az Alerce törzse nem ritkán 6—7 m kerületű s magassága 
50j—70 méter. Indián neve Laliuen. Chile legértékesebb fája. 

Kitűnő bútor- és hajófa.
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— Pihentem! — mondtam az indiánnak, mert titkolni akartam, hogy egy 
ösvényt sem tudtam megtalálni.

Don Miguel tüntetőén körülnézett s látta az útkeresés nyomát.
— Az ám, pihent a ló!
Olyan gúnyosan mondta, hogy kitört belőlem a harag.
— Hát hol van itt út? Ebadta! Miféle ösvény vezet erre? Vagy talán azt is 

elvarázsolta Pillan?
Don Miguel szolgálatkészen elővezette lovamat s ahogy a nyeregbe száll

tam, beigazította lábam is az óriási, faragott fapapucs-kengyelekbe. Maga is 
felpattant szürke macskájára.

— V á m o s! — adta ki a jelszót. Amikor a szent Canelo-fát elhagytuk, rám
kacsintott. — Valami igen nagy úr járt errefelé! Képzeld csak, öt durot találtam 
a fa odvábán, a kendőnek is olyan szép színe van, mint a lemenő napnak.

Ez volt a nyugtázás. A hivatalos pecsét pedig dón Miguel megelégedetten 
vigyorgó ábrázata.

Lekanyarodtunk a patakhoz. A meredek part tövében, a szederbokrok közt 
elrejtve húzódott az ösvény. De nem csak az erdő felé, hanem vissza — a vá
ros felé is. Elfutott a düh.

— Hát mért mondtad, hogy a magas part alján nincsen út? Te hazug ló
kötő! Hát ezért kellett a Monitonak hasig a sárba gázolni?

Don Miguel megadással válaszolt:
— Ha ismered a jó utat, akkor semmit se adsz Pillannak!
— De ezer ördög, hiszen adtam volna én neked amúgy is! Azért nem kelt 

valakit a mocsárba kergetni!
Don Miguel fagyosan végigmért.
— Nekem? Nekem még semmit sem adtál!
— Hát az öt duro? A hús? A piros kendő?
— Azokat Pillannak adtad, hálából, hogy megmenekültél ezer veszélyből.
— De hiszen a zsebedben van, te gézengúz!
— Pillan nekem adta, mert úgy van az, hogy a gazdag ember ád Pillan

nak, Pillan továbbadja az első szegény embernek, aki a szent-fa alá téved.
— Hát nem te kötötted ki, hogy mit hozzak?
— Én csak tanácsoltam, hogy mit adj Pillannak. De ehhez neked most már 

semmi közöd. Pillan ajándékozott meg, de tőled még semmit sem kaptam.
— Hát mit adjak még, te telhetetlen?
— Óh, olcsón megszámítom. Adsz egy csomag gyufát, egy fél liter pálin

kát s vásárolsz tőlem egy copihue-tövet; ahány nyíló virág van rajta, annyi 
chauchat fizetsz.

Mit tehettem volna mást? Belecsaptam dón Miguel becsületes tenyerébe. 
Sebes ügetésben mentünk tovább. Az erdő mind változatosabb képet nyújtott. 
Égbenyúló alerce tetején, a dugóhúzó módjára csavarodott gallyak széttépte 
lombkoronáját bámultam éppen, amikor dón Miguel „pare“ ! kiáltással jelezte, 
hogy megérkeztünk. A faóriáson lassan siklott végig a szemem. Tövében ott 
gunnyasztott don Miguel gallyból font, sárral tapasztott, zsúppal fedett 
kunyhója.

— Kicsi a palotád, hogy fér meg benne két asszony? — kötekedtem.
— Békésen elférünk mindnyájan! Hidd el, nem is vagyunk olyan sokan. 

Én meg a fiam, Esteban, a kisebbik fiam, Jósé, a nagy lányom, Barbara, a má
sodik asszonytól is van mar három apróság, Cypriano, Pedro és Marguarita>
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őserdő a Rio Angachilla mentén Délcliilében. Az előtérben virágzó mirtuszok. A kép baloldalán álló 
hatalmas fa az araukánok szent fája, a Canelo (Drimys chilensis). Indián neve Boige. Egy mangólia 

fajta, virágzásakor remek fehér ruhát ölt. Dísze az őserdőnek.

azután a kecske, két disznócska, az egyiknek van hat malackája, a baromfi, a 
kutyák, no meg a két asszony...

Amíg eltűnődtem dón Miguel palotáján, ezen az indián Noe-bárkáján, 
Esteban is kibújt a házból s jelentette, hogy a copihue-vadászathoz előkészített 
mindent. A vadászfelszerelés egy hosszú fűrészből, két nehéz szekercéből állott s 
machetta, ráspoly, fenőkő s néhány marhabőrből sodort kötél egészítette ki azt.

A copihue-vadászat ugyanis a legizgatóbb vadászat a világon. A zsákmány 
nem valami fenevad, de az őserdő titokzatos virága, a copihue. L a p a g e ria  ro se a -  
nak keresztelték el a botanikusok. A királyi virág bimbói ősszel feslenek s a tél 
elején bontakoznak ki teljes színpompájukban tyúktojásnagyságú, bíborpiros 
színű, csontszerű szirmai. Csak szakítani nehéz ebből a virágból, mert a copihue 
furfangos növény ám. Felkúszik a fákra és szédítő magasban hajt csak levelet 
és virágot, ott ahol már éri az életet adó fény. Egy fával ritkán elégszik meg, 
fáról-fára fut, átkapaszkodik az összeérő gallyak mentén, százszor is rácsava
rodik a gallyakra. Ezért kell a fűrész, a balta, a kötél, mert nem elég megpillan
tani a virágot, hanem végig kell kutatni a szár útját, megjelölni azokat a fákat, 
melyekre felkapaszkodott s amikor a vadász végre megtalálta a növény tövét 
is, kezdődik az irtás. Sorba ki kell dönteni a fákat, ki kell vágni a bokrokat s 
amikor a földön hever a természetes „lugas“, le kell fejteni a rácsavarodott 
indaszárat. Egy-egy copihue-tő kiszabadítása napokig eltarthat.

Felültünk a lovakra s a kantárt eleresztettük. Hadd menjen a ló, amerre 
lát. Copihue mindenütt akadhat, csak szerencse kell.

A néma erdő üres. Nagy vad nem él benne. A huemul és a puma nem sze
reti a lapályos részeket. Inkább közelebb a hegyekhez tanyázik. A liliputi 
szarvas, a pudu, itt él ugyan, de nagy ritkán téved az utas szeme elé. Félénk
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állat s a legkisebb neszre menekül. A chingue pedig alszik ilyenkor, csak alko
nyaikor búvik elő, de jobb is, ha nem kerül utunkba, mert sosem tudni, mikor 
jön méregbe s ha egyszer dühbe gurul, irtózatos szagú folyadékot permetez 
maga körül. Ha mirigyváladéka a ruhát éri, akkor azt a ruhát bátran Pillannak 
lehet felajánlani, de azt hiszem, hogy a legszegényebb vándor is békén hagyná 
Pillan örök birtokában. A csíkos bundájú chilla s a kutyához hasonló culpeo 
vakkantását se hallani. Majd este, ha vadászni mennek.

Csak a madarak berzenkednek s kiáltoznak idegesen. Megszólal a traro és 
a tinque. öblös, riasztó hangjuk végigvág az erdőn, mint valami ostorcsapás. 
Félelmetesen hat ez a hang azokra, akik először hallják.

Valami berreg a levegőben. Diónyi kolibrik pergő szárnycsattogással függ
nek a levegőben s hosszú, ragadós nyelvükkel harmatba fúlt rovarok után ku
tatnak a sárguló mirtuszbokrok között. Kevés az élelem. Nemsokára vándorol
nak tovább északnak!

Ez a néhány hang csak mégjobban figyelmeztet a csendre. Az őserdő le
zárt fedelű koporsó. Hatalmas, néma, örökzöld kristálykoporsó. Az alerce-fák 
félszázöles törzsükkel szinte az eget súrolják, de nem látni el lombjukig, mert 
alattuk zöldéinek az alacsonyabb fák. Ahol valami kis tisztás akad, annak szé
lén burjánzik a bambusz, bólongat a sötétzöld páfrány. Zöld moha, csepegő 
nedvesség, finom, leheletszerű pára s nehezebb fehér köd ül, szitál, terpeszke
dik a földön, a törzsek közt, a lomb réseiben s egy-egy vízcsepp úgy ragyog a 
besurranó napsugárban, mintha az erdő titokzatos szellemének ragyogó szeme 
intene.

S mint valami megfoghatatlan élőlény, aki ott van mindenütt, ráfekszik 
mindenre, minden zajt lefog, letompít, él és uralkodik az erdőben a csend. 
A kiáltó szónak nincs visszhangja, a puskalövés süket csattanás. Az emberi szó 
tompa, mintha pincéből jönne, mert sűrű az erdő, fent dús a lombkorona, a tala
jon vastag szőnyeg az avar, a törzsek között száz és száz inda, csüngő, kalim
páló szakállas moha, himbálódzó kolibrifészek, mindenféle giz-gaz, erdei gyom, 
páfrány és dudva élősködik s ez a puha növényi takaró át és át van itatva vízzel, 
gőzölög, párolog, cseppé sűrűsödik, majd zajtalanul lecseppen, hogy újra fel
szívja a napsugár, vagy a szerteágazó milliónyi gyökér.

Esteban felkiáltott:
— Copihue! Nézd csak, patron! Ott fenn, azon a karcsú avellanon!
Megálltunk. A magasban piros fejecskék mosolyogtak. Nosza serényen 

megindult a munka. A két lovat kipányváztuk. Boldogan legelészni kezdtek s 
csak akkor riadtak meg kissé, ha recsegve, ropogva dőlt ki egy-egy hatalmas 
élet s a zuhanó fa tépte, törte, zúzta a szomszédjait. A kidőlt fák helyén támadt 
résen bekandikált a nap s a félhomályhoz szokott páfrányok idegesen hajladoz
tak a forró napsugárban.

Estére a tövet is kiástuk. Esteban vesszőből kosarat font, hogy legyen mibe 
pakolni a zsákmányt. Szép példány volt. Valami két tucat bimbó fakadt rajta. 
Az ára annyi chaucha, ahány virágja van. Ha nem akad rá vevő, a copihue- 
vadász leszakít a tőről néhány virágot. így már olcsóbban adhatja. De a vi
lágért sem térne el a régi szokástól: ahány virág, annyi chaucha. így is olcsó. 
Régente, amikor több volt az őserdő, de kevesebb a város, pesot fizettek min
den szál virágért.

Elbúcsúztam dón Migueltől s mert egyedül nehezen találtam volna ki az 
őserdőből, elvittem a fiát vezetőnek. Szívesen jött velem. Nem pénzért! A vi
lágért sem!
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Ha drágálja a vevő a copihuet, dehogy is adja olcsóbban, leszakít annyi 
virágot, amíg vevőre akad. Ha nem fizetsz meg az útmutatásért, dehogy visz 
haza! Nem hagy ott az erdő közepén, csak egyszerűen eltéved az erdőben. 
S amikor már elfogyott az utolsó darab kenyered is és rémképek ijesztenek s 
felajánlod összes vagyonodat, ha hamarosan útra vezérel a sors, kitűnik, hogy 
alig egy órányira bolyongtatok az erdő szélétől.

Estebannak is adtam egy durot. Megtette a hatását. Pár óra múlva az erdő 
szélére érkeztünk s fejem felett ragyogott a Déli Kereszt. Csillagfényes éjszaká
ban poroszkáltam haza a város felé, az én és a mi életünk felé, mert ahol az ős
erdő végződik, ott kezdődik az élet s ameddig az erdő tart, tart az örök koporsó, 
aminek a fedelét európai ember ki nem nyitja.

Csak azok ismerik igazán, akik benne élnek, mint dón Miguel, a híres 
copihue-vadász és Pillan, az araucanok hatalmas istene.

--------- im— II—  I W i l l i ■ -----

K ARÁCSO NY A FÖLD D ÉL I SA R K Á N .
Irta Halász Gyula.

A régiek azt hitték, szilárd bura alatt élünk itt a földön. A ránk boruló 
égboltot ezért nevezték el firmamentumnak. Ma már a firmamentum szó hal
latára nem az áttörhetetlen burkot érezzük fejünk felett. Képzeletünk szaba
don szárnyal a végtelenbe. A sztratoszféra légi utasait a világűr végtelenségé
nek mámora csapja meg, noha jól tudják, hogy a föld bűvköréből nincsen sza
badulás. Goethe mondása jut eszünkbe róluk: „Willst du ins Unendliche 
sahreiten, geh’ nur ins Endliche nach allen Seiten“. Ha a végtelenbe akarsz 
szárnyalni, szállj csak a végesig, mindenfelé. Goethe jelképi szava vigasztaló: 
bármerre lépünk — a végtelenség titkos varázsa lebeg körülöttünk.

A Föld nagy vándorait, a felfedezőket is ez a rejtelmes igézet csalogatja 
le a járt ösvényekről. Ez a belső tűz hajszolta ki a tengerekre a régi korok 
vakmerő hajósait, hogy — Seneca szavával szólva — lefejtsék Földünkről az 
óceán bilincseit. Ezt szinte szó szerint kell értelmezni. Sokáig azt hitték, hogy 
a kerek Földet az óceán-folyam folyja körül. Ötszáz éve még rettegtek a hajó
sok a fortyogó, forró tengerektől, úgy kellett hajszolni őket az ismeretlenbe 
s amikor túljutottak az egyenlítőn, ők csodálkoztak legjobban, hogy a hajuk 
szála sem — pörkölődött meg.

Négyszáz éve Magalhaes a Csendes óceán rejtélyét fejtette meg hajózó 
útjával a Föld körül. Most másfélszáz éve Cook kapitány olyan messzire me
részkedett az egykor tüzes katlannak híresztelt Déli tengeren (a 71° 10’ déli 
szélességig), hogy — menekülnie kellett visszafelé, ha azt nem akarta, hogy 
hajóját foglyul ejtse a befagyott tenger. Óriási úszó jéghegyek népesítették 
be a zajló óceánt. Alakjukról megsejtette, hogy csak valami jégbe és hóba 
temetett szárazföld hírnökei lehetnek. Egy csapással a regék birodalmába 
száműzte az évezredek óta kísértő madárdalos nagy déli világrészt, ahol 
négyméteres emberek élnek paradicsomi boldogságban. Cook baljós híradása 
hosszú időre kedvét szegte a kutatóknak. Szerencsére nemcsak jéghegyekről 
hozott híreket. Mint jó megfigyelő, észrevette a Jeges tenger fókáit is — a
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fókák vesztére s a felfedezések szerencséjére. A fóka meg a bálna nyomában 
egyre délebbre és délebbre hatol a zsákmányra éhes ember a Jegestenger
ben. De a bálnák hamarosan megcsappanó zsákmányánál is hatalmasabb 
csábító erő az örök kíváncsiság. Beteljesülőben van Nordenskjöld jóslata: 
az emberiség előbb-utóbb kifürkészi azt a parányi bolygót, amelynek lakója. 
Sehol akkora tér nem kínálkozik izgató új felfedezésekre, mint a messze 
Délen, ahol egy egész világrész — a hatodik világrész — várakozik arra, 
hogy az ember rátegye lábát. Shackleton, a nagy délsarki felfedező szavai 
rávilágítanak, mit érezhetnek az úttörők diadalmas előnyomulásukban . . .

,,A Jégperem halotti sima fehér sivatagként terül el. Kimondhatatlanul 
elbűvölő kép. Sehol semmi nyoma szárazföldnek. Elenyésző pontoknak érez
zük magunkat, a nyomasztó végtelenség közepette. Mintha nem is ezen a 
világon járnánk . . .  és ugyanakkor olyan semmiségek foglalkoztatnak, hogy 
az ajkunk kicserepesedett és — a gyomrunk korog . . .

Mintha csak valóban a világ végén járnánk és betörni készülnénk a fel
hők szülőhelyére és a szelek titkos szentélyébe: nem nyomhatjuk el azt a sej
telmünket, hogy a természet erői féltékeny szemmel figyelnek minket halan
dókat . . . Kevés embernek jut osztályrészül, hogy olyan földet láthasson, 
amelyen ő előtte nem nyugodott emberi szem: mohó kíváncsisággal és bizo
nyos hódolat érzésével figyeljük az új hegység felbukkanását az előttünk el
terülő nagy Ismeretlenből . . . Senki közülünk nem sejdítheti, miféle csodák 
tárulhatnak fel előttünk délnek vivő útunkban. Képzeletünk szabadon 
szárnyal — amíg csak fel nem hemperedünk a hóban, vagy az éhség éles 
sajgása vissza nem téríti elkalandozó figyelmünket a jelenre. De semmi sem 
kerekedhetik felül türelmetlen mohóságunkon, hogy megtudjuk, mi van előt
tünk“.

Karácsony tájban már mélyen benn járnak az ismeretlenben. Keserves 
gyötrelemmel vonszolják szánjukat a délsarki fennsíkon: „Karácsony... a 
legderűsebb nap, amióta a déli sark országútjának kapuján beléptünk . . . 
Karácsony közeledtével gondolataink haza szállnak és a hazai karácsonyok 
örömei és ünnepségei fölmelegítik szívünket. Szó ki nem mondhatja, meny
nyire sóvárgunk hallani „a London sarában surrogó kocsik robogását.“ De 
London zaja és látványosságai helyett mi egy parányi sátorban kucorgunk, 
a világ tetejének elszigetelt magasságában . . . Gondolataink mégis átszágul- 
danak a hó és jég végtelen sivatagán és az óceánokon azokhoz, akikért küz
dünk. Érezzük: reánk gondolnak ebben az órában . . . Lefényképeztem ta
nyánkat a királynő lengő lobogójával, fellobogózott sátrunkkal együtt. . . 
Estére fényes vacsorát csapunk. . .  Az ételsor h o o sh -sál kezdődik. Ez az 
eledel a mi esetünkben félig-meddig inkább ló-eleség, bár magunk esszük meg. 
Azután a kakaó vizében megfőzöm kevéske plum-puddingunkat. Ezt egy 
barátunktól kaptuk odahaza. Ez az eledel, egy csöpp brandy-vel olyan finom 
falat, hogy a legfinnyásabb ínyenc megirigyelhetné. Azután következik a kakaó, 
végül szivar, egy kanál likőr. . .  Ez egyszer jól lakunk . . .“

De mielőtt követnők a Shackletonok lába nyomát a földkerekség legbor
zalmasabb hósivatagában, a délisark kegyetlen nyarából szálljunk vissza egy 
percre a mi enyhe telünkbe. Angol képes újságok ilyenkor karácsony tájban dél
afrikai tájak virágpompájával fájdítják szívünket. A római büszke volt rá, — 
jóllehet nem is volt igaz — hogy Julius Caesar birodalmában sohasem nyugszik 
le a Nap. Az angol bátrabban mondhatja, hogy az ő hazájában soha sem ér
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véget a nyár. 
A földgömb 
elég nagy és 
elég kicsi, 
hogy a télből 
elmenekülhes
sünk. New- 
Zealand szi
getén most iz
zik a nyár, a 
tengerben ví
gan lubickol
nak a fürdő- 
zők.

Erről az 
ellenlábas szi
getről, Wel
lington kikö-

Uszadékjég a Déli-tengeren, a jégfal közelében. Ez a jég torlódik össze sokszor 
áttörhetetlen, sűrű, zajló jéggé.

világ végére. Az egyik amerikai. Ennek Byrd a gazdája, a híres re
pülő és sarkkutató. A másik Ellsworth hajója, de magával viszi a ka
landos ausztráliai Wilkinst is. Wilkins ezúttal szokása ellenére egyelőre 
csak a tengerre száll és nem a tenger alatt, vagy felett indul felfe
dező útjára. De mind a két hajó repülőgépeket visz magával. S ha kikötnek 
a. délsarki szárazföldön, partra teszik a gépmadarat. A fáradt sas szárnya 
alól kibúvik a diadalmas, kicsiny ökörszem, mint a mesében. Hír szerint Byrd 
megint át akar szállni a déli sark felett. Wilkins pedig a délsarki szárazföldet 
szeli keresztül a levegőben. Űtja tehát szintén a sark felett vezet. Csak össze 
ne ütközzenek a levegőben! Az érdekek ö ss ze ü tk ö z é s e  már úgyis eléggé bo
nyolulttá teszi az osztozkodást a délsarki szárazföldön. A sarkra három nem
zet fiai is eljutottak: norvégek, angolok, amerikaiak. Kié legyen? Ha gerez
dekre szeljük a gömböt, mint a narancsot, a sark mindegyik gerezdbe bele
esik és egyikbe sem.

Mosolyogni szoktunk a régiek gyermekes hiedelmén, hogy a déli sark
vidéken azért kell óriási szárazföldnek lennie, hogy egyensúlyban tartsa a 
földgömböt. Ma már tudjuk, hogy a déli sark csakugyan szárazföld közepé
ben van s az ellentét az északi és déli sarkvidék között olyan tökéletes, hogy 
az északsarki tenger pontosan elnyelné a déli sark 3000 méteres fennsíkját. 
Hogy miért van így, éppen olyan rejtély, mint a déli szárazföldek elvékonyo- 
dása dél felé. Gondoljunk csak Délamerika és Afrika csúcsban végződő 
alakjára.

A déli sark szárazföldje akkora, mint Európa és Ausztrália együttvéve. 
Ezen az óriási területen nyáron is elenyésző az olvadás; ami hó hull rá év
százezrek óta, már az eget súrolná, ha összetömődve le nem tolulna lassan a 
tenger felé. Ez a szárazföldi jégtakaró táplálja a déli sark iszonyú jégárait. 
A szárazföldet sok helyütt szegélyző jégperem csodálatos jégfalakban végző
dik. Ezekről a jégfalakról omlanak le s lepik el a tengert azok a lapos tetejű

e na
pokban kelt 
útra két neve
zetes hajó a



20

jéghegyek, amelyekről Cook kapitány hozott először hírt. Egyik-másik olyan 
hosszú, hogy órákig nem éri végét a hajó. Néha felbillen, ilyenkor csodála
tos alakot ölt, de egyik oidala mindig lapos. A zajló tenger jege talán még 
félelmesebb, mint a jéghegy. Shakleton egyik hajója ott süllyedt el a zajgó 
jégtorlaszok halálos ölelésében.

Nyár idején egy kis jó szerencsével egy hónap alatt elérik a hajók a 
hatodik világrész szárazföldjét. Az Ausztrália felől érkező hajók útját a 
Nagy jégfal akasztja meg. Képzeljük el James Clark Ross álrnélkodását, ami
kor most kilencven éve megpillantotta ezt a váratlanul felbukkanó csillogó 
csodát. Hogyan eltörpüllhettek bátor kis hajói, az Erebus meg a Terror, a 
hegylánc módjára felmeredő, döbbenetes jégfal tövében. Hatvan évvel később 
egy norvég utazó — Borchgrevink — mászta meg elsőnek a jégfalat. Hó
borította sivatag tárult szeme elé. Ez a jégfal és jégsivatag akkora, hogy az 
Adria partjára telepítve Velencétől az olasz csizma sarkáig nyúlna; a mö
götte elterülő jégperemnek már csak a harmadrésze férne bele az Adriába.

Borchgrevink még nem merészkedett messzire a jég hátán. Ahhoz is bá
torság kellett, hogy tanyát üssön és átteleljen a még ismeretlen és gyanús 
jégfal tetején. A következő évben, 1902-ben jelenik meg a színen Scott kapi
tány. Ő már mélyen behatol a jégperemen a szárazföld belsejébe (82° 17’-ig), 
megleli az utat a déli sark felé.

A délsarki szárazföld ma éli jégkorszakát. Volt idő, amikor ott is meleg 
éghajlat uralkodott. Erre vall az, hogy szenet találtak és megkövesült növé
nyek "nyomára bukkantak. Scott kapitány egyik útitársa mondotta, félig tré
fásan, hogy az óriás hüllők korában a déli sarkvidék kellemes lakóhely lehe
tett — nem szólva e szörnyetegek szomszédságáról. És hozzáfűzte, hogy el
jön még az idő, amikor megint benépesül ez a föld — úgy reméli, hogy fehér 
emberekkel —, fellendül az idegenforgalom a festői hegyek között és gép
kocsik járnak majd a déli sarkra. Mikor lesz ez? A jelekből ítélve — Kr. u. 
200,000-ben. Vigasztaló, hogy egy századrészén már túl vagyunk.

A szárazföld partvidékén milliónyi pingvin nyüzsög. A délsarki tenger 
a természet szűzi vadászterülete. Nincs messze az idő, amikor fóka- és bálna
vadászok nyári telepeivel fog benépesülni ez a vidék.

Shackleton az első, aki szenet talál a messze délen. Akkor még csak 
a tudósokat érdekli a hír. Északon a Spitzbergákon (ma Svalbard) gazdag 
szénbányák vannak. Össze is vesztek már rajta a norvégek és oroszok. Ki tudja, 
nem az Antarktika rejtegeti-e a föld leggazdagabb széntartalékát?

A század vége és századunk első évtizedei a délsarki kutatások hőskora, 
azért is, mert az utazók ekkor még a sarki kutatás ősi járóművén, s zá n o n  
törtetnek céljuk felé, jórészt gyalogosan. Shackleton és Scott lovakat visz 
magával — így kell mondani, mert bizony nem a lovak vitték őket, nem 
bírták az utat odáig. Amundsen váltig csodálkozott is angol vetélytársán, 
miért tartja a lovat alkalmasabbnak az eszkimó kutyánál, holott hiszen a ló 
a jégár kapaszkodóin már hasznavehetetlen s különben is súlyánál fogva rop
pant veszedelemben forog a hasadékok csalékony hóhídjain. És ami ennél is 
szembeszökőbb: a ló nem eszi meg a lovat, a kutya megeszi a kutyát. Em
beri tápláléknak persze tekintélyesebbnek látszik egy-egy leölt ló teteme — 
valóságos eleségraktár — de ebben is megcsalódtak az utazók. Nyomorult 
állataik csupa csont és bőrré soványodtak.

A századforduló éveiben angol, skót, belga, norvég, svéd, német, francia, 
sőt japán kutató rajok ostromolják egyszerre az Antarktikát, de ennek a ver-
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senyfutásnak hajtóereje még a tudományos cél. A világháború megindulása
kor Shackletont még mindig a tudományos felfedezések vágya kergeti vissza 
harmadszor is a déli sarkvidékre. A szárazföld két végpontjáról készül útra 
kelni, hogy átszelje az egész ismeretlen földséget. Kudarcot vall, de kudarca 
dicsőségesebb nem egy diadalnál.

Fordulatot teremt a nemzetközi vetélkedésben a repülőgép. A legújabb 
évek lázas versengését már jórészt a hódítás és a hatalom vágya füti. Ha 
maguk a kutatók talán nem is, a nemzetek már féltékenyek. A mai kor kutatói 
(Byrd, Wilkins, Mawson, Riiser-Larsen és a többiek) már azt a lobogót tüz- 
ködik ki az új földeken, amelyről azt mondja az angol: Trade follows the flag. 
Ők már honfoglalók. Órák alatt suhannak el akkora területek felett, amelyeknek 
megjárása még két évtizeddel ezelőtt az úttörőknek megannyi keserves hétbe 
került.

Scott kapitány első délsarki útján karácsony napján új hegyet rajzol 
térképébe: a Karácsony-hegyet.

Karácsony napján ezt jegyzi naplójába a vezér:
„ .. . Karácsony estéje . . .  A mieinkről és :— holnapi terveinkről beszél

getünk . . . Már egy hete elhatároztuk, hogy ma nem fogunk éhezni, minden 
fogást töviről-hegyire megbeszéltünk jóelőre. A reggeli fényesnek Ígérkezik. 
Ma tovább fogjuk égetni a lámpát. Ebédre meleget eszünk . . .

Meleg, verőfényes napra ébredtünk. Az égbolt tiszta ragyogását egyet
len felhő sem homályosítja e l . ..  A napsugár táncol a csillogó havon . . .  De 
nem jut idő, hogy elmerüljünk csodálatába. Érdekesebb dolgok várnak ránk. 
Sietünk be a sátorba, a főzőedény gőze már csiklandozza orrunkat. . . Egy 
egész csajkára való fókamáj és kétszersült, pemikánnal, utána gyümölcsíz . . . 
Ebédünk is méltó a karácsonyhoz . ..

Ünnepi vacsoránk előtt illendően megmosakszunk és megfésülködünk. 
Ezután üljük csak körül a forró üstöt. Ma kettős adagokat dobálunk bele. 
Pemikán levesünk olyan sűrű, hogy a kanál megáll benne. Hát még a ka
kaónk! Amíg 
ez fői, észre- ?

kezd batyu
jában. Egy 
fél harisnyát 
húz elő belő
le. A haris
nya fejéből 
egy kis kerek 
tárgyat vará
zsol elő, ak
korát, mint 
egy labda, ki
derül róla, 
hogy plum- 
pudding.

veszem, hogy 
Shackleton ti
tokzatosan
kotorászni

Mégegyszer A délsarki szárazföld jégpereme sokhelyütt ilyen jégfalakban végződik. Ezekből 
válnak le itt-ott a Déli Jegestenger félelmes jéghegyei.
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beleváj ebbe az ő bőségszarujába és előszed belőle egy összenyomorgatott kis 
karácsonyfát. Puddingunkat hamar megmelegítjük a forró kakaóban. Most az 
egyszer- nem behunyt szemmel osztozunk . . . Elgondolkozunk, milyen lehet a 
karácsony odahaza, Angliában? Alighanem ködös, borongós. És vájjon hogyan 
képzelnek ma maguk elé barátaink? Bizonyosan mondogatják, hogy szán
utazásunkon járunk a végtelen hósivatagban — de aligha sejtik a valót, meny
nyire szerencsés és kedves nekünk ez a nap: igazi ünnep, piros betűs ünnep“.

1911-ben a déli sark közelében már nem szentel ennyi szót az ünnep
nek. Ekkor keveredtek ki a világ legborzalmasabb jégárjának útvesztőjéből. 
Fennállnak a déli sark fennsíkján.

„Holnap karácsony: kövérebb lesz a leves“.
De azért ezen a napon is akkora utat járnak meg, mint tőlünk Vác, sú

lyos terhet vontatva, hasadékokka! szabdalt jégen. Egyik társuk éppen az 
ünnep örömére potyog bele egy repedésbe. Ebédjüket a csokoládé, malaga
szőlő avatja ünnepivé. A vacsora meg már olyan kövér, hogy csak másnap 
írja le. És az ételek felsorolását ezzel végzi: „lakoma végeztével alig bírtunk 
megmozdulni“.

Mozgóképen láttunk ilyen vidám ebéd-jelenetet a sátorban. A halálba 
menetelő vándorok boldog arccal ülik körül a gőzölgő fazekat. „A szegény
ség fényűzése magánál a nyomornál is szívszaggatóbb“ — jut eszünkbe a 
kép láttára.

Erről a nyomorúságról, az éhség kínzó fájdalmáról feledhetetlen vallo
mást tesz Shackleton:

„ . . . Egyetlen vágy hajszol depóról-depóra: a végsőkig megkínzott 
vágy az ennivaló után. Tragikus álmokat álmodunk arról, hogy enni kapunk, 
de annál ritkábban e s z ü n k  álmunkban. Egyszer mégis ettem álmomban 
vajaskenyeret. . .  Az éhség kapzsivá és ingerlékennyé teszi az embert. Figyel
jük egymást, amint majszolgatjuk kevéske ennivalónkat és bánkódunk, ha 
észrevesszük, hogy valamelyikünknek tovább tart az eledele mint a mienk“.

Megölt lovuk teteméhez érve, ezt írja:
„ . . . Szegény öreg Chinaman lovunk májából királyi lakomát csapunk... 

Születésem napja. Ajándékot kaptam: egy cigarettát“.
Ők is úgy osztoznak, mint Scotték, hátat fordítva, sorshúzással.
„Kié legyen ez? — Aki háttal áll, találomra mond egy nevet és azé a 

szóbanforgó adag — persze a le g k ise b b  valamennyi közül, ahogyan szentül 
hisszük mind a négyen“.

„Restelkedés nélkül megvallom, — írja később — hogy délnek vivő 
útunk utolsó heteiben és hosszú vándorlásunk idején visszafelé, alig járt 
máson az eszünk, mint folyton csak az evésen. Kezdetleges lénnyé törpül az 
ember, ha kétségbeejtő éhség környékezi, és sem a hegyek dicső koszorúja, 
amely útunk mentén tornyosul, sem a hatalmas jégár nagyszerűsége . . . nem 
mozdítja meg érzésvilágunkat. Sokszor elgondolkodom fölötte, vájjon azo
kat, akik a nagy városokban szenvednek az éhségtől, ugyanazok az érzések 
hatják-e át, mint amelyek bennünket sanyargatnak? Nem hiszem, mert min
ket semmiféle törvény és rendszabály vissza nem tarthatna attól, hogy ki ne 
nyújtsuk kezünket bármily elérhető táplálék után . . .

Lehet, hogy művelt emberhez nem méltó falánkságnak tűnik ez fel mind
azok szemében, akik nem lebegtek soha az éhenhalás küszöbén. De ismét
lem, az éhség nagyon egyszerűsíti az embert. Egyetlen mosoly nem játsza-
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Nem tudtam ellentállni, hogy ne idézzem ezeket a mélységesen megin
dító emberi vallomásokat. Még döbbenetesebb Scott kapitány naplója. A déli 
sark győzelmes vándorai sohasem kerültek haza. Éhen vesztek és megfagytak 
visszatérő útjukban, a délsarki szárazföld jégperemén. Scott búcsúleveleiben 
egyetlen panaszos sort találunk, az is így kezdődik: „nem félek a haláltól“. Az
után erre a sóhajra fakad: „de szomorú lemondani azokról a szerény örömök
ről, amelyeket képzeletben úgy elvonultattam magam előtt vándorútunk sú
lyos napjaiban“.

*

A délsarki utazók igazi karácsonyi hangulatú ünnepnapja nem a decem
ber 25-ike. Ők csak a télközép ünnepét ünnepelhetik meg gondtalan vígas
sággal, a hajón, vagy a téli szálláson. Ez június 23-ika. Nem mintha a telet 
tétlenül hevernék át. A téli szállás hosszú sötét éjjelében is serény munka 
folyik. A tudományos megfigyelések egész sora foglalkoztatja őket. Hóvihar 
idején a kifeszített kötélbe kapaszkodva tapogatóznak ki a műszerek leolva
sására és megtörténik velük, hogy még így is eltévednek a kétszáz lépésnyi 
távolságon. Temérdek a tennivalójuk. Lovaikat jártatják, a kutyákat gyako
roltatják, halásznak és vadásznak, hogy eleséget gyűjtsenek. Ölik és nyúzzák 
a fókát. Ruhákat mesterkednek maguknak. És az előkészületek ezer tenni
valója, tanulmányok, számítások, naplóírás, fényképezés minden idejüket 
elfoglalják. Csak vacsora után érnek rá, mint a háború hadifoglyai, hogy 
vidám vitaestéket, előadásokat tartsanak. Újságjuk is van: „a dél-sarki 
Times“. Ezt idehaza kiadják nyomtatásban. Néger zenekart alakítanak és 
— színielőadást rendeznek: hangos komédiát „a Királyi Rémület-Színház
ban“. A télközép „karácsonyi“ ünnepén osztják ki hazai barátaik kedvenc 
meglepetéseit a papíros-szalagokkal felékesített ebédlőben.

dozik ajkun
kon, amikor 
eltervezget
jük, mi min
dent is eszünk *
majd össze, 
ha beszaba
dulunk vala
mi kikötő ét
termébe. Mér
hetetlenül ko
moly kérdés 
ez a mi sze
münkben. 
Naplónk lap
jainak üres ol
dalaira egész 
ételsorokat 
jegyezgetünk 
össze min
denféle la
komákról . . .”

Pingvinek, a hatodik világrész egyedüli „emberszabású“ lakói.

*
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Parányi töredékét sem mondhattam el annak, amit szerettem volna bele
sűríteni ebbe a kis karácsonyi írásomba. A magunk kicsink és csöndes kará
csonyi ünnepéről sem szólhattam. Fájó szomorúsága az év legszebb ünnepének 
és az emberi sorsunknak, hogy ezen az egyetlen vigasztaló ünnepnapon is oly 
sok szenvedés marad enyhítetlenül a Földön. Egy kicsit mindnyájan utazók va
gyunk: az élet útjának csüggedt és reménykedő vándorai s akárcsak az líj föl
dek és tengerek bátor úttörői: haladunk mindnyájan ismeretlen végzetünk felé.

Aki megért közülünk karácsonyokat a háború és hadifogság izzó és foj
togató légkörében, a szeretet édes szomjúságában: megsejdíthet talán vala
mit abból az elsodró vágyakozásból, ami a déli sark önkéntes száműzötteinek 
képzeletét a világ túlsó végéről is hazaröpítette ezen a napon az Antarktika 
könyörtelen nyarából a mi szelíd telünkbe.

A karácsonyfa csillogó fényében küldjük el az emlékezés egy sugarát 
az óceánokon keresztül a déli sark viharsöpörte hósivatagába, ahol Scott 
kapitány és társai feláldozták nemes életüket érettünk és az emberiségért.

----  «■mii| II»  I ■■ni— — — —

SZEM IA H EG Y Ó R IÁ SA I F E L É ! . . .
A  M a g y a r  F ö ld r a j z i  T á r s a s á g  t u d o m á n y o s  e t i ó p i a i  e x p e d í c i ó j á n a k

t e r v e  é s  f e l a d a t a i .

Irta Dr. Benda László, az expedíció vezetője.

Magyarország a történelem folyamán a kiváló explorátorok sorát szol
gáltatta. Ha csak Juliánus barátra, Benyovszky Móric grófra, Körösi Csorna 
Sándorra, Jetting Károlyra, Magyar Lászlóra, Vámbéryre, Xantusra, Ujfalvyra, 
Tordayra, Biró Lajosra, Almássy Györgyre, Teleky Sámuel grófra, idb. Lóczy 
Lajosra gondolunk, egészen természetesnek találjuk, hogy a ma élő nemzedék 
is siet kivenni a maga részét a nagy munkából. Stein Aurél, Cholnoky Jenő, 
Prinz Gyula utazásainak eredményeire felfigyelt a világ.

Az elszenvedett világháború és az azt követő gazdasági válság sem tudta 
a magyarságból a kutatóvágyat kipusztítani. Az utóbbi években Baktay Ervin 
és Ligeti Lajos utazásai érdemelték ki a tudományos világ méltó elismerését és 
keltettek széleskörű érdeklődést.

Manapság már letűnt a Föld felfedezésének hősi korszaka, helyébe a 
tudományos részletkutatás lépett. Fénylő szemmel olvassuk a kutató hősök 
feljegyzéseit, emberfeletti küzdelmeiket megörökítő leírásaikat és szinte cso
dálkozva gondolunk arra, hogy is juthattunk 100— 150 esztendő alatt idáig: 
míg Nansenék 1893—96 évi Fram-expedíciója a halállal való örökös játék 
volt s csak a csodálatos véletlen mentette meg őket — ügyességük mellett — 
a biztos pusztulástól, Amundsen 1926 évi sarkvidéki légi expedíciója tünemé
nyesen rövid idő alatt a legnagyobb kényelemben zajlott le.

Emlékezzünk Körösi Csorna Sándor rettentő küzdelmeire, nélkülözéseire, 
amelyek végül is felőrölték a magyarságnak ezt a kimagasló kincsét. És gon
doljunk viszont az amerikai Andrews kínai expedíciójára, aki 20 tagú gárdá
jával, hosszú esztendőkön át autókaravánnal vadászott őskori csontokra.

Mindössze 60 éve, hogy Livingstone, Afrika egyik legnagyobb felfedező 
utazója meghalt. Ahol ő hónapokig küzködött bennszülött karavánjával, hogy
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őserdőkön, megáradt folyókon, egyhangú kőrengetegeken, veszedelmes raga
dozókkal tele szavannákon, haláltrejtegető mocsarakon vágja át magát, ma 
gyorsvonatok repítik át az utazót.

A repülőgép és az autó korszakában az expedíciók kivitelében ugyan nagy 
változás következett be, mégsem lehet mindenütt korunk közlekedéstechniká
jának nagyszerű vívmányait akadálytalanul felhasználnunk. így a mi tervbe 
vett munkaterületünkön sem lehet ezeket az eszközöket használni a felszín
nehézségek és a benzinutánpótlás kérdésének megoldhatatlansága miatt.

Expedíciónkat a Magyar Földrajzi Társaság küldi ki Etiópia (vagy más 
szóval Abisszinia) magasföldjének tanulmányozására. Terveink szerint Szemia 
hegyóriásai között, Gondar környékén és attól délre, a Tana-tó vidékén fogunk 
dolgozni.

Mielőtt magáról az expedícióról és a felveendő területről szólnék, röviden 
Etiópiáról kívánok néhány szót mondani, erről a csodálatosan magábazárkó-
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zott országról, ahol ma is úgyszólván a hamisítatlan középkorban élik le életű- 
két a bennszülöttek. *

Ne'm messze a Vörös-tengertöl óriási kiterjedésű fennsík szökik a ma
gasba, a környezd angol, olasz és francia gyarmatok síkságai fölé: Abisszinia. 
A fennsík a síkságtól mindenütt éles határral válik el. A magasföldet hatalmas 
vetődések és mély folyóvölgyek kisebb tagokra bontják. Ezeken a viszonylago
san 500—1000—1200 m mély völgyeken nagyon nehéz az átkelés a sokszor 
60—70 fokos lejtők miatt. Ez az oka annak, hogy már nagyon régen, egy-egy 
jól elhatárolt területen belül, még az alacsony műveltség ellenére is kisebb, 
konszolidált államformák keletkeztek.

Igaz, hogy ma ezek az államocskák rendre az abissziniai császársághoz 
tartoznak, azonban kétségtelen, hogy fejedelmeik hatalma ma is tekintélyes. 
A legrégibb államalakulatok közé tartoznak Tigré és Amhara, Godzsam, Son, 
Kaffa, Galla, stb.

Abisszinia geológiai felépítése nagy vonásaiban fölötte egyszerű. A mély
ben gránit, gnájsz és erősen gyűrt kristályos palák feküsznek. Ezek nagyon 
hasonlóak a nyugatmagyarországi alpi jellegű hegyvidék kristályos kőzetei
hez. A kristályos palák fölött a geológiai középkorból származó, legnagyobb
részt szárazföldi eredetű homokkősorozat fekszik.

A jura időszakban a tenger behatolt az ország nagy részébe és ott a ten
geri üledékek sorát hagyta hátra. A krétakorszakban már ismét száraz a terü
let, csupán a Szomáli félszigeten maradtak vissza egyes tengeröblök.

A kréta korszak végén erős kéregzavarok következtek be. A földkérget 
sokhelyütt törések és vetődések szabdalták meg, egyes részek a mélybe s ü l 
lyedtek s így hatalmas árkok jöttek létre. Ilyen tektonikus árok a Vöröstenger 
is. Abisszinia szempontjából a legjelentősebb a galla-tavakat magába foglaló 
árok. Afar déli részétől a Rudolf tóig tart és élesen elválasztja az Abissziniai 
fennsíkot a Szomáli fennsíktól.

A törések mentén roppant tömegű vulkánikus kőzet tört fel és sokszáz 
méter vastagon elborította a korábbi üledékeket. A későbbiekben a vulkánikus 
működés vesztett erejéből, de még mindig gyakoriak voltak az egyes vulká
nikus kitörések. Abissziniának még ma is nem egy működő vulkánja van, a 
nemrég megszűnt vulkánikus működésre utaló kénes-, szénsavas- és gőzfel
törések pedig egyáltalán nem ritkák.

Az Abissziniai fennsík átlagos magassága 4000 m körüli. Mintegy a 
közepetáján fekszik 1731 m magasságban a Tana-tó. Patkóalakban 4000 mé
tert meghaladó csúcsok koszorúzzák. Területe 3100 km2, tehát kb. ötszöröse 
a Balatonénak. A tavat nagyobbára lapos part környékezi. Csupán déli csücs
kén, hol az Abai, a Kék Nilus folytatása folyik ki belőle, vannak meredek par
tok. Itt az Abai hátravágta magát és lecsapolta a tavat mai szintjéig. Az angol 
Tana-expedíció megállapítása szerint megfelelő technikai berendezkedéssel 8 
méterrel növelhető volna a Tana vízszíne, amivel a tó vízmennyisége kb. a mai
nak húszszorosára emelkednék. Ennek a szudáni s egyiptomi öntözések miatt 
lenne óriási jelentősége. (Lenne, ha az abessa kormány beleegyezését adná a 
tervhez!)

A Tana-tótól északra terül el Szemia. Magasabb csúcsai a Rasz Dasan 
(4620 m), a Buahit (4542 m) és az Abu-Zsared (4563 m). Ezen a legmaga
sabb részen van az Athara egyik mellékfolyójának, a Dikának forrásvidéke. 
Itt, a folyó legfelsőbb vízvidékén fekszik Tigré, míg Szemiától délre, a Tana 
medencéjében az Amhara állam húzódik meg. A tavat övező, patkóalakú fenn-
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sík déli lejtő
jén Godzsam 
terül el, míg 
a Kék Nílus 
nagy kanya
rulatától dél
keletre kiugró 
fennsíkon, va
lóságos bás
tyafalakon 
fekszik Soa, 
majd a Ru- 
dolf-tóra dűlő 
területeken 
fekszik Kaffa.

A legré
gibbnek lát
szik közöttük 
Tigré, írja 
Cholnoky.
Csodálatos, régi műveltség emlékei maradtak meg itt. Megfejteden felírások, 
rejtélyes épületmaradványok, különös, idegenszerű művészet motívumai tárul
nak szemünk elé Tigré romokban heverő, hajdani fővárosának, Akszumnak 
falai között. *

Az expedíció 1934 nyarán Budapestről Rómán—Messinán át Massauába, 
illetőleg Asmarába utazik. Itt rendezi be az expedíció bázisállomását.

Asmara a hasonló nevű fennsík közepetáján fekszik. 50 év előtt nyomo
rult, kis bennszülött község volt, ma jelentős város, pompás palotákkal, az 
európaiak csinos villáival és virágzó üzleteivel. Az olasz kolónia, Eritrea fővá
rosa. Környéke, mint a sima asztal, csak imitt-amott tűnik ki valami kisebb 
vulkánikus halom.

Asmarából alig félnapos úttal elérjük a tábla szélét és meredek lejtőn 
kell leereszkednünk a mélybe, hogy később talán még több fáradsággal ka
paszkodjunk fel a szomszédos táblára.

Ez a vidék hamisítatlan Afrika már. A gyéren fás szavannák az irdatlan 
bozóttal, az ősrengetegek kopár, sziklás vidékkel váltakoznak. Imitt-amott 
emeletnyi magas kandeláber kutyatejek (Euphorbia abyssinica) magányos 
egyedei teszik változatossá a tájat. Az egyhangú bozótból csak az óriási 
Adamsoniák magaslanak ki.

A vidék állatvilága is eléggé változatos. A folyókmenti szavannák urai a 
veszedelmes vadak, a kafferbivaly és az oroszlán. Az előbbi még csordákban 
mutatkozik, de oroszlán már csak elvétve akad. Erősen irtják, sőt ha nem vé
denék őket a gyarmati hatóságok, már teljesen ki is pusztultak volna erről a 
vidékről.

Sokkal több a hasznos vad. Az antilopok és gazellák számos faja ezreket 
számláló csapatokban keresi fel hajnalonként az ivóhelyeket. Nappal is cso
portosan legelésznek. Nem ritka a zsiráf sem, Afrika állatvilágának egyik leg
érdekesebb alakja.

Még a magasabb vidékeken is gyakorinak mondják a varacskos disznót.

Abissziniai táj.
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Igaz, hogy külsőre rendkívül rút állat, de húsa ízletes és hozzá hatalmas ter
metű is! Áldást jelent majd expedíciónkra!

A leopárd, párduc és a sakál nem jelentenek különös veszedelmet. Ezek
nél sokkal inkább veszedelmesek csúszó-mászó ellenségeink, a különböző mér
ges kígyók, vagy a még kisebb skorpiók, stb.

Bizonyára találkozunk majd a termeszek csodálatos, várszerű építmé
nyeivel is.

A tervbe vett vidéken a tigréi és amhara nyelvet beszélő, elég jóindulatú
nak mondott törzsek laknak. Kezdetleges földmíveléssel foglalkozó népség. 
Kultúrájuk roppant alacsony fokú. Majdnem 100% az analfabéta. Természe
tükről nagyon ellentétes vélemények hangzottak el.

Hogy valójában milyen az a vidék, ahova expedíciónk indul, nem tudjuk, 
hisz még nem ismerjük. Annyi mindenesetre bizonyos, hogy sok-sok tudomá
nyos értéket, szépséget és ismeretlent rejt magába ez a csodás, magasbaszö- 
kött, fel nem kutatott világ! *

Expedíciónkra, amint azt sejteni lehet, igen kemény munka vár. A sok
oldalú feladatok különböző szaktudósok részvételét teszik szükségessé. így 
egy-egy szakember végzi a földrajzi-, a földtani- és morfológiai-, a kőzet- és 
ásványtani-, a növény- és állattani megfigyeléseket és gyűjtéseket, egyet a 
gravitációs- és mágneses mérések, valamint a földrajzi helymeghatározások 
foglalkoztatnak, ismét más a néprajzi és embertani munkálatokat végzi. Né
hány személyt a filmfelvételek kötnek le. Nem hanyagoljuk el a préhisztórikus 
és kultúrtörténeti vonatkozásokat sem.

Az expedíció a mellékelt térképen feltüntetett területen óhajt részletes 
kutatómunkát folytatni. Ezen a vad, járatlan vidéken, ahol a szűk völgyekből 
1000 métereket kapaszkodnak az ösvények egy-egy hegygerincre, csak az 
öszvér és a szamár lehet teherhordó. Expedíciónknak kb. 80—90 állatra lesz 
szüksége. Egyre-egyre 60 kg terhet lehet málházni.

A terhet élelmiszerek, az úti felszerelés és a szükséges műszerek alkot
ják. Ehhez járul még helyenkint az állatok élelme is, de ez már nem a mi 
gondunk, hanem az állatok tulajdonosáé. A bennszülött kíséret (szolgák, tol
mácsok, szakács, hajcsárok) szintén közel 80 főt számlál.

Expedíciónknak tehát igen tekintélyes összegre van szüksége. Költsé
geink tetemes részét várható eredményeink (tudományos gyűjteményeink) 
előzetes értékesítésével óhajtjuk elérni, ezt kiegészítik a tudományos intéze
tek nyújtotta hozzájárulások és az expedíció filmfelvételeiért kapott összeg.

Megvan a reményem, hogy a magyar társadalom is felkarolja expedíciónk 
ügyét. Ezernyi szükséges holmit kell beszereznünk és biztosítanunk expedí
ciónk számára, hogy szükséget ne szenvedjünk sem a mindennapiakat, sem a 
tudományos munkát illetőleg. A legkisebb természetbeni, vagy anyagi ajándék 
is közelebb segíti expedíciónkat céljához.

Expedíciónk lesz a Magyar Földrajzi Társaság első expedíciója. Nehéz 
gazdasági viszonyok között indul útjára, de tettre készen és lelkesen, azzal a 
tudattal, hogy n e m ze ti  h iv a tá s t te lje s ít, mert minden, az expedíciónkkal kap
csolatban Nyugaton elhangzott szó, minden, az újságokban megjelent betű 
felhívja, és pedig eredményesen hívja fel Nyugat lelkiismeretét és figyelmét erre 
a megcsonkítottságunkban is törhetetlen kultúrájú, üldözött magyarságra!*

* Expedíciónk iránt érdeklődő Tagtársaink minden megkereséssel forduljanak köz
vetlenül az expedíció vezetőjéhez: dr. Benda László úrhoz. (Címe: Budapest, 1., Csörsz- 
utca 7.) Válaszbélyeget szíveskedjenek mellékelni. Szerk.
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A M ZAB FE N N SÍK  É S  LAK Ó I.
Irta —z.

Az algériai Szahara északi részletében, a Keleti és Nyugati Erg sivatagá
tól közrefogva fekszik Mzab fennsíkja. Nagyon vadul szabdalt, sivatagos vi
dék, de azért ennek is megvan a maga érdekessége. A L’office algérien d’action 
économique et touristique (röviden Ofalac) az idei téli időszakra igen változa
tos és érdekes kirándulástervezetet állított össze. Ebben a tervezetben természe
tesen igen nagy szerep jut a Szaharának is, mert mióta a Szahara egyes útjait 
a kirándulók gépkocsijai részére is járhatóvá tették, mindinkább nagyobbodó 
érdeklődés nyilvánul meg a gazdag turisták részéről a sivatagok rejtelmei iránt. 
Az algériai Szaharába vezető utak közül különös érdeklődésre tarthat számot 
az, amelyik a Mzab fennsíkra vezet, hogy hét különös városával és még különö
sebb mozabit lakosságával ismertesse meg az exotikumok iránt érdeklődő 
fehéreket.

A Nyugati és Keleti Ergtől közrefogott Mzab fennsík krétamészből áll 
(1. térkép). A fennsík északi része 750 m magasságot is elér a tenger szintje fe
lett, általában délfelé lejt, mert délnek 250 m magasságig ereszkedik le. Nyu
gaton 100—200 m magas, éles falú peremmel válik ki a homoksivatagos vidé
kekből. Maga a fennsík végtelenül száraz, esőt nagyon keveset kap. Erősen 
összetöredezett felszínét kréta, márga és törmelékköpenyeg borítja, nagyob- 
bára egészen sivatagos, kopár felszínü, száraz völgyek húzódnak rajta végig, 
egyes helyeken ezek a száraz völgyek valóságos labirintusokká gubancolódnak 
össze. A talajvizet csak elszórtan és nagyon nehezen lehet feltalálni, szerencsés 
esetekben 14—70 m mélység
ben tudják a talajvizet a kutak 
elérni. A mostoha körülmények 
ellenére a száraz völgyek külön
böző helyein mégis datolyapál- 
maoázisok tudtak tanyát verni.
A mozabita lakosság csak na
gyon keserves munkával tudja 
ezeket az életet jelentő oáziso
kat fenntartani, és többek kö
zött a száraz völgyekben, a 
gyakran 3—6 évre is elmaradó 
vadvizek felfogására duzzasz
tógátakat épített.

Ennek a különös területnek 
még különösebb lakói a XI. szá
zadban idekerült mozabiták, 
nem minden alap nélkül a mo
hamedánok protestánsainak is 
nevezik őket. A mozabiták an
nakidején ebben a sivatagi 
csendben és elszigeteltségben 
kerestek menedéket üldözőik 
elől és amint az ezen a vidéken
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közmondás
szerű : létre
hozták a Mzab 
fennsík csodá
ját. Tényleg a 
természet erő
in aratott győ
zelmet nem is 
lehet másnak, 
mint csodának 
nevezni, erre 
jobb szót ta
lálni lehetet
lenség.

A Szaha
rában élő mo- 
zabiták körül
belül 30.000 
lélekre tehető 
gyülekezete, 
vallásfeleke

zete, berber, arab és néger keveredésből állott elő. Különös nyelvjárást 
beszélnek és csak egymás között házasodnak. Életmódjukat és vallási szokásai
kat Abdullah ben Ibadhtól alapított szigorú törvények szabályozzák. Az igazi 
muzulmánok szemében a mozabiták valóságos eretnekek.

Vájjon honnan származnak külső megjelenésükben az araboktól annyira 
különböző vonásaik? — Egyesek a föníciai és karthagói gyarmatosok leszárma
zottad vélik bennök felfedezni, mások — és ezek vannak többségben — berber 
eredetűeknek mondják őket, akik a tuarégek testvéreként alakultak ki, annak 
ellenére, hogy külső megjelenésökben, szellemükben, erkölcseikben teljesen kü
lönböznek a tuarégektől.

Nagyon valószínű, hogy származásukat sohasem sikerül minden ellenvetés 
nélkül véglegesen tisztázni. Kétségtelenül bizonyos azonban, hogy nagyon értel
mesek és jó kereskedők. Ezért az arabok nem is szeretik őket.

Jelenleg a Mzab fennsíknak 40.000 lakója van és azok szétszórtan, hét 
városban élnek. A zárt települések környékét körülbelül 3000 kút táplálja. Ezek 
a kutak tartják fenn az oázisok zöldelő pálmaligeteit, a lakosság legfontosabb 
eltartóit. A pálmák számát összesen 150.000-re becsülik. A hét város közül a 
legnagyobb és legfontosabb, egyúttal az egész településterület középpontja: 
Ghardai'a; kb. 11.000 ember él ebben a szaharai metropolisban (2. kép). De 
Ghardaiában nemcsak mozabiták élnek, terein és szűk, kusza sorokba szedett 
utcáin a szaharai vidékek minden népségének képviselőjével találkozhatunk. 
Vannak itt négerek, az ő kötelességük, hogy a környék gazdag lakóinak kertjeit 
megműveljék, fenntartsák; megfordulnak benne a sivatag kereskedői, mert 
Ghardai'a a nagy karavánok útjain fekszik. Ezek a kereskedők a város valame
lyik kávéházában tartanak rövid pihenőt, mielőtt lassan poroszkáló málhás- 
állataik nyomait követnék végnélküli utazásaikon; — és találkozhatunk gazdag 
algeri vagy a tengerpart más mozgalmasabb városaiban foglalkozó fűszerkeres
kedőkkel és mészárosokkal, hogy néhány napig itten feleségeik és családjuk 
körében pihenjék ki elvonulva kereskedő életük fáradalmait.

2. Ohardaía, Mzab fővárosa.
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Ha a mozabitak erkölcseit és szokásait legeredetibb mivoltában akarja 
valaki megismerni, akkor valamelyik elszigeteltebben fekvő városba, pl. Beni- 
Isguenbe kell ellátogatnia. Ghardaia erre már nem alkalmas, hiszen a szaharai 
országutak középpontjában fekszik s azon a réven, hogy a karavánok szakadat
lan sorai cserélnek utcáin helyet, szokásaiban és erkölcsi felfogásában már túl
ságosan sokat befogadott a század szelleméből. Beni-Isguenben egészen más a 
helyzet. Beni-lsguen kapuin belül egyetlen idegen, nem-mohamedán, sem ma
radhat meg éjszakára, nincs itt egyetlen kávéház vagy keleti mulatóhely sem, 
sőt a város falain belül még a dohány és a bor élvezete is szigorúan meg van 
tiltva mindenki részére. A kis puritán városka utcái és terei olyan tiszták, hogy 
azt még a legvérbelibb hollandus is megirigyelhetné. Az igazságnak megfelelően 
azt sem szabad elhallgatni, hogy ebben a többi tnzabi város is Beni-Isguen- 
hez hasonlít.

A mzabi városok érdekes és különös jellemvonásához tartozik aj is, hogy 
bennök minden kereskedelmi árucserét, minden vásárlást a városok piacterén 
kell a lakosoknak elintézniük és pedig nyilvános árverés útján. Az árverések le
folyására mindig felügyel egy idősebb és előkelő bennszülött és éppen úgy 
nyilvános árverésen cserél gazdát egy ház vagy kunyhó, teve vagy szamár, 
mint akár egy végletekig elpusztított pár cipő.

Ghardai'a kivételével mindegyik város általában egy nagy kolostorhoz 
hasonlít, amelyikben világi ügyekkel foglalkozó barátok laknak. A hasonlóság 
annál inkább is nagyobb, mert az állandóan csendes utcákon asszonnyal, leány
nyal, — de még gyerekkel sem lehet sohasem találkozni.

Annak ellenében, hogy a kíváncsi és érdeklődő turista az utcákon nem pil
lanthat meg átsuhanó női alakokat — ami talán nem is volna egészen kecses 
látvány, — kárpótlást talál a mzab városok tervszerűtlen kuszaságaiban bo
lyongva a régmúlt idők lépten-nyomon előbukkanó, nagyon régi, kulturális em
lékeiben. Ezeknek az eredete már régen elveszett az emberek emlékezetében, 
de maguk a tárgyak hosszú századokat túléltek a sivatagnak ebben a zugában.

Nem cso
dálkozhatunk, 
hogy száza
dok múltak el 
nyom nélkül a 
mozabita vá
rosok lakossá
gának beren
dezései, szo
kásai, erköl
csei stb. felett, 
ha a Mzab vi
déknek a vég
telen sivatag
ban valóság
gal rejtezkedő 
elzárkózottsá- 
gára gondo
lunk, amely 
minden időben 
megvédi és 3. öntözött pálmaliget Mzab vidékén.
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megvédte az 
idegenek beto
lakodásától és 
az idegenszerű 
hatástól.

Smozor- 
zenski, a mo
hamedán kér
désekben ki
válóan tájéko-'' 
zott lengyel 
tudós, a hét 
város vidékén 
kutatva meg
állapította, 
hogy az egé
szen sajátsá
gosán épített 
mecsetek ka
maráiban na
gyon értékes
és eddig ismeretlen, a muzulmán vallás első három évszázadára érdekes fel
világosítást nyújtó iratok maradtak fenn.

A halotti csendben meghúzódó városok színtelensége a legnagyobb ellen
tétben áll a környező, zöldelve pompázó kertekkel (3. kép). A kerteket körül
belül 3000 kút látja el a szükséges vízzel. Az oáziskutak a világ legszerencsét
lenebb kútjai, ezeknek alig van nyugalmuk. Kora reggeltől napestig folytono
san belehasít a sivatag csendjébe a felvonókerekek csikorgása és ez a felvonót 
húzó szamár hajcsárjának monoton éneklésével egyetemben, szakadatlanul Al
lah nagyságát dicsőíti, aki végtelen jóságával ezt a paradicsomot legszeretet- 
tebb népének a sivatag szívében megteremtette.

De amint más világtájakon sem élhet meg az ember csak kenyéren, a mo- 
zabiták sem élhetnek meg csak datolyából. Valójában ez a kis sziget nagyon 
szűkre van szabva ahhoz, hogy egész lakosságának megadja a mindennapit és 
így a mozabiták kénytelenek távolabbi vidékekre vándorolni, hogy a család ott
hon maradt tagjai ne szenvedjenek szükséget. A férfiak évszázadok óta rend
szeresen és időszakosan kivándorolnak a Teli városaiba és ott elsősorban keres
kedelemmel foglalkoznak. A kivándorolt mozabiták különösen a fűszerkereske
delmet és a mészárosságot részesítik előnyben. Mindenütt nagyon tisztáknak, 
lelkiismereteseknek ismerik őket, raktáraik töbnyire igen jól be vannak rendezve. 
Mindig csak egymagukban indulnak vándorútra, otthon Allahra és lehetőleg egy 
idős nagybácsira bízzák családjukat. Minden 2—3 évben vissza-visszatérnek, 
hogy néhány napot családjuk körében töltsenek, a gazdagabbak, a beérkezettek 
már rövidebb időszakonkint, évenkint jelentkeznek. Amikor már megszedték 
magukat, kis tőkét gyűjtöttek össze, véglegesen becsukják árubódéikat, vissza
költöznek a sivatag csendjébe, hogy hátralevő napjaikat nyugalomban, család
juk körében tölthessék el (4. kép).

A mozabiták szerint Mzab a világ legszebb vidéke. Lehetséges, hogy ezt a 
felfogást nem mindenki fogja osztani velők, de mindenesetre ki lehet egyezni 
a mozabitákkal abban, hogy Mzab a Szahara területének legérdekesebb vidéke 
és hogy a Föld igen érdekes vidékei közé tartozik.

4. Egy kút a sok közül.
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HOGYAN ÉL TE K  AZ ÉSZAK AM ERIK AI 
IN D IÁ N O K ?

Irta Bölény fia Hosszú Lándzsa, a Feketelábú-törzs főnöke.

(Az itt közölt részletek a „Hosszú Lándzsa emlékezései“ * c. műből valók, 
amelyet egy kanadai indiánfőnök írt. Hosszú Lándzsa (L o n g  L a n c e )  fiatalko
rában még az indiánok régimódi, kóbor, vadászó, harcos életét élte, majd az 
indiánok letelepítésekor missziós iskolába került, elsajátította a „fehér ember“ 
műveltségét, később mint a kanadai brit haderő tisztje végigkiizdötte a világ
háborút is. A háború után törzse megválasztotta főnökének. Hosszú Lándzsa 
műve a legautentikusabb, .legjellemzőbb, legérdekesebb és legmegbízhatóbb le
írását adja az egykori indiánéletnek, amely azóta már eltűnt az északamerikai 
kontinensről.)

H o g y a n  le s z  a z  i f jú b ó l harcos.

Visszatértünk oda, ahol az öregeket és az asszonynépet hagytuk. Több 
hétig táboroztunk azon a helyen, hogy megszárítsuk a bölények húsát, ki
cserezzük irháikat és pemmikánt készítsünk télire. A férfiak leszelték a leg
jobb húsdarabokat — a bölények szegyrészét —, a táborba szállították a húst 
és kiosztották az öregek közt, mint az akkoriban szokásos volt. Nagy lako
mát csaptunk kedvenc eledelünkből, a bölények agyvelejéből és veséiből. Min
den húsfélét nyersen, ettünk, vagy csak kevéssé sütöttük meg, nyárson, a pa
rázs fölött.

Valahányszor sok friss bölényhúst ettünk, mindig nagyon megkívántuk 
a s z a s z k e tu n -b o g y ó t  is, — ez volt az egyedüli gyümölcsünk — vagy a vad
répát, amely az egyetlen előttünk ismert főzelékféle volt, kivéve a kicsiny, 
golyóalakú vadburgonyát. De ehhez az utóbbihoz ritkán jutottunk, mert csak 
a Sziklás Hegység északi fensíkjain volt található. Amidőn nyaranta a rétsé- 
geken tartózkodtunk, távol a bozótos vidéktől, ahol a szaszketun-bogyó ter
mett, anyáink gyakran elküldték minket vadrépát keresni. Mezei egerek fész
kében lehetett találni.

Hosszú bottal felszerelve jártuk be a prérit s járásközben a földet dön
gettük. Ahol a dobbantás üreget árult el a talajban, ott lyukat ástunk és elég 
volt néhány ujjnyi földet kikaparnunk, hogy egérfészekre bukkanjunk, tele 
vadrépával, amely már szépen meghámozva, fogyasztásra készen volt fel
raktározva. Egy-egy fészekből jó csebernyi répát szedtünk ki. Az egerek 
tiszta, helyes kis állatok voltak és mivel sohasem laktak a fészeknek abban a 
részében, ahol élelemkészletüket tartották, a répa oly tiszta és oly étvágyger
jesztő volt, mintha gondos emberi kezek rakosgatták volna el.

Miután néhány hetet ezen a táborhelyen töltöttünk, apáink egy este elő
vették „időpálcáikat“ — rovásos botok voltak ezek s a naptárt pótolták — és 
összehasonlítva ezeket egymással, megállapították, melyik „Hold“ hányadik 
,,Nap“-ja van. Mert egy meghatározott napon el kellett indulnunk, hogy a 
Feketelábúak Szikszikau-törzsével találkozzunk és megtartsuk az összes Fe- 
ketelábú-törzsek nagy évi Naptáncát.

* A művet angol eredetiből Baktay Ervin dr. fordította, megjelenik a Káldor-könyv- 
kiadóvá'.lalat kiadásában. A közölt kép is a könyv illusztrációi közül való.
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A napot „egy Nap“-nak, a hónapot „egy Hold“-nak, az évet pedig „egy 
Nagy Nap“-nak neveztük. Apáink hosszú botokra jegyezték a napokat. Min
dennap'egy rovást metszettek a botra és minden „Hold“ kezdetén külön jelet 
tettek rá, a hónap feltüntetésére; aztán az év végén valami sajátos jelet eszel
tek ki, amely az illető év nevére vonatkozott. Az éveket az azok folyamán tör
tént fontos eseményről nevezték el, vagy ilyennek híjján a legutóbbi fontos 
esemény évéből kiindulva, sorszámokkal jelezték. A hét-beosztást nem 
ismerték.

Az „Idő-tanácson“ elhatározták, hogy a „negyedik Nap“-on kell útra
kelnünk, hogy idejében elérjük a Szikszikaukat és megtarthassuk a Naptán
cot, amely mindig augusztus első felére esett.*

jóidéig haladtunk északkelet felé s akkor egy napon, amint éppen a 
Namaka-folyó mentén lovagoltunk, messze előttünk megpillantottuk a nagy 
Naptánc-tábort. Szépséges, tarka, színes látvány tárult elénk, magasan a 
Faggyú-rétség napsütötte közepén, ahol a Feketelábúak régi idők óta a Nap
táncot szokták rendezni, azt a neveztes táncot, amelyen az indián ifjaknak alá 
kell vetniök magukat a harcossá való avatás iszonyú kínzásainak.

Az elénk táruló hatalmas tábor lehetett vagy hét mérföld széles. A szépen 
kipingált sátrak százai nagy körben álltak, a tábor közepén pedig szabadon 
hagytak egy terjedelmes köralakú térséget, amelyet a tánc színhelyéül szán
tak. A nagy körtér közepén már látható volt a Naptánc-vigvam háza, amelyet 
majd a tánc napján örökzöld lombokkal fognak betakarni, kivéve a középen, 
ahol nyílás marad, hogy N a tó s z , a Nap, betekinthessen az „övéire“.

A dobok szünetlenül puffogtak a nap minden órájában. Apáink nagy cso
portokba verődtek a tábor különböző térségein és „titkos szövetségeik“ sajá
tos táncait járták.

Éjszakának idején két-két harcos takaróba burkolózva, karjukkal egymás 
vállán, kiment a sötétségbe borult síkságra s a Naptánc dalának panaszos szó
lamait énekelték. „Vér-testvérek“ voltak és egymásért fohászkodtak. Minden 
indián harcosnak van egy „vér-testvére“, akit még ifjúkorában fivéréül fogad. 
Az ilyen vértestvérek egész életükben egymáshoz tartozóknak tekintik magu
kat, úgy harcban, mint békességben s mindegyikük kész bármely pillanatban 
odaadni életét a másikért. Nincs titkuk egymás előtt és az őket egymáshoz 
fűző kapcsolat erősebbé válik, mintha valóban testvérek volnának. A „vér
testvériség“ talán a legnemesebb, legönzetlenebb, legönfeláldozóbb és legtisz— 
tultabb kapcsolat, amely valaha emberek közt létrejött.

— Hiji-hijih-hi, !hej-hó, hejjj! — a csillagfényes hosszú éjszakákon szü
netlenül felénk száll a panaszos ének a síkság tágas tere felől — a Naptánc 
éneke az. Mi gyerekek is keveset alszunk ezeken az éjszakákon, hiszen min
denféle titokzatos szertartás megy végbe a táborban. A Naptáncot megelőző 
szertartások némelyikét csak éjfél után lehet bemutatni. Ilyen szertartás a nagy 
S z á m  O k u ju in u n -o k  — varázspipák — előkészítése. E nagy pipákat nem érte 
napfény több mint négyszáz év óta; takaró burkolatukba sokszorosan becsa
varva tartják, akárcsak valami holttestet. Csak az éjszaka órájában szabad 
elővenni és egyedül a varázsló érintheti a varázspipákat. Amidőn új őr gond

* Ez az indiánok csillagászati ismereteire utal. Ugyanis a Nap mindig augusztus 8-a 
körül éri el az Oroszlán jegyének közepét; az Oroszlán állatövi jegyét pedig minden ősi 
kultúra a Nap „házának“ tekintette, amelyben a Nap legnagyobb erejét fejti ki.

(Fordító.)
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jaira bízzák egy év tartamára, a varázsló és a segédei lopva hatolnak be sát
rába s álmában viszik el valamely titokzatos varázstipibe, ahol az ősi pipákat 
kibontják burkolatukból és ünnepélyesen szívnak egyet belőlük, mielőtt az 
illetőnek átadnák egy esztendőre. Nagy kitüntetés, ha valakit a pipák egyiké
nek megőrzésére kiszemelnek, mert ez a közhit szerint nagy szerencsét hoz.

Éjszakánként egyre-másra hallhatjuk a mokaszinos lábak tompa topogá- 
sát, amint a titokzatos csoportok valamely ismeretlen rendeltetéssel végigvo
nulnak a sötétségen. Soha egyetlen szó nem hallatszik. Mi fiúk olykor felemel
jük a sátorlap szegélyét és kileskelődiink; esetleg megpillantunk hat magas, 
pokrócba burkolódzott alakot, amint lopva suhannak át a táboron, valami kü
lönös alakú tárgyat cipelve. Lágy szellő csap arcunkba a tipi ajtaja felől és 
mi hanyattfekve, tágranyílt szemmel bámulunk fel a csillagokra a sátortető 
kerek nyílásán át — és talán egy kicsii borzongunk is, a nagyszerű, rejtelmes 
dolgokra gondolva, amelyek akkoriban át- meg átszőtték az életünket.

De mindennél izgatottabban vártuk a Naptánc kezdetét megelőző éjsza
kát. Ezen az éjjelen az egész tábor izzott a tüzfényben. Minden tipiben nagy, 
recsegő-ropogó tüzet raktak. Kívülről, ha az ember végigsétált a sátrak közt, 
úgy hatott a tábor, mintha óriási, kivilágított, színes lampionok álltak volna a 
pusztában. A sátrakból nagy zaj hatolt ki. Mindenütt emelkedet jókedv ural
kodott. Mindenki boldog volt és vidám.

Apánk belépett a tipibe, valami örvendetes, kedves megjegyzéssel fordult 
anyánkhoz, aztán leült, hogy másnapra rendbeszedje díszes felszerelését, ame
lyet a Naptánc ünnepén szokott viselni. Közben ránk pillantott és így beszélt:

— Hah! Holnap lesz a nagy nap . . . Ma éjjel senki sem alszik az egész 
táborban. Haa-ahh. Nagy nap, holnap lesz a nagy nap!

Aztán, arcán boldog öröm kifejezésével, varázsénekére gyújtott, miközben 
ünnepi díszeit rendezgette és odaintette anyánkat, hogy javítsa ki egyik-másik 
felszerelési tárgyát és dörzsölje őzbőrruháját hófehérre a horzsakővel.

Mi gyerekek ébren maradtunk, ameddig csak lehetett, aztán fülünkben a 
tűz ropogó zenéjével, álomba merültünk. A reggel fénye éppen bepillantott a 
tipi tetőnyílásán, amikor felébredtünk. Apánk halkan dúdolta varázsénekét — 
nem ismertünk akkoriban ennél édesebb muzsikát. Megfordultunk ágyunkon 
és még álomittas szemmel néztünk feléje. Apánk a vidáman pattogó tűz előtt 
ült és még mindig igazgatta, rendezgette díszein a hermelinfarkokat és sün- 
disznótüskéket. Ajkán elégedett mosoly ült. Én még percekig feküdtem és a 
takaróim alól figyeltem apámat, de a mosoly pillanatra sem tűnt el arcáról, 
még akkor sem, amikor félretette harci díszeit és hozzálátott, hogy hosszú 
haját befonja. Boldog volt.

Aztán nemsokára valami illat ütötte meg az orrunkat. A vadpecsenye ét
vágygerjesztő illata volt, amint anyánk a parázson sütötte. Olykor egy-egy 
halk megjegyzéssel fordult apánkhoz, ő pedig felelt; nyelvünk ünnepélyes, 
mély hangjai lágyan zengtek ajkán. Anyanyelvűnk csodálatosan hajlékony volt, 
éppúgy lehetett ridegen, élesen és bántón alkalmazni, mint édesded szelídség
gel. Hanem a beszédhangnak az a kedves, lágy változata és kifejezése, amely- 
lyel apám szólt anyámhoz, amikor, mint ezúttal is, egyedül volt vele, sohasem 
fog elhalni emlékezetemben.

Mire egészen felébredtünk és hallásunk visszanyerte szokott élességét, a 
távolabbi hangokra is felfigyeltünk és hallottuk, hogy az egész tábor zajlik. 
Minden sátorból kihangzott a varázsének ritmikus dallama. Némelyik tipiben
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már kis csoportok gyűltek össze a lágyan puffogó dob körül, amely éneküket 
kísérte. Közben a tábor a korai reggelire készülődött.

Az'összevegyülő sokféle zajból olykor-olykor kihangzott a tábori kikiáltó 
mély, öblös szava, amint bejárva a tábort közhírré tette a főnök és a varázsló 
rendelkezéseit.

Félórával délidő előtt nagy zsivaj támadt: tizenkét fiatal harcos vágtatott 
be a táborba, maguk mögött hurcolva a lovakhoz kötött örökzöld lombos nya
lábokat. A Naptánc-vigvam vázát fogják majd ezekkel beborítani a va
rázsló adott jelére. Valamivel később két nő, mindketten ünnepi díszben, szin
tén vágtatva nyargalt be a táborba; egy sasfészket hoztak, amelyet a Nap- 
tánc-oszlop tetejére fognak erősíteni.

Pontosan délben, amidőn a Nap éppen a fejünk fölött állott, a varázsló 
jelt adott a nagy vigvam felállítására.

Micsoda felfordulás, micsoda zaj keletkezett a jeladásra! Leírhatatlan zaj 
uralkodott az alatt a tizenöt perc alatt, amíg a vigvamot felállították. Vagy 
ötven ember dolgozik sietős erőfeszítéssel az örökzölddel borított kerítésen, 
mialatt száz meg száz harcos lóháton vágtat az ünnepség terére, veszett iram
ban nyargalva a vigvam körül, a többiek pedig, ugyancsak százan és százan, 
csörgőkkel, csengetyükkel, sípokkal, lövöldözéssel, üvöltésekkel és hangos 
énekszóval fokozzák a zenebonát. A gyerekek erre-arra futkosnak, hogy kitér
jenek a dobogó lópaták elől. Apáink ezúttal tökéletesen elfeledkeztek rólunk; 
elmerültek és elvesztek az esztendő legnagyobb jelentőségű pillanatának izgal
mában. A puskapor és az izzadt lovak szaga szinte fojtogatóvá vált.

E zsibongás kellős közepén kilép a Naptánc Asszonya, aki öt napon át 
bőjtölt az erre a célra rendelt tipiben s helyet foglal a varázsló oldalán, közvet
lenül a nagy vigvam mögött, amely most hihetetlen gyorsasággal elkészül. Az 
ifjú harcosok akik ma a Naptánc kínzásainak fogják alávetni magukat, sorra 
elébe járulnak és meghajolnak, hogy az asszony fekete festékkel kenje be arcu
kat és csuklójukat.

Ekkor a varázsló hirtelen felugrik, berohan a nagy vigvamba és felkapja 
a sasfészket. Odamegy a Naptánc-oszlophoz, amely még a földön hever a ké
szen kiásott lyuk mellett és fekete karikákat fest a tenyerével az oszlopra, lenn 
a tövénél kezdve. Mikor aztán az oszlop hegyéhez ér, takaróját egészen a 
fejére húzza, úgyhogy csak beburkolt guggoló alakja látható s a sasfészket 
ráerősíti az oszlop végére. Ekkor következik a vigvam elkészítésének utolsó 
mozzanata: öt harcos siet oda, megragadják a hatalmas oszlopot, fölemelik és 
beállítják a kiásott gödörbe. A varázsló még most is az oszlop hegyébe ka
paszkodik, tizenöt lábnyi magasságban a talaj fölött. Ha le találna esni, ez 
annak a jele lenne, hogy a Nap nem tekint kegyesen a táncra és akkor az 
egész ünnepségnek azonnal véget kellene vetni. De tudtommal ez még soha
sem fordult elő.

Most kerül a sor a Naptánc legérdekesebb részére. Az ifjak, akiket ma 
„harcosokká“ készülnek avatni, bevonulnak a vigvamba. Egészen mezítelenek, 
csak ágyékkendő takarja testüket. A varázsló elereszti az oszlop csúcsát, le
dobban veszélyes helyéről a földre, varázseszközeihez lép és elővesz egy hosz- 
szú, éles kést, valamint egy több száz láb hosszúságú nyersbőrszíjköteget. 
Feláll a kis varázstüz mellett, az ifjak pedig sorra elébejárulnak és letérdelnek.

A varázsló beléhasít éles késével az előtte térdelő ifjú balmellébe és 
hosszú, mély vágást ejt rajta. Ezután kihúzza a kést és hasonló vágást hasít 
az előbbi sebbel párhuzamosan, hüvelyknyi távolságban ettől. Ekkor a kést
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bedöfi az egyik nyí
lásba és átszúrja a 
húst, úgyhogy a kés 
hegye a másik hasí
tékon jön ki. Bele
dugja ujját a sebbe, 
hogy ne záruljon be, 
másik kezével egy 
kb. három láb hosz- 
szú erős nyersbőr
szíjért nyúl s ezt ke
resztülhúzza a vá
gott lyukon. A szíj 
egyik végét a seben 
jól megköti,, aztán 
ugyanezt a művele
tet végrehajtja az 
ifjú jobbmellén is, a 
szíj másik végét 
húzva át ezen a 
hasítékon. Az ifjú 
mindezt mukkanás 
nélkül tűri s ott 
áll rendületlenül a 
mindkét végén a 
mellébe „varrott“ 
szíjjal. A varázsló 
most még erősebb, 
több láb hosszú szí
jat vesz elő, egyik 
végét odaköti az ifjú 
melléhez erősített 
szíjhoz, a másik vé
gét pedig a Nap- 
tánc-oszlophoz kö
tözi.

Ekkor az ifjú, 
aki harcos akar len
ni, elkezdi táncát.
Fölkel és táncba fog,
mialatt a következő ifjú a varázsló elé lép és letérdel. A dobok morajló dübör
géssel kísérik a Naptánc énekét s az ifjú táncközben nagyokat ránt a szíjon, 
ide-oda vetve magát, azon igyekezve, hogy kiszakítsa melléből a szíjat és 
megszabaduljon a köteléktől. Egyre táncol és minden erejével, teste egész 
súlyával rángatja a szíjat.

Sokszor előfordult, hogy az ifjak órákig táncoltak, anélkül, hogy el tud
ták volna szabadítani magukat. Ha az ifjú e hosszú idő végéig is kibírta a 
gyötrelmet és nem ájult el, akkor a varázsló berendelt egy lóháton ülő harcost 
a vigvamba, leoldotta a szíj végét az oszlopról és a lóhoz erősítette. A lovas 
ekkor körben nyargalászott az oszlop körül, maga után hurcolva az ifjút a föl

A Feketelábú (Rlackfeet-) törzs varázslója.
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dön, hogy a kötelék kiszakadjon a testéből. Mi gyerekek ilyenkor odarohan
tunk és felugrottunk a földön vonagló ifjú hátára, íhogy nehezebb legyen. Ha 
ez sem'segített, akkor a harcos néhány lépéssel hátráltatta a lovát, aztán egy
szerre belevágta a sarkát az oldalába — a lő nagyot ugrott és s s s !  — a kisza
kadó hús hátborzongató sercenése jelezte, hogy az ifjú felszabadult. Az ifjú, 
ha még bírta, talpraállott; mellén véres cafatokban lógott a szétmarcangolt 
hús. A varázsló nagy gyorsan gyógyfüvet tett a sebre, azzal az ifjú mehetett 
is, — immár harcos vált belőle! Bebizonyította, hogy ember a talpán és azon
túl a törzs megengedte neki, hogy becsülésre méltó harcosként a harciösvé
nyen járjon. Az indiánok nem engedték fiaikat a harciösvényre, hogy szetnbe- 
szálljanak az ellenséggel, míg át nem estek a kegyetlen próbatéten, nehogy 
esetleg gyáváknak bizonyuljanak és szégyent hozzanak a törzsre. Az olyan 
embert, aki nem volt hajlandó résztvenni a táncban egészen addig, amíg a szíj 
kiszakadt a testéből, vagy amíg elvesztette az eszméletét, sohasem tekintették 
harcosnak és sohasem csatázhatott harcos gyanánt.

IS M E R T E T É S E K  É S  H ÍR E K  M IN D E N F E L Ő L .

Köhler és Bosshard északnyugatkínai kutatóútia
1933 júliusában a pekingi egyetem földrajztanára, Köhler, a „Notgemeinschaft“ 
támogatásával W. Bosshard társaságában megkezdte 1929-es kutatásainak a 
folytatását a Hoangho felsőszakasza környékén. Útjuk Pekingből Szi-ngan- 
íuba és Lan-cson-fuba vezet és a kutatásuk célja gazdaságföldrajzi problémák 
megoldása. Lan-cson-fuból Bosshard Urumcsiba akar repülni, Köhler célja 
Lan-cson-fu környékének a tanulmányozása. Bosshard visszatérte után együtt 
mennek tovább a Kukunorhoz. ( B . B  )

Helfritz délarábiai útja.
Az utóbbi időben Wissmann kísérelte meg, hogy keresztülhatoljon a 

Dehna sivatagon (1931), de sikertelenül. Helfritz keletről, Hadramantből 
igyekezett a Vöröstenger partjára. Ennek az évnek az elején, februárban indult 
el Sehrből és igen viszontagságos út után (rabló beduinok támadták meg, 
Jemen állam határán közel egy hónapig fogságban tartották) júniusban érke
zett meg Nyugatarábiába, Hodedába. Helfritz megállapította, hogy a Roba el 
Chali részben futóhomok, részben szikkadt agyagsivatag. A sivatagban sok 
romot talált. Ezek részben himjarita-időkből, részben Sába fénykorából szár
maznak. Gyűjtött 2000 fényképet, filmezte az arabok népi szokásait és a dél
arábiai törzsek zenéjéről fonogrammfelvételeket készített. (B . B .)

A Kék-Nílus gátja.
A Kék-Nilusra Felsőegyiptoin, Szudán és természetesen Abisszinia meg

felelő területeinek öntözésében a régóta felvetett tervezetek szerint nagy fel
adat vár. Nagyon sok tervet állítottak már fel a folyó duzzasztógátjának el
helyezésére, de végleges eredményre az érdekeltek mindezideig nem jutottak. 
Ügy látszik, hogy legújabban az érdekelt területek képviselői már nagyon
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megközelítették a döntés idejét. A Kék-Nilust a legújabban tárgyalás alá 
kerülő tervezetek szerint közel annak a Tana-tóbói való kifolyásához akar
ják elgátolni. A zárógát építkezésében érdekeltek: az abissziniai kormány
zat képviselői, az építés végrehajtására alakult és a megbízáshoz is közel álló 
newyorki mérnökök csoportjának megbízottai, az egyiptomi és az angol-szu- 
dáni kormányzó hatóságok képviselői a közelmúltban Addis Abebában ültek 
össze tanácskozásra. (K . A .)

Troli kutatóútja Dél- és Keletafrikában.
Szeptemberben indult el C. Troli professzor C. Wien társaságában kilenc 

hónapra tervezett kutatóútjára. Az utazásnak geomorfológiai, botanikai és 
mikroklimatológiai célja van. Először Szomáliföldet és Abissziniát keresik fel 
a kutatók; innen mennek Tanganyikába, Kenyába, Ugandába és útjuk Dél- 
afrikában, Fokföldön ér véget. ( B . B .)

Az Alabessa-rejtélyt megoldották.
A középső Szaharában, az Ahaggar masszívum nyugati felében lévő Ala- 

bessa-romokat a praehisztorikusok mind ez ideig a tuaregek ősanyja, Hoggar 
első királynője, Tin-Himan síremlékének tartották. Ennek az évnek az elején 
R e y g a sse  algeri egyetemi tanár felkereste a nevezetes építményeket és alapos 
kutatások segítségével beigazolta, hogy Alabessa római erőd volt. Véleményét 
a nagy mennyiségben talált római ércpénzek, karperecek támogatják és az a 
tény, hogy az építményt római módra épített sáncárkok övezik. Reygasse 14 
sírt is felbontott. ( B .  B .)

Frobenius újabb expedíciója a Líbiai sivatagba.
Októberben indult el Frobenius két autóval Kairóból, hogy átszelve a 

Líbiai sivatagot, Kufrába menjen. Az út célja Libia őstörténetére vonatkozó 
forrásanyag gyűjtése. Frobeniust két asszisztense kíséri. Az expedíció tech
nikai vezetője Almásy László. (B . B .)

Az eritreai vízügyi munkálatok.
Eritrea gazdasági kihasználhatóságát jelentékenyen megnövelné, ha a kü

lönben igen termékenynek mutatkozó Tessenei fennsíkot öntözéssel rendszeres 
mezőgazdasági művelésre is alkalmassá lehetne tenni. Az olaszok ezért minden 
lehetőt elkövetnek és az ezzel kapcsolatos munkálatoknak lehetett köszönni az 
olasz királynak a múlt októberben Eritreában tett látogatását is.

Az öntözések létesítésére a terveket már 1905-ben elkészítették, de a ter
vek végrehajtására csak 1924-ben került sor. Az öntözések munkatervezetében 
a legfontosabb tényező a Gesc mentén begátolással készített gyüjtőmedence. 
A Gesc, vagy amint felsőfolyásán nevezik, a Mareb, Hamasien hegyes területén 
ered Eritreában 2.200 m magasságban. Az olasz területről távozva, a Gesc ter
mékeny hordalékával angol gyarmatterületen, Kassalában nagy gyapotültetvé
nyeket tart fenn, — majd vizének nagyobb részét elszivárgással és párolgás 
útján elveszítve, északnyugatnak, az Atbarának tart. A Gesc folyásának középső 
szakaszában az említett Tessenei platón folyik át. Tessenei területe lankásan 
lejt Szudán felé, kiterjedésével, tengerszintfeletti magasságával és gazdag tér-
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mészetes növénytakarójával kitünően termő területnek kínálkozik. Előnyeit fo
kozza még, hogy a folyóvíz begátolására kedvezőek a viszonyok. Ugyanis az 
öntözésre alkalmas terület felett a Gesc rövid és keskeny szorulatban egy grá
nittömbbe vágódik be. Ebben a szorulatban helyezték el a 150 m hosszú gátat.

A munkálatokat megelőző vízrajzi mérések szerint a főcsatorna másod- 
percenkint 10 m3 vizet tud levezetni és ezzel 15.000 ha-nyi területet lehet ön
tözni. Nagyon valószínű, hogy ezt a minimális értéket a gyakorlatban jelentéke
nyen meg fogják haladni, mert a számításokat a legrosszabb eshetőségek figye
lembevételével hajtották végre.

Az öntözőművek elkészítéséről, a gát és a főcsatorna megépítéséről a kor
mányzó hatóságok gondoskodnak. A továbbiakról, vagyis a mellékcsatornák 
építéséről, az öntözésre szánt terület erdőtlenítéséről és a talaj előkészítéséről 
egy legújabban megalakult érdektársaság gondoskodik.

Az olaszok az angolok szudáni sikerein felbuzdulva, az újonnan berende
zett mezőgazdasági területeken elsősorban gyapotot akarnak termelni, a gya
poton kívül még a konyhakerti növények fognak a termelésben nagyobb szere
pet játszani. (K , A .)

A Huascaran megmászása.
Az Andesekben a turisztikai és tudományos vállalkozások is sok nehéz

ségbe ütköznek. Ez az oka annak, hogy a legtöbb magasabb hegycsúcsra 
még alig-alig sikerült feljutni. Újabban érkezett híre annak, hogy a Peru 
területén levő legmagasabb csúcsot, a Huascarant (6765 m.) Borchersnek 
sikerült megmásznia. Borchers osztrákokból és németekből álló expedíciót veze
tett Délamerika magas hegyvidékeibe és igen értékes fizikai, meteorológiai és 
biológiai adatokat gyűjtött össze. (K . A .)

Mackay második repülőexpedíciója Belsőausztráliába.
Mackay már 1930-ban vezetett repülőexpedíciót a középausztráliai hegy

vidékre. Ekkor fedezte fel és térképezte a róla elnevezett sóstavat. Ez évi expe
díciója Sidneyből kiindulva a Flinders hegység fölött vezetett az Eyre-tó me
dencéjébe. Az eddig érkezett hírek szerint az expedíció már elérte végcélját; 
az expedícióra vonatkozó közelebbi tudományos eredmények adatai még isme
retlenek. (B . B .)

A „Petermanns Mitteilungen”,
a közismert előkelő német földrajzi folyóirat 1934. évi évfolyama már a múlt 
időkhöz hasonlóan, minden hónapban külön füzetben fog megjelenni (leg
utóbb kéthónaponkint, összevont füzetekben jelent meg). A folyóirat kiadója 
arra való tekintettel, hogy a tudományos körök helyzete újabban a külföldön 
sem jobb mint Németországban, a külföldi és belföldi előfizetési díjak között 
eddig fennálló különbséget megszüntette és így a Petermanns Mitteilungen évi 
előfizetési díja a külföldiek részére is 33 R. M. Ezzel egyidejűleg a kiadóhiva
tal azt kéri a külföldi előfizetőktől, hogy az előfizetési díjakat előre küldjék 
be, nehogy a fizetési eszközök esetleges értékeltolódása következtében a 
kiadót károsodás érje.

„Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Lalszky Jenő.
A kiadásért felelős: Kéz Andor dr.
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SZIM LA, BR IT-IND IA  N Y ÁR I FŐ VÁRO SA.
Irta B a k ta y  E rv in  dr.
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A világ egyik legkülönösebb fővárosa! Különös azért, mert Szimlának 
a legjobb esetben is csak ötven-hatvanezer lakosa van, holott háromszázötven 
milliós országnak a fővárosa, de meg azért is, mert csupán féleszendőn át, 
tavasztól őszig játssza a főváros előkelő szerepét, októberben aztán csöndes, 
néptelen kis fészekké zsugorodik. Szimla furcsaságait azonban még ezekkel 
az adatokkal sem merítettük kr. Ha egy pillantást vetünk térképére, akkor is 
nyomban megállapíthatjuk, hogy ennél sajátságosabb metropolist ugyan keve
set hordoz a hátán öreg Földünk. Egyetlen főutcája van, igaz, hogy ez kb. 
nyolc kilométer hosszú és úgy keleti, mint nyugati végén villásan kettéágazik. 
Még az sem egészen szabatos, ha azt mondjuk, hogy csak egy főútvonal húzó
dik végig a városon; a forgalomnak több ilyen főartériája van, de ezek egy
máshoz közel, p á rh u za m o sa n  szelik át a város belsejét, csak magasságban van 
meglehetős szintkülönbség köztük. Az egész település alakja olyan, mint egy 
óriási T-betű, hosszában lefektetve, úgy, hogy a T szára kelet-nyugati irányba 
nyúlik.

A sok sajátosság nyitja az, hogy Brit-India nyári fő- és székvárosa 2000 
méternél magasabban fekszik a Himálaja déli hegysorában s több dombháton 
és az ezeket összekötő gerincvonalakon épült. Helyenkint a főút sűrű erdőn át,: 
sziklák közt kanyarog s emberlakta tanyák helyett csak a fákon ugrándozó ren
geteg majom vinnyogása és morgása képviseli az életet. Aztán egyszerre, amint; 
az út eléri a két dombot összekötő gerincvonal végét, kiszélesedik a táj, lankás; 
dombhát, vagy kisebb fennsík következik s a vadont minden átmenet nélkül 
modern nagyváros váltja fel. Ha letérünk a főútról és valamelyik elágazó mel
lékösvényre vagy utcára fordulunk, akkor vagy dombon felfelé kell kapasz
kodnunk, vagy a lejtősen alászálló völgybe kell leereszkednünk. Eltekintve a 
M ail főútvonalának egyes részeitől, az egész város olyan, mint valami kiter
jedt nyaralóhely, vagy üdülőtelep. Sokban emlékeztet például a Svábhegj; 
villákkal szegélyezett útjaira, vagy a Hűvösvölgy kertes, árnyas ligetére.

Ennek a furcsa településnek okát és értelmét India földrajzi és időjárási 
viszonyaiban kereshetjük. Annakidején, több, mint százötven évvel ezelőtt, 
amidőn a Keletindiai Társaság ( E a s t  In d ia  C o m p a n y )  kereskedő-kalandorai 
és hadvezérei megteremtették a brit birodalom legnagyobb és legjövedelmezőbb 
gyarmatprovinciájának szerény kezdeteit, a brit-indiai uralom még nem volt

Í m . t  a' : ; / ) ,  k ö n y v t á r a j
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centralizálva. Délen Madrász, nyugaton Bombay, északkeleten Kalkatta (Cal
cutta) volt a terjeszkedés bázisa. Lassanként aztán Kalkatta s vele Bengál 
vette át a vezetőszerepet és a múlt század elején már a brit-indiai kormányzat 
székhelyévé vált. A terjeszkedés nagy lendülettel haladt előre s északon, vagy 
jobban mondva a Pandzsáb (Punjab) északkeleti határán, a Himálaja hegy
vidékén messze előretolták a brit katonai állomáshelyek vonalát. 1819-ben még 
a Szimlától nem messze — légvonalban 20 km-nyire délnyugatnak — 1250 m 
magasan fekvő S z a b á th u  (Subathu) volt az indiai brit hatalom határállomása 
erreielé. Ez a hely minket magyarokat különösen érdekel: itt érte a mi világ
hírű tudósunkat, a nagyenyedei székely vándort, K ö rö si C sorna S á n d o r t, első 
súlyos csalódása; amidőn Nyugattibet ( L a d á k )  lámakolostoraiból jövet, érté
kes és úttörő tibeti nyelvkutatásainak összegyűjtött anyagával a brit hódí
tásnak eme határállomásához ért s abban reménykedett, hogy az angolok be
csüléssel és elismeréssel fogadják majd, Szabáthu akkori parancsnoka, K e n 
n e d y  százados, letartóztatta a furcsa gúnyába öltözött idegent, mert orosz kém
nek vélte. Utóbb ugyan tisztázódott a kiváló székely tudós ügye és Kennedy 
százados attól fogva Csorna egyik leghívebb barátjának, pártfogójának bizo
nyult, de az első szabáthui látogatás emléke mégis mindvégig fájó seb maradt 
az érzékeny magyar vándor lelkén. Ugyanez a Kennedy volt az, aki a brit terület 
határát tovább tolta előre a hegyek közt és Szimlába tette át főszállását. Ő 
építtette 1822-ben az első kőházat, állandó telepet Szimlában azon a helyen, 
ahol már néhány évvel előbb alantasa, R o ss  hadnagy ideiglenes faházban 
állomásozott különítményével. Eszerint Kennedy, Körösi Csorna Sándor barátja 
és pártfogója, volt Szimla igazi megalapítója. Csorna ugyan nem tesz említést 
gyérszavú feljegyzéseiben és jelentéseiben arról, hogy Szimlában járt volna, 
de tekintettel arra, hogy Szabáthuban való letartóztatása 1824-ben történt, biz
tosra vehető, hogy ügyének tisztázása után Kennedy mellett, Szimlában is

Szimla látképe. Baloldalt fenn a kimagasló épület az alkirálv palotája.
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tartózkodott. S ak
kor India későbbi 
fővárosának legelső 
idegen európai lá
togatója a magyar 
Körösi Csorna Sán
dor lehetett.

Az északindiai 
síkság nyári forró
sága ugyancsak 
próbára teszi az ide
gent. Az angolok, 
különösen a kor
mányzat tisztviselői, 
sehogysem bírták a 
kalkattai nyári hó
napok szörnyű, ned
ves hőségét, s annál 
inkább igyekeztek 
szabadulni onnan, 
mert abban az idő
ben még Kalkatta 
és környéke, a 
Gangesz deltavidé
ke, a nyár, tehát az 
esős évszak beáll
tával a malária me
legágyává változott.
E a rl o f  A m h e rs t volt 
az első Brit-India 
kormányzói közt,
aki Szimla előnyeit felfedezte és Szimlába tette át már 1827-ben a kormányzat 
székhelyét a nyári hónapokra.

Azóta Brit-India kormányzói — majd 1858 után az a lk irá ly o k  — a kor
mányhivatalokkal egyetemben a költözködő madarak életét élik: tavasszal fel- 
pakkolnak és Szimlába utaznak egy félévre, ősszel aztán újra megkezdődik az 
igazán nagyarányú csomagolás és visszatérnek a téli fővrosba. 1912-ig Kal
katta maradt Brit-India fővárosa, akkor azonban — György angol királynak 
India császárává való koronáztatásakor — D elh it, a hindusztáni hatalmak régi, 
hagyományos székhelyét avatták az indiai impérium fővárosává. Ez jóval kö
zelebb esik is Szimlához, mint a távoli Bengálban fekvő Kalkatta. De nemcsak 
az állam kormányzata és az alkirály rezideál nyaranta Szimlában, hanem a 
brit-indiai haderők mindenkori főparancsnoka (Commander-in-chief), sőt a 
Pandzsáb kormányzója és kormányhivatalai is.

Most már megérthetjük, miért válik Szimla tavasztól őszig modern nagy
várossá, ahol előkelő élet zajlik, s miért veszti el a város lakosságának közel 
kétharmadát, amikor ősszel India urai visszatérnek téli állomáshelyeikre.

Az egykori vadon erdőség és a kezdetleges katonai határállomás helyén 
szép, modern város épült. Az angol ízlés adta meg Szimla jellegét. Az angol, 
ha csak teheti, még Londonban sem szívesen lakik bérházakban, hanem

A Kálka—Szimla vasútvonal egyik jellemző kanyarulata.

I



44

kertes családi lakot épít magának a levegős külvárosok cottage-telepein. Mi 
sem természetesebb, hogy Indiában még inkább erre törekedtek az angolok, 
hiszen telek akadt bőven, olcsón, vagy ingyen. Amellett Szimla fekvése egye
nesen kínálkozott arra, hogy Északindia nagy üdülőhelyévé tegyék.

A gyakorlatias angolok már régen foglalkozni kezdtek a tervvel, hogy a 
Szimlába való jutást megkönnyítsék. Már a múlt század negyvenes éveiben 
felvetődött a vasútépítés ötlete, csakhogy a szaggatott, hegyomlásos, nehéz és 
meredek telep túlságos nagy feladat elé állította az akkortájt még kevésbbé 
fejlett vasútépítő technikát. Bizony, jó hosszú időnek kellett eltelnie, míg az 
északindiai síkságról vasútvonalat vihettek fel egészen Szimláig. A nem egészen 
100 km hosszú keskenyvágányú vasútvonal K á lk á -b ó l indul ki. A pandzsábi 
síkságból itt szökken fel a Himálaja első dombsora. Az építés szinte le
küzdhetetlen nehézségekkel járt, különösen a már említett földcsuszamlások 
és hegyomlások miatt. Csak úgy tehették biztonságossá a vasutat, hogy a 
veszélyesebb omladékos lejtők alatt alagutat fúrtak. A kis vonat több mint száz 
alagúton dübörög keresztül, a leghosszabbik ezek közt több, mint egv kilométer. 
Az első személyszállító vonat 1903-ban haladhatot végig Kálkától Szimláig.

Annvi bizonyos, hogy a Kálka—Szimla vasútvonal a világ egyik legszebb 
útja. A sínpár sokszoros szerpentinekben kígyózik fölfelé, nagy kerülőket téve, 
hogy egy-egy mély völgyszakadék másik oldalára jusson. A sok alagút közt 
egymást érik a magas völgyhidak, oly pontokon, ahol a völgyekkel képtelenség 
volt másképpen megküzdeni. A környező táj feledhetetlenül szép. A hegység 
lábánál, a vasútvonal elején hatalmas lomberdők borítják a domboldalakat 
aztán, amint a vonat fújtatva, dübörögve mind magasabbra kapaszkodik, d co -  
d á r- s vörö^fenyőerdők foglalják elalombok helyét.Meredek szik'afalak szökken
nek fel, mély szurdokok hasogatják meg a hegyvidéket és vadul harsogó pata-

így pillantja meg az utas eioszor bznniat a Tárádevi hegyről. A háttérben elhúzódó hegytetőn és az 
elnyúlt gerincen fekszik India nyári fővárosa.
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S7imla városrészeit sűrű lomberdő és árnyas utak választják el egymástól.

kok vágtatnak lenn a mélyben. Uj és új, meglepő tájképek tárulnak ki szemünk 
előtt, amikor a vasút egy-egy alagútból kilépve újabb völgy hegyoldalában 
zakatol előre. Olykor negyedóráig is fut a vonat valamely hatalmas kanyarodó 
szerpentinjén, hogy ugyanoda jusson vissza, ahol kilométerekkel előbb járt, de 
most harminc-negyven méterrel magasabban kapaszkodik már a hegyoldalban.

Az utazás végefelé, amidőn a vonat megkerüli a T á rá d  é v i-h e g y e t, egy
szerre csak csodálatos kép bontakozik ki a széles és mély völgy túlsó oldalán, 
a magas hegysor tetején. Szirn la , vagy S im la , ahogyan a hegylakó indusok 
mondják. Egy nagy város, fehér házcsoportokkal, egymás fölé emelkedő utca
sorokkal, s körülötte a Himálaja erdőinek zöld foltjai. De még tizenkét km-t 
kell megtennünk, jókora kerülőkkel, míg a vonat eléri a S u m m e r  H ill állomást, 
Szirnla nyugati szegélyét. Onnan is még vagy tíz percig kell utaznunk s két 
alagúton pöfögünk át, hogy megérkezzünk a végállomásra, benn, Szirnla szí
vében.

Amint kiszállunk a liliputi méretű vasúti kocsiból és a turbános, barna- 
képű kuli kicipeli málhánkat a pályaudvar elé, exotikus kép fogad bennünket. 
Angol urak és hölgyek, fejükön az elengedhetetlen trópusi sisakkal, angol és 
indus vasúti tisztviselők, hindu és muzulmán kereskedők, szakálas s z ik h - e k, 
mongolos arcú zömök kis g u rk h a  katonák, skótszoknyás H ig h la n d erek , — a 
mai India sokféle jellegzetes figurája sürög-forog előttünk. Autótaxik vagy 
bérkocsik helyett egész sereg parányi hintó ácsorog a „standon”. R ik sá k , em
bervontatta járművek. Nyomban elénk is száguld egynéhány ilyen „emberláb- 
erejü bérkocsi” ; a rudakba kapaszkodó nyurga fickók hirtelen „fékeznek”, 
azaz előrefeszítik mezítelen lábukat és jókora port verve állítják meg a kis 
fekete hintót. Parázs szócsata kerekedik, hogy melyik riksát illeti az elsőség, 
de odalép a szigorúképű khákiruhás indus rendőr, s úgylátszik, mezítlábon
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viselt papucsa dacára is van annyi tekintélye, hogy a r ik sa v á lá k  — riksahúzó 
emberek — meghunyászkodjanak előtte. Úgyis több járműre van szükségünk, 
hiszen a poggyászunk már nem férne el az egy utasra méretezett riksában. 
A riksához négy ember tartozik: kettő húzza, kettő pedig hátulról tolja. Szük
ség is van ennyire. Alighogy elindulunk a város főútján álló modern C ecil H o te l 
felé, a meredek úton szuszogva, lihegve erőlködnek riksváláink és soha 
fel nem vergődnének, ha a „fogat” hátulsó tagjai nem feküdnének neki teljes 
erővel a tolásnak. A szembejövő riksákkal fordítva áll a dolog: a négy fickó, a 
lejtős úton lefelé haladva, azon erőlködik, hogy meg ne szaladjon a jármű; 
elől-hátul jól belecsimpaszkodnak a riksába és szinte hanyattdőlve tartják vissza 
a könnyen gördülő hintócskát.

Számlában a riksa az egyetlen használatos jármű. A lejtős, fel-le kanyargó 
utcákon, hegyi utakon, keskeny ösvényeken másféle alkalmatosság nem is bol
dogulhatna. A M ail széles útján ugyan akár autók is közekedhetnének, de ez 
nagyon megzavarná a forgalmat. Ezért azok, akik vonat helyett autón járnak 
fel Szimlába, kénytelenek a gépkocsikat a város határán hagyni; csak három  
európai és e g y  indus előkelőség rendelkezik azzal a privilégiummal, hogy autón 
hajtasson végig Szimla főútján: az a lk irá ly  (Viceroy), a fö h a d p a ra n c sn o k  és 
P a n d zsá b  k o rm á n y zó ja  ezek, aztán még P a tiá la  m a h á rá d zsá ja , akinek nagy 
nyaralója van Szimiában. Ezt az utóbbit azért illeti a kiváltság, mert az ő déd
apja engedte át a mai Szimla egész területét az angoloknak. Mindamellett még 
ezek a nagyurak is gyakran folyamodnak a riksához. Mint a többi magasállású 
angol vagy indus úrnak, nekik is vannak elegáns „magánfogataik”. A magán
riksa húzói tarka, élénkszínü libériát viselnek, sárga vagy piros turbánnal, s 
az ujjasuk mellén óriási betűkkel kivarrva viselik gazdájuk monogrammját, ko
ronával, vagy anélkül. Hanem amikor az ember már eléggé ismeri a szimlaí 
életet, akkor rájön, hogy itt sem minden arany, ami fénylik! Mikszáth sárosi 
„gavallérjainak” stílusa szerint, Szimiában is kitalálták az előkelőség lát
szatának olcsó módját azok, akik nem tarthatnak állandó „emberfogatot”, ma
gán-riksát és négy riksaválát. Ezek egyszersmindenkorra beszereztek négy rik
sahúzónak való cifra, monogrammos egyenruhát; aztán, ha ki akarnak kocsizni, 
a bérriksa fickói csekély b a k s is  ellenében szépen beöltöznek az udvaron a libé
riába, majd ismét visszaérkezve, felcserélik a díszes ruhát kopott condráikkal. 
A libériát akármelyik riksaváiá felhúzhatja, mert mind kistermetű, cingár, vé
kony lábszárú hindu. Külön kasztba tartoznak, tehát mindegyik „született” rik
sahúzó, sőt mi több, nemcsak a szó szoros értelmében odaszületnek a riksa 
rúdja mellé, hanem előbb-utóbb ott is halnak meg. Még pedig többnyire elég 
fiatalon: — tönkremegy a tüdejük. Olykor bizony nem a legnagyobb élvezet a 
nyomorúságos fickók sípoló, hörgő lélekzetvételét hallgatni, amint nagy igye
kezettel ügetnek előre, vagy tolják-húzzák a jármüvet a lejtőkön. A rúd ele
jén csengő fityeg, ezt csörgetik szaladás közben és ahol sűrűbb a forgalom, 
szünetlenül hangzik a riksásoknak Szimlára oly jellemző kiáltása: K h a b a rd á r!  
K h a b a rd á r! (Vigyázni!)

A riksákon kívül még csak egy alkalmatosság használatos Szimiában: a 
há tasló . Aki siet, vagy aki kellemesebbnek találja a lovaglást a riksaválák szu- 
szogásánál, az lovat tart. Angol tisztviselők, tisztek, de hölgyek is igen gyak
ran láthatók Szimiában lóháton. Még a hotelek délutáni teáira, sőt estélyekre 
is akárhány gentleman száguld lóháton, azon szmokingosan, vagy frakkosan. 
A s z a is z  — az indus lovász — többnyire gyalogosan rohan vágtató gazdája 
után, s hogy megkönnyítse a futást, olykor belekapaszkodik a ló farkába.
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A szimlai Mall iőútja és a Cecil Hotel két épülete. A hátsó épület mellett várakozó riksák állanak.

Mindez még furcsábbá, még sajátságosabbá teszi az amúgyis különös város 
utcai életét.

A város nyugati oldalán, erdős, árnyas domb tetején emelkedik a V icerega l 
L o d g e , az alkirály palotája. Itt lakik India császárának képviselője tavasztól 
Őszig. Nagy úr. A brit virágbirodalomban kevés magasabb méltóság van ennél. 
Címe H is H ig h n ess , azaz Fenség. Jelenleg L o rd  W illin g d o n  tölti be ezt a ma
gas tisztséget, néhány év előtt, ottjártamkor, L o rd  Irv in  volt az alkirály. Négy- 
évenként váltják fel egymást az alkirályok és ritka eset, hogy ugyanannak á 
személynek megbízatását újabb négy évre is meghosszabbítsák. Nem is könnyű 
feladat Indiában kormányozni. Különösen az utóbbi tizenöt-húsz évben nem az. 
A sok politikai zavar, feszültség, az indiai nemzeti mozgalom valóban meg
követeli, hogy az alkirály ember és diplomata legyen a talpán. Nem élvez 
s inecurá t, annyi bizonyos.

A belvárosban modern, nagy épületek, hotelek, bankok, kormányhivatalok 
váltakoznak elegáns, kertes villákkal, majd a város közepetáján a Törvényhozó 
Gyűlés ( L e g is la tiv e  A s s e m b ly )  és Államtanács ( C ouncil)  épülete emelkedik 
egy dombháton. Itt zajlanak le féléven át a modern India politikai szócsatái. 
A képviselők is Szimlában töltik a nyarat, mint ahogy minden valamirevaló 
pandzsábi vagy delhii úrnak van nyaralója Szimlában, akár indus, akár angol 
az illető. Ha egyébért nem is, az üdülés kedvéért idejön mindenki a forró sík
ságról, aki teheti. Ezért sokszorozódik meg a város lakóinak száma májusban 
s ezért válik Szimla egyszerre kihalt, csöndes fészekké októberben. Mert, ter
mészetesen, a Mali modern, elegáns üzletei is bezárnak ősszel s a kereskedők 
követik vásárlóikat Delhibe, Lahorba. Minden nagy indiai angol vagy indus 
cég tart fióküzletet Szimlában. Ezek a jómódú közönség igényeit szolgálják 
ki, de ha letérünk a Maliról és valamelyik lejtős utcán vagy sikátoron a főúttal 
párhuzamos utak egyikére ereszkedünk le, akkor az indus üzletváros kellős 
közepébe jutunk. A házak kivétel nélkül fából épültek itt és hamisítatlan indiai 
környezetben járunk. A jellegzetes keleti bazár fogad bennünket, szűk sikáto
raival, a nyitott, apró bolthelyiségek soraival és az ezerféle furcsa, szokatlan 
áru halmazaival. Színes, tarka, eredeti kép. A hegyvidék lakói — a síksági in
dusoknál jóval világosabb testszínű emberek — elkeverednek megtermett, nyí-
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ratlan szakálú pandzsábi szikhekke!, szálas pathánokkal, sárgaképű, aprószemű 
tibetiekkel, mokány kis gurkhákkal, míg a boltok padlóján elhízott, zsírosképű 
hindú b a n ijá k , vagy villogószemű muzulmán kalmárok ülnek, vízipipájukat 
szortyogtatva. A borbélynak még boltra sincs szüksége, egyszerűen leterít egy 
rongyos szőnyegfélét a hegyi út kőmellvédjére, szerszámait táskában hordozza 
a hátán, a páciens pedig szépen elébe telepszik, s az indus Figaro nekilát, hogy 
szép simára beretválja hindu áldozatának fejét, gondosan kihagyva persze a 
fejtetőn fityegő üstököt, a hagyományos c só ti- t. Odébb apró hegyilovak cam
mognak hosszú sorban felfelé, cifra, piros bojtokkal díszített szerszámjuk éles 
színfolttal harsan a tarka képbe, hátukon pedig jókora málhakötegek tornyosul
nak. Szimlából indulnak ki a tibeti határ felé igyekvő karavánok s ide térnek 
vissza a kereskedők a határvidék árúival megrakodva. De angol, vagy indus 
turisták is szívesen bérelnek Szimlában teherhordó lovakat, hajcsárokat, sát
rakat és tábori felszerelést, hogy bejárják a csodaszép hegyvidéket. Az úgy
nevezett Tibet Road mentén szünetlenül jönnek-mennek a karavánok.

Az igazi Ázsia és a keletre plántált modern Európa lépten-nyomon talál
kozik Szimlában. Alig öt percnyire az indus bazár orientális világától, fenn a 
Mail útján, elegáns nagyszálló terraszáról harsog a jazz-band muzsikája. A 
nagy üzletekben karcsú, szőke angol missek és lady-k végzik bevásárlásaikat,

kapni itt mindent, amit akár 
a legkényesebb igényű 
nagyvilági ember igényel
het. Odébb T h o m a s  C o o k  
& S o n  világszerte minde
nütt fellelhető nagy utazási 
irodájában sürögnek-fo- 
rognak a látogatók és al
kalmi turisták. Estefelé ki
gyulladnak a mozi villany
lámpái és híres amerikai 
sztárok ismert arcvonásai 
mosolyognak felénk a pla
kátokról.

A társadalmi élet is 
egészen sajátságosán ala
kult Szimlában. A közmon
dásos elzárkózottság ango
lok és indusok közt alig ve
hető észre. A mindenható 
Politika sok mindent meg
változtatott itt. Angolok és 
előkelő indusok gyakran ta
lálkoznak egymással, tea  
party-krsL, estebédekre, la
komákra hívják meg egy
mást otthonukba, vagy va
lamelyik nagy hotelbe. 
Hogyisne — hiszen itt 
csupa olyan személyiség 
találkozik össze, akinekHegyvidéki hinduk Szimlában. Testszínük jóval világosabb, mint 

a síkvidéki indusoké.
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fontos szerepe, 
esetleg döntő 
hatása lehet a 
napi politika 
alakulásaiban.
A kormányzat
hoz közelálló, 
vagy magas 
kormányzati 
tisztséget viselő 
hindu, szikh, 
vagy mohame
dán urak közt 
igen gyakori az 
olyan is, aki 
exotikus neve 
előtt az angol 
S ir  lovagi címét 
viseli.

Angol szo
kás szerint, a 
szimlai házak
nak nem sor
számuk, ha
nem nevük
van. Sokszor bámultam a mezítlábas indus dá kvá la , azaz levélhordó emlékező
képességét és ügyességét. Nem gyerekjáték a sok cifra nevet fejben tartani. 
Ahány ház, annyi név. Utca- és házszámjelzés helyett pl. csak ennyi áll egy 
Szimlába címzett levélen, a személynéven kívül: „The Holme”, vagy „Green
wood Court”, ha angolé a ház, vagy ilyesmi: „Lakshmi Vilas”, vagy „Hussain 
Manzil”, ha indus lakik benne. Legföljebb még a városrész jelzése járul ehhez: 
C ho ta  S im la  (Kis-Szimla, a város délkeleti része), vagy E ly s iu m  H ill (az 
északkeleti rész), stb. A riksaválák memóriája már nem vetekedhet a levél
hordóéval. Ők is jórészét ismerik Szimla ezer és ezer háznevének, de azért több
nyire dirigálni kell őket, hogy erre, vagy arra forduljanak útjukon. Elképzel
hető, hogy nem könnyű feladat megtalálni valakit Szimlában, ha az ember még 
nem egészen otthonos a városban.

Nemcsak minden arcszín és ruházati stílus, hanem Európának és Ázsiá
nak fő vallásformái is találkozót adtak egymásnak Szimlában. A város egyik 
főterén áll az anglikán templom, de katolikus templom is van, mint ahogy 
megtalálhatjuk a skótok külön protestáns templomát is. Az indus városrészek
ben aztán a különböző hindu szekták templomai, mohamedán mecsetek és 
szikh g u ru d v á rá -k következnek. A Mail fontján az anglikán egyház tisztelete- 
seivel, katolikus papokkal, francia missziósapácákkal, fehér köntösű bráhman- 
papokkal, sárgaruhás hindu szvdmz-szerzetesekkel, sőt félmeztelen, hamuval 
tetőtől-talpig szürkére kent hindu vezeklőkkel is találkozhatunk. C shó ta  S z im la  
(Chota Simla, Kis-Szimla) egyik terén például egy fa alatt hindu szá d h u  — 
aszkéta — ült s egyik indus barátom naponta meglátogatta a szentéletü fér
fiút. Ez cimborája volt azelőtt és vele együtt gyakran s örömest ürítgette a 
whisky-s poharakat, míg végül egy zajosan átmulatott éjszaka után egyszerre

„Szent" majmok etqtese a szimlai Dzsákó-hegyen. A majmok a barnabundájá 
indiai bandar (bunder) fajtához tartoznak.
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csak meg nem tért és — a végletes hindu jellem impulzusát követve — mind
örökre nem szakított addigi életmódjával, hogy azontúl a szent elmélyedésnek 
éljen. Fenn, a Szimla keleti része fölé emelkedő D z sá k ó  (Jakko)-hegyen nagy 
hindu templom áll; ezt H a n u m á rm a k , a majom-istenségnek szentelték. Meg
lehetősen meredek ösvény visz fel a Dzsákóra, de az út sűrű, árnyas, szép 
deodár-erdőben kanyarog felfelé. A fákon majomcsapatok kergetődznek és 
hangos rikoltásokkal fogadják az idegent. Ez az ő Paradicsomuk. A hegytetőn 
álló szentély udvarán mindenféle eleséggel, csemegével tartják jól a hívő hin
duk Hanumán négykezű leszármazottjait. Igaz ugyan, hogy ki kell érdemelniük 
a lakomákat: a Dzsákón több majom-törzs tanyázik és ezek véres csatákat 
vívnak egymással azért az előjogért, hogy a templomi eleségen lakmározza- 
nak. Akárcsak az emberek világában, itt is a koncért folyik a háborúság, csak 
jóval őszintébben, mert a derék majmok ezt nem leplezgetik kenetes szólamok
kal és hangzatos célkitűzésekkel. A győztes csapat aztán bevonulhat a temp
lom környékére, míg a vert hadak megtépett bundával húzódnak vissza a hegy
oldal erdőségébe. A diadalmas majomhad vezére — a legerősebb, legnagyobb 
hím — megkülönböztetett tiszteletben részesül; nemcsak alattvalói kerülik ki 
nagy respektussal, amíg eszik és rájuk-rájuk vicsorog, hanem az elemózsiát 
osztogató templomi bráhman is megbecsüli magas rangját. Amikor fennjártam 
a Dzsákón, hogy magam is megetessem a szent majmokat, a bráhman homlo
kához emelte összetett kezeit és ,,Rádzsa szaháb”-nak, azaz „Király Ür”-nak 
titulálta a régi sebforradásokkal ékes hatalmas b a n d a r  (bunder)-majomvezért.

Szimla erdeit különben is ellepi a sok majom. A városbeli háztetők, tekin
tettel arra, hogy nagyon erős a nyári esőzés, télen pedig néhány hétig hava
zik is, hullámosra redőzött bádoglapokkal vannak fedve. Egyszer-másszor vala
melyik majomcsapatnak eszébe jut, hogy látogatást tegyen a legközelebbi kert
ben. A fákról a ház tetejére ugranak és ilyenkor a ház lakói pokolbeli zene
bonára riadhatnak ebédutáni álmukból, mert a bádoglemez-házfedél úgy dübö
rög és zeng a sok ugráló majom alatt, mintha gránátok robbannának a kö
zelben.

Szimla sok sajátossága közt nem áll utolsó helyen az eső  sem. Amikor 
úgy június közepetáján a tenger felől érkező m u n sz u n -s z é \ eléri Indiát és 
párával megrakodott felhőket hajt maga előtt, bőséges eső hull a hosszú szá
raz évszak alatt kiszikkadt talajra. Megkezdődik a b a rszá t, vagyis az esős 
évad. A fellegek végigszáguldanak India fölött, délnyugatról északkeletnek 
tartva. Végül elérik a Himálaja magas hegyfalát, itt feltorlódnak, s a még el 
nem hullatott nedvességet a hatalmas hegylánc déli lejtőin zúdítják alá. A 
Himálaján túlra egy csepp sem jut már a monszun-hozta felhők vizéből. Éppen 
ezért a Himálaja déli lejtőin sokkal több a csapadék, mint bárhol másutt Indiá
ban, Asszamot kivéve. Szimla is az elsők közt áll, ha a legnagyobb évi csapa
dékátlag szempontjából osztályozzuk India pontjait. Az esős évszak június 
végén, vagy július elején áll be itt a hegyvidéken és eltart szeptember elejéig, 
közepéig. Két, olykor három hónapon át mindennapos az eső. De nem ám 
olyan európai esőről van itt szó! Júliusban sokszor heteken át, megállás nélkül 
zuhog a sűrű felhővíz, úgyhogy az eső függönyén át alig láthatunk tíz lépés
nyire. De csodálatosan szép látvány, amidőn az első felhők elérik Szimla kör
nyékét és a kavargó fellegek ködként borulnak rá a városra és a várost kör
nyező dombokra. A legerősebb esőzés idején éjjelente egymást követik a vil
lámlások, a szó szoros értelmében megállás nélkül, szünet nélkül villog az 
egész égbolt és láthatár, szakadatlanul dübörög a mennydörgés és omlik az



eso. A folytonos villámlás kékes fénybe von mindent, úgyhogy az ablak mel
lett akár olvasni is lehetne ennél az égi villanyvilágításnál. Az utak, utcák sár
tengerré válnak. Ilyenkor van csak igazi keletje a riksának! Bár a fülledt me
legben, a felhúzott és lezárt kocsiernyő alatt, szinte csuronvizesre izzad az 
utas, ez még mindig jobb, mint az özönvízre emlékeztető áradatban, a bokáig 
érő sárban sétálni. A szegény riksaválák vízhatlan kháki-vászonrongyot köt
nek a fejükre, ez úgy-ahogy eltakarja felsőtestüket is, aztán nagy buzgalom
mal trappolnak a dágvánnyá ázott hegyi utakon és mezítelen lábaik hangosan 
cuppognak a marasztaló, agyagos sárban. Ha már máskor sem könnyű a dol
guk, az esős évszakban még nehezebbé válik, — de hát élni muszáj, és a riksa
húzó kulik számára mégis csak az esős évszak a legjobb „szezon”.

Ha mindezek tetejébe még elmondom, hogy — különösen az esős évszak 
idején — a környező erdők vadjai, sakálok és leopárdok, be-belátogatnak a 
város szélső területére, sőt olykor a hegyoldali sétányokra és kertekbe is, egy 
kis kutyavadászatra, s nem egyszer előfordult már, hogy egy-egy angol cap ta in  
vagy co lonel öt lépésnyire elegáns villájától lőtt le jól megtermett leopárdokat, 
akkor igazán beláthatjuk, hogy Szimla csakugyan a világ egyik legkülönösebb 
fővárosa és sok tekintetben egyedül is áll a világ metropolisai közt!

A délnyugati monszun-szél esőfelhői síírü kődként borulnak Szimlára az esős évszak beálltakor.
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A M OCSÁRTÓL AZ ASZFALTIG .
Irta Székely László.

Valamikor, úgy ötven-hatvan évvel ezelőtt, ütött-kopott, sárkány-szárny- 
vitorlás kínai d z s u n k a  imbolygóit Szumátra keleti partjainak iszapos, zavaros 
vizein. A sajka kalózképű, félmeztelen kínai legénysége álmosan, unatkozva 
bóbiskolt a kifeszített vitorlavászontetö alatt és egykedvűen bámészkodott az 
ólomszínű vízre, fehéren izzó égre. A kormányfődön hatalmas, robusztus, fehér 
vászonruhába öltözött európai járt fel-le, néha-néha szeméhez emelte hosszú 
tengerészlátcsövét, aztán járkált tovább. Sok látnivaló nem volt. Már hatod
napja, hogy Singaporeból elindultak s azóta mást, mint vizet és eget nem lát
tak. De a víz óráról-órára zavarosabb lett, nyugat felöl rothadás bűzét höm- 
pölygette a forró szellő: a part — Szumátra északi részének a keleti partja — 
már nem lehetett messze.

A fehér ember türelmetlenül ődöngött fel és alá, fel-fel kémlelt az égre, 
mintha onnan várna segítséget, aztán szeme elé tartotta hosszú látcsövét. És 
egyszerre csak hirtelen elkiáltotta magát: Északnyugat felé szárazföld!

A kínaiak felriadtak álmos bóbiskolásukból és a kötelekhez ugrottak. A 
meztelen, barna hátakon kidagadtak a görcsös izmok, a kötelek megfeszültek, 
a sajka erősen nyugatnak fordult. A fehér ember szeme előtt tartotta a lát
csövet és kíváncsian kémlelt a nyugati láthatáron kibontakozó sötét sáv felé. 
A sajkát pedig vitte a keleti m o n szu n , a forró szél belefeküdt a naptól, esőtől 
fakó, kopottas, toldott-foldott téglavörös vitorlába és hajtotta maga előtt a 
csikorgó, remegő jármüvet.

A part lassan kibontakozott. Végesteien végig, ameddig a szem ellátott: 
erdő, sűrűség. A parti lapályok mögött messze, a ködös, párás láthatáron kék 
hegyek emelkedtek ki és csúcsaikból lassan bodorodott a sárgás-fehér füst. A 
tenger vize barna habarcs, a rothadásos bűz egyre erősebb.

És a dzsunka lassan közeledett a parti erdőkhöz. A mangrovefák girbe
gurba légi gyökerei összebubancolódva csüngöttek a habarcsos iszapba, a sű
rűség sötét homályából fenyegetően leselkedett az ismeretlen veszedelem. Az 
izzó, fehér-kék égen egy rozsdavörös ragadozómadár kóválygott szabályos, 
szünetlen körzésben, néha egy-egy szomorú, hosszan elnyújtott vijjogó hangot 
hallatott, — aztán megint csend, nyomasztó magányosság.

Sehol emberiakta hely, sehol egy kókuszpálma, vagy valami füstoszlop, 
amelyről élő ember közelségére lehetett volna következtetni.

A sajka csobogva himbálódzott végig a szomorú, elhagyatott parton. A 
fehér ember tétován állott a kormányfődön. Ez lenne az ígéret Országa? Ez 
lenne Szumátra keleti partja, melytől annyit várt?

A fehér ember, egy Nienhuis nevű hollandus, Singaporeban határozta el 
magát, hogy az ismeretlen, európaiaktól mindezideig elhanyagolt környéket fel
keresi és — ki tudja? — talán lehet ott valamit kezdeni. Fajtájának kaland
vágya hajtotta egyik szigetről a másikra, nyugtalanul kereste az alkalmat, hogy 
a benne rejlő erőt, energiát a maga és hazája javára előnyösen felhasználhassa. 
Valamelyik singaporei csapszékben találkozott egy hollandus tengerésszel. 
Mint honfitársak idegen országban, hamar összebarátkoztak, hol a matróz, hol 
Nienhuis rendelt egy-egy szódás whiskyt; a matróz élményeit mesélgette, be
szélt a sokszáz szigetről, amelyet hajójával felkeresett, beszélt a bennszülöttek
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szokásairól, a szigetek ter
mékeiről, a tengerjáró em
berre leselkedő sok vesze
delemről. Nienhuis ugyan 
maga is sokat utazó ember 
volt, de azért mohón hall
gatta a hajós beszédét.
Hollandus kereskedővér bi- 
zsergett benne és az volt 
az elve, hogy mindenkit 
meg kell hallgatni, mert 
sohasem lehet tudni, kitől 
mit tanulhat az ember. Né
ha egy teljesen jelentékte
lennek látszó elejtett szó 
nagy lehetőségek alapja és 
indító pontja lehet.

A matróz pedig be
szélt, közben kortyolgatta 
a whiskyt, majd dohányos 
dobozt vett elő és cigaret
tát sodort. Honfitársát is 
megkínálta. Nienhuis, an
nak ellenére, hogy nem 
dohányozott, elvette a fel
kínált dobozt és figyelem
mel nézegette a tartalmát.
Valamikor Amsterdamban 
a dohánybörzén dolgozott, értett a dohányhoz. Érdeklődve kotorászott a do
bozban, szakértő ujjakkal nyomkodta, simogatta a szép sárga dohányt, meg
szagolgatta, aztán odafordult a matrózhoz:

— Honnan került ez? Errefelé még nem láttam ilyen szép dohányt.
A hajós elmondta, hogy egy kínai kormányostól kapta, aki egy szumátrai 

hajóssal cserélt árút. Szumátra keleti partjain termesztik ezt a dohányt és a 
kínai állítása szerint még sokkal finomabb fajtát is lehet kapni ott, de csak
keveset, mert a szumátrai halász nem igen merészkedik ki a nyílt tengerre;
az ember pedig csak nem megy egy csomag dohányért arra az iszapos mocsár
szigetre?!

Nienhuis visszaadta a dohányos dobozt, rendelt még egy whiskyt, fel
hörpintette és elbúcsúzott honfitársától. Ö már tudta, amit tudni akart. Tudta, 
hogy igen is  elmegy az ember egy csomó dohányért arra az iszapos, mocsaras 
szigetre! Ő tudta, hogy négy év alatt, amíg az amsterdami dohánybörzén dol
gozott, ilyen dohányt nem látott. Ahol ilyen dohány terem, oda érdemes elláto
gatni. Különösképpen akkor, ha előtte fehér ember rnég nem járt arra és nem 
fölözte le a tejet.

Egyenesen a kínai negyedbe ment, hogy lehetőleg olcsó, de megbízható 
dzsunkát béreljen. Hamarosan sikerült is meglehetős olcsó áron eléggé meg
felelő sajkát bérelnie. A hajó ugyan alaposan ütött-kopott volt, de hát ő nem 
háztüznézőbe készült. A fő az, hogy a legénység erős, a hajó elég szilárd, s 
ami mindennél fontosabb: nem drága.

Szumátra. A leírt vidék a sziget északnyugat felé nyúló végének 
keleti partján terül el.
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Másnap reggel indultak; azóta — hatodik napja — hintáztatja őket a 
bárka, de már közelednek a szigethez, tisztán kivehető a mocsaras part, a csen
desen, pipáló tűzhányókkal.

De hol lehet ezt a végtelen mocsarat megközeliteni?! Az erdő vízből szök
ken fel, sűrű és áthatolhatatlan. Hol kell itt kikötni és a sziget belsejébe jutni?

Már néhány órája himbálódzik a sajka végig az erdős part mentén, de 
semmi változás; és úgylátszik, kevés a kilátás arra, hogy mást is lássanak, 
mint erdőt és mocsarat. A hollandus bosszankodva lépdel fel-alá a hídon, egy- 
szer-másszor végigseper távcsövével a parton, aztán ődöng tovább. De egy
szerre hirtelen megáll:

— Hé, emberek, be oda a folyótorkolatba! — kiáltja és a part egy öböl- 
szerű bemélyedésére mutat. A hajó lassan fordul az öböl felé. Mindkét part 
sűrű erdővel benőve, a folyó széles, hogy a partokat alig lehet látni.

Lassan csobog a hajó ár ellen fölfelé a folyó széles torkolatában. Ember, 
emberlakta hely sehol. Rettenetes hőség, sűrű párás, nedves forróság. A par
tok felől a rothadó erdők dögletes lehelete elvegyül a dzsunka szárított hal- és 
avas kókuszdió szagával, meg a kínaiak részére főzött eledelek gyomrot éme
lyítő illatával. A meleg percről-percre növekedik, a sekély iszap forrón veri 
vissza a magasan álló Nap sugarait: a szem káprázik, a trópusi sisak alatt 
izzóvá fülled a levegő, Nienhuis feje szédül. De azért a korlátnál áll és éles 
szemmel figyel a part felé.

Az öböl keskenyebb lesz, a két part erdei közelednek egymáshoz és csak
hamar egy folyó iszapos partjai közt vitorlázik fölfelé a hajó. A hőségben gő
zölgő part kövér iszapjában lomha krokodilusok sütkéreznek. Mozdulatlanul,, 
sárral befröcskölve íeküsznek a hatalmas hüllők, és bágyadtan élvezik az 
egyenlítői Nap égető melegét. Kivetett fatörzseknek is nézhetné őket a tapasz
talatlan szem, mert órák hosszat hevernek tökéletes mozdulatlanságban. A 
kínaiak száz-magánhangzós nyelvükön kiabálnak rájuk: biztosan trágárságo
kat mondanak, mert néha nagyokat röhögnek foghíjjas szájukkal. De a kro
kodilusok oda sem hederítenek, mereven, mozdulatlanul nyúlnak el a gőzölgő 
iszapban, még csak nem is pislantanak.

Egy kiszáradt fa görcsös, száraz ágán nagy, barna ragadozómadár ül és 
kíváncsian nézi a lassan sikló bárkát.

Csönd, magány, elhagyatottság...
De egyszerre felvillan Nienhuis szeme. Távol, túl a folyó hajlatán, mesz- 

sze az erdő fái mögött néhány karcsú kókuszpálma cikcakkos koronája ágas
kodik elő. Ahol kókuszpálma van, ott emberlakta hely is van. A kókuszdió a 
maláji lakosság zsíradékát, a kókuszolajat szolgáltatja és a trópusok barna 
fia hálásan ápolja a becses táplálékot szolgáltató fát.

Nienhuis erősen kémlel a távcsövön át, de még keveset lát, előbb a folyó 
kanyarodását kell elhagyniuk.

Csakhamar egyet fordul a dzsunka és előttük az első bennszülött falu. Ma
gas cölöpökre épített pálmalevélházak állanak a mocsaras parton, girbe-gur- 
bán, keresztül-kasul, úgy, ahogy az építőjének éppen kedve tartotta. A házak 
mögött néhány kókuszpálma mered az ég felé, mint megannyi óriási ecset. 
Aztán erdő, fekete-zöld, járhatatlan rengeteg. A parton cölöpökre épített hal
szárítón a trópusi tengervilág sokféle vízi szörnyetege szárad és elviselhetet
lenné teszi a levegőt. Néhány maláj csónak himbálódzik a bűzös vízen, a par-
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ton meztelen barna gyerek áll, nagy, felduzzadt hasán feszül a sírna bőr. A 
gyerek veszi először észre az idegen járművet és ijedten szalad a falu felé.

Csakhamar elterjedt a hír, hogy egy ismeretlen hajó közeledik. A benn
szülöttek riadtan figyelik a betolakodót, az ő egyhangú életükben ritkán for
dul elő ilyen változatosság,

A dzsunka kiveti a horgonyt, a marcona kínaiak csónakot eresztenek le, 
hat markos legény lemászik az imbolygó kötélhágcsón; azután a fehér ember 
hatalmas súlya alatt feszül a hágcsó. A fehér is beszáll a csónakba, maga mellé 
teszi Martini-Henry karabélyát, a legények nekifeküsznek az evezőknek s a 
csónak siklik a parti falu felé. A malájok ijedten húzódnak vissza kunyhóikba 
és izgatottan lesnek kifelé; vájjon mit akar itt ez a fehér? Itten, ahol még soha
sem járt fehér ember, ahol az erdők sűrűjében eldugott falvakban mindezideig 
zavartalanul uralkodtak a maláj fejedelmek elszórtan élő, halászattal, vadá
szattal foglalkozó alattvalóik fölött. Ahol az erdők nagyrészt járhatatlanok, 
csak a vadon nagyjai, az elefántok, az orrszarvúak, az alattomos kígyók, kro- 
kodilusok, vaddisznó-kondák és malária-moszkitók milliárdjai tanyáznak. Ahol 
nincsenek utak, a falvakat legföljebb keskeny ösvények kötik össze, ahol az 
útra nincs is szükség, hiszen a különböző falvak lakói nem nagyon érintkeznek 
egymással; mi szükség arra? Csak torzsalkodást, irigységet és ellenségeske
dést szül a sok barátkozás.

És most ide tolakszik egy fehér ember, hogy megzavarja az ezer és ezer 
éve megszokott csendet, hogy idegen szokásokat, idegen törvényeket hozzon, 
hogy megváltoztassa békés életüket...

A bennszülöttek riadtan bújtak össze és ájtatos imájuk a magasba szállt, 
fel Állatihoz, akinek akarata szent és mitsem lehet tenni ellenében.

1. Ültetvényes háza a szumátrai őserdő szívében.
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A csónak pedig siklott a part felé.
A parton a legények kikötötték a csónakot és a fehér ember vezetése alatt 

nekivágtak a rengetegnek, hogy a legközelebb lakó fejedelmet felkeressék.
Sűrű volt az erdő, csak nehéz küzdelem árán bocsátotta át a betolakodó

kat. Élesre fent p á rá n g -jaikkal vágtak keskeny ösvényt az élen haladók, az utá
nuk következők pedig bukdácsolva követték őket.

Későn este érkeztek Deli tartomány rdűfzsa-jának falujába: Labuanba.* 
A rádzsa háza cölöpökön épült, fala és teteje pálmalevélből készült, de a 
fejedelem nagyon büszke volt rá, mert nagyobb volt, mint a többi ház.

Ide tartott a fehér ember. A kínaiakat kívül hagyta, ő maga pedig bement 
a ház urához, a nagy pálmalevél-házba.

Egész nap tárgyalt a fejedelemmel, másnap is, harmadnap is. A falu la
kossága kíváncsian kémlelt a királyi „palota” felé, izgatottan lesték, mit fog 
művelni az ismeretlen fehér ember. Nem nagyon bíztak mesterkedésében, de 
annál inkább bizakodtak bölcs fejedelmükben, aki megoltalmazza alattvalóit 
minden veszedelemtől.

A fehér idegen pedig tárgyalt, tárgyalt szakadatlanul. Malájul beszélt a 
fejedelemmel, mert ezt a nyelvet már megtanulta előző bolyongásainak idején. 
Folyt szájáról a szó megállás nélkül; beszélt a rádzsának jólétről, egymás te
tejére épített kőházakról, vashajókról és tűzszekerekről. Beszélt neki kocsival 
járható kövezett utakról, arannyal-márvánnyal ékes királyi palotáról és pus
kákkal felszerelt hadseregről. A fejedelem pedig hallgatott. Szégyenkezve né
zett széjjel pálmalevél-házában és most vette észre először, mennyire szegé
nyes az ő környezete. Eddig úgy a maga, mint az egész környék szemében a 
királyi „palota” volt a gazdagság, kényelem és fényűzés netovábbja. Most el
homályosult, eltörpült az idegen szavaiban szeme elé táruló kép mellett. A hol
landus észrevette, hogy a fejedelem lassanként puhulni kezd, erre még élén- 
kebb színekkel ecsetelte a jövőt.

Végre a rádzsa beadta a derekát. Megengedte a fehérnek, hogy maradjon 
és ültetvényt létesítsen. Nienhuis ott választhatott területet, ahol kedve tar
totta. A sziget lakossága amúgyis gyér, földet pedig csak annyit müveitek, 
amennyi a mindennapi rizsszükségletüket biztosíthatja.. Többet nem. így aztán 
művelésre alkalmas föld bőven kínálkozott. Igaz ugyan, hogy előbb ki kellett 
irtani a rajta álló őserdőt, le kellett csapolni a bűzös mocsarakat, de ha a sze
rencse egy kicsit kedvez és olyan dohány terem, mint amilyet a hollandus 
matróz mutatott Singaporeban, hamar visszatérül a költség és kifizetődik a 
fáradság.

Nienhuis nekivágott az őserdőnek, hogy az első ültetvény részére kike
resse a legalkalmasabb terepet. A hajóról magával vitt kínaiak kísérték útján 
és segítettek a nehéz munkában.

Hetekig keresgélt a hollandus, míg megtalálta, amit keresett. A terep 
olyan egyenletes volt, mint az aszfalt, sűrű őserdő borította ugyan, de szeren
csére tw a la n g -fa — vasfa —, amelyet keménysége miatt az acél sem fog és 
így az erdőírtást jelentékenyen megnehezíti és megdrágítja, nagyon kevés 
akadt. Mocsárnak sem volt híja, de a sík földek mind mocsarasak voltak, tehát 
a csatornázást amúgy sem lehetett elkerülni.

Azonkívül még egy nagy előnye volt a kiszemelt terepnek: lassú folyású 
folyó mellett feküdt, tehát közvetlen víziútja volt a tenger felé.

* Hollandus írásmóddal: Laboean.



57

I

2. A felperzselt és megmunkálásra kész terület.

A rádzsa a holiandusnak ajándékozta azt a harminchatezer holdat, az 
Íródeák írást is csinált erről. Most már megindulhatott a munka. Azaz csak 
megindulhatott volna, de nem volt kivel kiirtani az erdőket és megműveltetni 
a földeket. A szumátrai bennszülött sohasem szeretett dolgozni. Allah nem 
azért teremtette az embert, hogy az reggeltől estig gyötörje magát és idő előtt 
elpusztuljon a fáradságtól. Állatinak az kedves, ha az ember örül az életnek, 
szereti a kék eget, a zöld erdőt, a csobogó folyót és a ragyogófényü Napot. Ha 
nem fárasztja agyon magát a fölösleges munkában és nem dolgozik többet, 
mint okvetlenül szükséges. így aztán egyetlen ember sem volt hajlandó fejszé
vel a kezében nekiállni az ősrengetegnek és reggeltől estig vágni az erdőt.

Nienhuis visszament Singaporeba és néhány kuli-kiszállító társasággal 
lépett érintkezésbe. Egy hét múlva kétszáz kínai kulival tért vissza. A kulik 
mind egészségesek voltak, meztelen hátukon és karjukon feszültek a száraz, 
kidolgozott izmok; ta n d il-jaik — kínai felvigyázók — pedig előlegekkel, szer
ződésekkel és ígéretekkel, de meg testi erejükkel is gúzsbakötve tartották a 
pénzéhes copfosokat. A kínaiak zúgolódás nélkül alávetették magukat fölöt- 
teseik akaratának. Ki tudja? — talán holnap változik a sor; mindenkiből lehet 
felügyelő és akkor a ma még elnyomott kuli lesz a legelszántabb kizsákmá
nyoló. Mindig volt elnyomó és elnyomott — ezt tudja a kuli, elfogadja a dol
gok ilyeténvaló rendjét, csak azon igyekszik, hogy alkalomadtán ő is az el
nyomók táborába léphessen elő. Mert mindig jobb verni, mint veretni. Tertium 
non datur.

A kétszáz kuli és öt tandil megérkezett az erdőbe és megkezdődhetett a 
legelső munka: a munkáslakások megépítése. Hangyákként nyüzsögtek a mez
telen kulik a sötét erdőben. Csattogtak a fejszék, dübörögve dűltek el a fák, 
visítoztak a kínaiak. Csakhamar hatalmas faoszlopokat ástak a földbe, kereszt
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oszlopokat kötöztek össze erős r o tta n g -kötelékekkel, a tetőgerendázat is fel
került, azt is tengernád-kötelekkel erősítették egymáshoz.

Estére el is készült az első kuli-pajta: nem volt benne egy darab sem, 
amelyet ne az őserdő szolgáltatott volna. Egyetlen szeget sem használtak a 
haiminc méter széles és tíz méter hosszú épület elkészítéséhez. A falakhoz és 
a tetőhöz szükséges pálmalevél is megterem az erdőben: pénzt semmiért sem 
kell kiadni.

Másnap hozzákezdtek a hollandus házának építéséhez. (1. kép.) Benn
szülött módra, magas cölöpökre építettek egy pálmalevél-kalickát, a cölöpö
ket jól bekátrányozták, hogy az erdő temérdek mérges kígyója ne juthasson 
fel egykönnyen.

Aztán kezdődött a munka: az erdő kiirtása.
Reggeltől estig csattogtak a fejszék, recsegve, ropogva dűltek a faóriá

sok és dübörögve reszkettették meg a levegőt, amint elvágódtak és maguk 
alá rántották a szomszéd fák koronáit. Recsegve-ropogva tört a fa, szakadtak a 
légi gyökerek és liánok, s a zenebonát a kulik üvöltése fokozta. A fák pedig 
dűltek keresztül-kasul egymáson, az erdő letarolva feküdt a mocsaras földeken. 
A kulik sötét hajnaltól sötét estig állottak a térdigérő bűzös mocsarakban, vér
szopó patjetek és moszkitók milliói szívták vérüket és oltották be őket az őserdő 
ezernyi betegségével. Az évezredek óta járatlan erdő rálehelt a betolakodókra és 
mérges leheletétől halomszámra pusztultak a kulik. Az elevenek eltakarították 
a halottakat, az elpusztultak helyére újak jöttek és a munka rendíthetetlenül 
tovább folyt. A fehér ember törhetetlen akarata nem ismert megállást, nem riadt 
vissza az ezernyi veszedelemtől.

A kiirtott tér pedig szélesedett. Minden nap egy sávval tágult nagyobbra 
az irtás, minden nap hátrább szorult az erdő meredek fala. A rengeteg vadja 
riadtan menekült beljebb, ahol háborítatlan csend honol; a bennszülöttek pedig 
fejcsóválva, értetlenül nézték a fehér ember rettenetes küzdelmét.

Egy nap aztán felgyújtották a letarolt erdőt. Az egyenlítői melegben csont
szárazzá szikkadt fa zúgva, bömbölve égett, fekete füstfelhő sötétítette el a 
Napot, korom és szikraeső árasztotta el a levegőt. A pokoli tűzorkán pattogva, 
dübörögve vágtatott előre, mint valami gátját tépett lángtenger, a fekete 
füstfellegben az égig csaptak a sárga-vörös lángnyelvek, durranva pattantak 
széjjel a vastag bambuszgallyak, sisteregve sziporkázott az égig egy-egy 
forgószél tölcsére, tüzet, szikrát és kormot sodorva magával.

És pár óra múlva fekete temetővé vált a vidék. Mint fekete fejfák mered
tek a fekete földből a megperzselt csonkok, feketén, üszkösen, kormosán feküd
tek szanaszéjjel a hatalmas fák el nem égett törzsei, fekete koromréteg fedte 
a földet, verejték csörgött végig a kulik izzadó hátán. Fekete volt a még le nem 
döntött őserdő megperzselt, komor fala, fekete volt a patak vize, de fehér
kék volt az égbolt, amint langyos szellő lebbentette meg a füstfátylat és az 
opálos füstrétegen átsütött a Nap.

Aztán árkokat húztak a kulik, eltakarították az el nem égett törzseket, 
felmáglyázták a fölös fát és elégették. A mocsár hamarosan eltűnt, az árko
kon elfolyt az áporodott víz, a föld készen állott megmunkálásra. (2. kép.)

A kulik nagy, nehéz, négyszögletes csákányszerű kapákkal megforgatták 
az érintetlen földet, a fehér ember kivetette a dohánymagot a melegágyakba, 
kininnel étette a kulikat, kinint szedett maga is, feje zúgott, nagy, robusztus 
teste csonttá-bőrré fogyott, de a munka haladt előre.

Az év végén kétszáz bála dohányt küldött haza Amsterdamba.
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A dohánybörzén felfigyeltek. Ilyen dohányt még nem láttak: vékonyabb 
volt, mint a cigarettapapíros és selymesebb, mint a selyem. A világ legjobb 
szivarborító levele, állapították meg és civakodva licitáltak egymásra azért a 
nehány báláért.

Híre terjedt a szumatrai dohánynak (3. kép). A világ minden tájáról kezd
tek az ütődött emberek szállingózni. Volt ott minden: ,,vogelfrei“ ofosz gróf, 
homályos ügyek miatt a hadseregből kidobott német tiszt, szökött matróz, 
gazdag örökös, akinek sikerült pénzét hihetetlen rövid idő alatt elverni; de 
egyben megegyezett valamennyi: mind csupa erő és egészség volt, a félel
met egy sem ismerte és nem riadt vissza fáradságtól, veszedelemtől.

A labuani kikötőben kis parti gőzösök kezdtek kikötni, minden hajó új 
és új kulíhadat, szerszámokat, élelmet hozott. Az erdők mélyén az ültetvé
nyek szélesedtek, a magányos ültetvényeket keskeny, sáros, de járható utak 
kötötték össze. Labuan körül kínai, hindu és arab kereskedők kezdtek letele
pedni, a sziget őslakói, a parti malájok és a hegylakó emberevő batakok visz- 
szaszoruitak a délebbi fekvésű, még mindig járatlan részekre, a keleti part 
Deli tartományát a fehér ember saját céljaira foglalta el. Mert csak itt és 
sehol másutt a világon, terem meg a ,,Deli”-dohány, amely az idők folya
mán nélkülözhetetlen cikké vált a dohányiparban. Minden valamire való szivar 
borítólevele Deli-dohányból van. A magyar dohányjövedék is Deli-dohányt 
vásárol jobb szivarok borításához. Már másutt is megkísérelték kitermelni ezt 
a dohányt, de nem sikerült.

A hollandi gyarmatkormányzóság is felfedezte az új ország jelentőségét,

3. Szumátrai dohányültetvény. A rendkívül finom dohány itt 3— 4 m magasra is megnöl.
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4. Modern szálloda Medanban.

kormányzósági tisztviselőket, bírákat, csendőröket küldött: megkezdődött a 
gyarmatosítás.

*  *  *

Sok minden megváltozott azóta. A Labuan helyén kőből, vasból és beton
ból épült kikötőben óceánjáró óriások vetnek horgonyt, a kikötő környékét a 
folyam torkolatából kikotort iszappal feltöltötték, aszfalt- és betón-utak ve
zetnek a rendezett ültetvények között. A pirostetős banglók (bungalow-k) 
körül ápolt virágoskertek ékeskednek, gondozott tennisz- és golfpályákon jól
öltözött nemzetközi társaság szórakozik. Este megszólal a rádió és mondain 
táncokat rezegnek a robusztus úttörők utódai. Virgonc autók száguldoznak 
a pálmákkal és tulipánfával szegélyezett utakon és pirosra-fehérre festett 
arcú hölgyek sietnek valamerre szórakozni.

Nem messze a kikötőtől, harminc kilométernyire a parttól, ahol már ma
gasabb a talaj fekvése, új város létesült: M ed a n  (4. kép.)

Ott, ahol néhány évtizeddel ezelőtt elefántcsorda robogása reszkettetíe 
meg a levegőt, ahol a mocsarakban az orrszarvú turkált a kövér iszapban, 
ahol a tigris lesett áldozatára, ahol emberevő batakok háborúztak kényük- 
kedvük szerint a parti malájokkal, ma paradicsomi városka áll, nagyszerű 
szállodákkal, pompás klubokkal, áruházakkal, bankokkal, száguldó autókkal 
és elegáns szépasszonyokkal.

A vasútállomással szemben emlékoszlop figyelmeztet, hogy ezen a he
lyen állott a vidék első úttörő gyarmatosának, Nienhuisnak a háza.



K IK  JÁRTAK  A  D A L A I LÁM A SZÉ K H E L Y É N
É S K IK  N E M ?

Irta H a lá sz  G yu la .

6 i

Tibeti közmondás: „Minden út Lhászába vezet”. Talán ezért állják útját 
a tibetiek már a határszélen a bemerészkedő idegennek. Viharsöpörte havasai
kat, jaknyájaikat nem féltenék a c s ilin g p á k tó \ — az európaiaktól —, de jól 
tudják, hogy az utazók bevallott vagy be nem vallott célja mindig Lhásza, a 
titokzatos főváros. „Ignoti nulla cupido” : Amiről nem tudunk, nem is csábít 
bennünket. De Lhászáról, a „felhőkben lebegő” szent városról az évszázadok 
során itt-ott mégis kiszivárgott annyi tétova hír, hogy felcsigázza a világ kí
váncsiságát.

Tibet nem volt mindig az a tilos ország, ami ma. Volt idő, amikor csa k  
a Himálaja bástyái, a Világ Tetejének elriasztó, lakatlan vadonai s a tél der
mesztő fagya állt őrt a határokon s nem a dalai láma kovapuskás katonái. Két 
évszázaddal ezelőtt az európaiak nagyobb biztonsággal utazhattak Ázsia félre
eső zugaiban, mint manapság. A mongol uralom évszázadaiban sem görbült 
meg egy hajuk szála sem a Kínában és Tibetben utazóknak.

Az első utazók, akik talán eljutottak a mai Tibet egyes részeibe is, T u d e la i  
B e n ja m in  a 12. században, Carpini és Rubruquis a 13. században.

Kublaj khán, a rettegett Dzsingiz khán világhódító unokája, Tibetet is be
kebelezte birodalmába. Ő már elő is segítette, hogy Európa megismerje orszá
gát. A pekingi udvarában nála járt „velencei kalmárokat”, M arco  P o lo  apját 
és nagybátyját azzal bocsájtotta hazatérő útjukra, kérjék meg a pápát, küldjön 
neki száz bölcs embert és hittérítőt. A legenda szerint ez a felvilágosult fejede
lem egységes vallást keresett óriási birodalma számára, maga köré gyűjtötte a 
különböző vallások papjait és felszólította őket, tegyenek csodát. A csodatevő 
versenyből a nyugattibeti vörössüveges lámák főpapja került ki győztesként. 
A nagykhán erre megtette Tibet királyának. Tibetben ekkor már hatszázéves 
volt a lámaizmus.

Marco Polo tizenhét évet töltött Kublaj khán országában. Tibetben is meg
fordult. Vadállatokkal ellepett vadonnak írja le. Sok a tigris, meg a medve és 
a kutyák akkorára nőnek, mint a szamár. Pogány és tolvaj népség lakja Tibetet. 
Igaza lehetett, hiszen a tibetiek maguk is majom- és ördögfajzatnak tartják 
magukat. Ősapjuk majom volt, ősanyjuk ördögkisasszony. Ivadékukkal azután 
valami jótét-lélek olyan gyümölcsöt etetett, hogy megjött tőle a szava, ember 
lett belőle.

Tibet első királya, akiről már a történelem is tud, a hetedik században élt. 
Ez volt Lhásza főváros és a Ihászai uralkodók első fellegvárának alapítója. 
Kínai hercegnőt vett feleségül és felesége kedvéért buddhistává lett. A tűzzel- 
vassal terjesztett új vallás utóbb olyan ördöghitté fajult, hogy az ördög sem 
ismert rá benne Buddha hitére. A lámák ezrei a gonosz szellemek százezreit sza
badították rá a szegény tibetiekre. A sötét babonákkal agyonnyomorított nép 
riadt adófizetőjévé vált papjainak. Tibeti közmondás ma is: „Láma nélkül nem 
jutsz el Istenhez.” A lámák végül a királyokat is félretolták és kezükbe kaparí- 
tották az uralmat. így lett kiskirályból egész Tibet első papkirályává a mongol 
császár megtérítője, most hétszáz esztendeje.

Az első európai, aki állítólag eljutott Lhászába, egy O doric  de  P o rd en o n c  
nevű szerzetes volt 1330 körül. Ez a Ihászai utazás merőben bizonytalan.
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Ugyanilyen kétséges az 1500-as évek közepén F ernao  M e n d e s  P in to  látogatása 
a szent városban.

Lhásza alapításának évezredes fordulójakor, 1640 körül, a sárgasüveges 
lámák kerekedtek felül. Ezeknek a feje nevezte ki magát da la i lá m á n a k . — D alai 
mongol szó, jelentése: (végtelen, mint a) v ilá g ten g er . Ő volt az első, aki isteni 
eredetét hirdette. De majom ősét ő sem tagadta meg. Elhitette népével, hogy 
az ezer év előtti első király született újjá benne, abban pedig az a szellem öltött 
testet, amelyik megváltotta őket a majomiságból. Megvan tehát a folytonosság 
a majomtól az újjászületések hosszú során át a most meggyilkolt dalai lámáig. 
Az első dalai láma kezdte meg az ezeréves Lhásza hegyén, a P o ta lá n , az új 
palota építését. Ekkoriban jutott el (1661) Lhászába G ru eb er  osztrák jezsuita 
és D 'O rv ille  belga gróf Peking felől. Két hónapig maradtak ott. Nem látták a 
dalai lámát, de lerajzolták az új palotát. Talán ebből az időből ered ez a tibeti 
mondás: ,,Lhászában járni és nem látni a Mestert.” Aki eljut is Ázsia Rómá
jába, nem bizonyos, hogy színe elé kerül a hegytetőn lakozó Élő Buddhának, 
aki ezerháromszázharminchárom ablakos palotájának mennyei magasságából 
büszke méltósággal nézi le a „lámák, asszonyok és kutyák” nyüzsgő városát. 
Mert Lhásza lakói állítólag ebből a három néprétegből tevődnek össze. Ez az 
eredeti néprajzi megfigyelés későbbi időből ered ugyan, de alighanem már 
Grueber korában is igaz volt, amint hogy ma is az.

Az 1700-as években fellebbent megint egyidőre a függöny Lhásza titok
zatos színpadáról. Pedig éppen ekkortájt zivataros idők szakadtak Tibetre. 
1710-ben a mongolok betörtek az országba északról, megölték a dalai lámát, 
a nép Kínához fordult segítségért. Kína kiűzte a mongolokat, de egyúttal véget 
vetett a dalai lámák rémuralmának is és visszaállította az újjászületés rendjét. 
Ekkor kezdődik meg a maiglan uralkodó szokás, hogy az elhúnyt dalai láma 
utódjául egy aznap született csecsemőt jelölnek ki, abban a hitben, hogy ennek 
a testében született újjá a halhatatlan láma. Tibet Kína fenhatósága alá került, 
de évtizedekig tartott, amíg a tibetieket sikerült megfékezni. 1750-ben már a 
harmadik sereget küldi Kína. A hatalom ekkor végleg a kínai a m b á n o k  (hely
tartók) kezébe kerül, s a dalai lámák ettől fogva mindig gyermekifjú korukban 
halnak meg.

1706-ban A sc u li és de T o u r  kapucinus atya telepszik le Lhászában. Tíz 
évvel később két jezsuita, D e sid e r i és F reyre  jut be a szent városba. Desideri 
tizenhárom évig él ott s a pápa rendeletére tér haza, hogy ne zavarja a kapu
cinusok térítő munkáját.

D ella  P e n n a  kapucinus barát tizenharmadmagával indult Tibetbe és 
1719-ben ötödmagával érkezett meg. Kápolnát is építtetett Lhászában. Tizen
hat évig élt ott egyfolytában, akkor hazajött, de 1740-ben a pápa levelével 
megint megjelent Lhászában. Vele volt egy B e lig a tti nevű barát. Ennek a nap
lójából tudjuk, hogy a dalai láma meg-meglátogatta a kapucinusok kápolnáját. 
Barátkozásuknak a kínai ambán vetett végett: 1760-ban kiüldöztette az egész 
társaságot a határon túlra, a megtérített tibetiekkel együtt. A kapucinusok ott
léte idején érkezett meg a városba (1730) V an  der P u tte  leideni hollandus utazó. 
Megtanulta a tibeti nyelvet. Kínai mandarinviseletben megjárta Pekinget és 
visszatérőben megint Lhászán és Indián át került haza. A kapucinus hittérítők 
kiüldözésével újabb félszázadra legördült a függöny.

India első kormányzója, Warren Hastings, 1774-ben egy B o g le  nevű 
fiatalembert küldött Lhászába, hogy kereskedelmi összeköttetést teremtsen India 
és Tibet között. Bogle csak Sigacéig jutott el. A szintén isteni rangú sigacei
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A Potala, a dalai láma palotája Lhászában.

ta si lám a  barátságába fogadta, de Lhászába nem segíthette el. Szigorú figyel
meztetés érkezett onnan: „...hallottam, hogy két fe r in g h i * érkezett Tibetbe, 
nagy szolgahaddal. A feringhik háborúkeverők... Tanácslom, találj ki valami 
módot, hogy visszaküldd őket...”

Ugyancsak eredménytelenül járt kilenc évvel később (1783) Nyugattibet- 
ben T u rn e r  kapitány. Egyenesen a barátságos tasi lámához ment, de az már 
akkor egy másféléves gyermek testében lakozott. Lhászába ő sem juthatott el.

Csak a 19. sz.-ban sikerült az első angol utazónak bejutnia Lhászába. 
T h o m a s  M a n n in g  volt ez az utazó. Manning a Keletindiai Társaság tisztviselője 
volt Londonban. Lamb, a híres író is ott volt alkalmazva, jó barátok voltak. 
Manning fejébe vette, hogy elmegy Tibetbe. Lamb le akarta beszélni. Nem hitt 
Tibet titkaiban. „Hidd el nekem, ez csak aféle költői képzelgés, verd ki a fe
jedből... Ne olvass több úti könyvet, az mind csupa hazugság.” De Manning 
nem tágított. Megtanult kínaiul, három évig élt Kantonban, aztán elment Cal
cuttába, hogy hivatalos támogatást kérjen tibeti útjára. Megtagadták. Erre 
egyedül nekivágott az útnak, Bhutánon át. Néhány hónapot töltött Lhászában. 
A dalai lámát is látta. így írt erről: „Ezen a napon (1811 december 17.) üdvö
zöltem a nagy lámát. Szép ifjú arca költőien vonzó. Sírni tudtam volna. Boldog 
vagyok, hogy láttam őt és áldott mosolyát. Remélem, gyakran fogom még látni.” 
A dalai láma hétéves gyerek volt akkor. Néhány évvel később megölték. Man- 
ningot utóbb a kínaiak elfogták és visszakísérték Indiába. Manning nagy cso
dálkozással pillantotta meg a dalai láma palotáját. De a város maga csalódást 
okozott neki.

Hosszú időt töltött Tibetben W illia m  M o o rcro ft, Körösi Csorna Sándor 
barátja és pártfogója. Moorcroft 1822-ben találkozott Csornával. Ő hívta fel 
figyelmét a tibeti nyelvre. Bátorította és segítette tibeti útjában. Abban az idő

* így nevezték Indiában eredetileg a portugálokat, majd általában az európaiakat. 
Tibetben India urait, az angolokat jelölik e szóval,
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ben, amikor Csorna a nyugattibeti kolostorokban kutatta a tibeti nyelvet és 
irodalmat, angol barátja eltűnt Bokharában. 1825 óta nem adott életjelt magá
ról. Évtizedekkel később bukkant fel a hír, hogy Lhászában élt és a tibetiek 
ölték meg. Minket magyarokat kétszeresen is érdekelne tudnunk, járt-e valaha 
Lhászában Csorna barátja. H u e  francia hittérítő hozta Lhászából a hírt, hogy 
ott találkozott Moorcroft ladáki szolgájával. Könyvében („Utazás Tatáror
szágban”) ezt írja: „Beszéltem Moorcroft szolgájával. Tőle hallottam, hogy 
Moorcroft Lhadákból 1826-ban érkezett Lhászába, muzulmán öltözetben.Tudott 
perzsául. Házat bérelt. Ott élt ladáki szolgájával, Nisannal, tizenkét évig. A 
szolga maga is kasinirinak hitte gazdáját. Kecske- és ökörnyájat vett és ezeket 
ott legeltette Lhásza környékén. Azon a címen, hogy nyájait nézi meg, szabadon 
járt-kelt, rajzolt és térképezett. Tizenkét évig élt ott. Akkor Ladák felé menet 
Nari tartományban (északnyugati Tibet) rablók támadták meg és megölték. 
A tibeti kormány elfogatta a gyilkosokat. Az angol utazó holmija közt meg
találták a földrajzi vázlatokat és térképeket. Ekkor derült ki, hogy Moorcroft 
angol.” — Waddell szerint ez a történet lehetséges.

Ha igaz, hogy Moorcroft eljutott Lhászába és tizenkét évig élt ott, mind
össze nyolc év telt el halála után addig a napig, amikor H u e  és G ä b e t, két fran
cia lazarista hittérítő Kínából Mongolországon keresztül, másféléves küzdelmes 
vándorút után elérte Lhásza városát. Hue szerencsésebb volt elődénél. Har
madfél hónap után ugyan kiutasították, de szerencsésen kimenekedhetett az 
országból. Ez a két francia volt az utolsó európai, aki a 19. sz.-ban az elzárt 
ország fővárosába tette a lábát. Kína császárja elrendelte, hogy „sem moghult, 
sem hindosztánit, pathánt, vagy feringhit” nem szabad bebocsátani Tibetbe. 
Csak titokban surranhattak be Tibet földjére, életük kockáztatásával, az an
golok térképező kémei: indiaiak és határszéli tibeti bennszülöttek. Az indus 
N a in  S z in g h  volt közöttük az első 1866-ban. Ladáki kereskedőnek öltözve Ne
pálon át jutott be Lhászába. Ő állapította meg elsőnek Lhásza földrajzi fekvé
sét. Nyolc évvel később Ladák felől megint behatolt a tilos városba. Műszereit 
imahengerébe rejtette. Mihelyt meglátta valaki, elkezdte pörgetni a hengert. 
Imaszöveg helyett jegyzeteit tartotta benne. Olvasójának gyöngyeit lépésszám
lálóul használta. A dalai láma nagy gondolatolvasó. De Nain Szingh megállta 
a próbát.

Még hasznosabb munkát végzett Tibetben egy K risn a  nevű pandit. Ez a 
„Krisna” név utolsó és első betűje alapján A . K . néven ismeretes. Kétszer járt 
Lhászában, másodszor 1878-ban. Eredményei pontosan összevágnak későbbi 
európai utazók adataival.

Híres kém volt U g je n  G ja ch o  (Gjatszho) láma. Ennek a lámának a kísé
retében jutott be az országba tibeti viseletben B á b u  S z á r a t  C sandra  D á sz  
Dardzsilingből a 70-es évek végén. Egy tibeti láma meg akarta tanulni az indiai 
nyelvet, ezért megkérte Ugjen Gjachot, hozzon magával egy indiait. így jutott 
el Csandra Dász Sigacéba, Tibet nyugati fővárosába. A tibeti láma onnan há
lából becsempészte őt Lhászába. A dolog kiderült és az öreg lámát a fővárosba 
idézték, ott naponta megkorbácsolták, végül megölték és testét beledobták a 
Kongbu-folyóba. Rokonait és szolgáit megbüntették, kezüket, lábukat levag
dosták, megvakították és megölték.

Hue és Gäbet kiutasítása óta egyetlen európai sem jutott be Lhászába 
mindaddig, amíg az angol hadsereg 1904-ben erőszakkal utat nem tört magá
nak Tibet szívébe. De a 19. század második felében is sok európai megkísé
relte, hogy behatoljon a tilos városba és ezenközben Iassan-lassan teljessé vált 
Tibet térképe.
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G o d w in  A u s 
ten  1860-ban Nyu- 
gattibetben a Jang
ce vidékéről hatolt 
nyugatra Bhamoig, 
onnan délnek ka
nyarodott Asszam 
felé. R ic h th o fe n , a 
híres német utazó, 
kínai kutatásait ki
terjesztette Tibetre 
is. (1869—1872.)
D e sg o d in s  (1873—
80) Tibet délkeleti 
részét járta be.

P rzse v a ls z k ij  
orosz tábornok 
(1870—73) bejárta 
Északtibetet. Har
madik útjának cél
ja Lhásza. Kína fe
lől jövet 250 km-re 
közelíti meg a szent 
várost.

A 70-es évek végén a magyar D é c h y  M ór, a Kaukázus híres kutatója in
dul el Lhászába, de Szikkimben megbetegszik s útja meghiúsul.

S z é c h e n y i  B é la  g ró f két utitársával, L ó c z y  L a jo ssa l és G u sta v  K re itnerre l, 
keletről jövet érkezett meg 1879-ben Ta-cien-luba, Tibet kapujába, Lhásza felé 
vivő útjában. Batang felé igyekeztek tovább nyugatnak. Ott dőlt el, folytat- 
hatják-e útjukat a dalai láma titokzatos fővárosába, avagy meg kell hajolniok 
a fegyveres ellenállással fenyegető tibetiek előtt, harmadszor is. Batangnál 
csakugyan útjukat állták a tibetiek. Sze-csuen tartomány alkirálya hiába me
nesztett üzenetet Lhászába a kínai követhez Széchenyiék érdekében, a tibeti 
lámák megállították a futárt, elvették a levelet. Egész hadsereg állott talpra 
az „ellenség” kiűzésére. A határszéli francia hittérítőtelepet megfenyegették, 
hogy minden keresztényt rakásra ölnek, ha az utazók tovább mennek Lhásza 
felé. Csakhamar megérkezett a pekingi kormány válasza: „Hatalmunk nem ter
jed túl a határon... Kedvetekért nem keveredhetünk háborúba ezzel az ostoba, 
barátságtalan néppel, nincs is elég katonánk . . .” — Széchenyi erre délnek 
fordult és jórészt ismeretlen útvonalon, Sze-csuen és Jün-nan rejtelmes vado- 
nain keresztül eljutott Burmába, az Iravadi folyón leevezett Rangoonba és 
onnan Calcuttán át 1880 tavaszán szerencsésen hazaérkezett.

1885-ben A . D . C arey  Nyugattibetből a Tárim medencén át jut el a Lop- 
nór-hoz. A következő évben D a lg le ish -sei kutat tovább Északtibetben. P o ta n in  
(1886) Kelettibetben, T ro li osztrák utazó (1888—1889) Nyugattibetben végez 
kutatásokat. A francia M artin  keletről igyekszik behatolni Lhászába (1889), 
de kudarcot vall.

1888-ban a Szikkim-tibeti háború óta a kínaiak még szigorúbb határzárt 
rendelnek el.

A francia B o n v a lo t a 80-as években egy magyar utazó, U jfa lv y  társaságá-

Tibeti lámakolostor elöljárói, a jelvényeiket hordozó kísérőkkel.
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ban jár Belsőázsiában. Később (1889—90) H en ry  orleánsi herceggel hatol be 
Tibetbe. Elsőnek szeli át Tibetet északról délnek. A Tengri-nór vidékén útjukat 
állják'a tibetiek, Lhászától 160 kilométerre. Kelet felé csapnak és Jün-nannon 
át érik el Tonkingot.

W illia m  W . R o c k h ill az első amerikai, aki felbukkanik Tibetben. 1888-ban 
a Kuku-nór vidékén jár és felfedezi a Hoang-ho forrásvidékét. 1891—92-ben 
Lhásza közeiéig jut. 1891-ben B o w e r  és T h o ro ld  utaznak Tibetben.

W a d d e ll Nepal felől tibeti zarándokként igyekszik behatolni a szent vá
rosba (1892). Műszereit ő is imahengerbe rejti. Eléri a Szatledzs forrásvidé
két, Tibet északnyugati részében. Kémek jelentik Lhászába, hogy egy kék
szemű zarándok közeledik. Visszaparancsolják. (Sven Hédin is váltig csodál
kozott később, miért fürkészik a tibetiek annyira az arcát.) Waddell tizenkét 
évvel később az angol hadsereggel jut be Lhászába. Akkor már nem gyanús a 
szeme.

A tibetiek áldozata a francia D u tre u il de  R h in s , Indokína, Annám és a 
Francia Kongó híres utazója. 1891-ben lépi át a tibeti határt. 1892-ben Khotan 
közelében, Kínai-Turkesztánban nyirfakéregre írt írások kerülnek a kezébe: 
buddhista szövegek időszámításunk első századaiból. Ezek a kétezeréves írás
emlékek adták az ötletet Indiában élő hazánkfiának, S te in  A u ré ln a k , hogy 
Belsőázsia sivatagaiban nyomozzon a homokba temetett ősi telepek emlékei 
után. Stein Aurél maga is tibeti utazó. Nyugati Tibet havasi hágóin átkelőben 
fagytak le jobblába ujjai 1908-ban, második útjáról visszatérőben.

1894-ben útban Szining felé, tibeti rablók rohanták meg a francia utazót 
Ott vesztette életét. Utitársa, G ren a rd  adta ki kutatásai eredményét.

Egy évvel D u tre u il de  R h in s  tragikus halála után, 1895-ben L ittle d a le  és 
felesége 80 kilométerre megközelíti Tibet fővárosát. M iss  A . R . T a y lo r , W e llb y  
kapitány és M a lco lm  eredménytelenül térnek vissza Tibetből. Az angol L a n d o r t  
(1897) kegyetlenül megkínozzák a tibetiek és visszakísérik a határra.

F u tte rer  és H o ld erer  kutatóraja 1898-ban Tibet északkeleti részeiben jár. 
A következő évben az orosz K o zlo v  Északtibetet kutatja át és 1901-ben eléri 
a Jang-cét.

S v e n  H éd in  1896-ban lép először Tibet földjére észak felől. 1900-ban Ke- 
lettibetet szeli keresztül. A következő évben Lhásza környékén hatol előre. A 
tilos városba mongol zarándok képében sem sikerül bejutnia. 1905 végén indul 
ötödik ázsiai útjára. Indiában katonai segítséget kér a kormánytól. Megtiltják 
neki, hogy India felől lépjen Tibet területére. Anglia az 1904. évi katonai had
járat után most már maga igyekszik megvédeni a tibeti határt. Hédin Kínai- 
Turkesztán felé kerül s az Akszai Csin (fehér sivatag) felől hatol be délkelet
nek Tibet belsejébe. Állatai mind elpusztulnak a fáradalmaktól. Karácsonyra 
megérkezik a Nyangce-tóhoz. Ennek a jegén száz kilométeres utat tesz meg 
rögtönzött szánjával. Erőltetett menetekkel kél át ezután elsőízben az addig 
ismeretlen Transzhimálaja láncolatán. Februárban megérkezik Sigacéba. A tasi 
láma barátságosan fogadja. Észak felé vándorol a hegyek közé, míg csak a 
tibeti katonák visszatérésre nem kényszerítik. Nyugatnak tartva kikutatja a 
Brahmaputra forrásait, a Mánaszarovar tavat és 1907-ben az Indus mentén 
visszatér Ladákba. Uj karavánt szervez és Leh-ből tüntetőleg észak felé indul. 
Csakhamar keletnek fordul. S hogy gyanút ne keltsen, ladáki birkapásztornak 
öltözve, arcát barnára festve vándorol tovább nyájával hónapokig Tibet hegyes- 
völgyes vidékein. A Tong tótól délnek folytatja útját Bong-ba tartományba. 
Itt még nem fordult meg európai utazó. Tízszer kel át a Transzhimálaján, —
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bejárja úgyszólván az egész tibeti birodalmat és 1908 végén szerencsésen meg
érkezik Európába.

1902-ben K a va g u csi, a mongol arcvonású japáni buddhista apát jut be 
Lhászába. Átszeli Tibetet nyugattól keletig. A kolostorok vendégszeretetét él
vezi. Három évet tölt Tibetben. Japáni újságokba írt leveleiből költői eredeti
ségében megkapó könyv kerekedett. A nép életének kitűnő megfigyelője. Sok 
újat jegyzett fel Tibet vallásáról. Idegenkedéssel beszél a Tibetben szokásos 
sokférjűségről és a nép laza erkölcseiről. Miránk magyarokra sajnálatos szép
séghibája a könyvnek, hogy Körösi Csorna Sándor tudományos munkásságáról 
kevés méltánylással emlékezik meg. Könyvének érdekességét megnöveli az, 
hogy az európaitól annyira elütő felfogású és véralkatú ember munkája.

Kavagucsival egyidőben járt Lhászában egy Oroszországban nevelkedett 
C ib iko v  nevű burját láma. Érdekes tibeti könyveket hoz magával haza, ő maga 
is könyvet ír tapasztalatairól. De mindez, úgylehet, csak ürügy. Igazi célja, 
mint a többi burját lámáké is, politikai. Egy másik burját láma, a rendkívül 
eszes, ügyes és merész Z erem p il, szintén ebben az időben megy karavánjával 
Orosz Turkesztánból Tibetbe. Orosz megbízott ő is, mi több, orosz fegyvere
ket és lőszert csempész Lhászába. A burját lámák vezetője, a nagyinűveltségü, 
világlátott A g u a n  D o rd zse  (oroszosán Dordzsjev), két évtizedet töltött Tibet 
fővárosában. Bizalmas tanácsadója a dalai lámának. Elhiteti vele, hogy Orosz
ország részben buddhista ország, vagy legalább is pártfogója a buddhizmus
nak. A cár püspöke díszruhát küld ajándékba a dalai lámának. Az angolok már 
jóideje féltékenyen figyelik ezt a vastag barátkozást Oroszország és Tibet kö
zött. A feszültség régi keletű. 1886-ban az angolok C olm an  M a ca u la y  vezeté
sével kereskedelmi küldöttséget menesztettek Tibetbe, de éppen a békesség ér
dekében mindjárt vissza is hívták. Ekkor történt, hoev a tibetiek betörtek az

Tibetiek és bhutaniak a Csumbi völgyben.
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akkor már brit fennhatóság alatt álló Szikkimbe. Az angolok Csumbiig kergetik 
őket a határon túlra, de megint nyomban visszavonulnak és beérik azzal, hogy 
kereskedelmi szerződést kössenek szomszédaikkal. 1901-ben az indiai kormány 
levélben figyelmezteti a dalai lámát az egyezmény megtartására, de levelei fel- 
bontatlanul érkeznek vissza, holott ugyanekkor élénk küldöttségjárás indul meg 
Lhásza és Pétervár között. „Nagybritannia magatartása Tibettel szemben — 
írja Candler — eszünkbe juttatja a nagy iskolásfiű dilemmáját, aki inkább tűri 
az éretlen kamasz csipkelődését, mintsem hogy az a vád érje, hogy hatalmas
kodik a gyöngékkel. Előbb-utóbb elviselhetetlenné válik a helyzet, a nagy fiú... 
nyakon ragadja a sihedert és jól elagyabugyálja.”

A türelem fonala elszakadt. 1903 júniusában Y o u n g h u sb a n d  ezredes fegy
veres küldöttsége behatol Kamba Dzsong-ba, Tibet területére. Novemberig 
hiába várják ott Tibet felelős megbízottait. Ekkor megerősítik a küldöttség 
kíséretét és tél derekán egy egész dandárral benyomulnak Tibet szívébe.

A tibetiek naptára évszázadokkal előbb megjósolta, hogy majd a „Fa- 
Sárkány esztendejében” (1904-ben) rablók özönlenek be Tibetbe, ellenség, 
baj és gyász zúdul az országra. A jóslat igazat mondott. Az angolok hadserege 
csakugyan 1904-ben nyomult be Tibet fővárosába, vérontás és szenvedés árán. 
De magával vitte az ugyancsak megjósolt békülékeny szószólót •— Younghus
band ezredest — s a fegyveres küldöttség a tibetiek minden makacssága és 
tétovázása ellenére ágyúival és gépfegyvereivel még az évben kivonult az or
szágból.

Kövessük az angol diplomata elbeszélését. A nagy utazó és tudós, a ter
mészet lelkes barátja, nem tagadja meg magát: minden szavából kiérzik, hogy 
fáj neki a vérontás.

Az út kezdetén a Kancsendzönga, a világ legfelségesebb látványa kíséri 
Tibet fegyveres utazóit. Trópusi őserdőkön át érik el a Tibeti fennsíkot. Onnan 
egy hónapon át szemük előtt ragyog a Himálaja nagyszerű körképe és maga az 
Everest, a hegyek fejedelme. „Kambadzsongban élvezetes hónapokat töltöttünk 
azzal” — írja Younghusband, — „hogy észretérítsünk egy népet, amely csak
nem annyira nyakas, mint mi.” Novemberben visszavonulnak csaknem kiinduló 
pontjukig s aztán egy másik hágón keresztül nyomulnak be Tibetbe. Csumbi- 
ban és később Tunában újabb hónapokat töltenek. Younghusband négy tibeti 
tábornokkal tárgyal, de ezek mindegyre csak azt ismételgetik: eredj vissza a 
határra. Nem tehettek mást szegények, — jegyzi meg Younghusband, mert 
hiszen Tibet fővárosából ilyen képtelen parancsokat kaptak: Ne harcolj, ne 
tárgyalj, ne engedd be az angolokat. Az ellenállás értelmi szerzői Lhásza három 
kolostorának fő lámái.

Áprilisban előrenyomul a sereg Gjancéig. Itt már komoly ostromra kerül a 
sor. A brit dandár parancsnoka, M a cd o n a ld  tábornok Indiából hoz segítséget. 
Júliusban szabad az útLhásza felé. A Karo-la hágón át elérik a gyönyörűJamdok 
tavat. Younghusband lelkesedéssel írja le a tó tündöklő kékjét és Tibet tiszta 
egét. A csapat átkél a Brahmaputrán. Egy angol tiszt belefullad a folyó örvé
nyébe. A fővárosban már nagy a nyugtalanság. Egymást érik a küldöttségek. 
A dalai láma a maga szent kezével ír levelet az angol vezérnek, könyörög, álljon 
meg, mert ő nem éli túl, ha az angolok bevonulnak az ő városába. Az angol 
ezredes kedélyesen azt válaszolja: ő is a fejével játszik, neki az a parancsa, 
hogy kössön egyezményt őszentségével, így nincs más választása, bármennyire 
sajnálná, ha a dalai láma időelőtti halálának ő lenne az okozója.

Augusztus 2-án felcsillannak Lhásza Potalájának aranyos tetői. Másnap 
tábort üt a sereg a falak tövében. A Tilos Város csalódást okoz. „Azt hittük,
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álomváros elé érünk. Ki
derült, hogy emberek épí
tették a várost, nem tün
dérek. Utcáit nem arany
nyal kövezték, sőt rémsé- 
gesen sárosak ezek az ut
cák, kapui sem csillogó 
gyöngyből valók. Lakói 
meg, ó! — soh’sem lát
tam lényeket, akik ennyire 
különböznének a tündé
rektől.”

De a Potala, a Nagy 
Láma oalotája, a zöldelő 
ligetek fölé tornyosuló 
fellegvár a sziklatetőn: 
megragadó, festői kép.
Younghusband azonban 
főként az embereknek 
szenteli figyelmét. Első
sorban azokkal foglalko
zik, akikkel a hetekig 
tartó béketárgyalásokon 
napról-napra találkozik.
A dalai láma nem várta 
meg a betolakodókat. Ur- 
gába, Mongolország fő
városába szökött előlük.
A Gaden kolostor isteni 
főpapjára bízta az ország 
pecsétjét. Fáradalmas, 
végnélküli alkudozás in
dul meg közöttük. Ren
geteg vajas, sós teát meg
isznak együtt. Az angol 
diplomata lesújtó ítéletet
mond ennek a „kellemes, jóakaró tréfás öregúrnak” szellemi képességeiről. 
Makacsul hiszi, hogy a Föld háromszögletes. Még alacsonyabb szellemi szín
vonalúnak írja le a többieket. Valóságos gyermekek, És Lhásza három kolos
torában húszezer ilyen láma nyüzsög! Vallásuk a buddhizmus legalacsonyabb- 
rendű elfajzása.

Tibeti kolostor udvara. A tetőszerkezet farészeit, az ablakkerete- 
két és erkélyeket tarka színekkel festik be.

Az egyezményt végül is sikerül megkötnie, hamarabb, mint remélte. A 
tibetiek is boldog megkönnyebbüléssel sóhajtanak fel. Örülnek, hogy ilyen 
olcsón megúszták a háborút. Szent a béke. Angolok és tibetiek annyira össze
melegednek, hogy szeptemberben a sáfránruhás lámák azzal búcsúznak Young- 
husbandtől, bárcsak viszontláthatnák máskor is és meghívhatnák őt s más 
angolokat teára. F re sh fie ld , a kitűnő angol Himálaja-kutató, jegyzi meg erre 
(az angol kormány politikájára célozva): „sajnos, az istenek máskép akarták, 
— nem lesz több teázgatás Tibet csodaföldjén”.

Ebben a jóslatában tévedett, mint ahogy Younghusband is tévedett, amikor
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a londoni Földrajzi Társaságban tartott előadásában sajnálkozva jósolta meg, 
hogy a tibeti hadjárat nagy sikerének egyetlen rossz következményétől tart, 
attól, hogy ezután ,,eggyel kevesebb csábító célpont fog kínálkozni a kalandos 
utazók számára s a jövő Sven Hedinjei, mint egy rohamosan kimúló ember
fajta, egyre küljebb fognak szorulni, hogy végül letűnjenek a földgömbről a 
sarki hó között”.

Az angolok tibeti hadjáratának tekintélyes irodalma támadt. De amily 
mértékben lecsillapíthatta volna Tibet és Lhásza le lep le zése  a művelt világ 
mohó kíváncsiságát, épp annyira fel is ébresztette az utazók érdeklődését a 
titokzatos ország és népe iránt.

Az elmenekült dalai láma csak 1906-ban erősítette meg aláírásával a rá- 
kényszerített egyezményt. A tibetiekre rótt hadisarc egy részének kiegyenlítése 
után az angolok 1908-ban kivonultak a Déltibetben megszállva tartott Csumbi- 
völgyből. Két évvel később a dalai láma már Indiába menekül a kínaiak elől. 
Elveszti trónját, de 1912-ben visszatér Lhászába, hogy kiharcolja függetlensé
gét. Az angolok fegyveres erővel támogatják. Az angol tekintély egyre jobban 
megerősödik Tibetben. Tibet újabb évtizedének történetét David Macdonald 
könyvéből ismerjük meg legjobban: T w e n ty  Y ears in T ib e t. (1932.) Macdonald 
kereskedelmi ügynökként két évtizedet töltött Tibet határszélén.

De talán minden más könyvnél érdekesebb S ir  C harles B e ll munkája: 
,,Tibet egykor és most.” Bell, Szikkim angol helytartója, meghitt barátságba 
jutott az Indiába menekült dalai lámával, majd ennek meghívására 1920-ban 
fontos diplomáciai küldetésben Lhászába ment. Egy teljes esztendőt töltött 
ott, — a dalai láma vendégeként. Mily óriási változás az 1904. évi hadjárat óta, 
amikor Tibet még fegyverrel akarta útját állani a brit-indiai „küldöttségének 
és a dalai láma elmenekült előle!

Most már az angolok azok, akik féltékenyen őrzik Tibet határait s csak a 
nekik tetsző utazókat engedik be. De éppen a jó barátság érdekében ők maguk 
sem lépik át a határt engedély nélkül. Ez késleltette a Mount Everest meg- 
ostromlására szervezett kutatórajok útrakelését.

1906-ban egy kínai orvos, S a o c s in g  H . C suan  dr. érkezik meg Lhászába. 
Utazását a washingtoni Földrajzi Társaság folyóiratában beszéli el. Bőséges 
alkalma és ideje jutott fényképezésre is. Tibet fővárosának éghajlatát nagyon 
kedvezőnek mondja. Lhászá maga szegény, bűzös és szennyes.

1913— 14-ben az olasz D a in e lli kutat Tibet földjén és a Himálajában.
S ir  C ecil P ere ira  két évtizednél hosszabb ideig utazott Kínában. Pekingből 

1921-ben indul el (58 éves korában) Lhászába, Csili, Sanszi és Honan tarto
mányon keresztül. Hue és Gäbet óta ő az első utazó, aki kelet felől jut be 
Lhászába. A tízezer kilométeres útnak több mint felét gyalog járta meg. Tibet
ben találkozott M a d a m e  N é e l- lel. Ez a francia hölgy öt évig járta Kínát és Tibe- 
tet. Az öt év felét a Kumbum kolostorban élte át. Elvegyül a legszegényebb 
nép közé, koldusok életét éli s nem győzi dicsérni a tibetiek természetadta vi
dám kedélyét, derült elégedettségét. Megrójja az angolokat, hogy elnyomják a 
dalai lámát. Azt írja, hogy Tibet angol fennhatóság alatt áll. Panaszkodik, hogy 
az angolok nem eresztik be a tudományos kutatókat. Könyvének angol bírálója 
megjegyzi erre: Tibet éppoly kevéssé áll brit fönnhatóság alatt, mint a francia 
köztársaság elnökének az uralma alatt.

M cG o vern  1924-ben álruhában férkőzik be Lhászába. Az angolok meg is 
neheztelnek rá, hogy a szigorú tilalom ellenére India felől lépi át a határt. A 
vakmerő utazó nemrégiben Budapesten járt, innen indult újabb középázsiai
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utazására. Ő maga 
beszélte nekem, 
hogy már „a kö
nyökén jön ki Ti
bet”.

K o z lo v  1924- 
ben a Jang-ce, Me
kong és Szalvin 
forrásvidékét kutat
ja ki. Négy évvel 
később újabb mon
gol-tibeti kutató- 
űtra indul Urgából 
az orosz földrajzi 
társaság megbízá
sából.

Az angol K in g -  
d o n -W a r d  (1924) 
Kalimpongból 
Csumbin, Pharin, 
Gjancén és a Karo
la hágón át halad 
északnak a jamdok 
tóhoz és a Brahma
putra felső vidé
kére.

1928-ban B a k -  
ta y  E rv in  követi Kö
rösi Csorna Sándor

Tibeti lovaskatona régimódi fegyverzetben. Ilyen felszerelésű csapatok 
akarták feltartóztatni a benyomuló brit-indiai dandárt!

nyomdokait Indiából
Nyugattibetbe, hogy a székely tudós tibeti életének körülményeit helyszíni ta
nulmányokkal felkutassa. A ma már kasmiri fenhatóság alatt álló ladáki és 
zanszkári területnek, a nyugattibeti lámaizmusnak és népéletnek, a Csornára 
vonatkozó adatoknak és a maga nehéz útjának jellemző leírását adja „A Világ 
Tetején” c. művében.

D ’A rc y  W e a th e rb e  Rangoonból az Iravadi mentén halad északnak. On
nan átkerül a Szalvin völgyébe, majd pedig a Mekong felső szakaszára. Batang 
felé igyekszik, de feltartóztatják. Dél felé menekül.

Szomorúbb a sorsa egy R in g a n g  nevű, Angliában nevelkedett tibetinek. Ez 
gépeket, elektromos eszközöket visz magával Európából szülőföldjére. A tibe
tiek megtámadják, összetörik az átkos gépeket, őt magát megölik. 1926-ban 
történt ez. Pedig ez a Ringang nemcsak honfitársa, hanem atyjafia volt magá
nak a dalai lámának.

,,A gleccsert hiába akarod visszatolni”, — mondja a tibeti közmondás. 
1904-ben a maguk bőrén tapasztalták ezt a tibetiek, amikor a britindiai had
sereget nem bírták megállítani félelmes előnyomulásában. De ők maguk is — 
évezredes maradiságuk és elzárkózásuk a civilizáció elől — ilyen „gleccser”. 
Legyőzhetetlen és kitéríthetetlen a maga lomha útjából.



72

A F É N Y K É PÉ SZ  K E SE R V E I A  T R Ó PU SO N .
Irta S á s k a  L á sz ló  dr.

Addisz Abeba, 1933 december.

A természet és az őslakók sok meglepetésben részesítik azt, aki először 
utazik errefelé. De kellemetlen meglepetéseket szerezhetnek a hazuról érkezett 
vagy hozott fényképészeti anyagok is. Még a „trópusi csomagolásban” szállított, 
anyagok is gyakran megromlanak a melegtől vagy a nedvességtől. Az alkalmi 
árusok cikkei meg éppen megbízhatatlanok. Az otthoni bírálók pedig szakér
tőén megállapítják az utazóról, hogy „nem tud fényképezni”.

Vannak a trópusi fényképezésnek egyéb akadályai is. Egyes napszakok 
például alkalmatlanok a fényképezésre. Délelőtt 9 óra körül a légrétegek a raj
tuk áthatoló izzó napsugaraktól annyira átmelegednek, hogy a tárgyak fölött bi
zonyos irányban nézve vibrálást figyelhetünk meg. Olyan tünemény ez, mint 
amikor az izzó parázs fölött a levegőt rezegni látjuk. Más irányba tekintve, 
talán észre sem vesszük ezt a légrezgést, de az érzékeny lemez mégis fölfogja 
és képeink fátyolosak, homályosak lesznek.

Más fontos okozója a képek homályosságának a rendkívül finom futó
homok, amely napközben a levegőbe keveredik. Fölveri a szél, az emberek és 
állatok lába. Este ugyan megszűnnek a forgószelek, a por is leszáll, de a nappal 
hirtelen, szinte átmenet, alkony nélkül megy át az éjszakába és a fotográfus 
könnyen elkéshet.

Az erős napfény a megvilágított és árnyékos részletek között olyan éles 
ellentéteket okoz, hogy a sikerült fölvételek is gyakran olyanok, mintha mag
néziumfény mellett, éjjel készültek volna. Ezért lehetőleg reggel kell fényké
pezni. Ilyenkor azonban például az állati élet megnyilvánulásaiból igen keve
set láthatunk.

No de van már végre egy pár érdekesnek ígérkező fölvételünk! Következik 
a türelmetlenül várt pillanat: az előhívás. Leszáll az est és hogy az eredményt 
biztosítsuk, amúgyis pokolian meleg kamránknak minden nyílását lég- és fény
mentesen eldugaszoljuk. Ezt a műveletet „lenge magyarban” is alig álljuk so
káig. A fotográfus állandóan törülgeti verejtékező homlokát, a testén végig
futó izzadságcsöppek pedig azt az érzést keltik, mintha nagy pókok szaladgál
nának rajta. De érdemes volt szenvedni. A képek sikerültek. Az Afrika-imádó 
a jól végzett napi munka érzésével tér nyugalomra.

Reggel, amint szemét kinyitja, vidáman szalad az áztatóedényhez, de haja 
is égnek mered attól, amit ott talál. A meleg víz az éjszaka folyamán föloldotta 
a zselatinréteget. Képei ott úszkálnak valami fekete latyakban a víz fenekén. 
(Szakértők szerint timsóval kellett volna kezelni!)

Tegyük fel, hogy például a bennszülöttek különös hajviseleteit akarjuk 
fényképezni. A típusfényképezés itt, a feketék földjén a legnehezebb föladat, 
mondhatnám, megoldhatatlan probléma. A bennszülött az ördög masinájának 
tartja fényképezőkészülékünket. Az a hit uralkodik közöttük, hogy az ördöngős 
gép rossz szellemet varázsol beléjük és a lefényképezett rövidesen meghal. 
Még súlyos gursa-ígéretekkel is ritkán csalogathatjuk a bennszülöttet a masina 
elé. A fotográfus leülteti, pénzt csillogtat szeme előtt, megnyugtatja, simogatja 
— és mire hátat fordít, emberének már csak hült helyét találja! Szalad, mint 
az eszeveszett és nincsen az a földi kincs, amivel vissza lehetne édesgetni.

Volt esetem, amikor a gyönyörű hajviseletek birtokosait a piacon fondor
latos haditervekkel próbáltam fényképezőkészülékem „lőtávolába” becserkészni.
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Addig rendben is volt minden, míg 
a gépet ki nem nyitottam. De amint 
ezt meglátták, felhangzott a vészjel.
Mint a megbolygatott méhraj, úgy 
menekült előlem az asszonynépség.
Aztán illő távolságban összeverődve 
hangosan adtak kifejezést nemtetszé
süknek. A helyzet olyan fenyegetővé 
vált, hogy jobbnak láttam a színte
ret gyors stratégiai visszavonulással 
elhagyni.

Beláttam, hogy bennszülöttet 
szemtől-szembe fényképezni nem le
het. A fényképezésre tehát új megol
dást muszáj kieszelnem. Úgy kell a 
fényképezőgépet fölszerelnem, hogy 
valami hamis irányba mutató, fel
tűnő, s a figyelmet magára terelő 
tárgy legyen rajta. A bennszülött 
majd árgus szemekkel figyel oda és nem veszi észre, hogy én tulajdonképpen 
más irányban, jobbra vagy balra fényképezek. Fölszerelésem közt találtam egy 
nagy, fekete ebonit-fecskendőt. A fecskendő csőrét eltávolítottam és nyelénél 
fogva rászereltem a gépre. A dugattyú karikája a fecskendő végén sárgaréz- 
szeggel tündökölt a napfényben, mintha ezzel akarnék célozni.

A kísérlet bevált. A bennszülöttek nyugodtan állottak mellettem, minden 
figyelmüket a fecskendő karikájára irányítva, hogy ott fog valami csoda bekö
vetkezni. Azóta szent a béke. A bennszülött tudja, hogy nem bántom, mi több, 
kellemes és figyelő arcot vág, amit pedig egyébként sehogyan sem tudtam volna 
elérni. Nem is teszek egyebet, minthogy a bennszülöttek jelenlétében kinyitom 
a gépet. Az alakok csendesen hozzám sompolyognak, jobbra-balra elhelyezked
nek és érdeklődve várnak. Ha a kívánt típus a közelembe férkőzött, lefényké
pezhetem, anélkül, hogy neki erről sejtelme volna.

Furfangosan felszerelt gépemet az ide mellékelt képen mutatom be és ha
sonló helyzetben mindenkinek ajánlhatom!

A fényképezőgép furfangos felszerelése arra szol
gál, hogy a bennszülöttek figyelmét más irányba 

terelje.

I R O D A L O M .
H . W . van L o o n : Nézz körül a földön. Dante kiadás. Budapest, 1933. 

444 1. Havas József fordítása.
A könyv szerzője hollandus ember. Északamerikában él s angol nyelven 

ír. Most 50 éves. Ez a két személyi adat, mint az később kiviláglik, nem fölös
leges. A könyv t. i. európai szemmel és európai mértékkel nézve, nem jó könyv. 
Ha még alcímét is figyelembe vesszük, amely szerint a ma emberének földrajzi 
tükre kíván lenni, — akkor már kész is a lesújtó ítélet: a k ö n y v  h a tá ro zo tta n  
ro ssz . Amolyan vidám kabaré-konferálás, mely a világot és annak népeit viszi 
az olvasó elé. De sem földrajzi látás, sem földrajzi módszer, sem igazi rend
szeres tárgyalás nincs benne. A földrajzban járatos olvasó irodalmi grimasz
nak érzi. De érdekesen, elevenen és temperamentusan van megírva, s mindjárt
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azt is elismerhetjük, hogy sok eredeti szempont és tájékozottság is van benne. 
A közölt földrajzi anyag annyi, amennyit a mi középfokú iskoláink alsófokozatú 
tankönyvei nyújtanak, de sok geológiai, történelmi, nyelvi és aktuális politikai 
kérdéssel oly boszorkányosán fűszerezve, hogy mosollyal ugyan, de muszáj 
elolvasni.

A könyv a m erika i szemmel nézve más. Az átlag amerikai jóval kevesebbet 
tud, mint az átlag európai és még kevesebbet, mint a k ö zé p e u ró p a i. Az ameri
kait (t. i. az északamerikai angol nyelvű embert) a világ dolgai érdeklik ugyan, 
de azokba belemélyedni sem ideje, sem kedve nincs. A mai világ sok kérdése, 
különösen amióta az U. S. A. szava döntő súlyt nyert a világpolitikában, na
gyon közelről érinti. E háború utáni világ megismertetését vállalta a b é k éb en  
felnőtt 50 éves szerző. Érdekesnek lenni mindig, semmit sem venni túl komo
lyan, de m in d e n t elmondani, mindent érinteni, csak nem kimerítően. Ezt megteszi 
a könyv s ez magyarázza meg, hogy az angol nyelvterületen, az Óceánon innen 
és túl, szertelen népszerűségnek örvend. Mint a publikumát jól ismerő író, min
dig az igazságra törekszik.

Nekünk magyaroknak örömünkre szolgálhat, hogy a tr ianon i kérdést jól 
ismeri. Rólunk sok helyen és mindenütt barátsággal és megértéssel szól. És e 
szempontból mi V an L o o n  könyvét csak hálával említhetjük. Az a 300 millió 
ember, aki ma angolul ért, a szerző szavai után Trianon revíziója mellé áll. 
S ez, magyar szemszögből, nem kis érdem.

A könyv tele van rajzzal. Szokatlan rajzok ezek s mi művésziebbekhez va
gyunk szokva.

A fordítás igyekszik az eredeti szöveg könnyedségét visszaadni. Jól olvas
ható, de lépten-nyomon kiütközik, hogy a fordító a földrajz mesterszavait nem 
ismeri s így a könyv földrajzi hitelét még jobban lerontja. Az is hasznos lett 
volna, ha gondosabban végzik a javítást, mert sok hiba és misztikusnak látszó 
jelzés maradhatott volna ki. Sajnos, meg kell állapítanunk, hogy ez a könyv 
az ifjúsági- és közkönyvtárak polcain egyáltalán nem nélkülözhetetlen.

G e sz ti  L a jo s .

IS M E R T E T É S E K  É S  H Í R E K  M IN D E N F E L Ő L .

Az anversi Schelde-alagút.
1933 szeptember elején nyitották meg a Schelde folyó alatt Anversnél épí

tett alagútat. Az alagút kettősjáratú. Külön alagút szolgál az autó-, külön alagút 
a gyalogközlekedés céljára. Az alagút nemzetközi jelentősége nagy, mert az 
autóközlekedést figyelembe véve, jelentősen megrövidíti az utat Középeurópa 
északi része és az Atlanti Óceán partja, illetőleg Anglia között. (B . B . )

Uj vasútvonalak Mandzsúriában.
A múlt évben a japáni kormány két mandzsuriai vasútvonal építését vette 

tervbe; közülük a Hszinkingből (a régi Csangcsun) északkeleti Mandzsúrián 
át a koreai Szeishin kikötőbe vezető 1757 km hosszú vonal építése befejező
dött. A vonalat 1933 okt. 14-én adták át a forgalomnak. A másik vasútvonal 
építése is szépen halad. Ez a vonal Szeishin—Yuki—Kuainel—Sambo—Lung-
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csing—Csun—Jenki—Tunhua—Kirin—Csangcsun városoakt köti össze, csat
lakozik a keletkínai vasutakhoz; különösen hadászati jelentősége nagy, mert 
Japán mandzsuriai hatalmát ennek a vonalnak a segítségével könnyen meg 
tudja őrizni. A múlt év augusztusában a vonal középső szakaszát (Sambo— 
Tunhua között) már be is fejezték. ( B .  B .)

Az afrikai kakaótermelés.
A világ kakaófogyasztása eddig évről-évre emelkedett és 1931-ben 

546.745 tonnát ért el. A világpiac igényeit azonban a kakaó őshazája, 
Amerika, csak kisebb hányadában tudja kielégíteni, mert 1931-ben mind
össze 180.167 tonnát szállított, míg a felülmaradó kétharmad rész előállítá
sáról a kakaó újabb hazája, Afrika gondoskodott.

A kakaó a trópusi vidékek erdős övezetének terméke, itt találja meg 
a részére feltétlenül szükséges állandó légnedvességet, az aránylag erősen 
felhős eget, mert a kakaó a túlságos napfényt sem szereti.

A 19. század végefelé a Guineái öbölben portugál kézben levő San Thomé 
és Principe szigeteken szaporodtak el a kakaóültetvények, ezeknek a szige
teknek még ma is a kakaó a legfontosabb terményük és legjelentékenyebb ki
viteli cikkük. A san-thoméi kakaóültetvények különösen nagyon jó hírnek ör
vendenek. A kakaó árának az újabb időkben bekövetkezett esése azonban 
meglehetősen megtizedelte a kakaóültetvények eddigi nagy jövedelmezőségét, 
amennyiben ez az 1919. évi 56 millió frank értékről 1930-ra 10 millió frankra 
szállott alá. Másrészről viszont a két kis sziget termelése viszonylagosan — 
a világtermeléshez hason
lítva — igen lecsökkent 
és mindinkább szerényebb 
szerepet játszott az afrikai 
kontinens egyre növekedő 
kakaótermelésével szemben.
A kontinensen a kakaóter
melés érdekében elsősorban 
az angolok hoztak nagy ál
dozatokat és nekik lehet 
köszönni, hogy Afrikában a 
kakaóültetvények olyan je
lentékeny mértékben meg
növekedtek.

A termőterületek kö
zött az első helyet az 
Aranypart foglalja el. Ér
dekes, hogy itt az ültetvé
nyek a bennszülött kisbir
tokosok kezében vannak, 
mert az angol kormányzat 
megtalálta a módját annak, 
hogy a bennszülötteket erre 
a jövedelmező foglalko
zásra rászorítsa. Az Arany
parton a termelés __  tér- Afrika kakaótermelése. 1. St. Thomé; 2. Aranypart; 3. Nigeria;
' , , , . . .  ... 4. Elefántcsontpart; 5. Togo; 6. Kamerun; 7. Belga Kongó;meszetesen szerény korul- 8. Angola; 9. Madagaszkár.



76

mények között — 1891-ben kezdődött, az akkori terméseredmények
alig haladták meg a néhány száz tonnát, de 1931-ben már 241.336 
tonna' termésről tudtak számot adni. Az angolok azután hasonló igyekezettel 
serkentették Nigériában is a kakaóültetvényeseket. A kezdeményezésnek tény
leg foganatja is lett, mert 1931-ben ez a gyarmat a világ kakaótermő területei 
között a harmadik helyre küzdötte fel magát, vagyis közvetlenül Brazília után 
következik. Brazília 1931-ben 76.000 tonna kakaót adott el, Nigeria termelése 
azonban rövidesen, amint kb. 3—4 év múlva az újabban telepített ültetvények 
is termésbe jutnak, kb. 90.000 tonna kakaótermésről fog tudni számot adni.

Az angolok eredményein felbuzdulva, de egy kicsit megkésve, a franciák 
is igyekeztek gyarmataikon a kakaótermelésre berendezkedni és a cél biztosí
tása érdekében kemény kézzel kényszerítették a bennszülötteket kakaóültet
vények létesítésére. Az erélyes beavatkozás következtében az Elefántcsont
parton tényleg elég jelentékeny eredményeket értek el. Egész Francia Nyugat- 
afrika területén 1930-ban 22.262 tonna kakaót termeltek, de ez a mennyiség 
1931 -re 19.912 tonnára süllyedt. Ez különösen azért volt igen érzékeny csök
kenés, mert ezzel egyidőben a kakaó világpiaci ára is közel 50%-os áresést 
szenvedett. 1932-ben a termelés mennyisége — de nem az értéke — megha
ladta az 1930-ban eddig elért legmagasabb értékszámot. Francia Nyugat- 
afrika egész termelése csaknem kizáróan az Elefántcsontpart termeléséből adó
dik, mert Dahomeyben a franciák minden igyekezetének ellenére sem sikerült 
az évi termelés mennyiségét 17 tonnánál feljebb szorítani. Francia Nyugat- 
afrika termelését csaknem egészében Franciaországba szállították ki, Francia- 
ország 1931-ben afrikai gyarmatterületéről 16.794 tonna kakaót vásárolt.

A francia mandátumban levő, egykori német Togo gyarmat területén is 
sikeresen folyik a kakaó termelése. 1921— 1931 között Togóban 21/2 millió 
kakaófát ültettek, úgyhogy innen 1931-ben 7.679 tonna kakaót szállítottak ki. 
Ezek az ültetvények különösen azért jelentékenyek, mert a közlekedés szem
pontjából igen előnyös helyzetben vannak, egyetlen ültetvény sem fekszik a ki
kötőktől távolabb 300 km-nél és a termést jó utakon és vasútvonalakon lehet a 
rakpartokra eljuttatni. Körülbelül hasonló a helyzet Kamerunban is, ahol viszont 
a belvizi hajóutak egészítik ki a közutakat és a vasútvonalat. Kamerun 1931-ben 
csaknem 11.000 tonna kakaót termelt.

Az előbb említett nagyobb kakaótermő területeken kívül a többi afrikai 
kakaóültetvény egészen jelentéktelen. Újabban a belgák Belga Kongóban igye
keznek mindenáron a kakaóültetvényeket szaporítani, de eddig évi 1000 tonná
nál nagyobb termelést nem tudtak elérni. Francia Egyenlítői Afrikában a jelen
legi 153 tonnányi kakaótermelés meg fog növekedni, amint a legújabban ülte
tett 1,100.000 kakaófa is teremni kezd. Angolában az európaiaktól fenntartott 
ültetvények 1931-ben csak 241 tonna termelésről számoltak be. Ugyancsak ke
vés aránylag Madagaszkár termelése is, mindössze 200 tonna. ( K . A .)

Északafrika villamosítása.
Az északafrikai gyarmatterületek között kétségtelenül a francia gyarma

tok értek el eddig a legmagasabb gazdasági fejlettség fokára. A franciák 
igyekeznek minden tekintetben mennél előbbre vinni északafrikai gyarmataik 
fejlesztését, mert az anyaországgal szemben elfoglalt kedvező forgalmi hely
zet ezeket a gyarmatokat teszi elsősorban jól kihasználhatókká. A modern 
berendezkedések között természetesen a gyarmatok villamos árammal való
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ellátása, sem maradhatott ki a gazdasági tervezetből, de menten meg is je
gyezhetjük, hogv ebben az irányban a franciáknak korántsem sikerült eddig 
kielégítő eredményeket elérni. A megfelelő mértékben való villamosításnak 
nagv akadálya az, hogy a gyarmatoknak nincsen elegendő tüzelőanyaguk és 
vízerőkészletük is kevés. Egyedül Marokkó dicsekedhetik bizonyos mérték
ben úiabban feltárt petroleum készletekkel és vizierővel is. Ugyancsak kés
lelteti a nagyobb mértékű villamosítást az is, hogy néhány nagyobb városon 
kívül a lakosság gyér és nagyon elszórt volta miatt a fogyasztás is meglehe
tősen korlátozott.

Algériában eddig a villamosművek főképpen a városok világítására és 
az egyes villamosított közlekedővonalakra számíthattak. Villamosították már 
a Bőne-bó! Oued-Kebrit-be vezető vasutat, hogy a foszfát és nversvas szállí
tását olcsóbbá tegyék, tervbe vették továbbá az Alger és Oran közötti vasút
vonal villamosítását is. Villamos világítással látják el Alger és Oran környé
két. ugyanitt a közúti vasutakat is villamos áram hajtja, ugyancsak jelenté
keny áramot fogyaszt Mitidia vidéke is minden állami támogatás nélkül. Ter
mészetesen a már említett felhasználásmódokon kívül sok megvalósítható ter
vet vetettek fel. Mindamellett 1922-től a fogyasztott áram mennyisége 22 mil
lió KWh-ról 1928-ra 80 millió KWh-ra, 1931-re pedig már 153 millió
KWh-ra emelkedett. Az összes üzemek teljesítőképessége 275.000 KW.

Tunisban hasonlóképpen Algériához, a villamos áramot elsősorban vil
lamosvilágításra és a közlekedőeszközök iizembentartására használják. 
Tunis város vasútvonalainak villamosítása 100 km-es körzetben, már folya
matban van. Azután ugyancsak sor fog kerülni Sahel és Sousse környékének 
villamos árammal való ellátására. Foglalkoznak a Tunis—Bizerte közötti 
vasútvonal villamosításának kérdésével is. Az ö s s z p s  villamos müvek 38.000 
KW-ra vannak beállítva, felihasználásra 34 millió KWh-ra került.

Marokkóban, ahol a villamosításra a kilátások biztatóbbak, a villamos
áramot az ipar, sőt kisebeb mértékben a mezőgazdaság is felhasználja. A 
vasútvonalak közül villamosították már a Casablanca—Kourigha, Casablanca 
—Marrakech, Casablanca—Rabat vasútvonalakat, közeljövőben villamosítani 
fogiák még a Rábán—Fés vonalat és komolyan foglalkoznak a Casablanca— 
Tunis vonal szakaszonkinti villamosításának tervével is. Legújabban a Casa
blanca és Fedhala közötti terület mezőgazdaságának ellátására kísérleti vo
nalat áhítottak fel. A kísérlet igen jól sikerült és igen érdekes eredményekkel 
járt. jelenleg Marokkó összes villamostelepeinek felkészültsége 80 000 KW, 
de ez a közel jövőben meg fog kétszereződni. 1931-ben a fogyasztás 72 mii
millió KWh volt. Marokkóban már a vízierőket is felhasználják áramterme
lésre. ennek a telepnek építését Oumer-Rbia-ban 1930-ban feiezték be, a víz
lépcső magassága 17 m, a telep teljesítőképessége 26.000 KW.

Északafrika francia érdekterületén tehát a villamoskészleteket 75% ere
jéig kihasznáüák. A franciák remélik, hogy a mezőgazdaság közel jövőben 
fellénő igénylésével kapcsolatosan az áramfogyasztás igen jelentékenyen 
emelkedni fog. (K . A .)

Az eritreai tengerpart gazdasági kihasználása.
Az olaszok mindent elkövetnek, hogy eritreai gyarmatterületüket mennél 

alaposabban kihasználják és ezzel kapcsolatban nem feledkeznek meg aránylag 
hosszú tengerpartjuk kihasználásáról sem. A Vörös -tenger magas hőmérséklete,
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nagy sótartalma, a tenger faunájának változatossága stb. különösen szerencsés 
körülménynek kínálkozik a tengerpart gazdasági értékesítése szempontjából. 
Az ölaszok nem is késlekedtek, hogy nagy sófőzőket állítsanak munkába és ten
geri halászatukat is minél magasabb fokra emeljék.

A legvirágzóbb sófőzőtelepek Eritreában Gherrar (Massaua) közelében 
vannak, itt évente 70.000 tonna sót főznek. Két másik sófőzőtelep, de kisebb 
teljesítménnyel Assab-ban és Massauától északra dolgozik. Ugyancsak termé
szetes sófőzők vannak üzemben Sahen-ben és a Dancalie-i süllyedésben. 
Az északdancaliei sófőzők látják el a gyarmat szükségletét. Az Eritreában fő
zött sóból az olaszok sokat szállítanak ki Délafrikába és Indiába is.

Hosszú ideig az olasz gyarmatok partvidékének legértékesebb terméke a 
gyöngyház készítésére alkalmas kagyló halászata volt. Daíhlak szigetcsoport 
környéke ebből a szempontból különösen bőséges forrás volt. A kagylókereske
delem középpontja Massauában telepedett meg, Jemenből is ide hozták a halá
szok a kagylókat. Eritrea évi közepes terméseredménye elérte a 22.500 q-át, 
tehát többet termelt, mint a hasonló anyagot termelő területek, Uj Kaledónia és 
Ausztrália együttvéve. Körülbelül tíz éve azonban nagy hanyatlás következett 
be. A francia ipar, mint a nyersanyagfogyasztók legnagyobbika, inkább Nou- 
méa-ból (Uj Kaledónia) szerezte be szükségletét, az itt termelt évi, kb. 6.000 q 
nyersanyag teljesen kielégítette a francia ipar szükségletét. Másrészről a nagy
mértékű kihasználás a Dahlak és Dancalia melletti kagylós sziklapadokat ret
tenetesen megtizedelte. Ennek az lett a következménye, hogy már nemcsak hogy 
a jemeniek sem jönnek Eritreába halászni, hanem az ottaniak is kénvtelenek 
voltak működésük színterét Jemenbe áthelyezni. A még 1926-ban 16.000 tonnát 
kitevő kagylótermelés 1927-re már 7.000 tonnára csökkent, azóta ugyan a ter
més mennyisége lassan emelkedik.

Az előbbiekkel szemben a rendes halászat az utolsó időszakokban állan
dóan növekszik. Az utóbbi tíz esztendőben a szárított és sózott hal súlya 486 q- 
ról 8.000 q-ra emelekdett, ami a gyarmatnak ezen az úton 3 l/ 2 millió líra újabb 
bevételt jelent. (K . A .)

Miről lehet híres egy délamerikai város?
A történelmi tradíciókhoz ragaszkodó európai ember Délamerika váro

saira fölényesen tekint. Ez bizonyos mértékig érthető is, hiszen az amerikai 
kettős kontinensen ezrével vannak igazi „amerikai” városok, amelyek úgy nőt
tek ki a semmiből, utcáik szabályos négyszögeket alkotnak és unalmasak, ér
dektelenek minden tekintetben, míg Európában a legkisebb helység is dicsek
szik valamivel, legyen az római sánc, vagy középkori kastély, vagy akár csak 
egy régen romokban heverő erődítmény árka. De általánosítani nem szabad! 
Délamerikában is vannak igen érdekes, nagy múltú városok. Nem azokra a 
helyekre gondolok, amelyeket a spanyolok és a portugálok alapítottak a con-  
q u ista  első századában, hiszen 300 és 400 éves város szép számmal akad Dél
amerikában, hanem olyan lakott helyekre, melyeknek több ezer éves múltjuk 
van. Ragadjunk ki egyetlenegyet a sok közül! Miről híres, teszem azt, P isco ?

Sok mindenről. Egy délamerikai széles mosolyra húzná a száját, ha tőle 
kérdeznénk meg s menten rávágná: a pálinkájáról! Hát ebben is igaza van, 
mert Pisco-ban csináltak először szőlőből égettbort s ez a pálinka p isco  néven 
egész Délamerikában közismert és közkedvelt ital. A francia konyakot is p isco  
fra n c é s-nek hívják.

Az illatos pisco-pálinkán kívül van egy kevésbbé illatos terméke: a gu a n o .
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A piscoi tengeröbölben fekszenek ugyanis a Chincha-szigetek, ahonnan már az 
inkák is hordták a madártrágyát, hogy földjük termőerejét fokozzák. így tudó
sítja a késői utókort legalábo G a rc iu a so  de  la V ega , a conquista legníresebb 
történetírója. A spanyolok csakhamar utánozták az inkákat s a szigetekről 
1872-ben már minden guanót lehordták. A szigeteket ugyanebben az évben 
lezárták s azóta a h u a n a y -nak nevezett guano-madársereg zavartalanul készíti 
a trágyát a jövő századok számára. Pisco nagyon megérezte a guanó-szállító 
hajók hiányát, de szép fekvésű kikötőjének levegője azóta vált élvezhetővé. A 
rossz nyelvek azt mondják, hogy a piscoi régen azért itta a piscot, mert nem 
tudott lélegzetet venni, most meg azért iszik, mert pénze nincsen, de akik a 
piscoiakon élesítik nyelvüket, maguk sem jobbak Deákné vásznánál. Délame- 
rikában mindig akad valami ürügy az ivásra, s ha kifogynak az ürügyekből, 
kapóra jön valamelyik nemzeti ünnep.

Lám, Pisco nevéhez is fűződik egy ilyen ünnepnap. 1820 szeptember 8-án 
Piscoban szállt hajóra a nemzeti hadsereg, hogy megküzdjön a spanyol hajó
haddal. Ez a fényes haditett ugyan nem sikerült teljes mértékben, de azért a 
piscoi kikötőt, a nemzeti kegyelet „Villa y puerta de la Independencia”-nak ne
vezte el, a „függetlenség varosának és kikötőjének”.

Pisco igazi híressége az, hogy jelentős tengeri kikötőhely volt már az inkák 
korában is. Termékeny oázisai felett hatalmas kiterjedésű, ma már vigasztalan 
romokban heverő vízmüvek, gátak, völgyzárók, csatornák ejtik bámulatba az 
idegent. De ezek a gigantikus építkezések nem az inka-korból valók. Annál 
sokkal régebbiek. Peru partjain a sechurai síkságtól kezdve sivatag terül el, de 
ebben a sivatagban még az inkák államszövetségét, sőt a Tiahuanaco-kultúrát 
is megelőző korban oázis-városállamok alakultak. Ezek az egymástól független 
államocskák messze vidékre kiterjedő hajózással élénk kereskedelmi életet éltek. 
Lakosaik földmíveléssel, halászattal és kereskedelemmel foglalkoztak. Bámu
latosan fejlett agyagiparuk volt, hiszen csak gondoljunk a pachacamaci, vagy a 
mochei portrait-urnákra s a nazcai színes cserepekre, a néprajzi múzeumok
nak eme legnagyobb értékeire és díszeire. De készítettek szövött és fonott 
árukat, szalmából és lámagyapjúból. A nyugati partok mentén hajózva, ipar
cikkeiket Nicaraguáig is elszállították, de kereskedtek a fennsíkon lakó que- 
chua- és aymara-törzsekkel is, sőt Ecuador magas medencéiben a chib- 
cha-k államszövetségét is vevőik közé sorozták. Ők voltak Délamerika punjai. 
Tiahuanaco sem birt velük, sőt az inkák is csak igen későn hódíthatták meg 
őket s még a felfedezések korában is bizonyos kiváltságokkal rendelkeztek. 
Ősi nyelvük erősen megromlott ugyan az inkák egységesítő politikájának 
következtében, de az ősi nyelv megmaradt morzsáit még sikerült valahogyan 
összeszedni. Persze a tizenkettedik órában, amikor már csak néhány elaggott 
öreg ember beszélte ezt a m o n s e fu -nak nevezett nyelvet. Néhány szót ide
írunk: Nap: csea n g ; csillag: esi; tenger: rting; kő: p o n g ;  kukorica: m ang, 
stb. Már a szókincs összeállításánál feltűnt a kínai nyelvvel való hangzás
beli rokonság, de akkor még igen valószínűtlennek látszott a kínai eredet 
teóriája. Azóta E r ik  N o r d e n sk jö ld  felfedezte a Panamában élő Cuna-indiá- 
nusok ráolvasó céduláin a legrégibb kínai írásjegyeket, azokat az írásjegye
ket, amelyeket a kínaiak is már régen elfelejtettek, mert használatban akkor 
álltak, amikor még a kínai is csak kőre és csontra írt. Lám milyen perspek
tívát nyit fel előttünk Pisco? Többezer éves múlt, kínai kapcsolat, Amerika 
nyugatról történt felfedezésének kérdése, az amerikai őskultúrák eredete, 
Tiahuanaco, az inkák .. .
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A folyóirat július és augusztus hónapok 
kivételével havonkint jelenik meg.
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Matolay Tibor: A szemlőhegyi barlang. — Lakó György: A lív népről. — Xántus 
János: A nagyekemezői földgázrobbanás. — Zboray Ernő: A színesbőrű kulik. — 
Dr. Sáska L ászló : Jog és törvény Abissziniában. — Irodalom. — Ismertetések és

hírek mindenfelől.

Nagy árleszállítás! Közöljük t. olvasóinkkal, hogy a választmány a

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK
raktáron levő évfolyamainak árát átmenetileg jelentékenyen leszállította. A választ
mány ezzel lehetővé akarja tenni, hogy tagtársaink és olvasóink meglevő gyűjtemé
nyüket a bolti árnál jóval olcsóbban kiegészíthessék. Kaphatók a következő évfolya
mok: 1888, 1899, 1900, 1901, 1902, 1915, 1916, 1917, 1919, 1923, 1926, 1928, 1929, 1931, 
1932. Egy-egy évfolyam ára négy pengő. Az árban a csomagolás és a postai szállí
tás költsége is bennfoglaltatik. Megrendelések és pénzküldemények a Magyar Föld
rajzi Társaság könyvtára címére (Budapest, Vili. Sándor-u. 8.) intézendők. Utánvétel
lel nem szállítunk. A leszállított árak 1934 május hó 1-ig maradnak érvényben.

Kiadja a iMagyar Földrajzi Társaság. — A Kiadásért  és  sz e rk e sz té s é r t  felelős: Kéz Andor dr.

„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, 1., Horthy Miklós-út 15. —  Igazgató: Laiszky JenC.
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Persze ez mind a régmúlté! A jelenbe egyedül a pisco-pálinka tartozik 
s az a néhány szurtos kikötői kocsma, ahol ezt az italt olcsón mérik a meg
oldhatatlan amerikai problémákon töprengő, ideszakadt európaiaknak, (m . i . )

Délsarki expedíciók 1933—34 telén.
1933—34 telén L in co ln  E llsw o r th  és R ic h a rd  E . B y r d  vezetésével két 

amerikai expedíció indult az Antarktiszra.
Ellsworth felfedező utazásnak nevezi expedícióját. A Graham föld sziget

volta már beigazolódott, most Ellsworth azt akarja megállapítani, hogy a 
Weddel és Köss tengert esetleg milyen csatorna vagy csatornák kötik össze 
s milyen részekre tagozódik az egységesnek hitt deisarki kontinens. Kérdés 
továbbá az, hogy a Graham föld 3u00 m-nél magasabb hegysége nem folyta
tódik-e az Antarktisz belseje felé, nem áll-e ez összeköttetesben a sark köze
lében emelkedő Maud királyné hegységgel.

Ellsworth a fenti kérdéseket egyetlen repülőúttal szándékszik megfej
teni. Hajója, a W y a tt  E a rp , 15 kitűnő hajóssal, műszaki és tudományos sze
mélyzettel 1933 július 30-án kelt útra Norvégiából, december elején pedig 
Dunedin kikötőjéből indult az Antarktisz felé. Tervük az, hogy a Wales 
öbölben horgonyoznak és az egyetlen repülőútra innen indulnak el. Ha az 
idő kedvező s a fel- és leszállás simán történhetik, egy hét alatt végezhetnek 
is feladatukkal. Ellenkező esetre is számítva, a hajó egy évre való készlete
ket vitt magával.

A 2900 mérföld hosszúnak tervezett repülőutat a Wales öbölből indulva 
a Ross tenger, Filchner jégmező, Weddel tenger irányában és vissza, külön
leges sarki repülésre szerkesztett egyfedelű repülőgépen tennék meg. A gépet 
B a lch en  B e rn d t pilóta vezeti, Ellsworth maga pedig mint navigátor és fény
képész kíséri. Zeiss-féle óraművel ellátott fényképezőgépük 6 másodpercen
ként önműködően készít felvételeket. A monoplán rádió útján állandó össze
köttetésben fog állani az anyahajóval.

Byrd bővebb, többirányú tudományos célt tűzött ki maga elé. Két hajója: 
a B e a r  személyszállító és a Jacob R u p p e r t teherhajó nov. 12-én kelt át a 
Panama szoroson és indult az Antarktisz felé. 60 emberével egy évet szán
dékozik régi telepén, a Little Americán tölteni. Az egyes tudományágak jeles 
művelői onnan közelebbi és távolabbi vidékeket látogatnak meg és geológiai, 
mineralógiai, meteorológiai, glaciológiai, oceánográfiai és biológiai tanulmá
nyokat fognak végezni. Tervbevették a kozmikus sugarak intenzitásának pon
tos megfigyelését, sőt esetleg rádióadással is fognak kísérletezni. A Sark
vidéken kutyaszánokon és repülőgépen közlekednek. Byrd egy kétmótoros 
vízirepülőgépet és egy autogirót vitt magával. Reméli, hogy az 1930-ban Little 
Americában hagyott két repülőgépet használható állapotban találják. Nagyobb 
repülőútakat terveznek a déli Sarkra, a Weddel tengerre, a mágneses pó
lusra és a Mary Byrd föld alapos tanulmányozására, (P . I . )

P Ó T L Á S . Előző, januáriusi számunkban, a ,,Szemia hegyóriásai felé!” c. 
cikkhez tartozó térkép magyarázó szövege kimaradt. Olvasóink elnézését kérve 
itt pótoljuk a magyarázatot: A fü g g ő le g e se n  v o n a lk á zo tt  fo l to k  a ré sz le te sen  
k i nem  k u ta to tt  te rü le te k e t á b rá zo ljá k . S z e m ia  k ö rn y é k é n  a ke ttő se n  v o n a lk á 
z o t t  te rü le t a z  e x p e d íc ió  m u n k a te rü le te .

„Élet” Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.

A sz e rk e sz té sé r t  és  k iadásér t  felelős: Kéz Andor dr.
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A  SZ E M L Ő H E G Y I BA R LA N G .
Irta M a to la y  T ib o r.

Remek fekvésű, természeti kincsekben, áldásos hatású hévforrásokban 
bővelkedő fővárosunkat az 1930-ban felfedezett S ze m lö h e g y i b a r la n g  újabb 
nagyszerű látványossággal gazdagította. A szelíd hajlású Szemlőhegy egyik 
villatelkének planirozási munkája közben gyanútlan csákányütésre pattant fel 
ez a föld méhében rejlő kincseskamra, mintha csak maga a természet sietne 
segítségünkre, hogy Budapest fürdővárost minél érdekesebbé, vonzóbbá va
rázsolhassuk.

A szakember meglepetten néz körül ebben az aránylag kicsiny, alig 700 m 
hosszú barlangban, de csakhamar megállapítja, hogy a m a g a  n em éb en  sz in te  
p á ra tla n u l áll a z  e g é s z  v ilá g o n  s a b a rla n g ta n i tu d o m á n y  s zá m á ra  re n d k ív ü l  
é r tékes  ta n u lm á n y i a n y a g g a l szo lg á l. A laikust elbűvölik a cseppkövesedés 
sehol másutt nem látott formái, a karfiolra, kinyílt rózsára, bogyótermésre 
emlékeztető kő-virágok végtelen gazdagsága, a kérgezett falak pazar szín
pompája.

A barlang szépségéről írni hálátlan feladat. Meg kell nézni a Szemlöhegyi 
barlangot, hogy megérthessük azokat a sorokat, melyeket Carmen Sylva írt a 
postumiai (adelsbergi) barlang emlékkönyvébe:

„A m e sé n e k  a fö ld  a la tt is m é g  e g é sze n  h a ta lm a s b iro d a lm a  v a n !“
De ha ezek a sorok Európa legnagyobb s legszebb barlangjára vonatkoz

nak is, a Szemlöhegyi barlang amilyen kicsiny, olyan nagy mértékben érdemli 
meg, hogy mesésnek mondjuk, mert nem csak kápráztató szépségű, de élet- 
története is meseszerü.

Igaz, minden barlangnak megvan a maga sajátos élete, de a cseppkőbar
langok élettörténetük főbb vonásaiban mégis úgy hasonlítanak egymáshoz, 
mint egyik tojás a másikhoz. A  S ze m lö h e g y i b a r la n g  a zo n b a n  r itka  k ivé te l. 
De mielőtt erről szólnánk, írjunk röviden a cseppkőbarlangok életéről általában.

Közismert tény, hogy a csapadékvíz nagy része a kőzetek repedésein át 
szivárog a mélybe. A felszíni vízfolyások hordalékukkal, mint valami vájó 
vagy fűrészelő szerszámmal hasogatják fel a térfelszínt s alakítják ki a hegy
vidék változatos formáit. A kőzetrepedésekbe szivárgó karsztvíz ellenben 
csak akkor fejthet ki romboló munkát, ha a kőzet anyaga a vízben oldódik. 
Ilyen oldható kőzet a só, a gipsz, a mészkő stb. Az oldó hatásra az eredetileg 
szűk repedések kitágulnak, a párhuzamos, közeli repedéseket elválasztó fal 
elvékonyodik, beomlik, majd a lefutó vízzel a térfelszín keményebb s vízben
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oldhatatlan hordaléka is bejuthat a már tágabb repedésekbe; a barlang fejlő
dése meggyorsul, mert most már nem csak a víz oldó hatása, hanem a hor
dalak vájó tevékenysége is érvényesülni kezd.

Magas, keskeny, fo ly o só s ze rü  ü re g e k  keletkeznek, amelyek egymással p á r 
h u za m o sa n  haladnak, mert hiszen a kőzetek repedései is többnyire párhuza
mosak egymással. Az erózió mechanikai hatásával erősbbödött oldás tovább 
dolgozik. Szétmállnak, beomlanak az elvékonyodott válaszfalak, kialakul a 
tágasabb, szélesebb barlangi terem .

A barlangba a mészkőfelszín (karszt) valamelyik v ízn y e lő jé n  át állandó 
patak is beömölhetik. Árvízkor, egy-egy nagyobb felhőszakadás után, nagy 
tömegű víz zúdul hirtelen a barlangba. Ezt a víztömeget a számtalan, apró 
repedésre szétágazó, földalatti vízrendszer elszállítani nem tudja, a barlang
üregek megtelnek vízzel, a víz torlódik, visszafelé áramlik, beleütközik a mély
ség felé tartó víztömegbe s örvénylő mozgásba jut. A v ízö rv é n y  felkapja a 
hordalékot s azzal, mint valami óriási fúrógéppel, támadja meg a barlang fa
lait, erodáló erejét sokszorosan növeli a megtorlódott víztömeg óriási nyo
mása is. A mennyezeten s az oldalfalakban így keletkeznek a fé lg ö m b -  vagy 
féltojáshéj alakú, tükörsimára csiszolt kimosások, az ú. n. ü s tö k .

A barlangba szakadó patakvíz, miután áthalad a készülő barlangon, egy 
mélyebb szinten bővizű forrásként tör fel ismét. A barlangra igen nagy fon
tosságú e feltörés szintje, mert a forrásszint egyben a barlangra vonatkozta
tott e ró z ió b á z is  is, másképpen: az az alapszint, amely felé a lepusztulás 
irányul.

Amíg a barlang és erózióbázisának viszonylagos helyzete változatlan, a 
barlang életében sem történik különösebb változás. Igen ám, csakhogy az eró
zióbázis lassan, vagy hirtelen megsüllyedhetik! Akár úgy, hogy a süllyedés a 
főid kéregmozgásaival függ össze, akár pedig a folyóvölgyben beálló válto
zás következtében.

Tegyük fel, hogy az alakuló barlang erózióbázisát alkotó völgy k ö z é p -  
sza/casz-jellegű, azaz a folyá munkaképessége egyensúlyban áll a végzendő 
munkával: nem mélyíti tehát medrét tovább, de fel sem tölti azt, mert ereje 
éppen arra elegendő, hogy hordalékát továbbszálítsa s arra, hogy kanyarula
tokat formálva szélesbbítse völgytalpát. A kiegyensúlyozott, középszakasz-
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!. örvényfolyosó. A barlang egykori víznyelője, 
oldalában szépen fejlett üstökkel.

(Kessler Huber felv.)

jellegű folyóból igen gyakran újra juveni
lis, azaz fe ls ö s z a k a s z - jellegű folyó válik, 
ha valaihol alsóbb szakaszaiban, tektonikai 
kéregmozgások következtében, erősebb 
mérvű szintváltozás történik. A folyó esése 
ezáltal nagyobb lesz, munkaképessége 
megnövekedik s kiszélesedett völgytalpába 
újra bevágja magát. Az új, mind mélyebbre 
és mélyebbre ásódó meder két oldalán az 
egykori völgytalp mint terrasz marad visz- 
sza. Ha ez a folyamat lassúbb ütemű, ak
kor a barlangon átfolyó patakvíz kicsiben 
megismétli a számára erózióbázisul szol
gáló szakasz változását s a barlangban is 
terraszok képződnek. Természetes, hogy 
ezek a b a rla n g i te r ra szo k  nem lehetnek 
olyan tökéletes kfejlődésűek, mint a folyók 
terraszai.

Látjuk tehát, hogy a barlangi patak 
(vagy folyó) is lehet juven ilis , m a tu ru s  és 
sen ilis típusú, azaz felső-, közép- és alsó- 
szakaszjellegű s éppen úgy alkothat te ra 
szokat, mint a felszíni vízfolyások. Hiszen, 
ha jól meggondoljuk, a barlangi folyóvíz 
nagyjában nem különbözik a felszíni víz
folyásoktól, csak legföljebb abban, hogy
sokkal kevesebb a hordaléka s a barlang maga nem más, mint egy b e fe d e tt  
fo ly ó v ö lg y . A barlangot mindaddig, míg benne víz folyik, a k tív  v iz e sb a r la n g 
n a k  nevezzük.

De mi történik akkor, ha a fiatal, aktív vizesbarlang erózióbázisa meg
süllyed?

Ilyenkor hirtelen süllyed a k a r s z tv íz  s z in tje  is, a barlangot elhagyja a víz 
(az állandó patakvíz) s a szárazzá vált barlang alatt egy új barlang kialaku
lása indul meg. A régi barlang ezzel életének új fázisába kerül: s zá ra z -b a r la n g  
lesz belőle. A száraz-barlangban azonnal megkezdődik a c se p p k ö v e sed é s , 
azaz a cseppkövekkel való lassú, de teljes k itö ltö d és .

Cseppkövek természetesen aktív vizesbarlangban is keletkezhetnek, de a 
szárazbarlangban — ha a cseppkőképződés feltételei kedvezőek — misem 
állja már útját annak, hogy a keletkezésük első idején még rendkívül finom, 
hajlékony fü g g ö c s e p p k ö v e k  megvastagodjanak, ezek az alulról felfelé növekvő 
á lló c se p p k ö v e k k e l egyesülve o sz lo p o k k á  záródjanak, a barlangfalakat a szikla
repedések mentén c se p p k ö lé c e k  tarkítsák, s egy-egy barlangi folyosót akár 
keresztben is elzárjon a keletkező c se p p k ő  fü g g ö n y . Amíg a barlang falain min
den repedésből ömlik vagy szivárog a víz, s a barlang levegője páratelt, addig 
a cseppkövesedés nem indulhat meg. S amíg barlangi patak fut végig a folyo
sókon, addig nem képződhetnek olyan cseppkőformációk, amelyek a barlangi 
pataknak útjában állhatnának.

A barlang kifejlődésében igen fontos szerepet játszik az éghajlat.
Nedves, vagy mi több, erősen esős ég h a jla tú  karszton igen sok víz jut 

állandóan, vagy az év nagyrészén át a barlangba. Sok víz többet old a kőzet-
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bői: a barlang kifejlődésére gyorsabb. Ha a felszínt dús n ö v é n y i takaró , vagy 
éppen a növényi takarók legtökéletesebbike, erdő  födi, akkor a talajba szi
várgó víz elérheti s zé n sa v v a l való te líte tts é g é t s így oldó hatása is t íz s z e r e 
sére  növekedik. A híg sav többet old, mint a víz, s a barlang kifejlődése roha
mossá válik.

Más a helyzet, ha az éghajlat s iv a ta g o s , vagy félsivatagos. Csapadék 
alig esik, néha évtizedekig egy csöpp sem. Az „aktív vizesbarlang“ bizony 
szárazzá válik, de ez az állapota csak ideiglenes, éghajlati okoktól függő. 
Néhanapján aztán irtózatos erejű záporok vágnak végig a sivatagon. A siva
tag száraz völgyei, a v á d i-k, színültig telnek vízzel, vad torrensekké válva, 
rombolva zuhannak a mélységek felé. A sivatagos éghajlatú karszt barlangjai 
ilyenkor látnak csak vizet s így kioldásuk igen lassan megy végbe. Sivatagos 
éghajlat alatt a növényzet is igen gyér s a barlangba kerülő víz oldóképessége 
is igen csekély.

Ha a barlangba a karsztot övező k e m é n y e b b  kőzetü hegységből kerül 
tö rm e lék , a barlangi erózió üteme meggyorsul; ha gyakori az árvíz, gyakran 
fordul elő a n y o m á so s  erózió  is, s a barlang kitágításában az üstök is tevéke
nyen vesznek részt.

Mindeddig csak b u jta tó  b a rla n g ró l szóltunk, azaz olyan barlangról, melybe 
patak, vagy vízerek vezetnek. A barlangba a patak rendesen egy v ízn y e lő  ré
sen  át jut. Ez a víznyelő (p o n o r )  függőleges, vagy ferde helyzetű kerek, ová
lis alakú akna.

Van azonban fo rrá sb a r la n g  is. Említettük, hogy a bujtató barlangon át
folyó patakvíz a barlang erózióbázisán mint forrás tör fel. A feltörő forrás, 
csakúgy, mint a kisebb felszíni vízfolyások, há trá ló  e ró z ió va l barlangot ás ki 
magának.

A két barlangot eleinte csak szűk repedéshálózat köti össze, de ha a bar
langok fejlődését semmi sem zavarja, végül egymásra találnak. A bujtató- és 
forrásbarlang egyesüléséből az á tm e n ö b a r la n g  keletkezik. A barlangi patak 
végigfolyik a barlang egész hosszában.

Mit látunk a Szemlőhegyi barlangban? A látottakból hogyan állítjuk ösz- 
sze a barlang élettörténetét? A Szemlőhegyi barlang élettörténete sokkal vál
tozatosabb, mint a többi cseppkőbarlangé. Talán mindjárt azzal kellene jelle
meznünk, hogy e z  a b a rla n g  nem  is c se p p k ő -, hanem  m é sz tu fa b a r la n g !  De 
ezzel sem mondanánk mindenben igazat.

Próbálkozzunk meg hát a tudományos mesével!
A Szemlőhegy kőzeteit az eocén  és o ligocén  tengerekben lerakodott, köny- 

nyen oldható m é szré te g e k  alkotják. A későbbi p liocén  korban a Szemlőhegy 
és széles környéke s z á r a z fö ld k é n t emelkedett már ki a tengerből. A pliocén 
alatt hazánk területén s z u b tró p ik u s  s iv a ta g  volt. A kiemelkedett tönkfelület 
kissé hullámos síkhoz hasonlíthatott s e síkon a mai Szemlőhegy s a környező 
hegyek, alig kialakult alacsony dombsort alkothattak. A sivatagi klíma rend- 
szertelen felhőszakadásai mély vízmosásokat, vadi-kat, ástak ki e dombok kö
zött s a Szemlőhegy könnyen oldható rétegeiben megindult a barlang ki
oldása is.

A barlang első üregei valószínűen a mészrétegeket fedő, sokkal lazább 
márgában oldódtak ki. Ez az ősi barlang az idők folyamán a márga rétegei
vel együtt az általános lepusztulásnak eshetett áldozatul. Egy kis darabkája 
azonban megmaradt, a barlang F e ls ő -s z a k a s z á n a k  nevezett járatokban. Ami
kor ez az első barlang, az erózióbázis megsüllyedésével, szárazzá vált, meg-
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kezdődött az új barlang kioldása a sokkal keményebb mészrétegekben. 
A Szemlőhegyi barlang valóban em ele tes  barlanggá vált. A száraz Felsősza
kaszban azonban sohasem indult meg nagyobbmérvű cseppkövesedés, de már

2. Mennyezetrészlet az óriásfolyosó ÉK-i végén. A falak csupaszok, mert a barlangnak ezt a magasan 
fekvő részét nem öntötte el az egykori barlangi tó. (Gárdonyi felvétele.)
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azt a függőleges, emeletmagas k é m é n y t (kürtőt), amely az Elágazás-nak ne
vezett helytől nem messze a felső barlangba vezet, cseppkövek borítják. A felső 
barlangot több, a Természet műhelyében „remekbe készült“, vertikális tenge
lyű ü s t díszíti.

Az alsó, majdnem mindenütt mészkőben futó barlang több, oldás útján 
keletkezett, úgynevezett k o rró z ió s  fo ly o só b ó l s néhány szépen fejlett, kisebb- 
nagyobb te rem b ő l áll. Amikor ez az alsó barlang is létrejött, erózióbázisa 
megint megsüllyedt, s ez a barlang is s z á r a z z á  vá lt. Itt azonban n a g y m é r té k ű  
c se p p k ö v e se d é s  indult meg. Hogy hány ezer és ezer évig tartott ez az állapot, 
nem tudhatjuk, de a keletkezett cseppkőformációk egynémelyike tekintélyes 
nagyságot ért el. A barlang mai képéből nehezen képzelhetjük el ennek a z  e lső  
s z á r a z  p e r ió d u sn a k  megfelelő barlangképet, mert a barlangban nemsokára 
g y ö k e r e s  v á lto zá s  tö r tén t.

Hogy milyen változás ment végbe a felszínen, nem tudhatjuk. Lehet, hogy 
az a rög, amelyben a barlang fekszik, süllyedni kezdett, de lehet, hogy a plio- 
cén felszínen íeltöltődések történtek. Az eredmény mindkét esetben ugyanaz: 
a b a r la n g  a z  a k k o r i k a r s z tv íz  n ív ó ja  a lá  k e rü lt, a  s z á r a z z á  vá lt, c s e p p k ö v e -  
se d ö  b a r la n g o t e lö n tö tte  a v íz . Ugyanakkor h é v -v iz e k  is törtek fel a barlang
ban. Az Ó riás fo ly o só  több helyén, a B e te  te rem b en , a H o s s z ú  fo ly o só b a n  igen 
sok helyen megtaláljuk a hévvízfeltörések nyomát. Ezek a hévvizek részben 
színes a rra g o n it kristályokkal rakták ki a kürtőik falát, részben könnyen máló, 
vagy éppen l is z te se n  szé th u lló , hófehér-színű kristályokból álló p o rrá  őrölték 
a kemény mészkősziklákat.

A  b a r la n g o t e lön tő  v íz  n ív ó ja  nem  in g a d o zo tt . Ezt persze nem állíthat
nánk ilyen határozottsággal, ha nem látnánk szemünk előtt az egykori elöntés 
magasságának szintjét. A z  e g y k o r i v íze lö n té s  m a g a ssá g á ig  u g y a n is  a z  e g é s z  
b a rla n g o t s z e b b n é l s z e b b  m é s z tu fa k é p z ö d m é n y e k  b o r íijá k . A  h a tá r a  c su p a sz  
és a m é s z tu fá s  fa la k  k ö z ö t t  igen  éles s m e g fe le l eg y  v íz s z in te s e n  n y u g v ó  s í k 
n a k :  a z  e g y k o r i b a r la n g i tó  v íz tü k ré n e k .

A  barlang legszebb attrakciói éppen ezek a mésztufa-képződmények, s 
miután csakis a barlangot elöntő karsztvíz egykori szintje alatt találhatók, 
kézenfekvő, — amint azt már K á d ic  Ottokár m. kir. főgeológus az első szem- 
pillantásra észrevette, — hogy a  m é s z tu fa  a k a r s z tv íz  m ü ve , mondhatnánk 
talán, b a r la n g i- ta v i k é p z ő d m é n y ; s m ert e k é p z ő d m é n y e k  fe lső  ha tá ra  s ík la p , 
a b a rla n g o t te h á t in g a d o zá sn a k  a lá  nem  v e te tt á lló v ízn e k  k e lle tt  igen  so k á ig  
e lön ten ie .

A barlang mélyebben fekvő folyosóit s termeit persze mennyezetükig bo
rítják a mésztufa kövült virágai. Csodálatos virágoskerthez fogható az ilyen 
terem. Mintha csak virágon járnánk, és oldalt, meg a fejünk felett virágos lu
gas díszlenék. A  b a r la n g  e lső  s z á r a z  p e r ió d u sá b ó l s zá rm a zó  s z ta la g m ito k a t  
és s z ta la k ti to k a t  s z in té n  v a s ta g o n  b o r ítja  a fin o m  m ív ü  m é sz tu fa .

A  barlangi elöntés időszaka természetesen megakasztotta a normális 
cseppkövesedést; hiszen állóvízben sem függő, sem álló cseppkövek nem kép
ződhetnek. De ha jobban körülnézünk a barlangban, csakhamar észrevesszük, 
hogy a barlang fejlődésének egyik legfiatalabb szakáról azok a cseppkövek 
tanúskodnak, amelyek e mésztufa-képződményeken másodlagosan fejlődtek 
s máig is növekvőben vannak.

A  b a r la n g o t e lön tő  k a r s z tv íz  te h á t le c sa p o ló d o tt, a b a r la n g  ism é t s z á r a z 
b a r la n g g á  vá lt s  m e g in d u lt b en n e  a n o rm á lis  c se p p k ö v e se d é s  is.

A  barlang O ld a l-h a sa d é k á b a n , egy igen nehezen hozzáférhető helyen,
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k a k i t  te lért találtam. Ez a kalcit telér is arról tanúskodik, hogy volt a barlang
nak egy száraz korszaka, amikor a telérek keletkeztek, majd egy elöntött pe
riódusa, amikor a kristályok sima felületét éles kimarások szaggatták meg, 
úgyhogy az egyes kristályegyedek már szétesőben voltak, amikor az újabb 
száraz periódus cseppkő-kéreggel vonta be, s félig széthulló helyzetükben 
megrögzítette a telér kristályait.

A Szemlőhegyi barlang élettörténetét tehát öt szakaszra oszthatjuk fel:
1. a felső-barlang kialakulásának ideje (aktív-vizesbarlang);
2. az alsó-barlang kialakulásának ideje (aktív-vizesbarlang; a felső bar

lang száraz barlanggá válik);
3. az egész barlang első száraz periódusa (cseppkövesedés);
4. az alsó barlang karsztvízzel való elöntésének periódusa (mésztufa

képződés, ihévvízfeltörések);
5. az egész barlang második száraz periódusa (cseppkövesedés a mész

tufán).
Most még tegyünk egy rövid sétát a barlangban. Követjük a b ú v ó p a ta k  

medrét, az Ö rvény  fo ly o s ó t (1. kép). Ezen a ferdén, de igen meredeken eső 
ovális patakmedren át juthatunk le a 34 méterrel mélyebben fekvő Ó riás-

3. Gyémánt fülke. A falat fehéren csillogó, kristályos gipsz borítja. (Gárdonyi felv.)
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4. Cseppkő terem. Egykori álló- és fiiggöcseppkövek, amelyeket vastagon borít a barlang tavi képződmé
nye. a kövirág. A mennyezetről másodlagosan képződött, fiatal cseppkövek csüggnek alá. (Gárdonyi felv.)

fo ly o só ig . Az E lá g a zá s  a barlang gócpontja. A szélrózsa minden irányában 
indulnak innen barlangfolyosók, de felfelé és lefelé is, a F e lső  s z a k a s z  és a 
L a b ir in tu s  titokzatos, mély üregei felé.

Az Ó riás fo ly o só  a barlang legszebb része (2. kép). Amíg az Örvény- 
folyosóban az örvénylő víz sodrában kimosódott ü s tö k  nagy száma gyönyör
ködtet, itt nagyszerű párkányok, kulisszák, szűkületek, rendkívül magas bolt
ívek és a kő-virágokkal dúsan díszített falak kápráztatnak. Az Óriás folyosó
ban találjuk a G y ém á n t fü lk é t  is (3 kép). K ris tá ly o s  g ip s z  takarja itt a csu
pasz falakat. Hófehér leple tündérien csillog a magnéziumszalag fényében. 
Előtte egy remekmívű állócseppkő, melyet vastagon, de kecsesen takarnak a 
kővirágok. A B e te  terem  a legszebb lugas. Az utána következő terembe nehe
zen lehet felkapaszkodni, de megéri a fáradságot. A terem falát ugyanis rend
kívül szabályos cseppkőlécek borítják. A lécek mind határozott irányokat kö
vetnek. Könnyű kitalálni, hogy ezek az irányok az eltakart barlangfal, a mész- 
kőzet repedéshálózatának irányai. A cseppkőlécekre szabályosan rakódtak le 
a mésztufa virágai is. Olyan szabályosan, mintha valami titokzatos kertész 
ültette volna őket. Ezen a termen túl nem hatolhatunk tovább ezidőszerint. 
Az Óriás folyosó DNy-i vége itt beomlott. Több tonnás sziklák hevernek a 
terem végén, egymás hegyén-hátán, s elzárják a barlang valószínű folytatását. 
Ugyan mi lehet a beomláson túl?
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A H o sszú  fo ly o só  az Óriás folyosóból DK-i irányban ágazik el. Nemso
kára derékszögben törik s innen nagyjából párhuzamosan halad az óriás
folyosóval. A barlangi folyosóknak ez a két főiránya megközelítően merőleges 
egymásra s egybeesik a Szemlőhegy-környék főbb vetőinek irányával s a 
mészkőrétegek repedezettségének irányával is. Hiszen, mint már említettük, a 
karsztbarlangok folyosói nem is egyebek, mint oldással, beomlásokkal és eró
zióval kitágított sziklarepedések.

A Hosszú folyosó legszebb része a C se p p k ő -te re m  (4. kép). Itt nagyszerű 
kifejlődésben egymás mellett találjuk az idősebb mésztufa s a fiatalabb függő 
és álló cseppköveket. De a mésztufánál is idősebb álló és függő cseppkövek 
sem hiányoznak, csakhogy ezeket vastagon, szinte buján takarja a kővirág. 
A V ár és a C sillár gyönyörű formációk. A Csillár például mindhárom periódus 
alatt képződött. Belseje egy függő cseppkőcsoport lehet, amelyet dúsan díszí
tenek a kővirágok, de mintha csak apró villanykörték égnének rajta, úgy csügg 
le róla néhány tucatnyi filigrán, újkeletű függőcseppkő. Ha oldalról megvilá
gítjuk, a cseppkövek aljában gyöngyöző vízcseppek drágakövekként ra
gyognak.

A K erek  ■te re m -b e  egy a folyosót keresztbe záró c s e p p k ö fü g g ö n y ö n  nyitva

5. A Tü foka, kis, kerek természetes nyílás mintegy 3 m magasságban a Hosszú folyosót keresztben elzáró 
cseppköfüggönyön. Alatta mesterséges átvágás. A falakat remekül fejlett, karfiolra emlékeztető finom

kövirág borítja. (Gárdonyi felv.)
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maradt természetes nyíláson, a T ü  fo k á n , át juthatunk (5. kép). Csak kar
csú .termetű és akrobata ügyességű kutatók furakodhattak át rajta. Első meg- 
mászója nő volt! Ma a cseppkőfüggöny aljában, mesterségesen vágott nyílá
son át hasoncsúszva haladhatunk tovább. Több nehezen járható szűkületen 
keresztülvergődve eljutunk az O m la d é k s z a k a s z h o z . Itt újból nagy termek s 
magas boltívek alatt járunk, de valóságos hegyeket mászunk meg, míg átver
gődünk a mennyezetről leomlott sziklatömegeken. A barlang folytatása itt is 
beomlott, mint az Óriás folyosó végén. Csupán a keskeny O ld a l-h a sa d  é k  ve
zet tovább az ismeretlenbe, de ez annyira elszükül, hogy csakhamar járhatat
lanná válik.

A barlangot egy lelkes, tudományszerető magánember fedezte fel s rész
ben saját költségén, részben önzetlen munkás kezek segélyével tette hónapok 
nehéz és felelősségteljes munkájával járhatóvá. A tulajdonosnak, M ik ló s sy  
G é za  úrnak, a legnagyobb hálával tartozunk, mert csupán erkölcsi támoga
tásban és szakszerű útmutatásokban részesült, s egymagában valósította meg 
azt, aminek megvalósítása pedig nem is lehet magánember feladata: kényel
mesen járhatóvá tette a barlangot, gondoskodott kellő világításról, a nehe
zebb szakaszokat létrákkal látta el, s a szinte járhatatlan folyosórészeket meg
tisztította a rendetlenül heverő törmeléktől. Ma a barlang aránylag kényelme
sen és veszély nélkül megtekinthető.

Amikor a barlang csodálatos szépsége, eredetisége s nagy tudományos 
értéke is közismertté vált, — amit viszont K á d ic  O tto k á rn a k  és C h o ln o k y  Jen ő 
n e k  köszönhetünk legelsősorban, — mindenki joggal számított arra, hogy akár 
áz állam, akár a főváros, akár az idegenforgalom hivatalos szervei kezükbe 
fogják venni a barlang sorsának további intézését, hiszen oly rengeteg sok 
tennivaló akad még ebben a barlangban, hogy elvégzésük nem lehet egyetlen
egy ember, vagy akár egy turistaegyesület feladata, legkevésbbé pedig ma
gánügye.

A barlang felfedezése óta még csak kezdeményező lépések sem történ
tek oly irányban, hogy ez a természeti csoda végre megfelelő keretet kapjon- 
jó lejáratot, villanyvilágítást, egyes kényesebb képződményei biztosító-beren
dezéseket, hogy végre a nagyközönség, úgy mi magyarok, mint a fővárosban 
tartózkodó külföldiek ezrei, meglátogathassák.

A barlang jelenleg még a barlangmászásban gyakorlott turisták elől is 
el van zárva, holott ilyen látogatók a legcsekélyebb veszély nélkül bejárhatnák. 
Pedig igazán kívánatos, hogy ez a párját ritkító barlang mihamarább köz
kinccsé váljék, mindenki számára hozzáférhetővé legyen, nemzedékeket nevel
jen a természettudományok egyik legszebbikének, a geológiának őszinte szere- 
tetében és jelentékeny erkölcsi s anyagi hasznot hozzon. H o l ta lá lh a t m é g  a z  
id eg en  ily  r e n d k ív ü li te rm é sze ti  c so d á t eg y  n a g y v á ro s  te rü le tén , n éh á n y  p e rc 
n y ire  a  k é n y e lm e se n  e lérhe tő  k ö z le k e d é s i v o n a la k tó l? Súlyos mulasztás, hogy 
a Szemlőhegyi barlang még nem szerepelhet az idegenforgalmat növelő, igazi 
vonzerővel rendelkező látványosságok között.
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A LÍV  N É P R Ő L .
Irta L a k ó  G y ö rg y .

A világháborút követő békeszerződések és békediktátumok, tudjuk, nem 
egy országra nézve súlyos veszteséget, valóságos csapást jelentettek. Az új 
helyzet nem bizonyult szerencsésnek a középeurópai népek szempontjából. 
Egészen más azonban a helyzet a Balti tenger környékén. Itt a háborút követő 
fordulat nem egy kisebb-nagyobb nép számára századok óta várt felszabadu
lást és örömünnepet hozott. A lengyeleken kívül még négy kisebb, északkelet
európai nemzet jutott a békekötések után szabadsághoz, feltámadáshoz. Ez 
a négy: a litvánok, lettek, észtek és finnek. Közülük kettőhöz, az észtekhez és 
finnekhez régi kapcsolatok fűznek bennünket. A tudomány megállapította — 
s ma már mindnyájunknak tudomást kell vennünk erről, — hogy népünk csak 
részben, legrégibb őseredetében nevezhető ázsiai származásúnak, mert a hon
foglaló magyarság népelemei Európában, a Volga mellett alakultak ki, ez volt 
az igazi őshazánk, s itt elődeink a mai finnek és észtek őseivel keveredtek el, 
mint ahogy a magyar nyelv kialakulásában is döntő szerepet játszott a finn
ugor hatás. De nem csupán a finnek és észtek leszármazottai azoknak a roko
nainknak, akiktől mi régesrégen ezelőtt elváltunk valahol a Volga környékén, 
— ők csak a legismertebbek, legjelentékenyebbek ezek közt, — hanem e mesz- 
szire szakadt rokonaink közé tartoznak a lív e k  is, noha ezekről eddig igen 
kevés szó esett nálunk, a tudományos munkákat is beleértve. Ez a kis nép is 
távol északon lakik, de nincs saját, önálló országa. A lívek a litvánokkal ro
kon le tte k  államában élnek, 
közelebbi meghatározással:
Lettország K u rla n d  nevű 
tartományának északi part
szegélyén, amely a Balti ten
gerben fekvő S a a re m a a  (né- 58 
metül Ő se i) észt sziget felé 
néz.

Nem is olyan régen még 
meglehetős nehéz volt a lí- 
veket megközelíteni. Leg
egyszerűbb volt a Rigából 
Windau (ma W e n ts p i ls )  ki
kötőjébe vezető hajóutat vá
lasztani. Ma már vonaton is 
eljuthatunk a lívek közé, bár 
az utazás ma sem sokkal ké
nyelmesebb, mint húsz évvel 
ezelőtt volt. Rigából öt órát 
utazunk a szabványos, Euró
pában megszokott vonaton, 
azután még nyolc órai utat 5; 
kell megtennünk keskeny- 
vágányú vasúton. Ezt a
k é S k e n y  n y o m t á v ú  V a s u ta t  A lív tengerpart térképe.
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a háború folyamán a németek építették. A sínpár többnyire csak az or
szágéit szélén fut végig, alig pár centiméter magas töltésen; a vonat sebessége 
a gyorsan haladó gyalogos emberét csak a lefelé lejtő szakaszokon múlja felül. 
A pálya olyan egyenetlen, hogy szinte minden percben készen állhatunk arra 
az eshetőségre, hogy a mozdony, sőt az egész vonat feldől, vagy kiborul a 
pályáról. A személyszállító kocsikat tehervagonokból alakították át; egysze
rűen parányi ablakot vágtak az oldalfalakba és kétoldalt padokat helyeztek 
el. Télen apró, fával fűthető vaskályhával melegítik a kocsikat, míg az egész 
pályát deszkakerítés védi, mert különben a felhalmozódó hótömeg lehetetlenné 
tenné a forgalmat.

Az első lív község, amelyet ezzel a vasúttal Stendeből kiindulva elérünk. 
M a zirve , lívül Ire. Központi fekvése miatt joggal nevezhetnők a lívek főváro
sának. Innen kezdve a kisvasút végig a tengerparton halad egészen Wents- 
pilsig, itt aztán ismét csatlakozik a fővonalhoz. A lívek lakóhelye a szó szoros 
értelmében a tengerpart, amennyiben a lív falvaknak sokhelyütt tanyarend
szerre emlékeztető házcsoportjai alig öt-tíz percnyi járásra állnak a tenger
parttól. Ebből kitűnik, hogy a lívek települési területe a lehető legeszményibb 
nyaraló, üdülő partvidék iehetne. A tenger fokozatosan mélyül, kb. félméter 
mélységet ér el, azután emelkedni kezd a vízfenék, majd újra völgy követke
zik, ezt újabb emelkedés követi, míg a harmadik vízalatti emelkedést csak 
úszva lehet elérni. Maguk a lívek alig használják ki a tengerpart fürdésre kí
nálkozó alkalmait. Egész ottartózkodásom ideje alatt mindössze egy fürdőzö 
lívet láttam. Mi több, még a hálót is tetőtől-talpig felöltözötten húzzák-von- 
ják, a combig vagy derékig érő vízben állva. így persze nem eszmélhetnek rá, 
milyen pompás nyaralóíhellyé lehetne fejleszteni tengerpartjukat. A vízfenék 
teljesen sima, tiszta, puha homok, akár maga a part is. A tenger szépségét 
még növeli az a körülmény, hogy ezen a tájon egészen nyilt. Egyetlen sziget 
sem szakítja meg a látóhatárt, mindenütt csak a végtelen, hullámzó tengert 
látjuk s csak nagyritkán bukkan fel egy-egy Riga felé igyekvő nagyobb hajó 
árboca. Máskülönben csupán a partlakók bárkái szántják a hullámokat erre
felé. Ha erős hullámzás támad s a tenger vize emelkedik, az egész falun vé- 
gighangzik a kiáltás: „Dagad a víz!“ — s a férfiak rohannak, hogy szárazra 
húzzák csónakjaikat, mert különben ellepné ezeket az ár. A fürdés is ilyenkor 
a legkellemesebb, méteres hullámok emelik, hintázzák játékosan az úszót. 
Amikor a tenger háborgása elül, a homokos part rövidesen szárazra szikkad 
s a visszavonuló víz kb. 20 m széles, aszfaltsíma sávot hagy hátra. Ezt a sima 
partmenti sávot használják a lívek gyalog- és kocsiútnak. A tükörsima „úton“ 
már messziről, kilométerekről láthatók a következő lív falu partrahúzott csó
nakjai. Egyéb dolog nem is jelzi a falu közellétét. A községek maguk ugyanis 
kissé távolabb a parttól terülnek el, a sima homokövet határoló homokos 
dombvonulat mögött. Ezek a dombok legföljebb 10— 15 m magasak. A leg
magasabb emelkedés tetejéről távcsővel észrevehetjük a már Észtországhoz 
tartozó Saaremaa sziget erdeinek lombkoronáit.

A lív falvak kicsik, a legnagyobbikban sem lakik több, mint 600 lélek. 
A házak nem alkotnak utcasorokat, hanem kertek, rétek választják el az egy
mástól kisebb-nagyobb távolságra álló épületeket. A lívek rá n d a li-nak, azaz 
partlakónak ( R a n d a : part), máshol k a la m ie z -nek, halászembernek (K a la :  hal, 
m ie z: ember) nevezik magukat, s ez a név különbözteti meg őket a lettektől, 
akiket a m á m ie z  — szárazföldi ember, (M á :  föld) — szóval jelölnek, Ezek 
az elnevezések híven tükrözik a régebbi idők települési viszonyait: a tenger-
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Mazirbe (Mazirve) vasúti állomása. A keskenyvágányú parti vasút mentén mindenütt hasonló, fából
épített állomásépületek állnak.

part korábban tisztán lív-lakta terület volt, míg a lettek az ország belsejében 
éltek. A tengerparti, egykor tisztán lív lakosságú falvakat széles erdős-mocsa
ras terület választja el a lett településektől, s ez volt az a ,,kínai fal“, amely a 
líveket meglehetősen megőrizte a lettekkel való gyors és teljes összevegyülés- 
től, egészen a legújabb időkig.

Kétségtelen, hogy a sors igen szép lakóhelyet juttatott a líveknek kárpót
lásul a szegénységért. Mert ugyancsak szegényesen élnek ezen a minden szép
sége mellett is terméketlen területen. Étrendjük, táplálkozásuk is nagyon szű
kös. Húsétel egy héten legfeljebb egyszer kerül az asztalra, akkor is több
nyire csak a vendég tiszteletére, mert vagy egyáltalán nem vágnak állatot, 
vagy oly nagy távolságra kell gyalogolni a húsért, hogy inkább beérik hallal. 
Ezekután feltételezhetnők, hogy legalább halban bőséges a választék. De nem 
így áll a dolog. A nyár folyamán alig lehet más élvezhető halat fogni, mint az 
ú. n. le s tá t, úgyhogy nap-nap után ezt kínálgatják, s változatossággal leg
jobb esetben is csak az szolgál, hogy a lesta egy nap főve, másnap füstön szá
rítva szerepel. Olykor elmarad a lesta s a lív háziasszony valami levest tálal 
fel, vajaskenyérrel második fogás gyanánt és aludt tejjel, amely a harmadik 
fogás szerepét játssza. Az egyetlen tésztaféle, amellyel gazdasszonyunk egy 
alkalommal megörvendeztetett bennünket, az almáspitére emlékeztető, de 
sárgarépával töltött tészta volt, — bár meg kell adni, hogy sokkal ízesebbnek 
találtuk, mintsem azt a töltelék megnevezése után gondoltuk volna. Hanem 
tejben, aludttejben és vajban nincs hiány nyáron át. A legtöbb házban tarta
nak egy-két tehenet, s ez a szerény tehénállomány egyszersmind a lív gazda- 
ság legértékesebb része. A házakat rendszerint kis veteményeskert veszi körül,



ebben burgonya, káposzta s még néhány zöldségféle terem. A ház körül akad 
még egy kis búza-, zab-, árpa- vagy rozstábla is. Az építkezési viszonyok 
sokat javultak a legutóbbi időben; ez a javulás a lívek politikai helyzetének 
megváltoztatásával s a világháborúval függ össze. A világháború előtt a lívek 
nem voltak az általuk lakott és megművelt föld birtokosai, hanem csak bérlői. 
Ha tetszetősebb, szilárdabb házat épített a lív paraszt, földesura legott arra 
következtetett ebből, hogy az illetőnek nagyon jól megy a dolga, ennélfogva 
felemelte a bérösszeget. Érthető tehát, hogy a lívek nem is gondoltak kényel
mes, tágas lakóház építésére. Ma azonban már teljes tulajdonjoggal rendel-i 
keznek, s ezért könnyebben kapnak kedvet az építkezéshez, amellett a lív fal
vaknak egy részét a németek a háború alatt feldúlták és felégették, úgyhogy 
az őslakosok, régi lakóhelyükre visszatérve, kénytelenek voltak új házakat 
építeni maguknak. A bútorzat még ma is igen szegényes: ágy, asztal, szék és 
pad, ennyi az egész; de a ház népe ma már nem él egyetlen szobába össze
zsúfolta^ mint a múlt században, s a háromszobás lakóház egészen megszo
kottá vált. A háború nyomai máig sem tűntek el a lív házak környékéről: a 
kerítés most is többnyire az egykori német drótsövények anyagából készült, 

A lívek főfoglalkozása és legfőbb megélhetési forrása mostanság is a 
halászat. Tengerész is akad köztük, de régebben ez gyakoribb volt, mint ma. 
Egy volt hajóskapitányt is megismertem köztük, aki kis kereskedelmi hajójá
val az egész világot bejárta. A halászat az egész falu együttes vállalkozása. 
Ebben főesemény a hálóhúzás. A falu apraja-nagyja jelen van ennél. Lívek és 
lettek összefognak s mindenki kiveszi részét a munkából. Néhányan 40—50 
méternyire is bemennek a tengerbe s ott kezdik a már napokkal előbb kivetett 
hosszú háló bevonását, mögöttük sorakoznak azután a többiek, egészen a
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A lív partvidékre jellemző kezdetleges kis kikötő.



Mazirbe, a lívek legnagyobb központi telepe télen. Háttérben a tenger.

partig. Itt csak az erőtlen öregek üldögélnek; ha segíteni nem is tudnak, de 
legalább látni akarják, mekkora a zsákmány. A háló behúzása több órába is 
beletelik, a vége felé megjelennek már az asszonyok is, kosárral a kezükben, 
hogy reggelivel szolgáljanak kifáradt s a vízben átfázott férjeiknek, s hogy 
végül ki-ki hazavigye a maga részét a közös fáradság eredményéből. Angolná
tól kezdve a legparányibb íhalféléig minden fajta hal ficánkol a partrahúzott 
hálóban. A halásznép jól ismeri valamennyit, s az ehetetleneket vagy fejletle
neket nyomban vissza is dobják a tengerbe. A zsákmány javát aztán beszállít
ják a közeli nagyobb városokba, sőt még Riga piacaira is jut belőle.

Minden községben akad néhány lív, aki csónakkészítésből és javításból 
él. Ezeknek különösen a háború után ment jól a soruk; a németek ugyanis 
iné.g a csónakokat és a legszükségesebb halászeszközöket is elpusztították, s 
amikor a lívek visszatértek feldúlt lakhelyükre, első teendőjük természetesen 
a halászathoz szükséges eszközök előteremtése volt. Különben valamennyien 
ügyes ácsok, faházaikat maguk építik és toldják meg később szükség esetén 
újabb épületekkel. Hiszen, ha nem volna bennük annyi gyakorlati ügyesség és 
szívósság, ma már talán nem is beszélhetnénk lívekről! Az orosz összeomlás 
után egyideig kétségesnek látszott a fennmaradásuk. A nyelvrokonaikhoz be
csületesen ragaszkodó finneknek nagy érdemük és részük van a lívek talpra- 
állításában. Amikor megtudták, Ihogy a lívek kezdenek visszatérni ősi lak
helyükre s hozzálátnak a háborúban feldúlt otthonaik újjáteremtéséhez, a 
finnek rokonszenve tettekben is megnyilvánult. Eleinte pénz-, ruha- és egyéb 
adományokat gyűjtöttek karácsonyi ajándékul a lívül beszélő gyerekeknek, 
később pedig kezükbe vették az egész lív szellemi élet irányítását. Lív nyelvű 
folyóiratot adtak ki s kieszközölték, hogy a lett állam egy lív tanítót is alkal-
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mázzon, aki a lívlakta falvakban heti két órában a lív nyelvet tanítja az ön
ként jelentkezőknek. A finnek a líveknek saját anyanyelvükön való oktatását 
annyira szívükön viselik, hogy néhány fiatal lív taníttatásával képzett tan
erőkről gondoskodnak, s így majd a jövőben belterjesebb kultúrmunkára is 
sor kerülhet.

Maguk a Hvek is megmutatták, hogy élni akarnak és tudnak. Bár a világ
háború feldúlta otthonukat és csaknem minden földi javuktól megfosztotta 
őket, volt bennük annyi öntudat és lelkesedés, hogy külön lív egyesületbe tö
mörüljenek. Énekkarokat is alapítottak, sőt költő is akadt köztük, aki zsoltáro
kat fordított iív nyelvre s lív nemzeti dalt szerzett. Egyesületük egyik vezetője 
— tud finnül és észtül is az anyanyelvén kívül, s ezért a lívek „külügyminisz
terének“ szokták nevezni — bejárta Finn- és Észtországot és előadásokat tar
tott népéről s ennek életkörülményeiről. Rigában megalakult a Lívek Barátai
nak Szövetsége s ez lív nyelvű naptárt adott ki.

Ez a kis nemzeti megmozdulás nem talált osztatlan tetszésre a lett hiva
talos körökben; eleinte ellenszenvvel nézték a lívek mozgolódását és minden 
támogatást megtagadtak tőlük. De az utóbbi időben — részben talán a finnek 
befolyására — ezen a téren is örvendetes javulás állott be. A lettek belátták, 
hogy nekik, a másfélmilliós népnek, nincs mit félniük a m á sfé le ze rn y i lívség- 
töl, sőt országuk elveszítené egyik érdekességét e régi nép és nyelv kihalásá
val. Ennélfogva újabban megértőbben viselkednek a Evekkel szemben, bár 
így sem tettek értük annyit, mint amennyit ezek eleinte reméltek tőlük. A lívek 
közt is akadt néhány szélesebb látókörű és tanultabb ember s ezek úgy gon
dolkoztak, hogy a lívek egykor együtt küzdöttek a lettekkel, mint szövetsége
sekkel, tehát az orosz uralom összeomlása után a megalapítandó lett állam
ban ugyanolyan jogokra tarthatnak igényt, mint a lettek. Az önálló Lettország
ban felszabadultak a lett nemzeti erők, megszűntek azok a gátlások, amelye
ket az oroszok emeltek a település elé, s mindez természetesen a lívek rohamos 
ellettesedését vonta maga után. A lív falvak ma már legalább harmadrészben 
lett lakosságúak, sőt az a helyzet, hogy pl. M usta U a /m m b a n , a tizenkét ,,lív“ 
falunak nevezett helység egyikében, jelenleg már csak 10— 15 lív él. 44 évvel 
ezelőtt egy finn tudós még azt írta róluk, hogy elsősorban lív anyanyelvűkkel 
élnek s csak később tanulnak meg lettül. Ma bizony már fordított a helyzet: a 
szülők lettül beszélnek gyermekeikkel, hogy ezek majd az iskolában és az élet
ben könnyebben boldogulhassanak, s a gyerekek csak később, &—10 éves ko
rukban sajátítják el azt a nyelvet, amelyen szüleik egymás közt beszélnek. 
Ennek aztán az az eredménye, hogy az újabb nemzedék már valami kevert 
nyelvet használ, s amikor lívül akarnak beszélni, akkor is folyton lett szava
kat, lett mondatfüzéseket, nyelvi sajátságokat vegyítenek beszédükbe. Fiatal 
lív tanítóm, aki t is z ta  lív nyelvre akart tanítani, egyre-másra a szüleihez sza
ladt, hogy egy-egy lív szót vagy kifejezést megkérdezzen tőlük. Ha ez a nyelv
alakulási folyamat így megy tovább, elérkezik majd az ideje annak is, hogy a 
lív nyelv emlékét csak a partlakók le tt nyelvébe átment lív szavak fogják meg
őrizni. A Finnországból irányított, föntebb már említett művelődési mozgalom 
mindenesetre késlelteti a lív nyelv végzetét, ha talán egészen megakadályozni 
nem is lesz képes. A lív nyelvre nézve legnagyobb veszedelmet az jelentene, 
ha a lívek netán megválni kényszerülnének ősi foglalkozásuktól és szétszó
ródnának. Példával szolgált erre a németeknek Lettországba való benyomu
lása; a lívek ekkor kénytelenek voltak az ország belsejébe a lettek közé, vagy 
Észtországba, sőt még messzebb, menekülni. Ez a szétszóródás már maga is
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azzal a következménnyel járt, hogy igen sokan feladták, sőt elfelejtették anya
nyelvűket — pl. a gyerekek — és főleg ennek tudható be, hogy míg a lívek 
száma a háború előtt 3000 volt, ma már csak félennyirő! beszélhetünk. Ha 
azonban a lívek megmaradhatnak eddigi lakhelyükön, akkor remény van arra, 
hogy a nemzeti érzésnek újra fellobbanó és Finnországból szított lángja a 
lívek figyelmét fokozottabban fogja majd anyanyelvűkre irányítani.

Végül megjegyezhetem, hogy a magyarokkal való rokonság ténye vala
mennyi lív előtt ismeretes. Ha magyar vendég érkezik közéjük, nem is fogad
ják úgy, mint valami idegent. Irántam például, aki a magyarok közül 
elsőnek fordítottam huzamosabb időt nyelvük megtanulására, szegénységük 
dacára is igazi vendégszeretetet, baráti érzést tanúsítottak. Mindnyájan igye
keztek a kedvembe járni, elősegítették lív nyelvtanulmányaimat, volt olyan, 
aki teljesen ingyen felajánlotta lakását, mások még magyar szavakat is meg 
akartak tanulni. Erdei tisztáson tartott dalosünnepélyükön ragaszkodtak ah
hoz, hogy távoli hazámról beszéljek nekik, s azóta is többször fordultak hoz
zám, hogy írjak cikkeket a folyóiratukba Magyarországról.

A lívek tehát mindenképpen megérdemlik, hogy mi is jóindulattal gondol
junk rájuk és e kicsiny rokonnépnek legalább a nevét emlékezetünkbe véssük!

A lív tengerpart jellegzetes dünéi Mazirbe közelében. Az előtérben baliustölő.
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A N A G YEK EM EZŐ I FÖ LD G Á ZR O BBA N Á S
Irta X á n tu s  János.

A múlt év júliusának egyik sötét éjszakáján bíborba borult az erdélyi ég 
alja. Mi, kolozsváriak is érdeklődve tekintettünk a Felektető felé, gondolván, 
hogy a mögötte levő egyik falu, vagy éppen Torda gyulladt ki. Tűzoltóink a 
legnagyobb gyorsasággal száguldottak a tűz felé, de fölérve a Felektetőre, 
látták, hogy a nagy területet bevilágító égés valahol nagyon messze lehet. Nem 
is próbáltak tovább menni, szépen visszafordultak. A Maros és a Küküllő mellé
kén levő székely falvak önkéntes tűzoltósága is lóhalálban sietett egymás se
gítségére, s csak amikor a határban összetalálkoztak, tudták meg, hogy nem 
a szomszéd ég.

Reggelre értesítés jött: a medgyesi földgázkutak felrobbantak. Azoknak 
égő lángja világított bele az éjszakába. Az újságírók az első híradás után vé
leményt kértek tőlem. Gyanús volt előttem a dolog, óvatosan nyilatkoztam, 
mert még élénken élt emlékezetemben az 1911 -i sármási és az 1914-i magyar- 
sárosi földgázrobbanás. Előzetes nyilatkozatomban reá is mutattam arra, hogy 
valószínűleg nem a szondákkal lesz a baj, hanem a múltak példája szerint, a 
földgázmező valamelyik más helyén, közel a fúrásokhoz, törhetett elő a gáz. 
A később érkező jelentések igazolták feltevésemet.

Két nappal később személyesen is felkerestem ezt a nem mindennapi lát
ványosságot. A hatalmas lánggal égő földgázfáklya olyan hatást tett rám, 
hogy azóta még kétszer odautaztam gyönyörködni ebben a csodálatos termé
szeti tüneményben.

Mielőtt a robbanást leírnám, szükségesnek tartom az Erdélyi medence 
földgáztartalmú rétegeinek keletkezését és szerkezetét röviden ismertetni.

A gázt tartalmazó rétegek Böckh Hugó dr. és jeles munkatársainak meg
állapítása szerint, az aránylag nem is olyan régen az Erdélyi medencét is el
borító mediterrán tengerből ülepedtek le és kapcsolatban állanak a sóformá
cióval.* Az antiklinálisok a földgáz hordozói. Böckh a gáztadó rétegeket ké
sőbb szárináta korúaknak tartotta. 1913-ban, a magyar pénzügyminisztérium 
kiadásában megjelent, ,,Az Erdélyi medence földgázt tartalmazó antiklinálisai- 
ról“ írott munkájához csatolt térképen az antiklinálisokat fel is tüntette. A 
redők legnagyobb része ÉNy—DK-felé kanyargó lefutású. A medence peremén 
sűrűn sorakoznak egymás mellé, míg a medence belsejében 40 km szélesség
ben alig kettőt találunk belőlük. Az antiklinálisok tengelye függőleges irány
ban is hajlik és emiatt a rétegek dómszerűen borulnak egymásra.

Az antiklinálisoknak ez a helyzete mutatja, hogy a peremen levő rétegek 
erősen össze vannak gyűrődve, míg a medence belsejében alig, vagy éppen
séggel nem gyűrődtek össze.

Ezen a mondhatnám nyugodt területen csak az egymástól elszigeteli 
dómokat alkotó rétegek mozdultak ki eredeti, kb. vízszintes helyzetükből.

A medence belsejét alkotó rétegek vízszintes, tehát zavartalan, gyűrődést 
nem szenvedett településére Gaál már 1912-ben reámutatott. Ezen a vélemé-

* Az eredetileg kb. vízszintesen lerakodott tengeri rétegek később redőkbe gyűrőd
tek, mint ahogyan a ruhaszövet is redözödik, ha gyengén összeszorítjuk. A gyűrődéskor, 
felfelé púposodó, kiálló rétegeket nevezik állö redöknek vagy antiklinálisoknak, a 
redők közötti mélyedéseket völgyeknek, vagy szinklinálisoknak.
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nyeri vannak Mrazec, Jeke- 
lius és Érni román geoló
gusok is. Szerintük az Er
délyi medence két részből 
áll: 1. gyűrött, és 2. zavar
talan településű részből.
Az előbbi keskeny sáv 
alakjában öleli körül a me
dencét. A gyűrt redők ten
gelye ÉNy—DK-i irányú s 
párhuzamos a Bihar-Gya- 
lui tömeg hegyszerkezeti 
irányával. Az antiklináli- 
sok egyrésze, és pedig a 
Kolozs, Dés, Bethlen-Besz- 
terce vonalán ÉD-i lefutá
sinak és kapcsolatban, ille
tőleg összeköttetésben álla
nak a medence bezökke- 
nésével.

A gyűrt, rétegek öve
zetén belül terül el a me
dence legnagyobb részét 
kitöltő, alig észrevehetően 
kimozdult rétegek területe, 
az ú. n. belső övezet, 
amelynek szerkezeti egy
hangúságát csak a mély
ből dómszerüen felnyomult, 
aránylag egészen rövid, 

laposan, mandulaszerűen 
kiemelkedő és a gázt hor
dozó redők, ú. n. brachiantiklinálisok tarkázzák. A dómokat szinklinálisok ve
szik körül s a legtöbbnek hosszanti tengelye párhuzamos a peremrétegek csa
pásirányával.

Mrazec térképén a dómoknak egy északi és egy déli csoportját láthatjuk, 
a kettőt a Maros és Kisküküllő köze választja el egymástól. Az előbbi terüle
ten 5, az utóbbin 14 dóm található.

Km.

A nagyekemezői gázkitörés térképe.

A gáztartó rétegek szármata korúak s vastagságukat Vrancea 1350 m-re 
becsüli. Ezeket a rétegeket a felsőmediterrántól az a dacittufavonulat választja 
el, amelyik Vajdakamarás, Oláhgyéres, Szovát, Mezönagycsán, Egerbegy köz
ségeken keresztül halad Hadrév irányában. A szármata rétegen meszes-dolo
mitos, hallenyomatokat tartalmazó réteg fekszik.

Itt kell megemlítenem azt a tényt is, hogy földgázt — habár kisebb meny- 
nyiségben — a peremen elhelyezkedő antiklinálisok is tartalmaznak, amit kü
lönösen a Kolozskara határában igen erősen működő fortyogok is bizonyí
tanak.

Hőfer és Engler kutatásai alapján tudjuk, hogy a szénhidrogéneket s így 
a földgázt is állati anyagoknak levegőtől elzártan történő bomlása hozza létre. 
A szénhidrogéneket tengeri üledékekben találjuk meg, de ez nem jelenti azt,



hogy minden tenger alkalmas petróleum és földgáz képződésére. Ehhez olyan 
különleges körülmények szükségesek, amilyeneket jelenleg a Földön csak a 
Fekete tengerben találunk meg. Ha megfigyeljük ennek a csaknem teljesen 
zárt medencének életét, feleletet fogunk kapni a földgáz képződésére is.

A bővizű folyók több édesvizet szállítanak a Fekete tengerbe, mint 
amennyi felületéről elpárolog. Az édesvíz könnyebb a tenger sós vizénél, azért 
a tenger felületén szétterül, anélkül, hogy a sós vízzel keverednék. A felhal
mozódó könnyebb édesvíz a tenger felületén a Boszporuson át lassan áramlik 
a Marmara tenger felé, míg valamivel mélyebben, egy ellenkező irányú áram
lás a Földközi tenger nehezebb sós vizét szállítja a Fekete tengerbe. Ez a víz 
nem kerülhet a felszínre, mert megakadályozza ebben a felületen szétterülő 
könnyebb édesvizű réteg, s így a levegővel sem érintkezhetik.

Abban a vízben, amelyik nem tartalmaz levegőt, állati élet megélni nem 
képes, elpusztul benne. Ezért kell az aranyhalak fürdőjének vizét állandóan 
változtatnunk, hogy mindig friss, levegővel telt vízhez juthassanak.

A Földközi tenger felől jövő áramlás az állati élet milliárdjait sodorja a 
Fekete tengerbe, ahol azok valósággal megfulladnak a rosszul szellőzött víz
ben s testük, mint valami folyton szitáló eső, hull alá a tenger iszapos fene
kére, ahol évmilliók folyamán szénhidrogén keletkezik belőlük.

Az elmondottakban megfigyelhettük azt, hogy a szénhidrogének ott ke
letkeznek, ahol két tenger egymással keskeny szoroson át közlekedik s ahol 
az egyik tengerbe több édesvíz kerül, mint amennyi elpárologhat belőle. Az 
állandóan termeli az állati életet, a másik pedig állandóan pusztítja és a hullá
kat raktározza.

Ehhez hasonló lehetett a helyzet Európa középmiocén tengerében. Ha 
csak egy pillantást vetünk Lapparent geológiai térképére, láthatjuk, hogy a 
középmiocénben Európában két tenger volt. Az egyik, az északi, a mai Kaspi-tó 
felől húzódott Déloroszországon, Erdélyen és az Alföldön át nyugat felé, majd 
megkerülve az Alpok északi lábát, a mai Rhone torkolata körül kapcsolódott 
a másik, a déli tengerhez, amelyik a mai Földközi tenger helyét foglalta el. 
A kettőt egymástól az Alpokat a Kaukázussal összekötő földnyelv választotta 
el. Az északi tengert Schafarzik Turáni tengernek nevezte el.

2. A gázkitörés környékének tömbszelvénye.
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3. A gázkitörés a kráterrel. (Dr. Balogh Ernő felv.)

Ebben az időben a Földközi tenger őse volt a szerves világ szállítója, a 
Turáni tenger pedig annak elpusztítója. Valóban, a tapasztalat azt mutatja, 
hogy ennek a tengernek mentén a Kaspi tótól a Bécsi medencéig találjuk 
Európa gazdag petróleum- és földgázelőfordulásait. Egyes helyeken könnyen 
hozzáférhető a szénhidrogéneket hordozó telep, máshol, pl. az Alföldön, nehe
zebb a geológus munkája, mert ezeket a rétegeket fiatalabb képződmények 
vastag takarója borítja és rejti el a kutató szeme elől.

A miocén-időszak végefelé a két tenger összeköttetése megszakadt. A Tu
ráni tengerből hosszan elnyúló tó lett s azt később feltöltötte a folyók horda
léka. Az így keletkezett rétegek és a Kárpátok fiatalabb ráncolódása nagy nyo
mást gyakorolt a mélyben eltemetve levő állati hullákra és azoknak elbomlá- 
sához nagyban hozzájárult.

Az így keletkezett petróleum és földgáz nem maradt meg ott, ahol kelet
kezett, anyakőzetében, hanem a nagy nyomás és saját kis fajsúlya következté
ben felfelé vándorolt — migrált — és a felette elterülő homokos szármata- 
rétegek dómszerű kidudorodásaiban, másodlagos helyen halmozódott fel. Egy 
ilyen dóm közelében, Kiskapus és Medgyes között fekszik a szászok-lakta 
Nagyekemező, a földgázrobanás helye. (1. Térkép.)

A falu déli határában, a Schemert erdőben már 1912-ben magyar geoló
gusok földgázt tartalmazó antiklinálisokat, helyesebben dómokat fedeztek fel. 
Meg is fúrták két helyen. A fúrások igazolták a térképező geológusok méré
seit, mert 108 és 118 m mélységben kiadós gáztartalmú rétegre bukkant a
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fúró. Az előbbi napi 18.000 nr, az utóbbi 86.000 m:! gázt szolgáltatott. A ku
takat azután lezárták s csak 1925-ben folytatták a fúrásokat, amikor 162 m 
mélységből 23 atm. nyomású gáz tört elő.

A múlt évben, 1933-ban aktuális lett Nagyszebennek földgázzal való ellá
tása. Legelfogadhatóbbnak látszott a Schemert erdő boltozatának, vagy, amint 
azelőtt nevezték, a kiskapusi boltozatnak gáztartalmú rétegeit megcsapolni s 
odavezetni. Ezért két újabb szondát telepítettek, a 4-es és 5-ös számút. Amint 
Ciortea, a Földgáz Társaság egyik vezető mérnöke az „Einführung von Erdgas 
in Hermannstadt“ c. cikkében :: írja, az 5-ös számú szonda 765 m mély, s az 
átfúrt rétegek 48%-a homokos réteg. A sármási gázmérő rétegei 900 m mély
ségben csak 24%-ban azok. Mivel a gázt a nagy porozitású homokos rétegek 
tartalmazzák, valószínű, hogy a Schemert erdő boltozata sokkal nagyobb 
tömegű gázt tartalmaz, mint a sármási dómé.

Az 5-ös számú szondában Ciortea adatai szerint
167 m mélységben a gáznyomás 23 atm
200 „ y y  y y 28 y y

430 „ y y  y y 50 y y

600 „ y y  y y 75 y  y

765 „ y y  y y ... 95— 100 y  y

Az ekemezői gázdóm felületét 200 km2-re teszi (a sármásié 120 km-), 
a lehetséges gázmennyiséget a 765 m mély fúrás alapján 45 milliárd m3-re 
becsüli, a mélyebb rétegeket nem véve számításba. Oly nagy tömegű az itt fel
tárt gáz mennyisége, hogy Nagyszebeni több, mint egy évszázadig ellátna 
fűtéssel és energiával.

Még a nyomdából sem került ki a Földgáz Társaság mérnökének cikke, 
amikor 1933 július 11-én délután 6 és 7 óra között az Erlenbach mellékpatak
jában, a Grosse Pelzengrund árkában kirobbant a földgáz és két napig vehe
mens erővel ömlött. Csendőrkordon őrizte, nehogy valaki véletlenül is meg- 
gyujthassa. Július 13-án d. u. 3 órakor azonban önmagától meggyulladt. Ez 
előre is látható volt, mert a nagy erővel feltörő gáz a mélyben levő kvarcos 
homokköveket magával ragadta, egymáshoz csapva azokat, szikrát csiholt ki 
belőlük, ami az öngyulladásnak legvalószínűbb magyarázata.

A gázkitörés szerkezetét egy ú. n. tömbszelvény segítségével igyekszem 
jobban érthetővé tenni. (2. ábra.) Ezen a szelvényen az előtérben jól láthatók 
a gyengén, boltozatszerűen meghajlott rétegek. A pontozottak homokos, a vo- 
nalkázottak agyagos, márgás rétegeket jelentenek. A tömbszelvény közepén 
húzódik a Grosse Pelzengrund árka, amelyből kráterszerű mélyedésen keresz
tül tör elő a földgáz. A baloldali domb aljára egy fúrótornyot rajzoltam. Ez 
a rosszul fúrt, nem teljes hosszában kibélelt szonda oka a földgáz erup- 
ciójának.

Lent 765 m mélységben, amint láttuk, 100 atmoszféra nyomással igyekszik 
a gáz börtönét elhagyni. így egyszerűen odavetve, nem sokat jelent ez a szám, 
de ha érzékeltetni próbáljuk, egész más benyomást szerzünk róla. 100 atmo
szféra nyomás ugyanis azt jelenti, hogy minden cm2-re 100 kg súlynak meg- *

* Industrie Zeitung, 1933. évf., 7. füzet.
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felelő nyomás jut. Irtózatos erő! Az átlagos nagyságú ember testének felülete 
1 m2. Egy négyzetméterben tudvalevőleg 10.000 cm2 van. Képzeljük el, hogy 
valami módon be tudnánk jutni a gáztartó rétegbe, akkor testünknek minden 
cm2 felületére 100 kg, az egész test felületére 10.000X100 kg, vagyis 10.000 
mázsa súlya nehezednék!

Ezt az erőt kordában kell tartani. Ha nem a legnagyobb gonddal és lelki
ismeretességgel történik a fúrás, akkor nem lehet megakadályozni, hogy a 
gáz felfelé ne nyomuljon. Ebben az esetben annál könnyebben megtehette, 
mert legnagyobb részben nem is volt lecsövezve. Ha a felfelé nyomuló gáz 
útjában egy magasabban fekvő, s eredetileg gázt nem is tartalmazó homokos 
réteghez ér, akkor azt megtölti.

Mivel ezt a réteget már vékonyabb földtakaró borítja, könnyen megtör
ténhetik, hogy a leggyöngébb pontot a gáz feszítőereje áttöri, valósággal fel
robbantja, s útat találva magának, irtózatos erővel nyomul a felszinre. A fúrt 
cső mellé rajzolt nyilak a felfelé áramló gáz útját jelzik.

A robbanási kráter a Grosse Pelzengrund és a Kleine Pelzengrund kiszá
radt patakocskák találkozásától alig 50 m-nyire van az előbbi medrében a 
szondáktól 4—500 m távolságra. (3. kép.) A távolságokat pontosan meg
mérni nem lehet, mert az égő gáz olyan nagy meleget sugároz, hogy a ható
ságok szerencsétlenségek elkerülése végett 200 m-re a gáztól csendőrkordont 
húzattak.

Egyízben sikerült kb. 80 m-re megközelítenem a lángot. Magam előtt 
tartott kabáttal védekeztem, de így is csak egy percnyi ideig bírtam ki a nagy

4. A gázkitörés és környéke. A lángtól jobbra portorgó emelkedik a magasba. (Dr. Balogh Ernő felv.)
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meleget. Elfelejtettem sötét szemüveget vinni magammal, ami megbosszulta 
magát, mert az erős fénytől szemgyulladást kaptam.

Nem is lehet ezen csodálkozni, mert a feltörő láng magassága 1933 
júliusában 60—70 m lehetett, átmérője pedig a kráter felett 5 méter. Amint 
újabban értesültem, a kráter nyílása megbővült, ezáltal a gáz vastagsága meg
növekedett, de magassága csökkent.

A gáz két kilométernyi távolságra is elhallatszó dübörgéssel tör a föld 
felszínére. Mivel megközelíteni lehetetlen, sebességét műszerrel megállapítani 
nem tudjuk. Erre az adatra pedig nagy szükségünk lenne a kitörő gáz töme
gének meghatározására.

Hogy a valószínű adatokat legalább megközelíthessem, a gáz kiáramlási 
sebességét csak egy jóravaló viharban mozgó levegőrészecske sebességéhez 
hasonlítom. A nálunk előforduló igen erős szél mp-ként 40—50 m utat tesz 
meg, az Észak-Amerikában pusztító tornádó 150—400 m sebességgel halad.

A számítás alapjául nagyon lecsökkenteti adatokat vettem, és pedig a 
mp-kénti sebességet 40 m-nek, a láng keresztmetszetét csak 4 m2-nek vettem, 
jóllehet ezek az értékek sokkal nagyobbak. E két adatból a kiáramló gáz tö
megét ki leheti számítani. Eszerint egy mp alatt 160 m3, egy nap alatt közel 
14 millió m3 megy veszendőbe. Ha egy köbméter gáz árát csak 10 banira 
(0.3 fillér) tesszük, a napi veszteség akkor is 1,400.000 lei (47.000 pengő).

Kolozsváron jelenleg a 2300 kalóriájú, rossz minőségű mesterséges gáz 
13 lei (50 fillér). Ilyen árban számítva a gáz árát, horribilis értékekhez 
jutnánk.

A földgáz 8000 kalória fütőértéket képvisel. Könnyen elképzelhető, hogy 
ez az előbb kiszámított nagy tömegű égő gáz a kráter környékét alkotó már- 
gás kőzeteket részben megolvasztotta, részben messziről is látható vörös, tégla
szerű anyaggá égette ki.

Nagyon érdekes, eddig még sohasem tapasztalt tünemény keletkezik ak
kor, amikor a patak lefolyásának irányával keresztben fúvó szél az igen erő
sen felmelegedett levegőt a szomszéd hegyoldalhoz veri. A valósággal tüzelő 
hegyoldal a felette elterülő levegőt is erősen felmelegíti és ez a ritka meleg 
levegő pokoli gyorsasággal, örvénylő mozgásba kezd s a tájfun víztölcsérei
hez, ú. n. irombáihoz hasonló tölcsért (hoz létre. A kiégett és felcserepesedett 
talajból a port magával emeli, s ezáltal jól láthatóvá lesz. Mint valami mese
beli óriáskígyó, csavarodik fölfelé az örvénylő levegőtömeg, s hol beletorkol
lik a lángba, hol pedig föléje emelkedik. Ez a körülbelül 2 m vastag porkígyó 
magasságát állandóan változtatja. Egyik pillanatban alig 10 m magas, hogy 
a másikban 150 m-re szökjék fel. (4. kép.) A tömbszelvény jobboldalán fel
tüntettem a láng fölé nyúló porkígyót.

Az égő gáztól állandóan fűtött talaj a vele érintkező levegöréteget állan
dóan melegíti. Ez a meleg levegő könnyebb, mint környezetének aránylag 
hidegebb levegője és ezért fölemelkedik. Tudjuk azonban azt, hogy minden 
felszálló levegőtömeg lehűl s a benne levő vízgőz felhő alakjában kiválik. 
Ezért látunk még tiszta, derült időben is a gázfáklya felett apró kumuluszokat 
tornyosulni.

A természetnek ez a nagyszerű tűzijátéka legjobban éjjel érvényesül. 
(5. kép.) Ekkor az 500 m távolságra is nappali világosságot terjesztő láng 
kísértetiesen vörös fénnyel árasztja el a szomszédos hegyek oldalát. Ezt a 
nem mindennapi látványosságot azonban meg is kell fizetni. A falu gyakorlati 
gondolkodású szász elöljárósága éjjel-nappal szolgálatot tart a völgyszádá-
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nál és csak 2 lei lefi
zetése ellenében haj
landók megengedni, 
hogy a gázkitöréshez 
vezető útra térhessünk.
Élelmes emberek laci
konyhákat, barakven- 
déglöket állítottak fel 
a mezőn, hogy a kí
váncsiak nagyekemezői 
borral olthassák szom
júságukat.

Egyik őszi éjsza
kán különös látvány
ban volt részem. A dél
nek tartó vándorma
darak seregestül keres
ték fel ezt a nappali 
fényben ragyogó, me
leg területet. Talán azt 
gondolták szegények, 
hogy megérkeztek déli 
hazájukba, de tévedé
sükért keserves árat fi
zettek. A gázláng felett 
elrepülve, annak mele
gétől elszédültek és 
százával estek be az 
égő pokolba.

Természetes do- 
log, hogy ezt a nap- 
ról-napra veszendőbe 
menő kincset igyekez
nek ismét valami mó
don börtönébe zárni 
Nagy fajsúlyú anya
gokkal próbálták a 
szondát betömni, de 
eredménytelenül, mert a beszorított anyagot az irtózatos nyomás a robbanási 
kürtőn keresztül a napvilágra vetette. Fényes bizonyítéka ez annak, hogy a 
szonda és a kitörés helye között a föld mélyében összeköttetés van s az égő 
gáz a megfúrt rétegekből kapja az állandó utánpótlást. Másszóval a rosszul, 
nem elég óvatossággal és körültekintéssel telepített földgázkút az oka a bekö
vetkezett robbanásnak s a híressé vált erdélyi ,,örök tűznek“.

5. Éjjeli felvétel az égő gázkitörésről. Baloldalon jól látható a meg
világított porforgó.
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A SZÍN ESBŐ R Ü  K ULIK .
írta Z b o ra y  E rnő .

Jáva szigetén.

Kuli!... Aki ezt a szót hallja, annak képzeletében megjelenik egy félmez
telen kínai, aki reggeltől késő estig, súlyos terhet cipelve robotol, miközben 
testéről patakokban folyik a verejték. Maga előtt látja a szegény kiuzsorázott 
emberpáriát, amint félholtan dűl egy fa árnyékába, vagy amint egy marék 
rizskását habzsol be, hogy csillapítsa kínzó éhségét.

— Szegény kuli, a huszadik század rabszolgája! — sóhajt fel a fehér 
ember és borzalommal gondol a sötét Ázsia szörnyűséges titkaira.

Robogjunk végig a Távol Keleten, nézzük meg, mit lát egy világjáró 
utazó a kulikból és nézzük meg, mit lát egy fehérbőrű munkafelügyelő, aki 
évekig dolgozott a legkülönbözőbb színesbőrü kulikkal.

Az európai, aki Ázsia felé veszi útját, először P ori S a id  kikötőjében talál
kozik kulikkal. Itt rakódnak be szenet a nagy óceánjárók, mielőtt nekiindul
nak a hosszú útnak. Alig, hogy megérkezik a kikötőbe a hajó, már kis gőzö
sök vonszolják oldalához a rogyásig megrakott szénszállító bárkákat. A daru 
a fedélzetre emeli a szeneskosarakat, ahol izmos arab  és s zu d á n i n ég er  k u lik  
vállukra kapják a mázsányi terhet és futólépésben viszik le a hajó belsejébe. 
Ha az óceánjáró a part mellett köt ki, akkor egy keskeny fapallóval kötik ösz- 
sze a parttal és ezen át hozzák a kulik a szenet a hajóra. Az afrikai nap ká
bító melegében órákhosszat, megállás nélkül futnak a kulik ki-be a súlyos 
kosarakkal. Ilyenkor tényleg patakokban csurog a verejték róluk és az utazó 
álmélkodva nézi a baromi munkát.

Szegény kuli! Az utazó persze azt hiszi, hogy ez a munka nap-nap után 
reggeltől-estig tart és jutalmul egy marék rizs jár. Itt téved a kitűnő világ
járó, aki tapasztalatait siet „útleírásokban“ közkinccsé tenni. Pedig a szén
hordó kulik napjában csak annyit dolgoznak, amennyi jól esik nekik és nem 
is napidíjért, hanem ,,akkord“-ban, azaz a hajóra hordott szenet métermázsa- 
számra fizetik nekik, még pedig igen búsásan. Úgy, hogy egy kuli napi 5—6 
órai munkával megkeresi egy hétre való élelmét, azt a bizonyos „marék rizst“, 
a m e lyn é l e g y e b e t m ég  a k k o r  sem  e sz ik , ha vé le tlen ü l a ra n y a k k a l van tele  a z  
a p is z k o s  kendő , a m e ly e t a d ereká ra  csavar.

Az utazó A d e n  kikötőjében ugyanezt a képet látja. A szénhordó kulik 
izzadó légióját, azzal a különbséggel, hogy itt a feketebőrű szudáni négerek 
és a barna arabok helyett, az ugyancsak Afrikából átszármazott s zo m á li n é g e 
rek  hordják a szenet.

Mikor az óceánjáró C o lo m b o -ba ér, az utazó már nem figyel a szénhordó 
kulira, mert ezekről már „kellő tapasztalatai“ vannak. Ilit szemébe ötlik a 
,,riksa“-(rikshaw) vonó „zays“, azaz kocsis és ló egyszemélyben. A fehér 
baldachinos (menyezetes), kétkerekű kocsikat itt co p fo s  s z in g a lé z  k u lik  húz
zák, a pesti régi ,,konflis“-lovakat megszégyenítő gyorsasággal. Futólépésben 
rohannak a sima utakon, két kézzel fogva a könnyű kocsit, amelyben kényel
mesen elterpeszkedve ül a „sahib“, a fehérbőrű nagy úr.

„Állati sor“ -— sóhajt a vajszívű európai és barátságosan szól a kulinak, 
hogy ne szaladjon, nem sürgős az út, csak lassan, tempósan! A kuli erre foko
zottabb iramban rohan és se szép szóra, se fenyegetésre, nem lassítja meg a 
tempót. Ami érthető is. Mert először is a gyorsan gördülő riksát könnyebb
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húzni, mint a lassan döcögőt, másodszor, mert a kuli a megtett' kilométerek 
után kap díjat, vagy pedig az előre kialkudott útvonalért; nem pedig óra
számra. Tehát a szingaléz kuli is tudja, hogy „time is money“ és ezért siet, 
nem pedig, mert valaki hajszolja. Ha az uttazó fáradságot venne magának és 
kiszámítaná, hogy mennyit keres naponta egy riksahúzó kuli, arra a meglepő 
felfedezésre jutna, hogy nemcsak egy marék rizs, de egy pompás európai 
menü is kitelne abból az összegből. De a kuli mégis csak egy marék rizst eszik.

A hajó S in g a p o r e -ba ér, ahol feltűnnek az első k ín a i ku lik , amint fejükön 
furcsa kúpalakú bambuszkalapokkal, szenet raknak a hajóba. Az utazó itt is 
csak a patakzó verejtéket és a szénportól fekeíie testet látja, ahol csak itt-ott 
tűnik elő a bőr sárga színe. Az utazó azt nem látja, 'hogy a kínai kuli a mun
kájáért kapott pénzt hangya-szorgalommal gyűjti és egy-két év múlva a szén
hordó kuliból fürge kis kereskedő lesz, hogy pár év múlva, mint pocakos ház- 
tulajdonos éljen gondtalan életet. A kínai kuli, a kuliknak egész külön fajtá
jához tartozik, amint ezt még közelebbről fogjuk látni, nem a globetrotter, ha
nem az európai munkafelügyelő szemével.

Az ind ia i sz ig e tv ilá g o n , ahol barnabőrű bennszülöttek laknak, már nem 
látni kínai kulit. Itt a kínainak sárga bőre már olyan elválasztó különbség, 
mint amilyen az európai és a kínai között van.

S zu m a tra , Jáva, B orneo , C e leb esz  szigetén maláj, javán, szundanéz, mena- 
donéz, batak, niassi és számtalan más népíajhoz tartoznak a kulik. Ezek sem
miben sem különbözik az afrikai, arábiai vagy hátsóindiai kuliktól, akiket vilá
gos barnától koromfeketéig menő árnyalatokban pompázó bőr különböztet 
meg egymástól. Az utazó mindenhol egyformán a robotmunkát1, az ágyék
fedő kendőt és azt a bizonyos marék rizst látja.

Ha az ember utcákon lődörgő, bagót, vagy „betelt“ rágó bennszülöttek
kel találkozik, akkor eszébe sem jut arra gondolni, hogy ezek a naphosszat 
ténfergő, lustálkodó alakok is csak közönséges kulik, akik két-három nap

Szenet rakodó arab és néger kulik Port Said kikötőjében.
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alatt megkeresik a fél hónapra szükséges „marék rizst“ és ha az éhség nem 
kényszerítené őket munkára, akkor egész életükön át képesek volnának a fa 
alatt heverni, vagy az utcákon csatangolni.

Az indiai fűszer-szigetek után K ín a  és Japán  zárja be Ázsiát és jelenti a 
Távol Keletet. Itt már csak sárgabőrű kulik vannak, akik rohanva húzzák a 
riksákat, ritmikus ütemben viszik a palankinokat, vagy a vállukon keresztbe
fektetett bambuszrúdon hihetetlen terheket cipelnek.

A látszat mindenhol egyforma. Európai szemnek állati ?nunka, silány éle
lem és rongyokból álló ruházat.

Nézzük azonban közelebbről a kulik életét, vájjon csakugyan olyan szá- 
nalomraméltó teremtések-e, mint ahogy azt a közfelfogás tartja.

Kezdve Afrika északi partjaitól, keresztül Brit Indián, le egészen Jáva 
szigetéig, minden színesbőrű kulinak egy jellemző közös tulajdonsága van: 
a lu s ta sá g . Ez a vérében van és semmi sem tudja leszoktatni róla. A kínai 
kuli kivétel! Ha nem is dolgozik olyan emberfeletti sokat, mint ahogy a leg
több ember képzeli, bizonyos, hogy a kínai nem ismeri azt a céltalan semmit
tevést, mint a sötétbőrü bennszülöttek. Ennek legfőbb oka azonban a kény- 
szerűségben rejlik. Köztudomású, hogy a hatalmas kínai birodalomban nem 
terem elegendő élelem annak a 300 millió embernek, akik a „nagy fal“ mö
gött laknak.

Évezredek óta örökös harcban él a földdel, amely a legtöbb embernek 
csak nehéz munkával adja meg a napi kenyeret. A nemzedékről-nemzedékre 
folytatódó harc megtanította arra is, hogy a bőséges években gondoljon a 
szűkös napokra. A vagyongyűjtés alaptermészete lett, a vérévé vált, s 
mindig mozgató erő nála, akár szenet hord a kikötőben, akár ruhát mos a new- 
yorki felhőkarcolók között, akár rizsföldjeit szántja faekével a trópusi nap 
alatt. Ezzel szemben a barnabőrű kuli úgyszólván nem ismeri a létért való 
küzdelmet. Brit Indiában, vagy a mesés gazdagságú füszerszigeteken oly bő
ségben ontja a föld a termést, hogy jóformán csak a kezét kell érte kinyújtani. 
Aki Afrikában nemcsak a sivatagot látja, hanem ismeri a Kongo ősrengetegeit 
és Délafrika virágzó ültetvényeit, az tudja, hogy a föld ott is búsásan fizeti a 
belé vetett magot. A bennszülött ott sem ismeri a kenyérgondot. Háza egypár 
bambusznádból készül, ruhája egy otthonszőtt kendő. Nem kell küzdenie a 
hideg ellen, a trópusok örök nyara megszüntet minden szociális kérdést. A 
könnyű megélhetés, a gondtalan élet sohasem ösztönözte munkára az embe
reket. Évszázad évszázad után múlott el anélkül, hogy egyetlen gondolat szü
letett volna meg ezekben a barnabőrű emberekben. Ha a legprimitívebb em
beri — helyesebben, állati — ösztönei ki voltak elégítve, akkor tovább nem is 
gondolkozott. N e m  vo lt se n k i és sem m i, am i m u n k á ra  v a g y  g o n d o lk o zá sra  
ö s z tö n ö z te  vo lna!

Mikor megjelent közötte az első európai és elvette földjeit, elvette vad
jait, akkor kényszerült' először munkára. Tudjuk a történelemből, hogy alig 
300 éve keletkeztek az első nagyobb települések Ázsiában. Még ma is meg
mérhetetlen területek nincsenek tényleges európai uralom alatt és talán még 
évszázadokig fog eltartani, míg a föld egész területe a fehérember tényleges 
birtokába jut, — ha ugyan ez egyáltalán bekövetkezik. Addig mindig küzdeni 
kell, hogy munkára szoktassák a bennszülötteket.

A fehér ember uralma alatt dolgozó kulik ötven százaléka még ősanyag, 
olyan emberekből kerül ki, akiknek ősei sohasem dolgoztak parancsszóra, 
akiknek a munka még olyan elviselhetetlen tehernek tűnik, mint a nyereg.
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Riksahúzó és teherhordó kulik Colombo bennszülött városrészében.

amelyet először raknak a csikóra. A másik ötven százalék is csak alig 4—5 ge
neráción keresztül dolgozott a fehér ember számára. Ennek a vérében is ott 
szunnyad még az ős semmittevés és iha csak teheti, visszatér elődei nyom
dokára.

A barnabőrű bennszülöttnél teljesen ismeretlen a vagyongyűjtés fogalma 
is. Ha véletlenül sok pénzhez jut, akkor azt tüneményes gyorsasággal elviszi 
a játékszenvedélye. A legfantasztikusabb szerencsejátékokat űzi üres óráiban 
és ilyenkor még az életét is képes a gördülő kockára tenni.

Mint ahogy Európában nincs gazdag napszámos, úgy nincs a színes- 
bőrüek között gazdag kuli. Mind a kettő a legalacsonyabb szellemi — sőt 
erkölcsi fokát képviseli fajtájának. Amit az egyiknél az ital végez el, azt a 
másiknál a játékszenvedély. Mint ahogy nem lehet rabszolgaságról beszélni 
a fehérbőrű napszámosnál, úgy nem lehet a színesbőrű kulinál sem. Termé
szetes, hogy a munkaadó mindig arra fog törekedni, hogy a lehető legnagyobb 
munkateljesítményt érje el, ez pedig a félvad kuliknál nem sikerül mindig, testi 
fenyítés nélkül. Túlzás volna azonban azt gondolni, hogy a kulikat reggeltől 
estig korbáccsal hajszolják. A testi fenyítést a kulik között csak úgy alkalmaz
zák, mint a tanító a nádpálcát a kisdiák nadrágján. Tehát aránylag ritkán és 
sohasem mint rendszert, Ihanem mindig csak, mint szükséges rosszat!

A kuli tehát nem az a szánalomratnélfó pária, mint ahogy a nyugati fel
fogás tartja. Minden korlátoltsága s állati ösztönei mellett is bámulatosan 
ravasz, ha arról van szó, hogy becsapja a fehér embert, ami néha tettetett 
butaságban, néha csodálatos logikával elgondolt hazugságban nyilvánul.
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JOG É S  TÖ RVÉNY A B ISSZ IN IÁ B A N .
Irta S á s k a  L á sz ló  dr.

Adisz-Abeba 1934 február.

Az abissziniai őslakó szereti a perpatvart!, mert az ebből származó nyil
vános tárgyaláson ékesszólását és fondorlatos eszejárását csillogtathatja. A tár
gyalásokon mindig nagy tömeg vesz részt. A kíváncsiabbak előre furakodnak, 
hogy okuljanak és esetleg máskor maguk szerepelhessenek védőügyvédként. A
tárgyalás menetébe mindenki beleszólhat. Ha a bennszülöttek heves vérmérsék
letét ismerjük, elképzelhetjük a zajos jeleneteket, a düh/ös szemforgatást, a hado- 
nászók szögletes mozdulatait. A vitatkozók megesküsznek Menelikre, az ellen
félre, Napra, Istenre. Ha ez sem elég, akkor a szereplő szélesre nyitott tenyérrel 
földig hajolva esküszik a Földre, amelyben gyermekei, szülei, rokonai pihennek. 
Ez már olyan argumentum, amellyel nem lehet tréfálni! Mert ki ismeri a föld 
mélyébe rejtett halottak hatalmának titkait? Inkább vesszen oda az ellopott 
csirke vagy paradicsom, de a holtak bosszúját nem tanácsos fölidézni.

A védőügyvéd jó g u rsa  reményében odaadással áll védence mellett. Hol 
testét betakaró, fehér sa m m á ját rángatja, hol vékony botjával hadonászik az 
ellenfél felé, tele tüdőből ordítva. Az sem akadály, hogy az ellenfél és ügyvédje 
ugyanúgy torkaszakadtából érvel egyidejűleg. Mindenki beszél és a tömeg hol 
az egyik, hol a másik félnek helyesel.

Csak a bíró ül csöndesen, szobor mozdulatlanságával. Fekete arcán egy 
izom meg nem rándul. Méltóságának tudatában hallgatja végig, amíg mindenki 
mindent elmondott. Közben kialakul a tömeg általános jogi véleménye és a bíró 
erre támaszkodva, meghozhatja ítéletét. Azt gondolnánk, hogy az ítélet után 
embervér fog folyni, olyan fenyegető a két párt magatartása, de nem így tör
ténik. Az ítéletre elcsöndesednek és megnyugszanak, issi, issi (igen, igen) sza
vakkal. Mélyen meghajolnak a bíró előtt és nem esik több hangos szó.

Ennek fő oka abban rejlik, hogy az abissziniak bírójukat maguk választ
ják. Mindenki lehet bíró, akit erre a tisztségre a császár nevében ,,ba hajle 
Szilászi“ — fölkérnek. Például az utcán nézeteltérésbe keveredett két benn
szülött egy arra haladó idegen egyént, esetleg fehéret is bírónak kérhet. A csá
szár nevében történt felszólításnak mindenki köteles eleget tenni.

Az utcákon mindennapi látványosság az ilyen bíráskodás. Külön érdekes
sége a tárgyalásnak az, ha két gyalogjáró egy történetesen öszvérháton arra 
vonuló, rabszolgáitól kísért urat kér fel a bíráskodásra. Ilyenkor az újdonsült 
bíró úgy oldja meg a problémát, hogy öszvérével csendesen halad tovább és 
útközben ítélkezik a nyergébe kapaszkodó pörös felek között.

„Be hajle Szilászi“, a császár nevében radikálisabban is lehet intézkedni. 
A vetésbe tévedt idegent, vagy a lakásba tolakodót röviden eltávolíthatjuk, ha 
rászólunk a császár nevében. Ha nem engedelmeskedik, joggal következhet 
bármiféle erőszak. Ugyanezzel a figyelmeztetéssel kiált a pásztor a tolvajra 
és ha az nem áll meg, akár le is lőheti.

Vásárok idején az állam maga állít föl az utcasarkokon törvénybódékat, 
megfelelő bírókkal. Ha valakit lopáson érnek, közbelép a rendőrség és a följe
lentőt a tolvajjal összekötve viszik a fogházba. Ha nincs kötél, csak a fehér 
burnuszok csücskeit kötözik össze jelképesen. A tettes most már nem mene
külhet, mert ha futásra gondol, lelövik. így járhat a följelentő is, ha a vád 
alaptalan volt. A fogoly élelmezéséről a följelentő gondoskodik. Ha jómódú em
ber hajlandó jótállni, akkor a bűnöst az ő felelősségére elbocsáthatják.
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A fő a lopott érték megtérítése, súlyosabb esetekben a tolvajt láncra verik. 
A láncra fűzött tettes a piacon kéregethet, hogy az ellopott értéket kárpótolva, 
kiszabadulhasson. Az ítélet évekre is felfüggeszthető és ezalatt a láncot csör
gető koldus néha a kártérítésnél jóval nagyobb összeget is összekeres az utcán.

Ritkább eset, ha az elítélt láncára követ is akasztanak. Ez már azt jel
képezi, hogy hordozója halálra van ítélve és az életéért könyörög. Ha a meg
ölt hozzátartozói beleegyeznek, anyagi kártérítésre terelik a dolgot. Megegyez
nek bizonyos összegben. Ha az elítéltnek nincs pénze, koldulással tesz kísér
letet. A kétségbeesés minden skáláján szívszaggatóan rimánkodik az utcán és 
alig megy el valaki, hogy ne dobna lepedőjére egy pénzdarabot. Ha a kijelölt 
időre így sem jön össze a váltság, kérlelhetetlenül agyonlövik. Halálos ítéle
tet csak az ,,Afa Negus“, a császár szava mondhat ki az ország székhelyén. 
Hetenként kétszer tart a legfelsőbb bíróság ítéletet és utána az elítélteket nyom
ban agyonlövik. Ha a gyilkost bosszú vezette, vagy súlyosabb beszámítás alá 
esik, a sértett hozzátartozóinak joguk van az elítéltre előre beállított fegyver
nek a ravaszát elhúzni. Ez azonban ritka dolog.

A vérbosszú államtanács ítélete nélkül is megesik titokban. Afrika elég 
széles. Csak a hiénák és hollók tudnak róla, de azok nem árulják el a sötét 
titkot.

Divatban van a korbácsbiintetés is. A meztelenre vetkőztetett bűnöst 
szétfeszített tagokkal kötözik le. Hosszú nyélre erősített vízilóbőr korbáccsal 
mérik rá az ütéseket, legföljebb huszonötöt. A szerencsétlen elítélt hátáról cafa
tokban lóg a bőr és hús, hetekig tart, amíg munkaképességét visszanyeri. Ért
hető tehát, hogy a visszaeső bűnöző a legnagyobb ritkaság.

Ha a gazda éjjel idegent talál az udvarán, azt minden kérdés, vagy figyel-

Összebilincselt foglyok.
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meztetés nélkül lelőheti. Csak így korlátozhatják a gyakori lopásokat. Másrész
ről nem célszerű a lövéssel késlekedni, mert a tolvajnak hangtalan fegyvere is 
van, veszedelmes lándzsája és nem tanácsos azt megvárni. A lelőtt tolvaj hullá
ját reggel elszállítják a rendőrök és ezzel az ügy befejeződött.

Gyakran látunk az utcán két, vagy több embert, amint sorbaállva, torkuk- 
szakadtából kiabálnak: ávét, ávét, ávét! Ilyenkor egy alantas főnök ítéletével 
szemben gazdájukhoz fellebbeznek, akinek lakásába nincs joguk bemenni, amíg 
az önként ki nem jön és eldönti a kérdést.

A fehérek és feketék közt támadt pörök elintézésére vegyes bíróságok hiva
tottak. A döntés ilyenkor körülményes és hosszadalmas, néha évekig is elhúzó
dik. Érthető is, hogy a fehérekkel szemben idegenkednek és óvatosak. Afrika 
az Európából kimenekült kétes exisztenciák hazája, akik vagyonszerző vágyu
kat fokozott mértékben érvényesítik. A bennszülött ellenben jó és tisztalelkü 
életet él és hagyományaihoz ragaszkodik. Ha erkölcsi hibák mutatkoznak, azo
kat legtöbbször a fehér emberektől vette át.

Általában nyugodt és csodálatosan bátor emberek ezek a fekete fickók. 
A halálraítélt abissza fenséges nyugalommal várja sorsának beteljesedését. 
Sammáját fejére húzza, hogy arcát ne lássák és nyugodtan várja a halálos 
lövést.

Az életet általában nem becsülik túlságosan sokra. A haláltól nem félnek. 
Ebben rejlik titka annak, hogy erős országot tudtak alapítani és azt annyi 
prédára éhes nagyhatalmi törekvéssel szemben máig is fenn tudták tartani. 
Az olaszokra nemrégiben kegyetlenül rápaskoltak, mikor elbizakodottságukban 
az ország függetlensége ellen törtek. Abisszinia népe igénytelen, de acél- 
izmú emberanyag. A fegyverrel kitűnően tud bánni és szellemi képessége is 
magasan fölötte áll Afrika többi népének.

IRODALOM .

G en th o n  Is tv á n  dr. és N y ila s -K o lb  Jenő : Budapesti Képesköny. Kovács- 
házy Vilmos székesfővárosi tanácsnok előszavával. — 10 ív, 199 képpel, 
Budapest (1933). Somló Béla kiadása, ára 5.80 P.

A Soproni Képeskönyv sikere adta az idegenforgalom nagytávlatú harco
sának, Kovácsházy Vilmosnak a Budapesti Képeskönyv összeállításának gon
dolatát. A szerkesztők finom érzékkel válogatták ki különösen a művészeti 
emlékeket. Kitűnő felvételek jó grafikai megoldásban. Az aláíráson kívül min
den kép a függelékben ügyes, rövid magyarázatot is kap. Nem hasznos a túl
zott rövidítés, amilyen pl. ,,Koronázó Templom“. Legalább a függelékben 
ajánljuk a pontos elnevezés említését. Ebben az esetben: „Nagyboldogasz- 
szonyról nevezett budavári koronázó főtemplom“.

A geográfus érdeklődését elsősorban az első 15 kép kelti fel. Tanulságos 
látképsorozatot kapunk Budáról az 1470., 1572., 1598. évekből, Budáról és 
Pestről látképet és ostromképet 1602-ből, továbbá egy-egy képet 1606, 1684, 
1686, 1737-ből. Buda újra 1761-ből, Buda és Pest 1787., 1815., 1819. évek
ből, míg Pestbuda 1855 körül jelenik meg, mint a nemzeti fejlődés és csinoso- 
dás példázata. ^  _ „ „

T e m e s y  G y ő ző .
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IS M E R T E T É S E K  É S  H ÍR E K  M IN D E N F E L Ő L .

Az Elster-Saale csatorna.

Ennek a csatornának az építését már 1850-ben elhatározták, de mindeddig 
összesen 2.6 km-t építettek meg belőle. 1924-ben fel is oszlott a csatornaépítő 
társaság. A nemzeti szocialista kormány a társaságot 1933-ban újra életre hívta. 
Szerencsére az előkészítő munkálatok már annyira előrehaladott állapotban vol
tak, hogy az építkezést egyes helyeken azonnal megkezdhették. A csatorna 
Creypaunál ágazik ki a Saaleből és a leipzigi kereskedelmi kikötőnél éri el az 
Elstert. A csatornát úgy akarják megépíteni, hogy 1000 tonnás hajók minden 
nehézség nélkül közlekedhessenek rajta. (B . B .)

A Stuttgart—Ülm—Augsburg közötti vasútvonal villamosítása.

A Bécsből Münchenen és Stuttgarton át Párisba vezető, 1386 km hosszú 
vasútvonal Augsburg—Ulm—Stuttgart közötti szakaszának villamosítását a 
múlt év májusában befejezték, úgyhogy most ezen a szakaszon már villamos
mozdonyok vontatják a vonatokat. A villamosított vonalszakasz hossza 393 km, 
az említett Bécs—Páris vonalnak németországi szakasza 560 km, tehát már 
csak 167 km hosszú szakaszon járnak gőzmozdonyos szerelvények. A villamo
sítás az e g é s z  németországi szakaszon nagy időnyereséggel jár, ha meggon
doljuk, hogy csak a München—Stuttgart közötti távolságot a villamosmozdony 
vontatta gyorsvonat 30—47 perccel, a személyvonat 46—80 perccel rövidebb 
idő alatt futja meg, mint a régebbi gőzmozdonyos gyors- és személyvonatok. 
A menetidő megrövidülésének szempontjából azért nagy az említett vonalrész 
villamosításának jelentősége, mert a pálya erős emelkedése a Schwäbische 
Alb-ban, a gőzmozdony számára eddig elég nagy nehézséget jelentett, míg ez 
az emelkedés (Ulm és Beimerstetten között 1:70, Geislingen és Amstetten kö
zött 1:44.5) a villamosvontatás esetében nehézséget és időveszteséget nem 
jelent.

Az említett vasútvonal villamositásával a Deutsche Reichsbahnnak Bajor
ország területén most már 960 km hosszú villamosüzemü vasútvonala van és 
az áramfogyasztás évente 206 millió kilowattórára emelkedett. A vonal villa
mosításakor felhasznált vezeték hossza 720 km, ebből 393 km magára a vasút
vonalra és 327 km a pályaudvarokra jut. A villamosenergiát vízierőből állítják 
elő és az áramot a Walchen tó és a középső Isar mellett épült telepek Münche
nen, Augsburgon, Ulmon és Plochingenen át vezetik Stuttgart mellett a müns- 
teri áramelosztó központba.

A németországi vonalszakasz villamosítása nem érdektelen a magyar 
utazóközönségre sem. Budapestről Párisba két útvonalon lehet utazni: az egyik 
az említett Budapest—Hegyeshalom—Bécs—Salzburg—München—Stuttgart— 
Strassburg—Páris vonal, a másik Budapestről Bécsen, Innsbruckon, Buchson, 
Zürichen és Baselén keresztül vezet, csak Ausztriában (Bécs—Hegyeshalom), 
Németországban (Stuttgart—Kehi között) és Franciaországban vannak még 
nem villamosított vonalrészek. A vonalak teljes villamosítása már nem késhet 
sokáig; a villamosmozdony Párisi közelebb hozza Budapesthez és jelentéke
nyen megrövidíti majd a közel kétnapos út fárasztó unalmasságát. (B . B .)
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A közúti villamos alkonya Olaszországban.

Ciano olasz közlekedésügyi miniszter rendelete szerint többé nem enge
délyezik Olaszországban közúti villamosok építését, mert a társasgépkocsi 
mindinkább növekvő versenye következtében a villamosvasút gazdaságilag és 
technikailag sem fizetődik ki. Az utolsó négy évben 512 km vonalhosszon 
szüntették meg a villamosforgalmat és állítottak társasgépkocsikat a villamos 
helyébe; ebben az évben még további 190 km vonalhosszon fogják a lassú és 
nehézkes villamost megszüntetni. ( B .  B .)

Uj vasútvonal Barcelona—Valencia és Santander között.

A forgalomnak csak nemrégen átadott vasútvonal Spanyolország két leg
nagyobb földközitengeri kikötőjét köti össze az atlanti partvidékkel. A vasút
vonal Burgosban csatlakozik a Madrid—Lisboa vonalhoz, Sorián át Cataluydba 
vezet; Cataluydban kétfelé ágazik; az egyik vonal Valenciában, a másik Barce
lonában végződik. A kis, Ontaneda és Ciudad Dosante közötti vonalrész kivéte
lével, már az egész vonal üzemben van. Jelentősége igen nagy. Asturia vasa 
és szene közvetlen úton kerülhet Katalonia ipari középpontjaiba. ( B .  B . )

Az orosz légiflotta All-Union-Associationjának keletszibiriai repülőexpedíciója.
A Landin vezetése alatt álló expedíció 1932-ben fejezte be kétéves tevé

kenységét. 1931—32-ben Szredne—Kolimszk-ban teleltek. Nyárom motorhajó
val felhajóztak a Kolimszk folyón Nyizsnye-Kolimszkíg. Majd visszatérve a 
tengerpartra, továbbrepültek a Csukocsa torkolata felé és Kresztovszki szi
geten, az Indigirka torkolatvidékén, továbbá a Kromszkája és az Omuliakszkája 
öböl vidékén végeztek kutatásokat. Az expedíció utolsó állomása a Lena tor
kolat volt. ( B .  B .)

A Spitzbergák szénkivitele.

A „Store Norske Spitzbergen Kulkompani“ nevű norvég társaság 1933 
nyarán 275.000 tonna szenet szállított külföldre, a grönfjordeni orosz rész
vénytársaság pedig 60.000 tonnát. Tehát a Spitzbergák összes szénkivitele a 
múlt évben elérte a 335.000 tonnát. (B . B .)

Orosz geológiai expedíció Novája Zemlyán.
A ieningrádi Geológiai Társaság 1931-ben és 1932-ben expedíciót küldött 

Novája Zemlyára. Öt tudós dolgozott a déli nagyobb, három az északi ki
sebb szigeten. Piriiét, rezet, bitument és cinket találtak. ( B .  B .)

Az I. Péter és a Bouvet sziget
állami hovatartozását 1933 március 24-én törvénnyel szabályozták. Azóta 

a két sziget Norvégia fennhatósága alá került, közigazgatásukról a norvég 
kereskedelemügyi minisztérium gondoskodik. ( B .  B .)

A délurali Meleghegy.

Az orosz tudományos akadémia meghívására 1932 folyamán a német 
B ic k c l professzor fiával együtt egy délurali orosz expedíción vett részt. 150
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évvel ezelőtt ugyancsak az orosz tudományos akadémia bocsájtotta útjára azt 
az expedíciót is, amelyiken P a la ss  felfedezte az úgynevezett „Meleghegy“-et, 
a Földnek ezt a balneológiái és geológiai különlegességét. A Meleghegy a 
keleti hosszúság 58°-a alatt, a szibériai vasútvonal Cseljabinszk—Ufa közötti 
szakaszán levő Kropacsevo kis vasútállomástól 42 km-re ÉÉK-re fekszik a 
Jurezanj folyó mellett. A Meleghegy a folyó jobbpartját követő és a folyó felé 
meredeken leszakadó hegyvonulat egyik darabja, a hegyvonulattól mély bevá- 
gódások választják el és kapcsoló szerepet játszik a nyugat—keleti irányban 
húzódó Jangan-tau hegység és más hegyláncok között. A környék általában 
magas, több kiemelkedő hegyvonulattal koronázott fennsík és a fennsík átla
gos magassága kb. megfelel a Meleghegy csúcsmagasságának. A Meleghegy 
lábánál egészen szabályos ásványi összetételű hideg forrás fakad. A hegynek 
a folyó felé fordított oldalát nagyobbrészt erdő borítja, a hegyoldalon a nö
vényzet helyenkint különösen dús. A Meleghegynek csodálatosan olyan magas 
a hőmérséklete, hogy még az ottani erősen hideg telek ellenére sem marad 
meg rajta a hó .és ha már 1.5—2 m mélységig leásnak a hegy oldalában, a ki
ásott gödörben 45—50°-os hőmérsékleteket lehet mérni. Annál különösebb ez 
a sajátságos jelenség, mert egészen elszigetelt és csak a Meleghegyre kor
látozódik.

Az expedíció a Meleghegy oldalában, a Kaukázus egyes helyeihez ha
sonlóan, egészen kezdetleges fürdőéletet látott. A Meleghegynek a folyó felé 
néző oldalán, közel a hegy csúcsához, hosszú, deszkából épített pajta húzódik. 
A pajtát ugyancsak deszkából épített keresztfái két egyenlő részre osztja, az 
egyik rész a férfiak, a másik a nők részére van fenntartva. Mind a két rész
ben, a középvonalon, mesterségesen ásott 1.5 m mély árok fölé széles lyukak
kal ellátott deszkapadozatot készítettek. Ezek a nyílások arra valók, hogy 
akik a gödörbe szállnak s abban gőzfürdőt vesznek, ezeken a lyukakon át a 
fejüket kidugva, juthassanak friss levegőhöz. Az egész pajtát forró gőzfelhő 
tölti be, a gőz a sziklaárok repedéseiből tör elő. Az árokban fürdő betegek 
bőre a magas hőmérsékletben (kb. 50°) egészen kivörösödik és a forró gőz
ben való tartózkodás természetesen igen erős izzadással jár. Valószínű, hogy 
első esetben a szálban álló sziklák repedéseiből szabadon feltörő gőzök kel
tették fel a környéken barangoló lakosok figyelmét erre a csodálatos termé
szeti jelenségre. Ezt azután igyekezték is a maguk módján kihasználni. A be
tegek minden orvosi tanács vagy beavatkozás nélkül, csak a régi hagyomá
nyok és szokások szerint, 1—2 héten át, naponta egyszer, olykor azonban több 
ízben is használják a fürdőt. A mindenkori fürdőközönség a pajta közvetlen 
szomszédságában levő, ugyancsak fából épült házban, kezdetleges priccseken 
talál éjjeli szállást; élelmezéséről mindenki maga gondoskodik és azt a szabad 
ég alatt készítik el.

A gázok kémiai vizsgálatakor kitűnt, hogy azokban chlor- vagy kéntar
talmú anyagok nincsenek, egyedül szénhidrogénvegyiileteket lehet bennük ki
sebb mértékben találni. A mélységmérések azt bizonyítják, hogy a mélység
gel nemcsak a kőzet hőmérséklete emelkedik, hanem páratartalma is. Maga a 
Meleghegy lényegében világosbarna bitumenes, mésztartalmú, könnyen töre
dező kőzetből áll, ezt a főkőzetanyagot csak ritkábban tarkázzák fekete kőzet- 
sávok. A Meleghegy geológiai helyzetére jellemző, hogy környékén nagy, 
1000 méteres magasságkülönbségeknél is nagyobb elvetődések történtek. 
A vizsgálatok szerint nagyon valószínűnek látszik, hogy a Meleghegy két egy
mást metsző és mélyen lenyúló törésvonal felett fekszik. A nagy mélység forró
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gőztömegei ezeken a törésvonalakon emelkednek fel és fűtik át az egész hegy 
kőzetanyagát. A szénhidrogének valószínűleg a gőzöktől átjárt karbonrétegek
ből. kerülnek elő. Feltűnő, hogy radioaktív hatásoknak semmi nyoma sin
csen. (K . A .)

A Stratil-Sauer expedíció.
Dr. Stratil-Sauer, aki 1924—25 folyamán afghánisztáni expedíciója idején 

olyan kellemetlen helyzetbe került, hogy hosszú időn át élete is veszélyben for
gott, perzsiai expedíciójáról visszatért. Expedíciójára 1931-ben indult el. Egy 
évig Törökországban tartózkodott. 1932 nyarán a Desti Luth kutatására indult, 
de közben megbetegedett. Felgyógyulása után Perzsiában Kirmántól délre vég
zett morfológiai kutatásokat, Perzsia legmagasabb, vulkanikus eredetű hegy
vidékén. 1932—33 telén öt nagyobb úttal szelte át a Luthot. Térképezett és 
morfológiai megfigyeléseket végzett. Megállapította, hogy a nagy Luth me
dence több kisebb medencére tagolódik, ezek a keviresedésnek más és más 
állapotában vannak. A medence közepe nagy, sokszögűén összehasadozott, 
sós agyagsivatag. ( B . B .)

A Gabriel házaspár belsőperzsiai kutatásai.
A házaspár 1933 nyarán utazott Perzsiába, hogy 1928-ban megkezdett 

kutatásait folytassa. Három úttal szelték át a belsőperzsiai nagy sós siva
tagot. A sivatag morfológiáját és a sóstavak hidrográfiai viszonyait tanulmá
nyozták. Elsőnek járták be és kutatták ki a Chorassan környéki kevirt. Itt a 
keviresedéssel és talajkutatásokkal foglalkoztak. Taurumtól észanyugatra meg
találták a régi Charasm város romjait. Útjuk július elején Medsedben ért 
véget. ( B .  B .)

A japáni polgári légi közlekedés.
Mivel Japánban kevés síkság van és különösen Középjapánban a légköri 

viszonyok is igen kedvezőtlenek, a japáni polgári légi közlekedés csak a leg
nagyobb nehézségek között tud fejlődni. Még 1932-ben sem volt több a bere
pült távolság hossza 3 millió kilométernél. Ezidőszerint Japánban öt repülő- 
társaság bonyolítja le a forgalmat. Az öt társaság a következő nevezetesebb 
vonalakon járatja gépeit: Tokio—Dairen (Mandzsúria) 2108 km; Osaka— 
Shanghai 1450 km; Osaka—Matsuyama 290 km; Tokio—Shimizu 260 km és 
Tokio—Niigata 380 km. Ezeken a vonalakon a közlekedés állandó, míg néhány 
más vonal forgalma időszakos. ( B .  B .)

A Földközi tenger — vízerő forrás.
A Földközi tenger vizét már sok mindenre fel akarták használni. Amikor 

nem ismerték még eléggé a Szaharának és környékének topográfiai viszonyait 
és azt hitték, hogy a nagy sivatagok a tenger szintjénél mélyebben fekszenek, 
arról álmodoztak, hogy a sivatagos vidékeket a Földközi tenger bevezetett 
vizével teszik majd bőségesen termékennyé és kihasználhatóvá. A Szahara terü
letén végrehajtott pontosabb mérések ezeket a álomképeket halomra döntöt
ték és újabban legfeljebb a teljesen tájékozatlan „világmentők“ kockáztatják 
meg a napilapok hasábjain ennek a halott tervnek a feltámasztását. Sokkal 
több alapja van — a sivatagos vidék topográfiájának pontosabb megismerése
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nyomán — annak a tervnek, amelyik a Földközi tenger vízerőkészleteit akarja 
az egyes, jelentékeny mélységben fekvő süllyedések révén kihasználni.

Egyiptomban John Ball, a Sivatagkutató Intézet hosszabb időn keresztül 
volt igazgatója, a Libiai sivatag egyik legnagyobb, a tenger szintje alá is 
lenyúló mélyedésének, a Quattarának, az utolsó öt esztendőben végrehajtót! 
tüzetesebb felkutatása során jutott arra a gondolatra, hogy a mélyedés és a 
Földközi tenger közötti magasságkülönbséget a Földközi-tenger vizének erő- 
művi kihasználására lehetne felhasználni. A Quattara mélyedés legészakibb 
pontja egyenes vonalban ugyanis csak 56 kilométer távolságra van a Földközi 
tenger partjától és 247 km-re fekszik a Nilus deltáján lévő Tantától. Tanta az 
egyiptomi közlekedés igen jelentékeny középpontja, a Kairóból kiinduló vasút
vonal ugyanis itten ágazik el Alexandria és Port Said felé. Mindenesetre érde
kes, hogy a mélyedés területét, aránylag könnyen megközelíthető volta elle
nére, csak 1926-ban fedezték fel. A Quattara mélyedés legnagyobb hossza 
északkelet-délnyugati irányban 300 km, legnagyobb szélessége 145 km, terüle
tének kiterjedése 20.000 négyzetkilométer, legmélyebb része pedig 134 m-rel 
van alacsonyabban a Földközi tenger szintjénél. A Libiai sivatagban lévő többi 
hasonló természetű mélyedés mind nemcsak sokkal kisebb, ihanem azok legna
gyobb mélysége sem haladja meg a 45 m-t.

Ball a Quattara mélyedés űrtartalmát 1167 köbkilométernek számította 
és eszerint ebben a mélyedésben sokkal nagyobb vízmennyiséget lehetne elhe
lyezni, mint amennyi az Arai tóban van, mert annak víztömege csak 960 km3. 
Az egész mélyedés háromnegyed része, vagyis 15.000 km2, a Földközi tenger 
szintjénél 40 m-rel alacsonyabban fekszik. Ball számtalan fúrással felkutatta 
a Quattara mélyedés és a Földközi tenger között az altalaj földtani viszonyait 
is és megállapította, hogy a Földközi tenger partjától a Quattara mélyedés felé 
20 km távolságig lehet nyílt csatornát építeni, azután a Földközi tenger vizét 
a felül maradó 36 km távolságon csak földalatti csatornán lehetne a Quattara 
mélyedésbe vezetni.

Különböző meggondolások alapján a tervezők legcélszerűbbnek tartják, 
ha a Földközi tenger vizét három, egymás felett, emeletesen 50, 60 és 70 m 
magasságban torkolló csatornákkal vezetik be. A szakértők szerint ilyen módon 
a vízerőtelep villamoserőszolgáltatása elérné a walchentavi művek teljesítőké
pességét. Természetesen azzal is számot kell vetni, hogy a nagy elpárolgás 
miatt jelentékeny lenne a tervezett tóvíznek besűrűsödése is, de mindamellett a 
becslések szerint a tó csak évszázadok múlva érné el a Holt tenger sótartal
mának fokát.

A naponta 4 mm-es elpárolgás következtében a tó szintje önmagától sza- 
bályozódnék és a kitermelhető sómennyiség is hozzájárulhatna a nagy tőkebe
fektetések törlesztéséhez.

Természetesen ma még nagyon is kérdéses, hogy a csatornák, a vízerőtelep 
építése és az áramnak egészen Tantáig való elvezetésével járó hatalmas kiadá
sok megtérülhetnek-e. Ball, az eszme felvetője, azzal a feltételezéssel is igyek
szik tervének népszerűségét emelni, hogy a Nilus deltájának ipara rövid időn 
belül ki fog alakulni és más energia hiányában a quattarai villanytelep gazda
ságos fogyasztója lesz. K. A .
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A Becsuánaföld gazdasági válsága.
A világháború előtt a művelt államok viszonylagos jóléte és rendezett 

gazdasági élete közepette divatos volt a szegény „vademberek“ nyomorát em
legetni, néger gyermekek fölruházására és oktatására gyűjteni. Most azonban 
a civilizált világ gazdasági válsággal küzd, kinek jutna eszébe a távoli föld
részek színes lakóinak mostoha helyzetével foglalkozni? A színes fajok nyo
mora pedig nem enyhült az idők folyamán, hanem fokozódott s valójában éppen 
olyan súlyosan érinti őket is a gazdasági válság, mint minket.

A Becsuánaföld lakóinak kétségbeejtő helyzete legutóbb arra késztette 
a Délafrikai Unió kormányát, hogy komolyan tanulmányozza a bajok erede
tét és orvoslásuk módját. Az erre a célra kiküldött bizottságot C. F. Rey ve
zette. Becsuánaföld 712.237 km2 területének nagy része a Kalahári sivatagon 
van. Olyan puszta, sivár ez a vidék, hogy egy-egy négyzetkilométernyi terüle
tén „2 bennszülött, 7 marha és 5 kis koró“ tengődik el. Természetesen nem 
egyenletesen elosztva, hanem a vizek mellett tömörülve. Becsuánaföld nyomo
rúságának főoka ugyanis a vízhiány. A bemangvato törzs főnöke hiába dicsek
szik azzal, hogy területén 744 helyen található „valamilyen“ víz, de ezek a 
helyek 30.000 km2-en vannak szétszórva. A bővebb vízerek mellett az apró fal
vak szorosan egymás közelében sorakoznak, úgy, hogy 25—30.000 lakosú váro
sokká nőnek. Minden kis falu művelhető földje és ettől különálló legelője, kü- 
lön-külön elhatárolva, 70— 100 km távolságban van a vízparti lakóhelytől. 
A pásztornépség tehát úgyszólván egész éven át, a földművesek novembertől 
májusig távol vannak a falutól. Képzelhető ilyenformán, hogy életük nem 
valami könnyű. Vidékenkint az álomkór elterjedt, sok áldozatot szedő népbeteg
sége is tizedeli soraikat.

A kiküldött bizottság a Becsuánaföld vízhiányán a meglévő vízkészletek 
megóvásával, gátak építésével és az Okavangó delta vízereinek csatornázásá
val, a medrek kotrásával akar segíteni. Mélyebb, tisztán tartott medrekben a víz 
távolabbra eljut és nagyobb területet tesz legeltetésre és művelésre alkalmassá. 
A Kalahári sivatagnak közepe felé mélyedő területén mélyfúrásokkal kísérlik 
meg a talajvizet elérni és ártézikutakat létesíteni. A klímának megfelelő szarvas- 
marha fajták és takarmánynövények tanulmányozása révén a marhaállományt 
akarják növelni és feljavítani; bőrkikészítő üzemekkel a tenyésztés jövedelme
zőségét fokozni. Következő feladat lenne azután a piacok és a hozzájuk vezető 
utak építése. Ezt a célt szolgálná a Matetsi—Gobabis között létesítendő, a 
Kalahárit keresztező vasútvonal is. A közegészségügyi viszonyokon az álomkór 
megelőzésével és gyógyításával igyekeznének javítani. P. /.

A világ legmagasabb városa.
A perui Andok láncai közé ékelt völgyben vetették meg 1630 körül a világ 

legmagasabb városának, C erro de l P a sc o -nak alapját, 4300 m magasságban 
a t. sz. felett. Ez a magasság még Peruban is sok, ahol háromezer méteren 
kukoricát, közel 4000 m magasságban pedig még mindig termelnek quinoat 
és ocat. Nem is földművelők telepítették, hanem bányászok. Híres ezüstbányái 
ma már kimerülőfélben vannak ugyan, de az alapítása óta eltelt három évszá
zad alatt több mint 3000 millió pengő értékű ezüstöt bányásztak ki lakosai. 
Ezért már érdemes ilyen magasban is lakni. Éghajlata rendkívül hideg. A téli 
hónapok alatt állandó, metsző fagyos szelektől szenvednek lakosai. Évi közép
hőmérséklete mindössze 4-5° C. A jól fizető világhírű bányák időnkint roppan-
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túl megduzzasztották a lakosságát, ma még mindig 12—13.000 lelket szám
lál. Limával vasúti vonal köti össze s fahelye Junin tartománynak. Jelentősége 
a bányák kimerülésével és az ezüst árának állandó lemorzsolódásával egyre 
veszít ugyan, de mint székhely s mint a perui centrális vasút egyik fontos állo
mása, s megmaradt lakosainak tekintélyes számánál fogva is, Cerro del Pasco 
méltán érdemli meg a v ilá g  le g m a g a sa b b  vá ro sá n a k  nevét. ( m . t .)

A világ legmagasabb vasútja.
A vasúti vonalak magassági világrekordját Délamerika tartja. Pár évvel 

ezelőtt még a keskenyvágányú fogaskerekű T ra n sa n d in o , mely a C ordon  
R e a l-nak nevezett chilei centrális Andokat a Cumbre-hágó alatt fúrt hosszú 
alagúttal — az „amerikai Simplonnal“ — szelte át, volt a világ legmaga
sabb vasútja. A pálmát azonban nemsokára az A rica  — L a  P a z  vasút ragadta 
magához, de még jóformán tudomást sem vett a világ erről az újabb rekord
ról, amikor megépült a perui Central-vasút, a F errocarril C en tra l de  P eru , 
mely Casapolcanál 4150 m t. sz. f.-i magasságban vág neki a hágónak s a 
következő 17 kilométeres szakaszon ezer méterenkint 28—30 m emlekedéssel 
T ic lio  állomásánál éri el a legmagasabb pontját 4775 m t. sz. f.-i magas
ságban. Ez a vasúti vonal szabványos nyomtávú. Keskenyvágányú hegyi vonalak 
magasabbra is vezetnek. Bolíviában 4782 m a rekord, de a világrekord itt 
is Perut illeti meg. Ticlio-ból egy keskenyvágányú szárnyvasút épült M o ro -  
cocha  bányavárosba, s ez a vasút 4835 m t. sz. f.-i magasságával a Mont 
Blancnál is magasabb. A morocochai lengendás hírű bányák kiaknázására épült 
ez a költséges szárnyvonal, amely ezidőszerint a világ legmagasabb vasúti 
vonala. (m . t . )

Norvég kutatók Grönlandban.
Élénken emlékezetes még a keletgrönlandi norvág-dán konfliktus. Ennek 

a konfliktusnak a következményeként egész sereg norvég tudós kereste fel az 
elmúlt évek folyamán a vitás területet, hogy ott kutatásokat végezzen. 1929-ben 
Anders Orvin, 1930-ban Adolf Hoel expedíciója dolgozott Keletgrönlandban; 
még Finn Devoid vadászexpedíciójának is voltak tudományos résztvevői. Az 
expedíciók térképészeti, vízrajzi, földtani és élettani kutatásokat vé
geztek. ( B . B .)

Eszkimó felfedező.
Északamerikától északra a Jeges tenger végtelenül sivár területe csak

nem fehér folt a térképen. A kutató expedíciók hajóin, repülőgépein kívül csak 
egy-egy elszánt cethalászhajó vetődik el ide. Ilyen cetvadász az eszkimó T a k -  
p u k  is. Megbízható, becsületes, egyszerű embernek ismerik hazájában, Port 
Barrow északalaszkai kikötőben és tudják róla, hogy eszes, bátor, kitűnő 
hajós. 1931 végén hosszabb vadászatról érkezett haza és érdekes felfedezés
ről számolt be. Szóbeli közlését Északalaszka kitűnő tanulmányozója, C harles  
D . B ro w e r  tette közzé. A közlés a következő: 1931 szeptemberében Takpuk 
vitorlása a nyugati hosszúság 147— 148 foka között járt. Szép tiszta idő volt, 
amikor a látóhatár szélén szárazföldet pillantottak meg. Odairányították hajó
jukat és amikor a hajó orra partot ért, a hátsó részén lebocsátott mérőón 36 m
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mélységet jelzett. Takpuk és hét eszkimó társa partraszállt, hogy megkezdje 
kutató sétáját. A sziget főtengelye északnyugati-délkelet irányú, szélessége 
és -hossza körülbelül fél mérföld, partjai szaggatottak, a szélfelőli oldalon 
uszadékjég torlaszolja el. A sziget legmagasabb pontja a délkeleti parton 
emelkedő 15— 18 m-es domb, innen fokozatosan lejt északnyugat felé. A talaj 
görgeteges, itt-ott emberíejnagyságú szikladarabok feküsznek, apró tavak 
csillognak mindenfelé. A szerves világot gyér fű- és mohanövényzet képviseli, 
de az állatvilágnak semmi nyoma. Uszadékfát sem láttak. Ezeket az állításo
kat az egyik eszkimó fényképfelvételei igazolják.

Hol van Takpuk szigete? A hosszúságot hozzávetőlegesen ismerték, a 
szélességre pedig abból következtettek, hogy teljes vitorlázattál, kedvező szél
viszonyok mellett az új szigetről 12 óra alatt értek Cross szigetére. Becslé
sük szerint ez a távolság 80 mérföld, az új sziget tehát félúton van Cross és 
Pole sziget között: Brower szerint az északi szélesség 71° 20’ és nyugati 
hosszúság 145° 30’ alatt.

A Jeges tenger gondos tanulmányozói Takpuk felfedezéséről értesülve, 
felvetették azt a kérdést, miként lehetséges, hogy az egyébként gondosan ta
nulmányozott vidéken eddig senkisetn talált rá a szigetre? A cetvadászokon 
kívül századunkban 3 kutató hajó és 3 repülőgép kerülgette Takpuk szigeté
nek helyét. Legközelebb (50 mérföld) járt hozzá 1907-ben Mikkelsen hajója 
és mélységméréseket végzett. Az idő akkor felhős volt, de ködről nem szólnak 
a feljegyzések. A földrajzi hosszúságot a sűrű felhőzet miatt nem tudták meg
határozni, a szélesség 71° 12’ volt. A napló szerint keleten ,,sötét és nehéz“ 
volt az ég. Talán Takpuk szigetének sötét foltját tükrözték a felhők.

1918-ban a canadai sarki expedíció kereste fel ezt a vidéket. Szárazföl
det nem láttak, de a mélységmérésekből azt állapították meg, -hogy a kontinen
tális talapzat szélén járnak. A talapzat széle itt délre volna Takpuk szigetétől, 
tehát a sziget a talapzat egy elszakadt darabján lehet, mert leírása nem vall 
vulkáni eredetre.

Fölmerült az a kérdés is, vájjon nem hordalékkal borított, hatalmas úszó 
jégtábla-e az új sziget? A jégtakaró összefügghetett a szárazfölddel, vagy a 
tengerparttal, aztán levált, északra vándorolt és még hosszú ideig kóborolhat 
a Jeges tengeren, míg lassan elpusztul.

Más föltevés szerint Takpuk szigete azonosítható lenne Keenan földjével. 
Ezt a szigetet 151° és 145° hosszúságok között látták Keenan John cetvadász- 
kapitány és társai a múlt század közepetáján, de nem kötöttek ki rajta. Keenan 
szigetét a nyolcvanas évek óta minden sarki térkép ábrázolja, de más és más 
helyen.

Még nem sikerült eldönteni, hogy Takpuk szigete szárazföld-e, ha való
ban sziget, a tengeralatti talapzat felbukkanó része-e, vagy a tengerfenék mé
lyéről előtört vulkán csúcsa. De amint létezőnek fogadta el a tudomány Keenan 
földjét, miért ne juttatná ezt a dicsőséget a becsületes eszkimó Takpuknak is? 
A Jeges tengeren lehet még ismeretlen szigetekre bukkanni. Bizonyítja ezt az 
orosz S e d o v  kutatóhajó esete, amely 1930-ban fedezte fel a Ferenc József föld 
közelében lévő Vize szigetet. ( P  ] . j

A sz e rk e sz té sé rt és  k iad ásé rt felelős: Kéz Andor dr.

„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.
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A F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

K Ö R Ö S I  C S O M A  S Á N D O R  Ú T J A .
— C s o r n a  s z ü l e t é s é n e k  s z á z ö t v e n e d i k  é v f o r d u l ó j á r a .  —

Irta B a k ta y  E rv in  dr.

Százötven évvel ez
előtt, 1784 április 4-én, 
Háromszék megye Kőrös 
nevű községében, Csorna 
Andrásnak és feleségének, 
Gócz Ilonának fia született 
s a keresztségben a Sándor 
nevet nyerte. Ősei székely 
kisnemesek, katonák és ha
tárőrök voltak. Csorna Sán
dor nyílván tőlük örökölte 
a rendíthetetlen bátorságot 
és az akadályt nem ismerő 
kötelességtudást. Katona, 
harcos vált belőle is, de 
kard helyett a tudás fegy
verével küzdött, a Tudo
mány úttörő harcosa lett. 
Már korán kitűnt értelmi 
képességeivel és elemi ta
nulmányainak elvégzése 
után szülei a nagyenyedi 
kollégiumba küldték. A ti
zenötéves Sándor fiúnak 
azonban az élet semmitsem 
adott ingyen, vagy olcsón. 

A szegény székely kisdiák csak úgy végezhette el a középiskolát, hogy nála 
szerencsésebb, jobbmódú tógátus diákokat szolgált a kollégiumban. Diák 
szolgalegény volt Sándor, a nagyenyedi ősi Kollégium későbbi dicsősége. 
Söpört, tisztogatott a kollégiumi szobákban, az öreg diákok csizmáját puco- 
válta szép fényesre, talán borért, dohányért szalasztották az idősebb akadémis- 
ták, — de a kisfiú felhasznált minden percet arra, hogy tanuljon, gyarapodjék

Körösi Csorna Sándor.
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tudásban, s ha kellett, az éjszakából, a pihenéstől lopta el az időt. Elsősorban 
a történelem érdekelte. Herepei, a történelem tanára, a szokásos tananyagon 
kívül felhívta diákjainak érdeklődését az akkoriban felmerülő új kérdésekre is. 
A magyar nép és a magyar nyelv eredete foglalkoztatta a tudós professzort és 
ezek a kérdések nagyon mély hatást tettek Csorna Sándorra. Állítólag már ott, 
a nagyenyedi kollégiumban fogadalmat tett két diáktársával együtt, hogy 
tanulmányaiknak befejezte után útrakelnek és nem nyugosznak addig, amíg fel 
nem kutatják Ázsiában a magyarok rokonait vagy ottmaradt őseiknek leszár
mazottjait. A fiatalos lelkesedésből született fogadalmat utóbb aztán egyedül 
Csorna Sándor váltotta be. Legalább a szándék és az elszántság megvolt benne 
ahhoz, hogy felfedezze a magyarok ázsiai véreit, ha ezt a célját nem is érhette 
el soha.

Csorna elvégezte a felsőbb tanulmányokat is és tanár lett a kollégiumban. 
1815-ben sikerrel letette a vizsgát, amelytől külföldi tanulmányútja függött. 
Göttingenbe ment s az ottani egyetemen Eichhornt, a híres philológust hall
gatta. A nagyenyedi kollégium akkoriban, s már régebben is, angol támoga
tásban részesült. Angol pénzsegély tette lehetővé Csorna németországi tanul
mányait is. Talán már ez a körülmény megérlelte Csornában a becsülést és a 
hála érzetét a nagy angol nemzet iránt. Később is, hosszú és viszontagságos 
ázsiai útján, majd tibeti és indiai tanulmányainak ideje alatt, mindig az ango
lok támogatták. Göttingenben keleti nyelveket tanult és arab forrásokban 
kutatott, hogy adatokat találjon a régi magyarokra vonatkozólag. Ekkor már 
határozottan kialakult benne a szándék, hogy előbb-utóbb elindul Ázsiába.

1818-ban visszatért Nagyenyedre. Szép jövő, eredményes pálya, polgári 
jólét és nyugodalmas élet várt ott reá, a fiatal, nagyképzettségü, külföldet járt 
tanárra. De Csorna édeskeveset törődött a kecsegtető kilátásokkal. Ekkor már 
csak a keleti utazás gondolata foglalkoztatta. Eredetileg az volt a szándéka, 
hogy Oroszországon át megy Ázsiába, ezért szükségesnek tartotta a szláv 
nyelvek ismeretét is és 1819 elején Temesvárra, majd Zágrábba ment, hogy 
szerbül és horvátul tanuljon. Aztán ismét visszatért Nagyenyedre, de már 
néhány nap múlva beállított barátjához, Hegedűs tanárhoz és kijelentette: 
„Holnap, Isten segedelmével, indulok!” Hegedűs így jegyezte fel Csorna útra- 
kelését: „Másnap reggel újra belép szobámba, könnyűszerűleg öltözve, mintha 
csak mezőre indulna frissülés végett. Le sem ült, hanem csak ennyit mondott: 
— Még egyszer kívántam látni. — Ekkor mindketten kiindulánk a Szentkirály
utcán, mely a szebeni útnak vezet. Itt a mezőn végképen megváltunk. Sokáig 
néztem utána, míg a Marosig elhaladt és szívemben a „mentem mortalis tan- 
gunt” érzelme megsajdult . . .”

így indult el Körösi Csorna Sándor Ázsiába, kezében bottal, zsebében az 
ajándékba kapott száz forinttal. Kenderessy Mihály kormányszéki tanácsos 
látta el ezzel az összeggel, — de valószínű, hogy Csorna útrakelt volna 
üres zsebbel is. Gyalogszerrel vágott neki az ismeretlen világnak és pillanatig 
sem kételkedett abban, hogy célhoz ér. T ö b b  m in t tiz e n ö te ze r  k ilo m é te res  u ta t 
já r t be. Ez az adat egészen hozzávetőleges. Ami a térképen 15.000 km, az a 
valóságban, a kanyargó utakon, a karavánok nyomdokain, a kígyózó hegyi 
ösvényeken jóval több. Csak hébe-hóba, alkalomadtán szállt lóra, vagy vett 
igénybe valami kényelmesebb alkalmatosságot; az út javarészét mindvégig 
gyalog járta be. Körösi Csorna Sándor, különösen abban az időben, utazónak, 
világjárónak is jelentékeny lett volna. Sajnos, zárkózott szerénységében nem 
is gondolt arra, hogy utazását, élményeit, tapasztalatait leírja. Pedig mennyit 
láthatott, mennyi megfigyelést tehetett a hosszú úton! Hiszen útvonalán nem
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egy olyan vidéken hatolt keresztül, ahol előtte talán még nem is járt európai. 
Csorna azonban megelégedett azzal, hogy szűkszavú jelentéseiben útjának csu
pán főbb állomásait sorolja fel. Ezeket a jelentéseket sem jószántából írta, ha
nem kénytelen volt vele, amikor a maga igazolására beszámolt útjáról és cél
jairól a britindiai hatóságoknak.

Nagyenyedről Nagyszebenen át elérte az Olt völgyét, átkelt a határon 
Romániába és Bukarestbe ment. Innen délnek fordult, Ruszcsuknál átkelt a 
Dunán és elérte Szófiát, majd Plovdiv-on (Phillippopoly) át Istanbul felé igye
kezett. Útközben hírét vette, hogy a török fővárosban pusztító járvány dühöng, 
erre Enosznak tartott s e kis kikötőben hajóra szállt. A levantei vitorlás elvitte 
Alexandriába, Egyiptomba. Nem a legegyenesebb út Ázsia felé, — de Csorná
nak fel kellett használnia a kínálkozó alkalmakat. Egyébként csak hasznára 
válhatott az alexandriai kirándulás, mert ott az arab nyelvet is gyakorolhatta. 
Alexandriából hajón Cyprusba, innen Szidonba, Bairutba és Tripoliba vitor
lázott. Most már Ázsiában volt. Latakiából Haleb-be, majd Orfán, Merdinen 
át Mosszulba érkezett. Itt tutajra szállt és a Tigris folyamon leereszkedve érte 
el Bagdadot. Újra gyalogosan folytatta útját Kirmansáh és Hamadán érinté
sével Teheránig, Perzsia fővárosáig. Itt pihenőt tartott, az ottani angol meg
bízott megérkezésére várva. Honfitárssal is találkozott Teheránban s ez erejé
hez mérten támogatta. Teheránból aztán, karavánhoz csatlakozva, elindult 
északkelet felé. Mérvén át Bukharába ért. Közelgett céljához, hiszen Közép- 
ázsiába akart jutni. Ott, az Uraitól keletre fekvő vidékeken, Turkisztánban, 
vagy még messzebb, a mongol pusztákon remélte megtalálhatni a magyarok 
„Ázsiában maradt véreit” vagy rokonnépeit. De Bukharában vissza kellett for
dulnia. Háborús veszély fenyegetett és híre járt, hogy erős orosz hadsereg 
közeledik. A nyughatatlan, tevékeny szellemű székely vándor elhatározta, hogy 
Indiába megy és onnan próbál majd eljutni Középázsiába. Balkhon, Kulmon 
és a Bamiani szoroson át elérte Afghánisztánt és Kábult. Háboríttatlanul jár
hatott Ázsiának ezeken a nyugtalan, zavargó,* bizonytalan területein — minde
nütt az ország szokásait követte, ázsiai köntöst viselt és tudott a nép nyelvén 
beszélni. S z k a n d e r  b é g n e k , vagy teljes névvel S z k a n d e r  b é g  e z  M u lk - i-R u m -  
nak nevezte magát: ,,a Törökországból (tágabb értelemben Európából) való 
Sándor úr” — ez volt a muzulmán jellegű név jelentése.

Csorna, anélkül, hogy sejthette volna, ekkor már egyre inkább közeledett 
életének igazi céljához, sorsszabta rendeltetéséhez. Kábulból a Khaibár szoro
son át elérte India határát. Útközben, még afghán területen, két francia tiszttel 
találkozott s ezekhez csatlakozva járta végig az utat India határától Pesávaron 
(Peshawar) át Lahorig, a Pandzsáb fővárosáig. A Pandzsáb akkoriban (1822) 
még nem állt brit fennhatóság alatt. Az egyszerű szikh törzsfőből uralkodóvá 
emelkedett Randzsit Szingh mahárádzsa akkortájt alapozta meg a pandzsábi 
szikh államot. Ventura tábornok, Napoleon egykori katonája — vele s egy 
másik tiszttel találkozott Csorna India határán — egyike volt a lángelméjű szikh 
fejedelem munkatársainak a pandzsábi hadsereg modernné szervezésében. 
Csorna Lahorból Amritszáron át Dzsammuba ment, hogy a Himálaja első hegy
láncán átkelve elérje Kasmírt. Kasmir fővárosában, Szrinagarban, egyideig 
várakoznia kellett, hogy megfelelő utitársakat találjon. Ezek az utitársak való
színűleg nyugattibeti vagy járkendi kalmárok voltak, — manapság is ezek jár
ják leginkább a Szrinagarból Nyugattibeten és a Karakórumon át Kínai Tur- 
kisztán felé vezető útvonalat. 1822 június 9-én Csorna megérkezett Leh-be, 
Ladákh (Nyugattibet) fővárosába. Azonban sorsa megint akadályt állított 
elébe. „Itt azt tapasztaltam, — írja későbbi jelentésében — hogy a Járkend
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felé vivő út nehéz, költséges 
és keresztényre nézve ve
széllyel járó . . Nyílván 
elfogyott már a magával ho
zott kevés pénz is. Nagyon 
súlyos helyzetben kellett len
nie és nagyon kilátástalan
nak tarthatta a további pró
bálkozást, mert saját szávai 
szerint 25 napi veszteglés 
után elhatározta, hogy visz- 
szatér Lahorba. Talán abban 
reménykedett, hogy Ventura 
támogatásával munkát talál 
és pénzt szerezhet a tovább
utazáshoz. Valószínű a fel
tevés, hogy Venturáék szí
vesen felhasználták volna a 
különös idegen rendkívüli 
nyelvismereteit a maguk po
litikai céljaira. Ha Csorna 
valóban arra gondolt, hogy 
Venturáék támogatásához 
folyamodjék, akkor már iga
zán minden segédeszköze 
kimerülhetett. B i z o n y á r a  
észrevette, hogy a pandzsábi 
uralkodó politikája angolel
lenes, bár nyíltan nem hú
zott ujjat a brit hódítókkal.
Csornának minden oka meg
volt rá, hogy inkább az an
golokkal rokonszenvezzék.

Amint ismét Kasmír felé 
haladt visszatérő útján,
Drászban egy angol utazóval, William Moorcrofttal találkozott. Moorcroft tudós 
kutató volt, de tudományos céljait egybekötötte a brit politikai érdekek szol
gálatával. Az angol bámulva ismerte fel Csornában a nagyképzettségű tudóst 
és a lelkes, törhetetlen akaratú, hőslelkü embert. Azt is látta, hogy a székely 
vándornak még nincs határozott célja — hiszen Csorna maga sem tudta, hol 
és hogyan keresse a magyar őskapcsolatok nyomait, csak éppen forró vágyó
dása vitte az ismeretlen Középázsia felé. A gyakorlatias angol világosan kör
vonalazott cél felé akarta terelni a nagytehetségű magyar képességeit. Azt 
ajánlotta neki, hogy menjen Tibetbe és tanulja meg a tibeti nyelvet. Ez akkori
ban még szinte egészen ismeretlen, feltáratlan terület volt a tudományos kuta
tás számára. Csornának tetszett a gondolat, visszakísérte Moorcroftot Lehbe, 
majd később ismét lement utána Kasmírba, Szrinagarba. Giorgi jezsuita atyá
nak régi, kezdetleges tibeti szótára és Moorcroft ajánlata megtették a hatásu
kat — Csorna elhatározta, hogy elmegy Tibetbe és megismerkedik a tibeti 
nyelvvel. Moorcroft pénzbeli támogatást is ígért neki és meglehet, hogy ez is 
hozzájárult Csorna elhatározásához. Hiszen teljesen árván, pénztelenül, kilá-

A Khaibár szoros karavánútja.
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tástalanul állott ott a messze, idegen világban. De az is kétségtelen, hogy 
Csornát elsősorban az újszerű, érdekes tudományos feladat lelkesítette. Ezt 
nyilvánvalóan bizonyítják jelentéseinek egyes megjegyzései is.

1823 május 2-án Csorna ismét elindult Szrinagarból Leh felé. Moorcroft 
ajánlólevelét vitte mgaával a ladákhi fejedelem főminiszteréhez. Lehben aztán 
azt ajánlották neki, hogy a tibeti nyelvet és irodalmat legjobban valamelyik 
zanszkári lámakolostorban ismerheti meg. Csorna újra felkerekedett és a kiet
len nyugattibeti ösvényeken végighaladva elérte Zanglát, a Zanszkár folyó 
mellett. Itt lakott az a tudós láma, akit mesterül ajánlottak neki. Megtelepedett 
a zanglai kolosorban és munkához látott. Itt tette le élete nagy művének 
alapjait, s ezért Zanglát talán a legfontosabb állomásnak tekinthetjük Csorna 
életében. Másfél évet töltött a kolostor rideg cellájában s a hosszú, kegyetlen 
tibeti tél folyamán itt viselte el azokat a kegyetlen nélkülözéseket és szenve
déseket, amelyekről angol sírfelirata is megemlékezik. Tűz nélkül fagyoskodott 
a kis cellában, mert a tibeti házakban nincs tűzhely vagy kémény, s a kőpadlón 
rakott szabad tűz füstje annyira marta a szemét, hogy nem tudott olvasni, 
tanulni. ,,íly körülmények közt, amelyek minden más embert kétségbeejtettek 
volna — írja róla Duka Tivadar —, ő negyvenezer tibeti szót gyűjtött össze.” 
Ezen az alapon épült fel utóbb az egész tudományos tibeti nyelvészet.

1824 őszén Csorna elhagyta a zanglai kolostort és a Himálaja magas 
hágóin át, Kulun keresztül eljutott a brit terjeszkedés akkori határállomására, 
Szabáthuba (Subathu). Kennedy százados, az állomásparancsnok, gyanúsnak 
találta a különös ázsiai gúnyában érkező idegent, orosz kémnek vélte és letar
tóztatta. Csorna ugyan rövidesen tisztázta magát és Kennedy azontúl egyik 
leghívebb barátjának bizonyult, de az érzékenylelkű, önérzetes székely sohasem 
tudta elfeledni ezt a sérelmet. S éppen az angolok részéről érte őt ez a meg-

Szrinagar, Kasmír fővárosa. A gerendahídon épült házakat kb. 30 évvel ezelőtt lebontották, de Csorna 
ottjártakor még ilyen volt a híd képe. (Rév. Tindale Byscoe felv.)
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hántás! Holott mindig becsületbeli ügyének tekintette, hogy kötelezettségét 
— így nevezte — az angolokkal szemben a végsőkig teljesítse.

A britindiai kormányzat és a Bengáli Ázsiai Társaság ekkor már tudo
mást vett Csorna munkásságáról. Szerény támogatást biztosítottak neki to
vábbra is és Csorna 1825 nyarán ismét visszatért Zanszkárba, hogy tanulmá
nyait folytassa. Ezúttal a phuktali lámakolostorban telepedett meg újabb más
fél esztendőre, de közben hosszabb-rövidebb ideig láma-mesterének szülőfalu
jában, a Phuktaltól nem messze fekvő Teta faluban is lakott. Csornát azonban 
nem elégítette ki második zanszkári tartózkodásának eredménye. Szangje 
Puntszog, a tudós láma, elhanyagolta vállalt kötelességét és Csorna Phuktalban 
csak kevés újabb tudományos értékű anyaggal bővíthette előző, zanglai gyűj
tését. 1826 végefelé újból visszatért Szabáthuba, de Kennedy százados útján 
engedélyt kért a kormánytól, hogy még további három évig folytathassa tibeti 
tanulmányait. Megegyezett zanszkári láma-mesterével is és ezzel együtt a brit 
hódítás határán, a déli Himálajában, a Basérh (Bussahir) kerületben fekvő 
Kanam faluban telepedett meg. Most már a láma is megemberelte magát és 
Csorna 1831-ig tető alá hozhatta tibeti tanulmányait. Gazdag, értékes tudo
mányos anyaggal ment ekkor Kalkattába (Calcutta). A Bengáli Ázsiai Tár
saság hívta meg és Csorna a Társaság székházában szállást is kapott. Nekilátott 
az anyag feldolgozásának. Kalkattában, az angol alapítású, már akkor fejlődő, 
mondhatni modern indiai nagyvárosban is remete módjára élt, akárcsak a 
zanszkári lámakolostorok rideg celláiban. Főtápláléka itt is a sóval, vajjal

Leh, Ladákh (Nyugattibet) fővárosa, a régi fejedelmi kastéllyal.
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kevert tibeti tea és a teával összehabart árpaderce volt. Kalkattai tudóstársai 
ugyancsak különc embernek tartották a sajátságos idegent. De a tudását mind 
tisztelte, becsülte, mint ahogy nagy elismeréssel adóztak heroikus önfeláldo
zásáért is. Jól tudták, hogy senki más el nem végezhette volna a nagy feladatot, 
oly nehéz körülmények közt, oly szép eredménnyel, mint Csorna.

1834-ben végre sajtó alá került és megjelent Körösi Csorna Sándor éle
tének nagy müve, az első  tib e ti-a n g o l s zó tá r  és n y e lv ta n . Az egész tudományos 
világ felfigyelt és őszinte elismeréssel fogadta a magyar tudós úttörő müvét.

Csorna ekkor ismét eredeti tervével kezdett foglalkozni. De a tibeti tanul
mányokban eltöltött hosszú esztendők megérlelték nyelvészeti ítélőképességét 
és most már céltudatosabban, rendszeresebben akart feladatához látni. Remé
nyében, hogy a tibeti nyelvben kapcsolatokat találhat a magyarral, csalatkoz
nia kellett. Útlevelet kért a kormányzótól és Északbengálba ment, hogy az 
ottani hegyvidéki nyelvjárásokat tanulmányozza. Itt érte a Bengáli Ázsiai Tár
saság üzenete, jobbanmondva kérése, hogy térjen vissza Kalkattába és vállalja 
el a Társaság könyvtárának rendezését. Csorna széleskörű, sokoldalú nyelv
tudása nagyon megfelelt ennek a feladatnak; a kalkattai angol tudósok aligha 
birkózhattak volna meg vele. Csorna vállalta a megbízatást — még mindig 
úgy érezte, hogy kötelezettségei vannak az angolokkal szemben, holott mindig 
csak a legszükségesebb, legcsekélyebb támogatást fogadta el tőlük, s a tudo
mányos eredmény, amit érte adott, hasonlíthatatlanul értékesebb volt. De 
Csorna, a „különc székely-magyar”, mint azt kalkattai tudóstársai feljegyezték, 
határtalanul önérzetes és büszke volt. Adni akart, mindig csak adni. Egész 
élete: egyetlen nagy áldozat és önfeláldozás.

A Bengáli Ázsiai Táraság könyvtárának katalógusa, elrendezése még ma 
is azokon az alapokon nyugszik, amelyekre Csorna helyezte évekig tartó szor
galmas munkájával. Végre 1842-ben Körösi Csorna Sándor úgy érezte, hogy

lerótta minden tar
tozását, minden kö
telezettségét. Ekkor 
ellenállhatatlan erő
vel fogta el ismét a 
vágy, hogy eredeti 
magyar célja felé 
forduljon. Hiába 
akarták lebeszélni 
barátai a hosszú, 
bizonytalan és ve
szedelmes útról, ő 
nem tágított. Elő
szedte vándorbotját 
és könnyű motyójá- 
val újra nekivágott 
a messzeségnek, az 
Ismeretlennek. Az 
volt a szándéka, 
hogy behatol Nagy 
Tibetbe és eljut 
Lhászába, a „tilos

Az Indus folyó völgye Ladákhban. városba . Abban 1 e-Az Indus folyó völgye Ladákhban.
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A zanglai lámakolostor. Csorna a hegytetőn álló épület második emeletén lakott, cellájának apró ablaka
az erkélytől balra látható.

ménykedett, hogy tibeti nyelvtudása és a tibeti buddhizmus alapos ismerete 
lehetővé teszi ezt számára. Sőt még azt is remélte, hitte, hogy majd a dalai 
láma híres könyvtárában, régi kínai forrásmunkákban, nyomára akadhat a 
magyarság ősi kapcsolatainak, adatokat találhat az ujgur népre vonatkozólag, 
mert az ujgurokban sejtette a keresett rokonnépet. Ügy vélte, hogy mindezt 
elérheti s aztán elindulhat Középázsia és a mongol puszták felé.

Rádzsmahálig bárkán tette meg az utat, innen pedig ismét gyalogszerrel 
indult északnak, a Himálaja felé. Csakhogy az ötvennyolc éves öreg magyar 
már nem volt az az életerős, mindennel dacolni tudó fiatal férfi, aki húsz évvel 
azelőtt Ázsia ösvényeit rótta. A Himálaja tövén elterülő mocsaras, erdős öve
zeten — a Terai vidéken — az utasok mindig nappal igyekeztek átkelni, mert 
ez a terület a malária melegágya volt. (Részben még ma is az.) De Csorna 
nem féltette az egészségét és meghált a mocsaras dzsangalban. Itt olthatták 
vérébe a szörnyű betegség csiráit a maláriát terjesztő moszkitók. Mire a szik- 
kimi határhoz közel, 2000 m magasan fekvő brit határállomásra, Dardzsillingbe 
(Darjeeling) ért, már láz gyötörte. Régi kalkattai barátja, dr. Campbell fogadta 
Dardzsilingben és látva állapotát, ágyba parancsolta. De a makacs öreg magyar 
nem törődött a betegséggel. Majd kiheveri, nincs semmi baj, mondogatta. Or
vosságot sem lehetett belédiktálni, legföljebb a maga titokzatos háziszereit volt 
hajlandó bevenni. Már-már jobban lett és Campbell remélni kezdett. De egy
szerre megint összecsuklott az öreg székely vándor. A láz teljes erővel tört 
ki rajta, most már elfogadta az orvos gyógyszereit is. Késő volt. Lázasan, ősz-
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széfüggéstelenül beszélt betegágyán és egyre*a magyarokat, a hunokat, az ujgu- 
rokat emlegette. Dr. Campbell mitsem értett szavaiból és a haldokló hagymázas 
képzelődésének tartotta az egészet. Pedig csak a nagyenyedi székely vívódó, 
gyötrődő lelke folytatta az utat, amelyet a romlandó test nem járhatott végig...

1842 április 11-én meghalt Körösi Csorna Sándor. Sírja ott áll a dardzsi- 
lingi régi angol temetőben. A Bengáli Ázsiai Társaság emelt síremléket hamvai 
fölé, míg aztán a jelen század elején magyar felírást! emlékkövet is elhelyeztek 
a síron.

Nagy utat járt be a szegény magyar vándor és nagy, jelentős tudományos 
feladatot oldott meg. A nemzetközi tudomány hálával adózik neki, hiszen úttörő 
kutatásával nemcsak a tibeti nyelv és irodalom ismeretét tárta fel, hanem meg
könnyítette, sőt lehetővé tette az északi buddhizmus és a tibeti lámaizmus be
hatóbb megismerését is. Nem igazságos tehát, ha olykor — és éppen Körösi 
Csorna Sándor honfitársai közt — az elfogulatlan kritika helytelenül alkalma
zott jogcímén olyan hangok hallatszanak, hogy Csorna munkássága sok tekin
tetben nem ütötte meg a tudományos nyelvészet követelményeinek mértékét, 
mert rendszertelenül, bizonytalan feltevésekbe bocsátkozva folytatta kutatásait. 
Azt is felhánytorgatják egyesek, hogy a magyar nép és a magyar nyelv eredetét 
hibás nyomon kereste. Az ilyen igazságtalan, de szerencsére eléggé elszórt 
vélemények hangoztatói azonban, úgylátszik, elfeledkeznek valamiről. Elfeled
keznek arról, hogy több mint száz évvel ezelőtt a nyelvtudomány még gyermek
cipőben járt, a modern értelemben vett összehasonlító nyelvészet pedig még 
meg sem született. Úttörőknek, fáradhatatlan munkásoknak sok-sok igyekezete 
kellett ahhoz, hogy a ma nyelvtudománya már tisztábban láthasson a bonyolult 
és nehéz kérdések útvesztőjében. Ugyanennyi joggal hibául róhatjuk fel Colum-

A phuktali lámakolostor.
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búsnak, hogy Amerikában 
nem ismerte fel azonnal az 
új világrészt, vagy szemre
hányással illethetnők az 
amerikai Nyugat pionírjait, 
amiért nem építettek nyom
ban vasutakat és felhőkar
colókat a bölényjárta prae- 
rieken! A mai tudósnak, 
nyelvésznek hasonlíthatat
lanul könnyebb a dolga, 
mint a száz év előtti kezde
ményezőknek. A tudomá
nyosan feldolgozott adatok 
mérhetetlen sokasága, ki
tűnő szakmunkák, szótárak, 
nyelvtanok állnak rendelke
zésükre és számtalan alap
vető kérdésben már kész, 
kétségbevonhatatlan tények 
ismeretével vághatnak neki a 
további kutatásnak. A nagy 
nemzetközi tudományos 
szakfolyóiratok és kon
gresszusok állandóan nyil
vántartják a legújabb ered
ményeket és könnyen átte
kinthető tájékoztatással 
szolgálnak. A Föld legtá
volabbi és legelrejtettebb 
zugai is aránylag könnyeb
ben megközelíthetők ma, mint száz évvel ezelőtt a legközelebb fekvő szomszé
dos ország. A ma tudósának — egyes természetkutatóktól eltekintve — jófor
mán ki sem kell mozdulnia dolgozószobájából vagy a könyvtárból, hogy tár
gyát áttekinthesse.

Ami pedig a magyarság eredetének és ősrokonságának kérdését illeti, 
Csornának e tekintetben is csaknem egészen töretlen utakon kellett elindulnia. 
A magyarság őstörténetének és a nyelvi kapcsolatoknak kutatása szinte még 
csak a naiv próbálkozások idejét élte. A tudományos kutatás később sok bizo
nyítékot talált arra, hogy Csorna elgondolása — a törökfajú népekkel való 
rokonság — nem egészen légbőlkapott ábránd. A ma uralkodó tudományos 
felfogás, amely elsősorban a nyelvészeti tényekre támaszkodik, nem nagyon 
kedvez az ázsiai kapcsolatok gondolatának. Igaz, hogy ennek a felfogásnak a 
kialakulásában a szigorúan tudományos szempontokon kívül más tekintetek is 
közrejátszottak. Napjainkban valahogyan az a nézet jutott előtérbe, hogy a 
magyarság esetleges ázsiai eredete valami szégyelnivaló dolog, s hogy 
mindjárt előkelőbb helyet foglalhat el népünk Európában, ha bebizonyítjuk, 
hogy semmi közünk nem volt Ázsiához! Igaz viszont az is, hogy éppen a fel
tételezett ázsiai eredet ábrándképe járult hozzá legnagyobb mértékben, hogy 
a hivatott és komoly kutatás helyett sokan gyerekes, délibábos „felfedezések-

Csoma sírja Dardzsilingban.



132

kel” tegyék még zavarosabbá az amúgyis oly nehezen tisztázható problémát. 
Az igazság, mint rendesen, valahol a két véglet közt lesz. Bízzuk a szaktudó
sokra, hogy elfogulatlan, alapos és kitartó munkával fényt derítsenek a ma
gyarság őstörténetére, eredetének még mindig homályban rejlő forrásaira. De 
ne tekintsük a kérdést még lezártnak, hiszen végleges és perdöntő bizonyíték 
még nincs sem az európai, sem az ázsiai eredet elméletére. A jövő, meglehet, 
még nagyobb mértékben igazolhatja Csorna felfogását, mint az eddig történt. 
De akárhogyan álljon is a dolog, legalább annyival tartozunk a magyarság 
régi s kiirthatatlan hagyományainak és éppen Csorna emlékének, hogy — ne 
tartsuk Ázsiát szégyelnivalónak! Ázsia a legnagyobb, legősibb kultúrák szülő
földje, s igazán nincs rá ok, hogy Ázsiát lenézzük, különösen ma, korunkban, 
amikor az olyan magasrendünek tartott Európa rövidlátó önzése, eszeveszett 
politikai és gazdasági módszerei egy szörnyű világégés és szinte megoldhatatlan 
válság felidézésével magát a nyugati civilizációt is alapjában megrendítették.

De hát ez az elmélkedés túl messzire vezetne. Elégedjünk meg annyival, hogy 
Körösi Csorna Sándor járatlan utakra indult, törhetetlen hittel, hősies kitartással 
állt az új, nehéz feladatok elé és megoldotta azokat úgy, ahogyan az ő korá
ban senki más meg nem oldhatta volna. Helyes távlatból, helyes ítélettel Körösi 
Csorna Sándorban csak a nagy embert, a nagy tudóst és a nagy magyart lát
hatjuk. Neve, jelentősége minden bizonnyal túl fog élni sok mai problémát és 
elméletet. Tibeti úttörő munkásságával kétségtelenül rendkívül nagy érdemeket 
szerzett. Becsüljük meg benne a magyarság géniuszának egyik legkiválóbb 
képviselőjét és az emberi tudás egyik legnemesebb hősét. Oly kevés az, amit 
kegyeletünk az ő emlékének adhat, — ám Körösi Csorna Sándor nagyon sokat, 
mindennél többet adott a tudás önzetlen szolgálatában: egy egész életet . . .

EXPEDÍCIÓ a  r e t y e z á t r a .
Irta S z i lá d y  Z o ltá n  dr.

Egy elfakult, ócska naplóban lapozgatok. Minden lapon kedves, régi em
lékek támadnak föl lelkemben. Másodéves egyetemi hallgató voltam, amikor 
az a váratlan nagy kitüntetés ért, hogy munkatársul szegődhettem dr. Schafar- 
zik Ferenc főgeológus, későbbi műegyetemi tanár expedíciójához. Mint gyűjtő 
zoológus (mondjuk: kezdő bogarász) vállaltam az egész nyári táborozást, 
hogy vezetőm jóvoltából a geológus munkáját is megismerjem. A célunk az 
akkor még kevéssé ismert Retyezát havas részletes fölkutatása és geológiai 
térképezése volt.

Főnököm atyáskodó gondossággal készítette elő a kéthónapos fölszere
lést: sátrat, lóhátra való ládákat, műszereket, stb. Nekem addig az irodalom
ban kellett tájékozódnom.

Az lnkey-féle térképvázlat adatain kívül csak annyit tudhattam meg, 
amennyit Daday Jenő írt a retyezáti tengerszemek apró állatkáiról, meg Csató 
János alispán múlt századbeli madarász és növénygyüjtő, aki sok latin névvel 
teleszurkált útirajzot közölt az Erdélyi havasok páratlan szépségű főcsoport
járól. A többit megmagyarázta a térkép.
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Az Erdélyi havasok a régi országhatár mentén vármegyénként csoporto
sulnak. A Retyezát Hunyad megyére jut, tehát Piskinél kell elhagynunk a Maros 
völgyét és a Sztrigy-melléki vasúttal juthatunk Hátszegig. Utbaejtjük Déva 
városát és a vonat ablakából látjuk a szabályos, sátoralakú andezitvulkán tete
jén a várromot. Ott húnyt el csendes rabságban Dávid Ferenc püspök, az er
délyi unitárius egyház megalapítója.

Innen dél felé eljuthatunk Kalánra, a híres vasbányához és a közelében 
meglátjuk a vármegye névadóinak és egykori urainak fészkét, Vajdahunyad 
lovagvárát. Szinte azt hinnők, hogy a hatalmas őrtoronyból, a donzson erké
lyéről és a kis loggiák ablakaiból ma is Mátyás vagy Szilágyi Erzsébet tekint 
le reánk. A délnek kifutó sarkantyútorony ma is a N e  B o js z a  nevet viseli. „Ne 
bántsd!” — ezt kiáltotta a török felé e torony neve a testvér bolgár nép nyel
vén, akik akkor fegyvertársaink voltak a kereszténység megmentéséért vívott 
nagy küzdelemben . . .

De tartsunk most már kitűzött célunk felé. A Retyezátot két úton köze
líthetjük meg. Ha a Sztrigy mellékén haladunk tovább, akkor a Hátszegi me
dencéből Krivádia felé magas hágón át kell bejutnunk a Zsil völgyébe. Itt meg
látogatjuk a vasútállomás mellett tátongó B o li barlangot (Cetatea-Boli) (1. 
kép), s aztán Petrozsényban tartunk pihenőt. Itt megismerjük a híres szén
bányát és az aquitán-kori őserdő megszenesült törzsei mellett pompás levél
lenyomatokat is gyütjhetünk. Ezek a levelek valósággal cserépbe vannak égetve, 
mert az agyagpala, amelybe egykor bezáródtak, gyakran ment át a bányatűz 
forróságán. Mikor az első 
magyar mineralógus,Z?en- 
k ö  F eren c  nagyenyedi 
professzor itt járt, száz és 
egynéhány évekkel ez
előtt, még a „sii égő vul- 
kánus”-nak ismerték ezt 
a helyet. Vulkánnak, tűz
hányónak képzelték a ter
mészetes tűztől füstölgő 
szénterületet és erről vette 
nevét a közeli Vulkán há
gó. A Zsil vize Petro- 
zsénytól délre a Szurduk 
szoroson át hagyja el a 
magyar területet. (2-ik 
kép.)

Ez a délnek nyíló, 
mély keresztvölgy hatá
rolja el a tőle keletre eső 
Paring havast a Retyezát 
csoporttól. A Paring hó
foltos teteje, a Mundra 
jól látható a Petrozsény 
körüli magaslatokról. —
Nyugat felé erdős völ
gyek vágódnak be a Re-
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tyezát felé, legtágasabb az Oláh Zsil völgye a lupényi szénbányával. Ez 
választja el a Retyezát keleti részét a határgerinctől. A lupényi völgyön át is 
följ'uthaíunk, nagy kerülővel, a Retyezátra.

Petrozsényt is útbaejtettük egy kiránduláson. De maradjunk most törté
netünk fonalán. Tehát egy júliusi nap délelőttjén megérkeztünk a hátszegi állo
másra. Mikor a vonatból kiszállunk, pompás tájkép áll előttünk. A Hátszegi 
medence gazdag síkján éppen aratásra készülnek. A boldogfalvi magas plató 
fölött pedig, a déli határon fenségesen emelkedik egy csipkézetes sziklafal. Ott 
áll délcegen, felhőkoronás fejével az Erdélyi Kárpátok uralkodója, a Magas 
Tátrával versengő Retyezát havas.

E pillanattól kezdve minden vágyunk az, hogy oda följuthassunk, hogy 
a 2500 m fölé emelkedő havas bércek titokzatos világát megismerhessük.

A kéthónapos utazás előkészületeit Hátszegen kezdtük meg. Innen tettük 
munkaközben az első kirándulásokat a Retyezát lába felé.

Várhelyet, Gradistyét valószínűleg igen sok olvasónk ismeri. Itt vannak 
a dákok fővárosának, Sarmizegetusának romjai (3. kép.) Nem véletlenség, 
hogy ez a kemény, harcos nép itt telepedett le, Erdélynek leggazdagabb és leg
kedvezőbb fekvésű medencéjében, ahol a déli határokhoz is közel volt és min
dig készen várhatta a legnagyobb ellenfél — a római hadsereg — támadását. 
Ma is nyílt kérdés, hogy kik voltak a dákok és hova tűntek el a római uralom 
után. Mindössze néhány városuk neve maradt fenn: Acindeva, Glavindeva és 
Déva, tehát a megyeszékhely, de talán az alföldi Dévaványa is dák eredetű 
helynév. Ezek a nevek azonban semmi rokonságot sem árulnak el a mai nyel
vekkel, legkevésbbé a románnal, amely olyan szívesen tekintené egyik ősének 
a titokzatos, vitéz dákokat.

Egy kirándulásunkon meglátogatjuk Kendeffyéket boldogfalvi kastélyuk
ban és megtekintjük a környék régi, árpádkori vártemplomait (Demsus).

1. A Boli barlang belseje.
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2. A Zsil áttörése a Szurduk szoroson, az épülő műúttal.

Utolsó vasárnapunkon B u d a  Á d á m o t, a híres gyümölcskertészt és medve
vadászt látogatjuk meg Reán. A Munkácsy-arcú öreg úr előkelő kedvességgel 
fogad nemesi udvarházának tornácán. Igen egyszerű, de kényelemmel beren
dezett földszintes ház. Csak ebédlője tágasabb. A házigazda kis szobája való
ságos múzeum. Lepke- és bogárgyűjteményt mutogat, kőbaltákat és bronz régi
ségeket, római cserepeket és gömbölyű bezoár-követ, amely a szőrevő szarvas- 
marha gyomrában keletkezett. Vadásztrófea gyanánt, ha jól emlékszem, 14 
medvekoponya fehérük a falon, kisebb-nagyobb vaddisznóagyarak és zerge- 
kampók koszorúja közt. A kitömött madarak egy részét már az édesapja, Buda 
Elek odaajándékozta az enyedi kollégiumnak, hogy pótolja azt a veszteséget, 
amit 1849-ben Jankuék fosztogató és gyújtogató bandája okozott.

Buda Ádám eleven beszédű, szikár kis ember. írónak vagy művésznek 
néznéd inkább, mint a havasokat járó medvevadásznak. Nem dicsekszik ka
landjaival. Nem nehéz itt medvével találkozni . . . Lejönnek néha a faluba is.

— Az egyiket itt lőttem a szomszédos kukoricásban!
Buda Ádámék házát mindenki meglátogatja, aki tudományos célból indul 

a Retyezátra. Az Erdélyi Múzeum és a Magyar Nemzeti Múzeum gyütői mind 
megfordultak itt és kedves házigazdánk mindenkiről tud valami jellemzőt, va
lami esetet vagy élményt . . .
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— Úgy azonban egy sem járt itt, mint Biró Lajos (a későbbi újguineai 
utazónk). Szegény tanár volt akkor. Nem telt a pungájából sátorra, lóra, 
miegyébre. Gyalogszerrel indult el, mint egyszerű vándordiák. Nagy rábeszé
lésembe került, hogy legalább egy oláhot felfogadott vezetőnek. A vezető egy 
kis zsák puliszkalisztet vitt, de mikor az kifogyott, otthagyta gazdáját egyedül 
az őserdőben. Biró Lajos egy hétig bolyongott és bogarászott ott magában. 
Cipője, ruhája levásott. Szamócán, gombán éldegélt. Már-már azt hitte, hogy 
kijutott Romániába, mikor nagy kerülővel szerencsésen visszavetődött hozzám 
rongyosan, éhesen, sárosán és holtra fáradtan. Három napig ápolgattuk, amíg 
erőre kapott, de arra büszke volt, hogy a skatulyáit sűrűn teletömhette a hava
sok ritka vagy ismeretlen apró bogárkáival, önök majd, úgy-e, jobban csi
nálják? . . .

Öreg Buda Ádám azóta átköltözött az ősök túlvilági Retyezátjába, de a 
kis múzeuma nem pusztult el, bevitték Dévára és ott egy új, modern Hunyad- 
megyei Múzeummá fejlesztette Buda raritásait egy szerencséskezű kutató: 
M a liá sz  Jó zse f.

Expedíciónk kiinduló tanyáját Cseh Bertalan főerdész házában, Maloin- 
vizen rendeztük be. Ez a kis rumun falu a N a g y v íz  (Riu Maré) mellett fekszik, 
ott, ahol ez a patak a Retyezát fő völgyéből kilép a hátszegi síkságra. Itt már 
lóhátas csomagokba rendezzük át holminkat. Ketreceinket megtöltjük barom
fival és járópostást fogadunk, mert mától kezdve a kulturált világgal minden 
összeköttetésünk megszakad.

M a lo m v íz  több szanaszét fekvő kis oláh faluból egyesíttetett. Árnyékos, 
de keskeny útjain feneketlen a sár. A boronákból összerótt parasztházak bel
sejében majd megfojt a füst, mert a nyílt tűzhelynek nincsen rendes füstkive- 
zetője. A kéményt hírből sem ismerik. A nép nyomorúságos, rendetlen és föl
tűnően csúnya. Sok köztük a golyvás. Mamaligánál (kukoricapuliszkánál) 
egyebet alig esznek és az idősebbnek tövig van kopva a foga, mert a malom
kőből mindig bőven jut homok is a lisztjük közé.

A megbízhatóságukról jellemző képet nyertünk másnap, az indulás ide
jén. Nyolc lovunk két kísérővel reggeli 6 órára volt a házhoz rendelve. De egy 
óra múlva sem jelentkezett senki. Végre is küldöncökkel kellett embert, állatot 
nagy bajjal összeterelni. Itt az időről fogalmuk sincsen. Talán még óra sem 
akad a faluban. „Hiszen idő van bőven, minek sietnek úgy az urak” — ilyenféle 
válaszokat hallottunk. Szerencse, hogy volt egy állandó segítőnk is, Jankule, 
egy derék krassószörényi katonaviselt, magyarul és németül is beszélő oláh.

Tíz óra felé járt az idő, mikor poggyászainkat felkötöztük és a karaván 
hosszú sorban megindulhatott. Ezen a napon ültem életemben először lóháton. 
Egyetemi tanártól kaptam a lovaglóleckét menetközben és a kis mokány lovak 
türelmesen viselték a rájuk rótt feladatokat. Mesteremtől itt tudtam meg, hogy 
Boszniában, az okkupáció alatt katonáskodott és többek közt tartalékos őrnagy, 
tehát tudós létére elég gyakorlata van a lovaglásban is. Csak egyet nem tudtunk 
elérni semmi módon, azt, hogy kis mokány paripáink egymás mellett menjenek 
és ne sorban, egymás után, ahogy a hegyi utakon megszokták.

A falu határán túl erdős hegyoldalak és irtások között egyelőre szekér- 
útón haladhattunk. Itt még a völgy szélesebb részleteit és a lankásabb oldalakat 
művelés alatt tartják, rosszul kapált kukoricaföldek vannak rajta. Lassanként 
ezek is elmaradnak és itt következnek a Nagyvíz völgyének legszebb virágos 
rétjei. A meredekebb hegyoldalak bükkös erdőit ugyancsak megritkította a
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lakosság, pedig a Kendeífyek erdőőrei állandó háborúságban vannak velük az 
erdőhasználat joga fölött.

Utunk állandóan délnyugat felé halad, tehát fölfelé megyünk, az északnak 
futó patak irányával szemközt. A völgynek ez a szakasza igen védett, enyhe 
fekvésű. Ez magyarázza meg, hogy a sziklás oldalakon egy ősi diófa-erdőcske 
maradványai mutatkoznak. A Marostól délre eső völgyekben, a Pojána Ruszka 
hegységben és még délebbre, Orsováig nagyon gyakori a vadon élő diófa. Kül
sejére nem különbözik a mi nemesített kerti diónktól, de a termése kisebb és 
simább héjú. Kár, hogy a szebb törzseket a völgy mentén kipusztították a ka
szálók vagy a szántóföldek kedvéért. A vad diófa itt az első híradója annak, 
hogy közeledünk Zeusz szent fájának őshazája, a Balkán felé.

Az út eleintén sok bajjal jár. A lovakra kötözött ládák megbillennek, mert 
nincsenek jól egyensúlyozva. A baromfi-népség egy-egy zökkenőre zsivajba1 
tör ki kalandos magasságba fölpócolt nyári palotájában. A palota nem arany, 
de annál inkább kakassarkon forgó. A forgalmi akadályok leküzdése után elju
tunk a völgy szűkebb részeibe. Itt már patakzaj csendül és megcsap bennünket 
a sűrű lomberdő hűvössége. Az úton nagy fekete futóbogár rohan keresztül és 
egy fordulóban megjelenik fejünk fölött az első gyászpillangó.

Völgyünk szélessége szinte szabályszereűn váltakozik. A mélyen bevágó
dott szakadékokban meredekebb az utunk, láthatárunk összezárul. Ezek a 
völgyszorosok. Közben ismét elszélesedik a völgy, itt az út jó darabon majd
nem vízszintesen halad. A völgypartok eltávolodnak, lankásabbak, a patakzaj 
elhalkul a növényzet sűrűségében. Itt egy tágasabb, rétborította völgyszakaszra 
jutottunk. Az ilyen virágos, füves völgytérségeket pojánáknak nevezi a legeltető 
pásztor. Nekünk ezek a legalkalmasabb pihenő állomásaink. (4. kép.)

Az egyik pojána mellett, a meredek sziklafalakon állítólag kőtábla volt

3. Sarmizegetusa romjai Várhelynél, a hátszegi medencében.
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valamikor. Megjelölték azt a helyet, ahol Rudolf trónörökös is pihenőt tartott 
a magyar urakkal, amikor zergevadászatra ment a Retyezátra.

A völgytérségek és szorosok egymásutánja kilométereken keresztül foly
tatódik és a völgy kisebb kanyarulatokkal még mindig délnyugatnak tart.

A déli órákban pihenőt tartunk Gura Zlatánál, az Aranyos völgytoroknál. 
Aranynak ugyan híre sincsen, csak a csillámpala sziklái ragyognak néhol ara
nyosan, ezüstösen a napfényben. Aki mégis aranyat keres, találhat esetleg kár
pótlásul gránátot, a pala közé zárt sötét meggypiros, gömbölyű kristályokat. 
Itt már a patakban is érdemes körültekinteni, a fölszedett sokszínű kavics 
egész útját elbeszéli az érdeklődőnek. Mindenféle ásványból és kőzetből hozott 
a víz egy-egy darabot, amerre eljött és az önként kínálkozó mintadarabok 
szépen fényesre, gömbölyűre csiszolva hevernek itt a vízparton. Most már 
érdeklődni kezdünk a patakvíz völgyvágó munkája iránt, amit tudományosan 
eróziónak szokás nevezni.

A völgyszorosokban jól látjuk, hogy a két part rétegei, kőzetei pontosan 
egyformák. Könnyen megérthetjük, hogy a közből hiányzó részt csak a folyóvíz 
lassú, de évezredes munkája fűrészelhette ki. A nagyobb darabok, amiket elhor
dott, kavics és görgeteg alakjában ott hevernek a partjain, ahol útja kiszélese
dett, a pojánákon. A legtöbb törmeléket, hordalékot ott látjuk együtt, ahol egy 
mellékvölgy érkezik be, egy-egy patakág, amely laposabb vagy meredekebb 
kúp, azaz inkább kúpszelet alakjában gyűjtötte össze egész útja munkáját. így 
állnak elé a törmelékkúpok.

Egyes helyeken meredekebbé válik utunk, mert egy-egy völgyszakaszon 
nagyobb a víz esése, valóságos zúgok, zuhogok, sellők keletkeznek. Most már 
a bükkös soraiban megjelennek az első fenyőszálak, közeledünk a fenyőerdő 
övéhez.

4. Pojána a Nagyvíz völgyében virágos réttel, a sziklaoldalakon tölgy- és dióerdő maradványai.
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Most a Verfu Cioca — a Csókahegy — alatt haladunk. Jobbkézt a Gal- 
benu 2000 méteres magas tetői fenyegetnek. Egy széles kanyarodásnál messzire 
belátunk balkézt az erdők közé és egy kis völgyön keresztül meglepő kép jele
nik meg. Ott a Retyezát előhegye, a kopaszon meredező Verfu Zlata, az Arany
hegy. Nem barátságos, sőt megrendítő az első látvány. Mint egy világ fölé 
emelkedő szikladóm, úgy áll ott a főgerinc meredeksége. Növényzetnek nyoma 
sem látszik rajta, de egy-egy fehér folt a szakadékokban elárulja, hogy ott 
vannak már az örök hó maradványai. A sziklafalak alatt félkörös, katlanalakú 
völgyek lehetnek, de odáig még nem láthatunk. Csak egy kis ház mutatkozik 
magasan az erdő fölött: a zlatai esztena, az első havasi pásztoriak.

Későn délután jutunk el a Gura Apilor nevű völgyelágazáshoz. Innen a 
fővölgy, a nagy Lapusnik völgye keletnek fordul. Mi pedig tovább haladunk 
egy bővizű mellékvölgyben, a Riu Sesz partján. Itt már 1000 méter magasság
ban járunk és a pompás növényvilág újabb és újabb alakokkal gyönyörködtet. 
A botanikusok a lhavasi, szubalpin régiónak nevezik ezt a színttájat, amely a 
fenyők övéig terjed. Természetesen az állatok is másfélék itt. Sajátságos, apró 
barna nappali pillék, Erebiák röpködnek és elvétve a pompás, kékesbe irizáló 
Apatura is megjelenik.

A színek, az alakok lassan ködbevesznek, hűvös párával köszönt az esti 
szürkület. Siettetjük lovainkat, mert még néhány kilométernyi meredek út áll 
előttünk. Késő estére érkezünk meg Korcsova (Cordova) telepre, a retyezáti 
faipar központjára. Egy Peccol nevű udinei olasz vállalkozó vezette itt akkor 
a fatermelést. Korcsova barakk- és fűrésztelepe 8—10 házból állott. Malom
zúgás álmosító zaja mellett mentünk át a kis tahidon s a kivilágított ablakok 
előtt barátságosan vártak új házigazdáink és az odaérkezett erdőőrök.

Nagy bajjal lekászolódunk a magas nyergekről és kínosan egyengetjük

5. Kavicsos völgyrészlet a Lapusnik patak mentén. A fenyves öv fölött a Retyezát ormai látszanak.
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összegémberedett lábunkat. Egész napi lovaglásunknak ez volt a legkeserve
sebb része. Kis vaskályhával fűtött barakban meleg puliszka-vacsora várt, éle
temben először. Vidáman kérdezgetik, hogy ízlik ez a nemzeti étel. Túróval, 
sajttal enyhítgetik, de ha már őszinte vallomást kell tenni, nem tagadhatjuk, 
az a gyanúnk, hogy fűrészpor van belekeverve. Ez természetesen csak illúzió, 
mert itt hegyekben áll a fűrészpor.

Nagy szerencséfik volt, hogy Peccolék abban az időben ösvényeket, uta
kat építettek ezeken a vidékeken, az azelőtt járhatatlan völgyekben. A patako
kat helyenként gátakkal duzzasztották. Hidakat vertek és a meredekebb völ
gyekben csűsztatómüveket építettek. Ezek tették lehetővé, hogy az őserdőknek 
addig érintetlen sűrűségein is könnyen haladtunk keresztül és nehéz utainkat 
itt-ott megrövidíthettük.

A Korcsova telepen töltött időnknek az volt a célja, hogy az országhatá
ron fekvő Branul és Boreszku nevű havascsoportokat megismerjük. Ezeken a 
félreeső hegységeken alig járt azelőtt kutató. Itt próbálhattam ki először hegy
járó képességemet és itt láttam meg a magas hegyvidék különleges világát. 
A Branul hegységnek csak a főcsúcsa, a Gugu hegy emelkedik 2000 m fölé. 
A főgerinc északról délnek vág és ezzel már a Duna felé irányuló Krassószö- 
rényi havasok rendszeréhez kapcsolódik. A Boreszku ellenben inkább magas 
platónak tekinthető. Kiemelkedő csúcsa nincsen és széles hegyhátába északon 
és délen egy-egy kerek, jégkori völgykatlan vágódott be. Hideg patakjai észak
nak, a Nagy Lapusnik felé viszik a határhegység vizeit és ezen a patakon túl 
már a Retyezát főtömege következik.

Az erdős vidéken nem sokáig tartózkodtunk. Kutatásunk főcélja éppen a 
havasi terület, a 2000 méternél magasabb, erdőtlen sziklahegység kikutatása 
volt. Korcsovát elhagyva nem laktunk többé házakban. Az itt-ott elszórt eszte- 
nák nem is bátorítottak a beszállásra. A pásztortanyákra, még ha üresen álla
nak is, nem tanácsos beköltözni. Széltől, esőtől alig védnek, de annál biztosabb 
alkalmat adnak bizonyos kellemetlen paraziták megismerésére.

Itt tehát elkezdődik a sátoros élet. A völgyekben a nappali forrósággal, 
úttalan utakon a lábunk alatt mozgó kőtömbökkel, árkokkal, szakadékokkal, 
hóval, széllel és éjszakai fagyokkal meg kellett barátkoznunk. Megszoktuk, hogy 
függélyes irányban is kilométeres távolságokat mászunk, hol föl, hol meg lefelé 
és megbarátkozzunk a csupasz kősziklával, amely ezredévek hosszú sorának 
történetét meséli el annak, aki a rideg falakat bányászkompasszal és geológus
kalapáccsal kezében meg tudja szólaltatni.

Az erdő zúgása elhal. A madárdal elmarad. Az életnek minden apró, mo7 
solygő jele elmaradozik mellettünk, amint fölfelé haladunk. Bizsergő ereinkben 
éreztük a megritkult levegő varázsát. Szemünk, tüdőnk tágul. Hatalmas felhők 
suhanva alázkodnak meg lábunk alatt. Közeledünk a végtelenhez . . .

Arany László jut eszünkbe és a délibábok világjáró hőse:

O rm o k  leg é t k e b lü n k  d a g a d v a  issza ,
K i n ézn e  a s ik a m ló s  ú tra  v is s za  . . .

*

Sátoros korszakunk élményeit akkori naplójegyzeteim alapján majd egy 
más alkalommal mesélem el.
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LUZERNTÓL INTERLAKENIG.
Irta P e ll M ária  dr.

Napsugaras, gyönyörű júliusi reggel. Svejc szívében, L u ze rn b c n  vagyunk. 
A Vierwaldstädti tó sima tükrén hófehér gőzös vár bennünket, hogy elvigyen 
a tó túlsó oldalán fekvő B ru n n e n b e . Kellemesen hűs a levegő. Gyorsan siklunk 
tova. Eltünedeznek mellettünk a Luzernt körülvevő hegyek, jobbról a 2132 m 
magas P ilá tu s , meredek sziklafalra kapaszkodó vasútjával, balról az 1800 m-es 
R ig i, a Vierwaldstädti tó legszebb kilátó pontjai.

A P ila tu s  legmagasabb csúcsáról, az E se trő l nemcsak a Vierwaldstädti tó 
minden öblét, hanem a Berni Alpok egész hegytömegét, a F in stera a rh o rn t, a 
S ch reckh o rn t, az A le tsch h o rn t, sőt még a Ju n g fra u t is lehet látni. A felvezető 
hegyi pálya 4.6 km hosszú, kezdete és végpontja között 1630 m szintkülönb
séggel. Legnagyobb emelkedése 48 százalék.

Jobbról egy második merész hegyipálya is elmarad mögöttünk, a látvá
nyosságszámba menő hammetschwandi lift. A B ü rg e n s to c k  meredek sziklafoka 
előtt 165 m magasra visz ez a lift; olyan magasra, mintha egy 40 emeletes 
házba vinne. A sziklafalon 970 m magasan kezdődik és vastraverzeken nyu
godva szabadon emelkedik a tó fölé. Az 1130 m magas Hammetschwandra 
vezet. Kiinduló pontjáig fogaskerekű vasúton lehet eljutni. A függőlegesen álló 
lift ünnepélyes alkalmakkor a R ig ive l, P ilá tu ssa l és a többi hegycsúccsal együtt 
ki van világítva és így a magasban tündöklő villanylámpáival hozzájárul ahhoz 
a tündéri látványhoz, amely a fényárban úszó L u ze rn t az ,,Ezeregyéjszaka” 
valamely városához teszi hasonlóvá.

A V ie rw a ld s tä d ti tó  keleti végén, B ru n n e n  felé haladunk. Jobboldalt egy-

1. A Reuss völg>e Wassen közelében. A balparton a villamosított Gotthard vasút kettős sínpárja, 
a háttérben a Windgälle 3192 m magas csúcsa.
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másután tűnnek fel az örökhóval fedett hegycsúcsok. Gyönyörű idő Ígérkezik; 
a vakító hóval fedett T itlis  (3243 m) élesen rajzolódik a tisztakék, felhőtlen 
égboltozatra.

Brunnenban, a tó legszebb fürdőhelyén, kikötünk. Brunnenből indul ki a 
G o tth a rd  vasút. Mi azonban nem követjük a vasút vonalát. Nagy társasgép
kocsik várnak bennünket és megkezdjük utazásunkat a legszebb európai utak 
egyikén, az Axenstrassen. Közvetlenül a Vierwaldstädti tó mellett halad az Axen 
hegy szikláiba vágott, fehér kőkorlátos út. Néhol a hatalmas sziklatömbök egé
szen föléje hajolnak, alig hagyva helyet a gépkocsinak; olykor rövid kis alag
utakon haladunk át; olyan meredeken végződnek a sziklák a tó felett, hogy utat 
nem vághattak rajta, az útnak a sziklában kellet helyet vágni.

A kanyargó út minden fordulónál új kilátást, új meglepetést hoz. Festői 
szépségű tájak tárulnak elénk. A tó ragyogó kékje a sziklák árnyékában zöld 
színűnek látszik; a háttérben újabb hegycsúcsok bontakoznak ki. A meleg, 
derűs nyári nap minden igézetével hatnak a verőfényben fürdő, vakító fehér 
hóval fedett hegycsúcsok, a sötétkék éggel és a mélyen elterülő sík tótükörrel.

Elrobogunk a T e li szikla mellett. A rege szerint a közelfekvő A ltd o r f  
piacán lőtte le Teli az almát fia fejéről, de a tarsolyában maradt második nyílért, 
amelyet a zsarnok Gesslernek szánt, összekötözve bárkára tették, hogy fog
ságba hurcolják. A Vierwaldstädti tavon vihar támadt, Teli kötelékeit meg
oldták, csakhogy partra evezzen velük. Mikor a bárka a parthoz közeledett, Teli 
körülnézett, hogy — amint Schüler mondja — „eines Felsenriffs gewahre, 
das abgeplattet vorsprang in den See”, ott hirtelen partra ugrott és a bárkát 
visszalökte a tóra. A bárka egyideig hányódott a hullámokon, majd partot ért. 
Gessler K ü ssn a c h tb a  sietett, de Teli közben megkerülte a tavat, szintén odaért 
és lelőtte Gesslert. A „Tellplatte” alján kápolna is áll.

Rövid, de szépségekben gazdag út után megérkezünk a Vierwaldstädti tó 
déli sarkában fekvő F liie lenbe . Néhány perc múlva már az Ú ri katonban va
gyunk. Uri S c .h w itz-ce \ és U n te r la k e n -nel együtt a három legősibb kanton. 
Ezek a kantonok vívták ki Svejc szabadságát. A berni Bundeshaus előcsarno
kában három egymás mellett álló és egymást átkaroló hatalmas férfiszobor 
jelképezi ezt a hármas szövetséget.

F lü e len n é l emelkedni kezd az út, hogy felvigyen a Szent Gotthard hágóra. 
Elhagyjuk a Vierwaldstädti tó havasokkal övezett festői vidékét, de a havasok 
megmaradnak. Sőt utunk mindig mélyebben és magasabbra hatol be közéjük.

A gépkocsi gyorsan száguld velünk, mint valami kaleidoszkópban, egyre 
váltakoznak a képek. Annyi a látnivaló, hogy nem tudjuk, merre nézzünk. Kap
kodjuk fejünket, hol jobbra, hol balra. Utunk egyre változatosabb lesz. Amint 
lassan-lassan emelkedünk, zúgó robajjal rohan le szembe velünk a R e u ss  folyó. 
Zuhogó, dübörgő habjaival már a gleccserek világából hoz üdvözletét, mintegy 
biztatva bennünket: „Tegyétek csak meg az utat, felfelé, csodadolgokat fog
tok látni.” Már emberemlékezet óta susogják hullámai: „Csináljátok utánam a 
nagy munkát, amit évezredek óta folytatok, vágjatok utat a kemény sziklába!” 
Csakugyan, ahol régen még csak mint kis erecske tudott utat törni, ma már 
mint széles hegyifolyó hömpölygeti hullámait.

Mintha az ember csakugyan tőle merített volna bátorságot az útépítés 
nehéz munkájához, csak éppen ellenkező irányban, felfelé igyekezett. Először 
csak keskeny kis gyalogösvényt vágott a hegy oldalába, hogy nagy fáradság
gal cipelje fel hátán holmiját, ma pedig luxusautókon, a legnagyobb kényelem
mel jut fel a hegyoldalba vágott kígyózó utakon.
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1100 m magasság
ban megállunk. W a s s e n -  
b a n  vagyunk (1. kép).
Magas hegyek között, 
halkan csörgedező patak 
völgyében épült ez a kis 
földi paradicsom. Az 
utas örömmel pihenteti 
szemét ezen a festői 
szépségű, igazi alpi he
lyen.

Rövid pihenő után 
folytatjuk utunkat. Min
dig magasabbra mere- 
dező sziklafalak között 
haladunk, lent a mély 
völgyben folyik a R eu ss .
A vasút körívekben, ú. 
n. dugóhúzón halad fel 
a hegyre, mi pedig az 
országúton igyekszünk 
nyomába jutni. Ez a vi
lághírű G o tth a rd  út.
Göschennél a vasút el
tűnik a Gotthard alag- 
útban. A gépkocsiról 
csak kis sötét lyuk lát
szik a sziklafalban. Fav
re építette ezt a 18 km 
hosszú alagútat. 18 per
cig szalad benne a 
vasút; két világot vá
laszt el egymástól, a 
Reuss kopár völgyét az 
olasz Svejctől.

Gépkocsink a hegy 
külső oldalán kapaszko
dik. Mindig meredekebb lesz az út, mindig vadabb a lerohanó patak. A szikla
falak mintha már az égig érnének és nem tudjuk, min csodálkozzunk jobban, 
a természet fenséges alkotásain vagy az emberi akarat szívós kitartásán. Miféle 
óriási, szinte felbecsülhetetlen energia kellett hozzá, ilyen emelkedő országutat 
és óriási viaduktokon haladó vasutat építeni. Ez a szűk szakadék a híres S c h ö l-  
len en sch lu ch t.

Feltárul előttünk a geológiai múlt! Svejc az a föld, ahol a forrongó ter
mészeti erők a legmagasabbra tornyosították fel azt a még akkor könnyebben 
formálható anyagot, amelyből a hegyek keletkeztek. A hegyóriásokat azután a 
jégkorszak gleccserei koptatták; ezek vájták a völgyeket, szaggatták meg a 
hegysorokat.

A természet erőműhelyéből valami kis ízelítőt kaphat az idegen, ha Lu- 
zernben megnézi az ú. n. Gletschergartent. Megérti, milyen irtózatos erő lakozik 
a felgyülemlett hóban, jégben, és milyen csodálatosan gondoskodik a természet,

2. A Teufelsbrücke.
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hogy a víz forrása soha ki ne apadjon. Láthatjuk a gleccserek munkájának, a 
víz irtózatos erejének hatását. Hogyan forgatta a víz a meglazult követ, hogyan 
vájt ki ez a köves hordalék évezredek fáradhatatlan munkájával mély gödrö
ket! így keletkeztek az ú. n. gleccsermalmok, amelyek különböző mélységű 
lyukakat, az ú. n. gleccserüstöket hozták létre.

Luzernben öblös, pompás gleccsermalmot láthatunk, 9]/2 m mély és 8 m 
széles. Nehéz volna elképzelni, hogy miért mozog az a nagy f 2 m hosszú és 
V4 m széles nehéz kő a gleccsermalomban, ha nem látnok. Vékony vízsugarat 
bocsátanak erre a kőtömbre és az ott a szemünk láttára, minden más külső erő 
befolyása nélkül tengelye körül forog, s közben a sziklát vájja. Ezeket a glecs- 
csermalmokat a Reuss-völgyi gleccser törmeléke évezredeken át elrejtette és 
csak a véletlen folytán kerültek napvilágra. Amrein Troller 1872-ben házépítés 
közben, a rét humusztalaja alatt akadt rá az első gleccserüstre. 1875-ig már 
32 került felszínre.

Geológiai elmélkedésünk közben elérkezünk a hegytorok legveszedelme
sebb pontjához, a két meredek sziklafalat összekötő hídra. T e u fe lsb rü c k e  — 
Ördöghíd — a neve (2. kép). Csakugyan az ördög hatalmában van az, aki a 
hídon megszédülve belezuhan a kiélezett kőtömbök között kanyarogva lerohanó 
habokba. Az égig nyúló kopasz hegyfalak pedig oly közel vannak egymáshoz, 
hogy úgy érezzük, mintha mindjárt ránkzuhannának és összemorzsolnának. A 
hidat nagy vasajtóval el lehet zárni és így a közlekedést teljesen megakadá
lyozhatják. A vasajtó mellett a falra hatalmas ördög van rajzolva, valószínűleg 
figyelmeztetőül.

Nagy emléktábla ötlik szemünkbe. Suwarov tábornok dicsőséges átkelé
sének emlékére emelték. Midőn az európai nagyhatalmak megkötötték a máso
dik nagy szövetséget a forradalmi Franciaország ellen, Suwarov tábornok lett 
az olasz, osztrák és orosz csapatok főparancsnoka. Miután Kray és Melas al- 
vezéreivel együtt kiszorította a franciákat Olaszországból, a Zürichben tábo
rozó Massena tábornok ellen indult. Hogy hamarosan odaérjen, a legrövidebb 
utat választotta, az Alpokon, még pedig a Szent Gotthard hágón kelt át. 
1799-ben ért a hegy lábához és a legnagyobb nélkülözések között, az ellenség 
állandó puskatüze alatt, emberfeletti erőfeszítéssel átvezette katonáit szörnyű 
szakadékok, rohanó vízesések fölött, rettenetes fárasztó, meredek sziklás, sikos 
és hóval fedett utakon. Az ördöghídon is átkeltek, pedig annak egy részét az 
ellenség felrobbantotta. A tisztek öveikkel nagy sietve deszkákat kötöztek össze 
és azokon rohantak keresztül halálmegvetéssel. Suwarovot Európaszerte ünne
pelték és második Hannibálnak nevezték el. Csak ha itt vagyunk, érthetjük 
meg, micsoda hősies elszántság kellett ehhez a vállalkozáshoz.

1440 m magasan megpihenünk. Széltől védett katlanban fekszik A n d e r -  
m att, magaslati gyógyhely. Katonai szempontból is fontos, megerősített hely, 
az egész hegyvidéket védi. Itt van Európa egyik legrégibb temploma, az V. 
század első felében emelt kőépület. Nyilván nem ok nélkül építették ide: ha azt 
szokták mondani, hogy a tengeren megtanul az ember imádkozni, itt a hegyek 
között bizonyára megtudja, mi az istenfélelem.

Andermattot elhagyva, magasabbra emelkedünk. A kopár, sziklás hegyekbe 
vágott szerpentineken kúszunk felfelé, a kilátás mind fenségesebb lesz. Míg 
eddig helyenként a szűk völgy elzárta előlünk a havasokat, most teljes tiszta
ságban ragyognak előttünk. A mély völgyben alattunk kanyarog a Reuss, messze 
mögöttünk pedig kis játékfalucskának látszik Andermatt. Az U rseren th a lb a  
érünk. Bájos kis alpi falvak, mint H o sp en th a l, R ea lp  maradnak el mögöttünk.



145

Még magasabbra emelkedünk; már az örökös hó és jég országában járunk. 
A 2000 m-nél magasabb csúcsok templomi csendje övez. A hóhatáron alul 
tarka virágos rétek terülnek el, a napos oldalakon havasi kökörcsinek és hegyi 
boglárkákból sárgállik a föld. De a havon is átfúrják magukat a kis kék- 
harangú virágocskák, a soldanellák és a gentiánák helyenkint mintha kék sző- 
nyeggel vonnák be a talajt.

A hegygerinc legmagasabb pontjára, a 2436 m magas F a rk a  hágóra ér
tünk. Pazar szépségű panoráma nyílik előttünk: a Svejci Alpok hegyóriások
ban és gleccserekben leggazdagabb részlete (3. kép). Az egész hegyvidék 
kulcsa a Furka hágó. Két pompás szálloda is van rajta.

A Furka hágótól az út közvetlenül a R h o n e  gleccserhez vezet. Szinte meg- 
igézve állunk meg a természet e fenséges alkotása előtt. Lenyűgöző, minden 
képzeletet felülmúló látvány. Csak az alkothat fogalmat magának róla, aki a 
valóságban látta, mert minden leírás csak halvány mását adhatja.

A gleccser mint nagy, széles, megmerevedett folyam áll előttünk. A hatal
mas összetörede'zett jégsziklák között nagy hézagok, ú. n. gleccserrepedések 
vannak.

A gleccser nagyon lassan csúszik és ezért mozdulatlannak látszik. Egy év 
alatt 40—200 m-t tesz meg, vagyis naponta átlagban kb. 0.1—0.4 m-t. Ezt 
a mozgást természetesen nem lehet észrevenni.

Utunk a Rhone gleccser alsó végéhez vezetett. Háromemeletes nagy szál
loda, a Hotel Belvedere várja itt a vendégeket. A tájkép kiszélesedik, a hava
sok teljes fenségükben pompáznak. Most már nemcsak a L ep o n tin i, hanem a 
B ern i A lp o k  tömege is előtűnik. A messze távolban a M a tte rh o rn  4502 m ma
gas csúcsa látszik.

A gleccser vége elkeskenyedik és belőle mint zuhatag ömlik alá a finom 
kőliszttől fehéresen zavaros víz, a „gleccsertej”. Ez a Rhone kezdete. Még 
csak gleccserpatak, de minden oldalról erecskék folynak belé, úgyhogy szinte

3. Kilátás a Furka hágóról a Berner Oberlandra. Elől a Rhone völgyéből a Grimsel hágóra kapaszkodó 
út. Balszélen a Finsteraarhorn (4275 m), ettől jobbra a Schreckhorn (4080 m). A két hegyóriás közötti 

mélyedésben az Unteraar gleccser kanyarog.
m -
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4. A Rhone gleccser és a Rhone völgy legfelsőbb részlete. A múlt században a gleccser csaknem 
Gletsch-nél végződött. Baloldalon a Gletschből a Grimselre, jobboldalon a Furka hágóra vezető út.

A leszakadó Rhöne gleccser felett a 3508 m magas Galenstock.

szemmelláthatólag nagyobbodik. Mire Gletschig (1761 m), a gleccser aljában 
fekvő klimatikus helyig ér, már kis folyócska vált belőle.

Mi is követjük a Rhone folyását lefelé. Gletschnél átkelünk a Rhőneon. De 
azután már északnyugatra kanyarodunk és ismét felfelé haladunk. Közben bal
ról elmaradoznak a Berni Alpok hegytömegének legmagasabb csúcsai, a 4275 m 
magas F in ste ra a rh o rn  és a 4080 m magas S ch re c k h o rn .

Gyönyörűen kiépített, merész kanyarulatokban gazdag úton, a Grimsel- 
strassen, felérünk a 2176 m magas Grimselhágóra (4. kép).

Ezután már erősen lefelé vezet az utunk. Az A a r  völgyében, az ú. n. H a s-  
lita lban  vagyunk.

Az Aar folyó völgyének legfelső részében az Oberhasli-i erőműtelephez 
érünk. A meredek sziklafalak alkotta óriási medencébe épített völgyzárógát 
felduzzasztott vizét tekintélyes méretű vascsöveken vezetik le a turbinákhoz, 
itt az áramfejlesztőgépek a víz helyzeti energiáját árammá alakítják át. Ez 
az erőmű Európának egyik legnagyobb áramfejlesztőtelepe, mert az itt felduz
zasztott víz 1,000.000 LE/óra állandó teljesítmény fenntartására elegendő.

Amint az Aart lefelé haladó útjában követjük, mi is elhagyjuk a magas 
hegyek birodalmát. Sötétzöld fenyőkkel borított gyönyörű völgybe érünk. Míg 
fenn a hegyek zord fensége az áhítat érzését fakasztotta, itt a balzsamos fenyő
erdők napsugaras zöldje derűs nyugalommal tölt el bennünket.

Csakhamar lenn vagyunk a lapályon. De azért még nem fogytunk ki a 
természeti szépségekből! A völgy lankásan lejtősödő falai elzárják ugyan elő
lünk a kilátást a havasokra, de más érdekes sziklaalakulatok ragadják meg
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figyelmünket. Az Aar magasbanyúló, igen szűk és meredek sziklafalak közé 
tűnik el, s ha követni akarjuk, nekünk is be kell térnünk a szurdokba. Ide azon
ban csak gyalogösvény vezet, ezért leszállunk az autóról és végigmegyünk a 
sziklafal szélén korlátokkal védett, erősen kanyarodó úton. Csodálatosan szép 
ez a szurdok. Helyenként úgy összeszorulnak a falak és olyan rejtelmes homály- 
vész körül, hogy a hegyi manók birodalmában érezzük magunkat. Folyton vál
tozik az ösvény magassága, lépcsők vezetnek a magasabb kanyarulatokra. Az 
ilyen helyeken mélyen alattunk zuhogva folyik az Aar. Nagyon hasonlatos ez a 
Aaresschluchtnak nevezett szurdok a Bajor Alpok fenségesebb, de zordabb 
Höllentalklammjához és a Szász Svejc romantikus Edmundsklammjához.

Harminc percig megyünk át a szakadékon és amint kiérünk a napvilágra, 
elkápráztat a nagy világosság. Benn hűvös, nyirkos, hideg volt a levegő.

A sok látnivalótól szinte megittasulva folytatjuk utunkat Meiringenig, ahol 
búcsút veszünk gépkocsijainktól, mert vasúton tesszük meg utunk hátralevő 
részét.

Folyton az Áar völgyében haladunk lefelé, míg ez bele nem ömlik a Brienzi 
tóba. Végigrobogunk magas hegyektől övezett partjai mellett, megcsodáljuk 
azt a gazdagságot és jólétet, amelyet a lakosság szorgalma, igénytelensége és 
szabadságszeretete teremtett.

A messzeségben már láthatóvá válik Interlaken a Jungfrauval.
Ezzel elértünk utazásunk végpontjához. Mire berobogunk a pályaudvarra, 

a Nap nyugovóra száll. Mi fáradtak és törődöttek vagyunk, érezzük, hogy 
életünk egyik legszebb napját éltük át, s az út felejthetetlen emlékei még sok
szor fognak megelevenedni lelkűnkben, felderítve a szürke hétköznapok egy
hangúságát . . .

A  MAI BR IT  VILÁGBIRODALOM
Irta P é c s i A lb e r t dr.

Mélyen fel voltunk háborodva — és méltán —, amikor a boldog béke
időkben „művelt” külföldiek úgy emlékeztek meg Magyarországról, mint 
Ausztria egyik tartományáról. Ma is meg vagyok róla győződve, hogy minden 
egyes esetben jogos volt sértett önérzetünknek minden forrongó megnyilatko
zása. Csak abban nincs igazunk, ha mi ugyanezt a hibát követjük el a Föld
kerekség leghatalmasabb birodalmával szemben. Lépten-nyomon hallunk és 
olvasunk olyan kifejezéseket, amelyek Skóciát vagy éppen Írországot Anglia 
részeinek, Kanadát angol gyarmatnak tüntetik fel. Pedig a skót sohasem vallja 
magát angolnak, bármily szoros barátságot tart fenn a szomszéd országgal, 
amellyel úgy egyesült, hogy a skót királyi család örökölte az angol trónt. Nem 
ilyen barátságos viszony az angolok és írek között. B e m a r d  S h a w , az ír szár
mazású világhírű író „idegen föld”-nek nevezi Angliát. Az ír Szabadállam, 
Kanada és a többi nagy dominium egy-két évtized óta függetlenebb Angliától, 
mint 1918 előtt Magyarország Ausztriától.

Hagyjuk el azonban az érzelmek világát, mert tárgyunk a rideg tények 
vizsgálatára kötelez bennünket.

A Brit birodalom az emberiség történelmének leghatalmasabb államala
kulata. Területe, a sarkvidékek nélkül, meghaladja a 33 millió km2-t: Európá
nak három és félszerese, az összes szárazföldeknek több mint egyötöde. Lakó-
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sainak száma megközelíti az ötszáz milliót: akkora, mint Európáé, az egész 
emberiségnek egynegyede.

Bár a sarkvidékeket nem számítottuk hozzá, a terület nagyobbik fele még 
így is lakatlan. A hó- és jégmezők, a kopár fagyos sziklák, a homok- és kősiva
tagok együttes területe nagyobb, mint a termő területeké összevéve. Ez utób
biaknak is nagy részét foglalják el az erdőségek. Hogy a Brit birodalom nép
sűrűsége még így is meghaladja az egész Föld átlagát, az csak egyik jelensége 
annak a feltűnő ténynek, hogy az emberiség aránylag csekély területen tömörül.

Nem hiába fejlődött ki Angliában a történelem és a hagyományok tiszte
lete nagyobb mértékben, mint bárhol másutt: az óriási birodalom kétévezredes, 
csaknem folytonos fejlődésnek eredménye. Ez a fejlődés ma is tart; üteme gyor
sabb, mint valaha.

Az anyaország: az Egyesült Királyság maga is több különböző részből 
áll; mai szervezete csak a múlt évtized folyamán alakult ki. Az ősmag Anglia, 
amelyhez ma Wales-t is hozzászámítják. Területe 150 ezer km2, mindössze 
jó másfélszerese Csonka-Magyarországnak, alig fele a Magyar birodaloménak. 
Lakosainak száma negyven millió, csaknem kétszerese a Magyar birodalomé
nak. Népsűrűségével az egész kontinensen csak Belgiumé vetekszik.

Jóval ritkábban lakottak az Egyesült Királyság többi országai. A több 
mint félakkora Skóciának alig nyolcadannyi lakosa van, mint Angliának. A két 
ország együttes neve ugyanaz, mint a nagy szigeté, amelyen mindkettő fekszik: 
Nagy Britannia. Belpolitikáiig hozzászámítjuk Nagy Britanniához a körülötte 
fekvő kicsiny és apró szigeteket is (Wight, Man, Orkney, Shetland szk., stb.).

Skóciához hasonlóan Északírország is küld követeket a londoni parla
mentbe, de van neki saját székhelyén — Belfastben — saját kis fiók-parla
mentje és kormánya a helyi természetű ügyek intézésére. Önkormányzata kb. 
olyan terjedelmű, mint Horvátországé volt a Magyar birodalom keretében. Te
rülete és lakosainak száma valamivel meghaladja Pest vármegyéét (14 ezer 
km2, 1(4 millió lakos).

Az egész Egyesült Királyság területe (245 ezer km2) kisebb, mint egész 
Magyarországé Horvátország nélkül; lakosainak száma (46 millió) majdnem 
pontosan kétszerese a Magyar birodalom mai lakosságának.

Még egy jó évtizeddel ezelőtt az Egyesült Királysághoz számították egész 
Írországot. Évszázadokig tartott, amíg Anglia meghódította Írországot és az 
azóta eltelt félezer év alatt jóformán sohasem szünetelt a küzdelem. A harcot 
még kiélesítette a reformáció: Anglia és Skócia protestánssá lett, az írek 
megmaradtak katolikusoknak. Sem a francia forradalom, sem a világháború 
nem hozta meg Írország függetlenségét, bár az írek minden alkalmat meg
ragadtak, hogy az angol uralomtól szabaduljanak. Közben, a XIX. század fo
lyamán Írország lakossága, a gazdasági háború és az emiatt megindult kiván
dorlás következtében, a század eleji létszámának felére szállott le. A kiengesz- 
telődésnek nagy akadálya volt az Északírországban megtelepedett egy mil
liónyi protestáns skót népesség, amely akkor sem akart Angliától különválni 
és a katolikus írekhez csatlakozni, amikor az angol kormány már engedett az 
ír követeléseknek. Végül, elkeseredett küzdelmek után, Írországot ketté válasz
tották. Az északi rész megmaradt az Egyesült Királyság keretében, a többi 
pedig: kb 70 ezer km2, 3 millió lakossal, brit domíniummá alakult. Teljes füg
getlenségének alig van más hiánya, mint az, hogy háborút nem üzenhet és 
békét nem köthet önállóan, de az ismét többségre jutott ír szélsőségesek még 
ezt a függést is sokalják, vámháborút folytatnak az anyaország ellen és teljes
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elszakadásra törekszenek. Érdekes, hogy az írek nagy többsége az angol nyel
vet beszéli; sokan most tanulják a már-már feledésbe merült kelta nyelvet, hogy 
ezzel is teljesebbé tegyék az angoloktól való elszakadást. A Brit birodalomnak 
sok más téren is megnyilatkozó rugalmassága még az ilyen elkeseredett táma
dásokat is kibírja. Nehezebben bírhatja sokáig a szegény burgonyatermesztő 
és állattenyésztő Írország az általa megindított gazdasági háborút a hatalmas, 
iparos és kereskedő Angliával, éppen a legsúlyosabb mezőgazdasági válság 
idején.

A tengerentúli domíniumok a fehér lakosságú gyarmatokból fejlődtek. A 
XVIII. század végén az Amerikai Egyesült Államok elszakadása súlyos lecke 
volt Angliának arra, hogy lehetőleg tartózkodjék a gyarmati fehér lakosság 
elnyomásától és velük szemben az erőszakos eszközök alkalmazásától. A bölcs 
mérséklettel párosult erőnek sikerült nemcsak a régi angol és francia gyarma
tokat a birodalom keretében megtartani és erőforrásainak gyarapítására fel
használni, hanem a legutóbbi századfordulón meghódított boerokat is érdek
körébe vonni.

A legutóbb elmúlt két évtized nagy mértékben kedvezett a domíniumok 
fejlődésének. A kivándorlás révén maga az anyaország gyarapította elsősorban 
lakosságukat. A közlekedés és a mezőgazdasági gépek elterjedése lehetővé 
tette újabb nagy területek megművelését. A háború, a nyomában fellépett Ínség 
és Oroszország gazdasági összeomlása kitűnő piacokat biztosított a nyers
terményeknek. Az anyaországot ellenben nagyon megviselte a háború. Ipari 
termelését egészen igénybevette a hadseregek ellátása; nemcsak a külföldnek, 
a gyarmatoknak és a domíniumoknak sem tudott szállítani, de a saját lakos
ságát is alig győzte iparcikkekkel ellátni. A domíniumok, ha nem akartak nél
külözni, kénytelenek voltak a mezőgazdaság mellett iparukat is kifejleszteni, 
ami több évi erőfeszítés után bizonyos mértékben sikerült is. A hadkötelezett
ség Nagy Britanniában sem volt általános a háború elején, még kevésbbé a 
domíniumokban. Az anyaország kénytelen volt fegyveres segítséget is kérni a 
domíniumoktól és meg is kapott tőlük mindent, amit kért; adni ellenben keve
sebbet tudott nekik, mint valaha. Nem csoda, hogy ily körülmények között a 
dominiumok jelentősége ugyancsak megnövekedett, önkormányzatuk tágult és 
a birodalmi ügyekre gyakorolt befolyásuk is előtérbe nyomult. A háború előtt 
az anyaország hatalma túlnyomó, mintegy uralkodó volt a birodalomban; ma 
már csak a gyarmatokon uralkodik, a dominiumok csaknem egyenrangúak vele.

A brit dominiumok mindegyikének élén egy-egy királyi főkormányzó áll. 
Egyedül ő képviseli a központi királyi hatalmat, de nem képviseli az angol 
kormányt, amelynek nincs beleszólása a dominium belső ügyeibe. A domínium
nak saját felelős parlamentáris kormánya és saját parlamentje van. A nagyobb 
dominiumok saját hadsereget és hajóhadat is tartanak; önálló tagjai a Nép- 
szövetségnek. Miután a háború terheiben jelentékeny részt vettek, jogot kaptak 
a birodalom külügyeinek intézésében való részvételre is; ebbeli jogukat londoni 
állandó követségük útján gyakorolják. Kivételes esetekben idegen államok fő
városában is tartanak fenn külügyi képviseletet, mint Kanada Washingtonban. 
Pénzrendszerüket maguk határozzák meg és az nem minden esetben egyezik 
meg az anyaországéval. Saját jegybankjuk van és önálló vámterületük; az anya
ország és a birodalom áruit éppen úgy megvámolhatják, mint a külföldieket. 
A felségjogok közül csak a hadüzenet és békekötés jogát nem gyakorolhatják 
a birodalomtól függetlenül, de a közös védelemhez való hozzájárulás mértékét 
a dominium maga határozza meg.
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A mostani gazdasági válság azonban a domíniumokat sem hagyta érin
tetlenül, sőt bizonyos mértékben még jobban sújtja őket, mint az anyaországot. 
Nagy Britanniában a háború befejezése óta a munkanélküliek száma állandóan 
meghaladja az egymilliót, pár évig hárommillión felül volt, most kb. kétmil
lió körül van, csökkenő tendenciát mutat és fele sincs a németnek, kis törtrésze 
az amerikainak. Az orosz termelés feltámadása ellenben alig kiheverhető csa
pást mért a mezőgazdaállamokra, amelyek sorában előkelő helyet foglalnak el 
a nagy brit dominiumok. Kanada és Ausztrália a háború kitörését követő év
tizedben megkétszerezte búzatermelését. Kanada termelése azóta az 1923-inak 
kétharmadára csökkent, Ausztrália pedig a változatlan mennyiséget nem tudja 
értékesíteni. A gyapjúárakat erősen nyomja az ipari pangás. Délafrikában a 
gazdasági nehézségekhez még társadalmiak járulnak a nagyszámú és egyre 
szaporodó fekete lakosság nyomora és elfojtott elégedetlensége folytán. A 
háborús évek alatt hirtelen fölcseperedett iparágak most nehezen bírják a had
viselt államok újra nekilendült versenyét. A mezőgazdasági gépek tömege nagy 
szolgálatot tett az Ínséges években, de most, a túltermelés korában, növeli a 
munkanélküliséget. Azelőtt az anyaország mindenkor el tudta helyezni nép
fölöslegét a gyarmatokban vagy a dominiumokban. Még néhány év előtt szíve
sen látták a brit bevándorlókat, most pedig kormányintézkedéseket tesznek 
távoltartásukra. Az együttérzést azonban az ilyen fájdalmas súrlódások nem 
szüntetik meg, sőt a nemrég lezajlott ottawai konferencia tanulságai szerint, 
igyekeznek a birodalom egyes részei között a gazdasági kapcsokat szorosabbra 
fűzni. A vámuniótól ugyan messze vannak, de egymás árui számára vám- és 
egyéb kedvezményeket biztosítanak. Sikerül is így saját helyzetükön könnyí
teni; más államoknak, a többi közt hazánknak is rovására.

A három nagy dominium közül Kanada akkora, mint Európa; Ausztrália 
valamivel kisebb; Délafrika területe hetedannyi. Mindegyikben, kivált az első 
kettőben sok a lakatlan, sőt lakhatatlan terület. Kanada lakossága valamivel 
nagyobb, a másik kettőé egyenkint valamivel kisebb, mint Csonka-Magyar- 
országé. Kanada erdészete és búzakivitele első, búzatermelése mennyiségben 
harmadik a Földkerekségen; minőségre a magyar búzának egyetlen méltó ver
senytársa. Ausztrália a gyapjútermelésben, Délafrika az arany- és gyémánt
bányászatban vezet.

A kisebb dominiumok közül New Zealand gyapjútermelésével, Newfound
land halászatával szerepel a világgazdaságban.

Az egyes gyarmatok között a rangkülönbségek sokkal nagyobbak, mint 
a dominiumok között, ami könnyen érthető, mert a gyarmatbirodalom sokkal 
tarkább, mint a dominiumok egyeteme. A dominiumokban a bennszülött lakos
ság — Délafrika kivételével — számbelileg is elenyésző, de a vezetés Délafri
kában is kizárólag a fehérek kezében van. A gyarmatokon a bennszülött lakos
ság a túlnyomó. Akadnak köztük félmüveitek és egészen alacsony fokon állók 
is. Az angol kormányzás mindenütt alkalmazkodik a lakosság értelmi fokához. 
A műveltebbek tágabb vagy szűkebb önkormányzatot kapnak, míg a kezdet
leges népeket az anyaországból kiküldött tisztviselők vezetik, a bennszülöttek 
megkérdezése nélkül.

A gyarmatok közül minden tekintetben messze kimagaslik India.* Terü

* India mintegy átmeneti forma a gyarmat és a dominium között. Indiának külön 
kormányzata van, alkirály képviseli a központi királyi hatalmat, s az angol király India 
császári koronáját és címét viseli, míg a bennszülött fejedelmeket hűbéri viszony fűzi az 
Impériumhoz. Szilán (Ceylon) azonban már gyarmat. (Szerk.)
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lete több mint 4 / 2 millió km2, félakkora, mint Európáé, a birodalom területé
nek 14 százaléka. Ezek a számok azonban nem fejezik ki megfelelően a jelen
tőségét, mert lakossága sűrűbb, mint Európáé. 350 milliónyi lakossága az egész 
Brit birodaloménak 70 százalékát teszi ki. Északi határán emelkedik a Föld 
legmagasabb hegysége: a Himálaja; ennek lábánál a legtermékenyebb síksága: 
Hindusztán; déli része, a Dekkan fennsík, Afrikához hasonlítható táblaföld. 
Keleti szöglete Földünk legesősebb vidéke, nyugati szögletében már sivatagot 
találunk. Lakosai többféle nyelvet beszélnek és többféle fajhoz tartoznak, több
féle hitet vallanak, mint Európai népei. Növény- és állatvilága, termelése is 
változatosabb, mint kontinensünké. Ezekután nem fogunk csodálkozni egy szel
lemes angol államférfiú abbeli kijelentésén, hogy India nem ország, hanem 
világrész.

Brit India Földünk első rizs-, köles- és cukortermelője. Jutából a világ
termésnek kb. 80 százalékát szolgáltatja. Pamut- és teatermésének mennyisége 
második, búzája és árpája negyedik a Földkerekségen. Szarvasmarha-állo
mánya Európáéval és Amerikáéval vetekszik, a többi világrész meg sem köze
líti. Újabban ipara is nagyot fejlődött. Jutaszövése az első helyre került, pa
mutszövését is csak az Amerikai Egyesült Államoké, Angliáé és Japáné múlja 
fölül; az európai kontinens vezető államai mögötte maradnak. Vasúthálózatá
nak hossza egyhatod része az amerikainak, de az Orosz birodalom már nem 
sokkal jár előtte, Kanada egy rangban van vele, a többi mind utána következik.

India kétségtelenül Anglia gazdagságának egyik főforrása, de népe, a 
mérhetetlen természeti kincsek közepette, szegény. A szegénységnek azonban 
nem az angolok az okai, sőt bármilyen hasznot húz is az angol Indiából, India 
talán többet köszönhet az angoloknak, mint viszont. Bár képtelenségnek tet
szik, a köznép szegénysége bizonyos mértékben a Természet pazar bőkezűsé
géből következik. A tikkasztó hőség, a bő esőzés, a buja növényzet éppen úgy 
leszállítja az emberi munkaerő értékét, mint a gépek. Egyesek pazar pompában 
élnek, a tömegek pedig tengődnek. Az angol uralom berendezkedése előtt gya
kori volt az országban az éhínség. Hiába volt az egyik tartományban bő ter
més, nem tudták az élelmet az Ínséges vidékre szállítani. A vasutak kiépítése 
sok százezer indust mentett meg az éhhaláltól. A népjólét emelésében, az em
bertelen szokások és babonák (asszonyok elégetése halott férjükkel, gyermek
házasságok, stb.) ellen való küzdelemben, a szellemi és erkölcsi fölényben van 
az angol uralomnak egyik titka és abban, hogy jobban bánik az angol a benn
szülöttekkel, mint ahogy a bennszülöttek egymással bánnak. Igaz, hogy a faji 
különbség is kisebb az angol és a részben árja-vérségű északindiai hindu közt, 
mint ez utóbbi és a mongol, vagy dravida közt. Gyakran előfordul, hogy angol 
rendőrség és katonaság akadályozza meg a véres összecsapásokat hindu val- 
lásúak és moharnmedánok között.

Az angol uralomnak másik alapja a politikai szervezet. A lakosságnak egy
ötöde ma is bennszülött fejedelmek uralma alatt él. A fejedelmekkel az angolok 
jó viszonyt tartanak fenn, minden külső tiszteletnyilvánítást megadnak nekik, 
de minden olyan hatalmi eszköztől megfosztják őket, amellyel a birodalmi érde
keknek árthatnának. India túlnyomó része, a legtermékenyebb területek, az 
összes kikötők, a vasutak, a fegyvereserő, mind az angol alkirály közvetlen 
fennhatósága alatt áll. Újabban mindinkább bővül India önkormányzata, a 
helyi kormány és parlament hatásköre, de még messze van a dominiumi rang
tól és az indus nacionalisták követeléseinek beteljesedésétől. Az önrendelke
zésért folytatott küzdelem állandó, időnként lázongásokban robban ki, de a
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hatósággal való összeütközések ritkán érik el az egyes bennszülött csoportok 
közt felmerülő súrlódások méreteit.

. A politikai gondokhoz pár évtized óta gazdaságiak is járulnak. A háború 
óta India ipara nagy lépésekkel haladt előre és ma már egyes ágakban az an
gollal versenyez. A rizs- és köleskásán élő, ágyékkendőben járó, kunyhóban 
lakó indus olcsóbban dolgozik, mint a kispolgári színvonalon élő angol mun
kás. Jórészt az angol ipar minőségi fölényének köszönhető, hogy India ma is 
az angol cikkek legnagyobb fogyasztója.

A többi gyarmatok összes területe több mint kétszerese Indiának, de la
kosságuk csak hetedannyi, műveltségük alacsonyabb és ennek arányában jelen
tőségük is csekélyebb. Annyian vannak és oly sokfélék, hogy egyenkint, szűkre 
szabott kereteink között, nem emlékezhetünk meg róluk. Ugyancsak mellőz
nünk kell itt a különböző függelékek (dependencies), állomások, mandátumos 
területek, stb. tárgyalását.

Talán meg fogják bocsátani kedves olvasóim a részletek elhagyását. Ma
gam azonban sohasem bocsátanám meg magamnak, ha reá nem mutatnék 
azokra az erkölcsi és szellemi tényezőkre, amelyek a világ legnagyobb birodal
mát megszerezték a múltban, ma pedig megtartják és tovább fejlesztik. Nagy 
szerepet játszottak benne azok a bátor és szerencsés hajósok, akik Columbus 
után öt évvel Északamerikát fölfedezték, azok a nemkevésbbé bátrak, de sze
rencsétlenebbek, akik az északnyugati átjáró kutatása közben megfagytak a 
Jeges tenger jégtábláin és Kanada hómezőin, azok a tudósok és technikusok, 
akik feltalálták a szövőgépet, a gőzgépet, vasutat, gőzmozdonyt, elektromág
neses indukciót, azok a munkások, akik minden apró tárgy elkészítésébe a lel
kűket adják bele; azok a tengerészek és katonák, akik elestek három óceán és 
öt kontinens csataterein; a gyarmatosok, akik nemkevésbbé hősi küzdelmet 
folytattak a Természet mostohasága, a bennszülöttek és a versenytársak ellen; 
azok az államférfiak, akik helyzetük magaslatán állottak és azok a választó- 
polgárok, akik őket bizalmukkal megajándékozták.

Az angolok nem ingyen jutottak világbirodalmukhoz, hanem nemzedékek 
sorának kitartó, céltudatos és áldozatkész munkája árán.

A LÁ TÓ H A TÁ R  K ISZÁM ÍTÁSA.
Irta M a to la y  T ib o r .

Nemrégen kiránduló turistákkal utaztam együtt. Arról beszélgettek, hogy 
melyik hegyről milyen messze lehet látni. A D o b o g ó k ő  is szóba került s 
valaki a társaság tagjai közül azt mondta, hogy „a D o b o g ó ró l a M a g a s  T á trá t  
is lá tn i, m ert a D o b o g ó k ő  700  m é te r  m a g a s  h e g y !” Már-már figyelmeztetni 
akartam turistatársamat tévedésére, amikor másra terelődött a szó.

A nagyközönség még a turistáknál is tájékozatlanabb. A turista legalább 
elhiszi, mert maga is látja, hogy el lehet látni pár száz kilométerre is, de a 
nagyközönség egyszerűen nem hiszi el, bár minden este látja a csillagos eget 
s tudja azt is, hogy a csillagok mérhetetlen messzeségben ragyognak. Megesett 
velem, hogy elnézően megmosolyogtak, amikor elmeséltem, hogy a világháború 
alatt két ízben is megpillanthattam V elence  lagúnáit a M a rm o la ta  déli falának 
tetejéről. Hiába magyaráztam, hogy a levegő aznap rendkívül tiszta, úgyszól
ván teljesen por- és páramentes volt, hiába hivatkoztam a Marmolata egy méter
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híján 3300 méteres tengerszintfeletti magasságára s arra, hogy a csúcstól Ve
lencéig csekély 120 kilométer van csak légvonalban, hiába mondtam, hogy a 
lagúnák városa mindössze egy szürkés-barna folt volt, amit a tenger világo
sabb csíkja választott el a száraztól — nem hitték el s úgy néztek rám, mint 
valami modern kiadású Háry Jánosra. Egy csípősnyelvű hölgy azt is megkér
dezte, hogy láttam-e galambokat a Szent Márk téren.

Még egy ehhez hasonló esetem volt. A Santiago de Chile felett emelkedő 
C im o S a n  R a m ó n  3921 méteres ormára kapaszkodtunk. Estefelé járt már s 
valami félezer méterrel alacsonyabban vertünk éjjeli tanyát. Hegymászóink egy 
része a közeli R e in a  csúcsra sétált át, hogy a kivilágított Santiagoban gyö
nyörködjék. Csakhamar vad indián csatakiáltás verte fel az est csöndjét:

— Gyertek! Nézzétek! Üstökös!
A tanyahely árván maradt. Még a tűzről is megfeledkeztünk s ki hogy tu

dott, rohant a csipkézett sziklagerincre. És csakugyan, az ég alján, a Csendes 
óceán irányában, egy elmosódott, halványan világító fénysáv látszott. Üstökös 
csillaghoz azonban sehogyan sem hasonlított. Mi lehet hát? Nagyban törte a 
fejét mindenki, amikor az egyik santiagói exportcég hivatalnoka, aki szintén 
részt vett a San Ramon megmászásában, felkiáltott:

— Kitaláltam!
Olyan büszkén nézett körül, mint Kolumbus, amikor felfedezte Amerikát. 

Pedig csak „Kolumbus tojása” volt az egész probléma. Aznap este érkezett 
meg a valparaisoi kikötőbe a Cap Polonio s ennek a hajóóriásnak kivilágított 
fedélzetét pillantottuk meg 130 kilométer távolságból. Erre persze senki sem 
gondolt, mert mindannyian ismertük a kilátást a Reinaról — nappal! Nappal 
pedig sosem láttuk az óceánt, mert a partvidék ködpárába burkolózott. Éjjel 
azonban sokkal tisztább a levegő s nemcsak az Andokban (mert hiszen ott 
mindig tiszta), hanem a partok mellékén is. így aztán megpillantottuk, ha nem 
is a tengert, de a tengeren úszó hajóóriást, a lámpafényes Cap Poloniót. Bizo
nyosan senki sem sejtette a hajó fedélzetén üldögélő luxus utasok közül, hogy 
az Andok egyik távoli csúcsáról sok kíváncsi szempár leste hosszú perceken 
át a hajó méltóságteljes futását.

A legszebb példát Argentínában láttam. Vasúton indultam el Mendozaból 
Buenos-Aires felé. Már elhagytuk a R io  S a la d o  hídját és San Luis felé köze
ledett vonatunk, amikor kivirultak az Andok rózsái. A pampán még tartott az 
éjszaka, de a centrális Cordillerak kimagasló csúcsai sorban égni kezdtek a 
felkelő nap fényében. Felejthetetlen látvány! Legelőször a T u p u n g a to  vulkán 
szabályos kúpja tűnt fel. Olyan élesen rajzolódtak ki a hegyek körvonalai, hogy 
azt kellett hinnünk, hogy ott járunk még valahol a hegység tövében, pedig már 
közel 250 kilométernyire jártunk az Andok lábától.

De elég volt a példákból! Most vessünk egy pillantást a mellékelt vázla
tos rajzra, mely a föld felszínének (A Y) egy részét ábrázolja metszetben. 
Z a föld középpontja, r a föld sugara, h a hegy magassága, R  az X  pontból (a 
hegy tetejéről) látható horizon sugara. Ha szabatosan akarjuk magunkat kife
jezni, nem szabad horizont mondani, hanem lá tóha tárt, s ze m h a tá r t, éga ljá t, 
ami alatt azt a kört értjük, melynek mentén az ég és föld érintkeznek, s mely 
nem más, mint a z  X  p o n tb ó l a fö ld g ö m b re  h ú z o tt  k ú p  érin tési köre . A horizon 
az X ponton átfektetett vízszintes. A  lá tó h a tá r  te h á t m in d ig  a h o rizo n  a la tt  
van és p e d ig  an n á l m é lyeb b en , m en n é l m a g a sa b b a n  fe k s z ik  X  p o n t. Monda
nunk sem kell, hogy az ábrán feltüntetett h magasság erősen túlzott, de ha 
arányos méretekben akarnánk feltüntetni h magasságát, nem férnénk el raj-



154

zunkkal ,,A Földgömb” hasábjain, mert hiszen ha csak egy centiméter magas
nak tüntetnénk is fel a Föld legmagasabb hegyét, a Mount Everestet, a Földet 
magát 7 és ]/4 méteres sugárral kellene megrajzolnunk.

Mit is akarunk kiszámítani? Számítani akarjuk a különböző h magassá
gokhoz tartozó látóhatárokat, azaz a látóhatár sugarát, az ábrán feltüntetett 
R távolságot. A látóhatárt a földgömbre húzott ér in tő -kúp szabja meg, az Y 
pontban a gömböt érintő XY egyenesre a Föld sugara merőleges. Ebből az 
következik, hogy az X  Y  Z  háromszög derékszögű. E derékszögű háromszög 
egyik befogója az ismert földsugár (r), az átfogója szintén ismert, mely nem 
más, mint az X Z távolság, azaz a Föld sugarának (r) és a hegy magasságának 
(h) összege (r + h). Az ismeretlen befogót (R) a trigonometria segítségével 
számítjuk ki.

R  =  V (r +  h  >2 — r 2
Ha elvégezzük a gyökjel alatti számítást:

R  =  I r- +  2 r n +  fi1 — r2 =  ][h . (2r +  h)
Ilyen pontos képletre 

azonban nincs is szüksé
günkéért a Föld átmérő
jéhez képest (2r) elenyé
szően kicsiny a hegyek 
magassága (h), ezért a 
képletben h-t mint össze- 
adandót elhanyagolhatjuk 
s egyszerűen h.2r-t írunk.

Számítanunk ke l l  
azonban a fény tö résse l ,  
mely abban nyilvánul, 
hogy megemeli a horizon- 
hoz közel eső tárgyakat 
(hegyeket) s ezáltal meg
nagyobbítja a látóhatárt.
A képletet tehát egy állan
dóval kell kiegészítenünk, 
melynek értéke: 1,065.
Ezzel az állandóval szo
rozni kell az eredményt.
Képletünk végleges alakja

Szavakkal: a F ö ld  á tm é rő jé t  ( 2 r )  m e g s z o r o z z u k  a h e g y  m a g a ssá g á v a l  ( h ) ,  a  
s zo r z a tb ó l  n é g y z e tg y ö k ö t  v o n u n k  s  a z  e re d m é n y t  m e g s z o r o z z u k  a f é n y tö ré s  
á llandójával.

Megemlíthetjük, hogy számításunk — bár teljesen megfelel minden gya
korlati követelménynek — nem egészen pontos, mert mi az X Y távolságot, 
azaz a látóhatár linearis radiusát számítottuk, holott a spherikus radiust (A Y) 
kellett volna kiszámítanunk. A két radius közti különbség — tekintve h ma
gasság jelentéktelen voltát — elenyésző.

Most számítsuk ki, hogy milyen messze láthatunk a Dobogókő tetejéről?

1

R =  l , 0 6 5 . f 2 r . h

Ábra a látóhatár kiszámításához.
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A Dobogókő t. sz. f.-i magassága 700 méter. A Föld átmérője kereken 
12.750 kilométer. 2 r . h tehát 8.925 kilométerrel egyenlő. Ennek négyzetgyöke 
94.48 kilométer, melyet ha megszorzunk a fénytörés állandójával, kereken 
100 kilométert kapunk. A  D o b o g ó k ő  lá tóha tára  teh á t 100  k ilo m éter .

Mégis látjuk a Magas Tátrát, holott a Tátra légvonalban 190 kilométer
nyire van a Dobogókőtől. Hát persze, hogy látjuk (feltéve, ha tiszta az idő!), 
de nem azért, mert a Dobogókő 700 méter magas, hanem azért, mert a Tátra 
két és félezer méteres hegylánc. A Tátra nem esik bele a Dobogókő 100 kilo
méteres látóhatárába, de a Dobogókő beleesik a Tátra látóhatárába, mely 
sokkal nagyobb, mivelhogy a Tátra is sokkal magasabb.

A kilátást élvező turistának ez természetesen egyre megy, de a geográ
fusnak különbséget kell tennie. Ha a Dobogókő tetejéről az Alföld felé pillan
tunk, még Kecskemét tornyát se láthatjuk, míg észak felé nézve a Tátra vonu
lata a látóhatáron túl is felbukkan. A Ferenc József csúcs (t. sz. f.-i magas
sága 2663 m) látóhatára 196 kilométer. A Dobogókő tehát éppen a csúcs 
látóhatárának széle felé esik s ha csak néhány kilométerrel esnék közelebb 
ez a híres kilátóhegy Budapesthez, már nem lehetne tetejéről látni a Tátrát s 
korántsem volna olyan nagy híre a turisták világában.

Az alábbi táblázatban megadjuk a különböző h magasságokhoz tartozó 
R értékeket:

h R h R
100 méter 38 kilométer 2000 méter 170 kilométer
200 ít 54 f f 2200 „ 178 f f

300 f f 66 f f 2400 „ 186 f f

400 f f 76 2600 „ 194 f f

500 f f 85 2800 „ 201
600 f f 93 3000 „ 208 f f

700 100 3200 „ 215 f f

800 f f 107 3400 „ 222 f f

900 f f 114 f f 3600 „ 228 f f

1000 f f 120 f f 3800 „ 234 f f

1100 f f 126 f f 4000 „ 240 f f

1200 f f 132 f f 4500 „ 255 f f

1300 f f 137 f f 5000 „ 269 f f

1400 f f 142 f f 5500 „ 282 f f

1500 f f 147 f f 6000 „ 295 f f

1600 f f 152 f f 7000 „ 318 f f

1700 157 f f 8000 „ 340 f f

1800 161 f f Mount Everest:
1900 f f 166 8882 „ 358,4 f f

A látóhatár kiszámítására használatos még egy másik képlet is. E kép
letben h ismét a hegy magasságát jelenti.

3 .2 9 5 . f h

E képlettel számítva valamivel alacsonyabb értékeket kapunk és pedig:
A hegy m agassága  

a föld felszíne f e l e t t :
50 méter 

100 „
300 „
500 „

1000 „
1500 „
2000 „
2500 „

A lá tóha tá r  s u g a r a : 
23 kilométer

57
74

104
128
147
165

A hegy m agassága  
a föld felszíne fe le t t :

3000 
3500 
4000 
4500 
5000 
6000 
7000 
8000

A lá tóhatár  suga ra
180 f f

194 f f

208 f f

221 f f

233 f f

255
275 f f

295 f f

f f

f f

>>
f f

ff
f f

ff
f f
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Tapasztalataim szerint hegyvidéken, különösen a magas hegységek tiszta, 
pormentes levegőjében inkább az első képlettel számított adatok állják meg a 
helyüket, míg dombvidéken, középhegységben és síkföldön az utóbbi táblá
zat adatai közelítik meg a valót.

.....  ... .....

IS M E R T E T É S E K  É S  H ÍR E K  M IN D E N F E L Ő L .

Portugália területe.
Eddig hivatalos adatok szerint úgy tudtuk, hogy Portugália területe 94.815 

km2, most a legújabb számításokból kiderült, hogy csak 88,638 km2. Az anya
országhoz tartozó szigetek területén (Acori szigetek, Madeira) 3304 km2-nek 
adták meg, a legújabb számítások szerint 3081 km2. Az ország lakosainak 
száma: 6,825.883. ( B .  B .)

Megszüntették Zaltbommel (Hollandia) több, mint ezeréves kompjáratát. 
A komp helyett hidat építettek. A hidat 1933 november 18-án adták át a forga
lomnak. ( B .  B .)

Az észtországi földgáz.
Kokskär szigetén, Tallintól mintegy 30 km-nyire északkeleti irányban 

1902-ben, még az orosz uralom idején találtak földgázt. A Balti tenger világító- 
tornyainak karbantartásával foglalkozó hivatalos szervek ebben az évben meg 
is kezdték a próbafúrásokat. Bebizonyosodott, hogy Kokskär szigete nagyon 
gazdag földgáztartalmú rétegekből épült föl, 600—700 km2 területen minden 
fúrás sikeres volt. A próbafúrások 27 m-től 114.5 m-ig terjedő mélységben 
sehol sem hoztak felszínre vizet, csak nagymennyiségű gázt. A földgáz gya
korlati kihasználására csak 1912-ben, 10 év múlva került volna sor. A nagy
mennyiségben kitóduló gáz fölhasználása azonban nem sikerült, mert amint a 
gáz szabad távozását megakadályozó vezetékeket fölszerelték, a gáz nyomása 
annyira megnövekedett, hogy a magával ragadott homokkal és kövekkel szét
rombolta a kivezetőnyílás csövét és a fúrótorony kersztgerendáját. A felszaba
dult gáz olyan erővel tört elő a nyíláson, hogy süvöltő hangját nemcsak az 
egész szigeten, de még a szárazföldön is hallották, s a feszültségváltozással 
járó földalatti rázkódást a tartui földrengésjelző állomás megérezte. Három hét 
múlva a gázömlés hirtelen alábbhagyott, de Bogdanovics orosz geológus nézete 
szerint nem a gázforrás kimerülése, hanem a fúrócsövek beomlása következté
ben. A világháború kitörése megakadályozta az oroszok további kísérleteit.

A kokskäri földgáz vegyi összetétele az első vizsgálatok után 79% methán 
és 20% hidrogén. 1924-ben újabb vizsgálatok bebizonyították, hogy a földgáz 
héliumot is tartalmaz. Még meglepőbb véletlen fölfedezés azonban az volt, hogy 
a különböző mélységekből jövő gázok nem egyforma összetételűek. A mélyebb 
rétegekből nem-éghető, főleg nitrogén tartalmú földgáz kerül felszínre és ez 
ötszáz, sőt ezerszer annyi' héliumot tartalmaz, mint a felső rétegek éghető 
methán-hidrogén gáza. A nem-éghető gáz összetétele pedig olyan, hogy belőle 
a héliumot olyan egyszerű eljárással lehet kiválasztani, ami a szokásban lévő 
módszereknél sokkal olcsóbb.



157

Természetes, hogy az észt tudományos és gazdasági körök figyelmét ezek 
az új felfedezések Kokskär kincseire irányították. Jűri Oja a Tartuban meg
jelenő „Observer of Nature” c. lapban kiszámítja, hogy ha a tallini villamos
művek áttérnének a földgáz használatára, 600 évig volna ez elengendő az üzem 
vitelére. P. /.

Uj norvég vasútvonalak.
1933 nov. 11-én adták át a forgalomnak a most megépített Grong-Namsos 

vasútvonalat. A vonal a Norrlandvasútnak 51.4 km hosszú mellékága. Norvégia 
összes vasútvonalainak a hossza 3924 km, ebből 236 km villamosított. ( B .  B .)

Zingg éghajlattani és földtani munkálatai Islandban.
A második nemzetközi sarkkutató év munkálataiból még Svejc és Dánia 

is kivette a maga részét. A két állam Islandban közös költségen állított fel 
meteorológiai megfigyelő állomást. Az állomást a Snaefelsjökullon építették 
fel 825 m magasságban és 1932 szept. végétől 1933 aug. 31-ig végeztek meg
figyeléseket. Svejc a zürichi Zingget küldte az állomásra. Zingg meteorológus, 
de éghajlattani és a levegő fizikájára vonatkozó megfigyeléseken kívül földtani, 
kőzettani és földrajzi kutatásokkal is foglalkozott. Munkaterülete az északnyu
gati partvidék, Reykjanes és Gullfoss gejzires környéke volt. ( B .  B .)

Williamson és Ludlow nyugattibeti kutatóútja.
A két angol, a Himalayan Club tagjai, 1932 augusztus 14-én Almorából 

kiindulva a Kali völgyön keresztül érte el Tibet határát és megmászva a Lipulek 
hágót, szeptember 2-án Taklakorba érkezett. A Gurla Mandhatta megkerülé
sével a kutatók a Rákásztál és Mánaszarovar tavakat elválasztó, keskeny föld
szorosra jutottak el. Ezekből a tavakból ered a Szatledzs (Sutlei) folyó. Köze
lükben van a Brahmaputra forrásvidéke. Innen szeptember 20-án Gartokba 
mentek. Még tovább, mint egy hónapig utaztak a tibeti Himálaja alig ismert 
láncai között, míg végre október 20-án Dehradunba érkeztek. Ez a város már 
angol területen van. Kutatóéltjük célja Nyugattibet madárvilágára vonatkozó 
megfigyelések gyűjtése volt. (B . B .)

Megmászták Kína legmagasabb hegycsúcsát, a 7700 m magas Minya Gongkát.
A hegyóriást 1923-ban először az ausztráliai J. H. Edgar ksérelte meg

mászni, sikertelenül. 1929-ben az amerikai J. F. Rock járt a Gongka hegység 
nyugati lejtőin és olyan híreket hozott, hogy a Minya Gongka csúcsa még a 
Mont Everestnél is magasabb. 1930-ban A. Heim tett kísérletet a hegy meg
mászására, de vállalkozása valóban csak kísérlet maradt. 1932 őszén négy 
amerikai turistából álló expedíció indult a hegyóriás legyőzésére. Az expedíció 
tagjai Moore, Burdsall, Emmons és Young voltak. Lavina- és sziklaomlások 
hátráltatták a bátor hegymászókat és csak kéthónapos fárasztó kísérletezés 
után sikerült Emmonsnak és Burdsallnak október 28-án a 7700 m-es csúcsot 
elérnie. ( B .  B .)

Afrika növény- és állatvilágának védelme.
A civilizáció terjedése mindent megváltoztat a Föld színén. A természet 

minden megnyilvánulását csak abból a szempontból bírálja, hogy vájjon a
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„kincs” felváltható-e aprópénzre? A gyakorlatias Amerika már régen meg
érezte, hogy a civilizáció pusztító munkájától meg kell védeni a természetnek 
különösen eredeti, érdekes részeit és ezeket nemzeti parkokká nyilvánította.

Most Afrika államai is elérkezettnek látták az időt, hogy a „fekete Föld- 
rész”-en gátat vessenek a fehér civilizáció áldástalan túlkapásainak. A múlt 
évben Londonban nemzetközi konferenciára gyűlt össze valamennyi érdekelt 
állam kiküldöttje, hogy a teendőket megvitassa. Egyelőre csak elvi kérdésekkel 
foglalkoztak. Megállapították, hogy védett területeket és nemzeti parkokat fog
nak kijelölni országaikban. A nemzeti parkok állami ellenőrzés alatt fognak 
állani, határaik csak a törvényhozó testület beleegyezésével változtathatók meg 
és egyetlen részletük sem lesz elidegeníthető. Kötelezték magukat, hogy ameny- 
nyiben csak lehetséges, két éven belül minden ország megindítja a védett terü
letek, illetve nemzeti parkok létesítésének munkáját, kiielölik a területet és elő
készítik a törvényhozásnak erre vonatkozó munkáját. Két listában állapították 
meg a különös védelmet igénylő állat- és növényfajokat. A vadásztrofeumok 
kivitelét erősen korlátozzák, engedélyhez kötik. Ezután tilos lesz motoros jár
művet használni vadászat céljára, ugyancsak tilos a vadnak tűzzel való beke
rítése, a háló, csapda, kelepce minden fajtájának használata. Érdekes, hogy 
a sürgősen védendő állatfajok között az első helyet az elefánt foglalja el. P . /.

Afrika leghosszabb aíagútjának, a Bamba alagútnak építését Pointe-Noire 
és Brazzaville között megkezdették. Az új alagút hossza 1700 m lesz. A mun
kálatokat 1933 szeptember 8-án indították meg. ( B .  B .)

Arne Höygaard és Martin Mehren grönlandi expedíciója.
A két fiatal norvég kutató Középső Grönlandon hatolt keresztül nyugat

keleti iránvban. 1931 nyarán indultak el veszélyes vállalkozásukra. Expedíció
juk kiindulópontja a nyugatgrönlandi Kamarujuk gleccser (é. sz. 71° 10’) volt. 
július elején harminc eszkimó segítségével poggyászukat a tengerpartról fel
cipelték a belföldi jégtakaró 1000 m magasságban levő peremére. Csatlakoztak 
Wegenerék társaságához és közös úton vándoroltak július 10-éig. Július 10-én 
búcsút vettek Wegeneré'ktől és északnyugati irányban behatoltak a belföldi 
jégtakaró ismeretlen területeire. Két szánkót és tizenhat kutyát vittek maguk
kal. Közel egy hónapig tartó nyomorúságos, fárasztó vándorlás után, augusztus 
4-én elérték útjuk legmagasabb pontját, 3000 m-t a tengerszint felett. Augusz
tus 6-án a keleti part meredeklejtőjű szegélyhegységét mászták meg. A tenger
partig még előttük levő, rövid útszakasz volt utazásuk legfáradságosabb része. 
2500 m magasságból ereszkedtek le a tengerpartra igen nagy nehézségek köze
pette. Még a szánkóikat is hátra kellett hagyniuk, mert az utolsó kutyájukat is 
elvesztették. Gyalogosan folytatták útjukat és a Petermann csúcs északi lejtőjén 
haladva, az Adolf Hoel és Waltershausen gleccseren keresztül elérték a Ferenc 
József fjord partját. Augusztus 18-án érkeztek meg expedíciójuk keleti végállo
mására, a Strindberg félszigetre. ( B .  B .)

A „Discovery II.” és a „William Scoresby” kutatóhajók újabb útja.
A „Discovery II.” a múlt év szeptemberének elején futott ki London kikö

tőjéből harmadik nagy felfedező útjára. Az expedíció tagjai angol tudósok, tu
dományos vezetője dr. N. A. Mackintosh. Közelebbi adatok még nincsenek.

A „William Scoresby” tudósai 1929—32 között a déli sark környékén
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részint tengertani megfigyeléseket végeztek, részint több kutatóúton az Antark
tisz partvonalát térképezték. Az első út a Nyugati Antarktisz partvidékére, a 
Deception és Melchior szigetre vezetett, majd a Neumayer csatornán át a 
Biscoe és Adelaide szigetre mentek a kutatók. Velük volt Wilkins is. Wilkins 
repülőgépet is vitt magával, mert több repülőutat tervezett. Első repülőútján 
a Charcotföldet kereste fel. Megállapította, hogy a Charcotföld sziget. A Char- 
cotföldtől északra több kisebb szigetet fedezett fel. Maga az expedíció a 
,,Scoresby”-n a Falkland szigeteket látogatta meg. Itt, az I. Péter sziget köze
lében uszadékjeget találtak. Wilkins második repülőútján a déli szélesség 73°-ig 
repült, de újabb szárazföldet nem talált. Továbbrepült az Antarktisz partjáig 
és megállapította, hogy eddigi tudásunkkal ellentétben a part 150—200 mér
földdel délebbre húzódik. A „Scoresby” a déli szélesség 70° 30’, és a nyugati 
hosszúság 81°55’-ig hatolt előre. Itt feltartóztatta az Antarktisz jégfala.

1930—32 évben a „Discovery II.” és a „Scoresby” közös kutatóútra in
dult. Az egyesített expedíciók közös feladata a Délgeorgia környéki zátonyok 
tanulmányozása, a Humboldt áramlat vizsgálata, alkalmas halászhelyek kere
sése, továbbá a Déli Sandwich szigetek és a Weddell tenger térképezése volt. 
Egyesek diatomea- és planktontanulmányokkal is foglalkoztak.

Igen fontosak az expedíciónak a Humboldt áramlatra vonatkozó kutatásai 
és megállapításai. Kitűnt, hogy ez nem egyenletesen hideg s nem állandó sebes
séggel délről észak felé haladó áramlat, hanem sebessége, hőmérséklete és víz- 
mennyisége is folytonosan változik. A kutatók szerint tulajdonképen nem más, 
mint a sarkkörnyéki hideg vizek lassú, állandó felszínretörése, mert a délkeleti 
passzátszél Chile partkörnyékének meleg felszíni vizét tovahajtja és így válik 
lehetségessé, hogy a hideg, sarkkörnyéki víz elfoglalhassa a tovahajtott meleg 
víz helyét. Az áramlat hideg vízrétege elég vékony, érthető tehát, hogy sebes
sége a délkeleti passzát erősségének ingadozása szerint igen változékony. A 
Humboldt áramlat vizsgálata más érdekes eredményekkel is járt. Kiderült, 
hogy Északchile és Délperu foszfát- és salétromtelepekkel borított, sivatagos 
partszegélyéről a csapadékvizek igen sok, különféle sót szállítanak a tengerbe. 
Ezeket a mély vízbe került, anorganikus sókat a Humboldt áramlat vize a fel
színre hozza. Már pedig ezek a sók a planktonok legfontosabb táplálékai. Ezért 
a Humboldt áramlásban temérdek a plankton. Viszont a planktonokból él a 
bálna és rengeteg sok hal. Következésképen Chile parti vizei igen gazdagok 
halban; mivel pedig sok a hal, temérdek vízimadár fészkel a sziklás tenger
parton és ürülékük, hulladékuk idők folyamán hatalmas guanotelepekké hal
mozódott fel. Ezeknek a kapcsolatoknak a felderítése a két kutatóhajó vizsgá
latainak legszebb eredménye.

Az expedíció a harmadik év utolsó hat hónapjában a Falkland szigetek 
környékén kitűnő halászóhelyeket fedezett fel. Ezek a homokzátonyos tenger
fenekek különösen gazdagok szardellában és félszeguszókban. ( B .  B .)

Megjegyzések „A liv népről” c. cikkhez.

Lakó György úr a következő helyreigazító nyilatkozat közzétételére kérte 
fel szerkesztőségünket:

A Földgömb legutóbbi számában a lív népről írt ismertetésem előzetes tudomásom 
és beleegyezésem nélkül kéziratomtól eltérőleg s oly lényegbeli változtatásokkal jelent
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meg, amelyekkel nem azonosítom magamat. Ezekkel szemben véleményemet a követke
zőkben foglalom össze:

1. A magyarság azért, „mert a honfoglaló magyarság népelemei Európában, a 
Volga mellett alakultak ki” s mert „ez volt az igazi őshazánk“, „részben, legrégibb ős
eredetében” nem nevezhető „ázsiai származásúnak“. Az ázsiai eredet s vele együtt az 
„egységes, közös alapnyelvre visszamenő urál-altaji nyelvcsalád feltevése régi elmélet, 
amely valamikor bizonyosság számba ment, ma azonban az utolsó két-három évtized 
számos sikertelen kísérlete után, amelyek ezt a nyelvrokonságot nem tudták igazolni, 
csaknem teljesen elvetett nézetek közé tartozik” (1. Ligeti Lajos: Magyar Nyelv, 1934: 
44—5. o.). De egyébként is az altáji őshaza helye teljesen bizonytalan, s „az altáji vagy 
török-tatár ősnép... talán az Ural vidékéről költözött az Altáj-hegység vidékére, a kelet
ázsiai népek (mongoiok) szomszédságába” és „az eredetileg uráli eredetű törökség mongol 
faji sajátságokat öltött” (1. Hórnan—Szekfií, Magyar Történet 1., Hóman Bálint: Őstör
ténet, 14. o.).

2. Elődeink igazi őshazájukban, a Volga mellett, a mai finnek és észtek őseivel nem 
„elkeveredtek”, hanem — még mint a finn-ugor ősnép alkotó elemei — velük századokig 
teljes nyelvegységben éltek (v. ö. Hóman—Szekfií, id. m. 13. o.).

3. A magyar nyelv nem oly nyelv, melynek „kialakulásában döntő szerepet játszott 
a finnugor hatas”, hanem „a magyar nyelv — szerkezetének és szókincse alaprétegének 
kétségbevonhatatlan tanúsága szerint — az uráli nyelvcsalád finnugor ágának keleti, 
ugor ágazatához tartozik” (1. Hóman—Szekfií, id. m. 14. o.). „Hogy a magyar nyelv 
finnugor eredetű s hogy minden más elmélet kalandos és tudománytalan, azt ma már 
nemcsak a tudomány hirdeti, hanem benne van a müveit magyarság köztudatában is” (1. 
Németh Gyula, A honfoglaló magyarság kialakulása, Budapest, 1930: 278. o.).

Lakó György.
A nyilatkozatot betüszerint leközöltük, de a következő megjegyzéseket 

fűzzük hozzá: Lakó György a kérdéses helyen nem a magyar és liv n ye lv  rokon
ságáról beszélt, hanem a magyarság fa ji, n ép i eredetét állította be úgy, mintha 
e vonatkozásban csakis finnugor és európai származásról lehetne szó, s ezt 
az állítását kategorikus, határozott formában szövegezte meg. A Földgömb 
nem nyelvészeti, vagy történelmi, hanem földrajzi folyóirat; éppen ezért a más 
szaktudományok területére vonatkozó megállapítások közlésében nem tehet 
magáévá végletes szempontokat, különösen akkor nem, ha azokhoz nem járul
nak érvek és magyarázatok. Ezért tartottuk szükségesnek a változtatást. A ma
gyar n ép  eredetének és kialakulásának említésében nem lehet figyelmen kívül 
hagyni a törökségre s az Ázsiára utaló adatokat, hiszen éppen Hóman Bálint 
mutatott rá ezekre összefoglaló történelmi tanulmányában, a legújabb kutatási 
eredmények alapján. Németh Gyula is megállapította, hogy a honfoglaló nyolc 
törzs közül hat mindenesetre török volt. Hóman még a Mueger nemzetség hún 
eredetére is rámutat, máshelyütt pedig hangsúlyozza, hogy a honfoglaló magyar 
nép „törökös megjelenésű, török műveltségű” volt. (Hóman—Szekfű I. 27. stb.) 
Hogy a törökség, vagy a minket különösen érdeklő ogurok, onogurok ősei Euró
pából származtak-e át Ázsiába, vagy megfordítva, távolról sem tisztázott, vég
legesen kiderített kérdés. Lehet, hogy a megváltoztatott mondat nem egészen 
szabatos, de semmiesetre sem esik olyan végletes hibába, mint a cikk eredeti 
kitétele, s lényegében azt a felfogást fejezi ki, amelyet Hóman nyomán ezidő- 
szerint tekintélyerejűnek tarthatunk. Lakó György helyreigazító nyilatkozata 
sem a vitatott mondatban foglaltakra, vagyis a magyarság fa ji, n ép i k ia la k u 
lására, hanem szinte kizárólag a n y e lv k érd ésre  tér ki. így olyasmit igyekszik 
megdönteni, amit senkisem állított, s bizonyítékokat sorol fel olyasmire, amit 
senkisem vont kétségbe. A kérdéses mondat — ismételjük — nem a magyar 
nyelv rokonságára és kialakulására, hanem a magyarság népi eredetére vonat
kozott. — Részünkről ezzel a vitát lezártuk. ( S z e r k . )

A sz e rk e sz té sé r t  és  k iadásér t  fe le lős: Kéz Andor dr.

„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I.. Horthy Miklós-út 15.— Igazgató: l.aiszky Jenő.



T. T a g tá r sa in k  s z ív e s  f ig y e lm é b e !

A Földgömb folyóirat debreceni és budapesti kiadóhivatala közös erőfeszítéssel 
immár rendezte a kb. 3000 törzslap és adréma (címszalag) összeegyeztetését, melyet a 
számos ki- és belépés, lakásváltozás, stb. is nehezített s az az aggodalom, hogy a Deb
recenbe küldött tagdíjakat tudomásul vesszük-e.

Természetes, hogy a debreceni volt szerkesztőség eddigi XXI. kimutatásábán pon
tosan közölte velünk a beérkezett tagdíjakat s a törzslapokon a régibb hátralékot.'

Számosán vannak, akik idei tagdijukat Debrecenbe is, hozzánk is megküldötték, ez 
esetben az egyiket 1935-ik évre javukra írtuk.

A Földgömbre előfizető tagtársaink közül azoknak jegyzékét (mintegy 1100 címet), 
akiknek 1933, sőt 1932-re (nehánynak 1931 -re is) hátralékuk volt, átadtuk februárban a 
Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövetsége Díjkezelőségének, mely a 
pénzbeszedést március hóban meg is kezdte.

Sajnos, tudomásunkra jutott, hogy 2—3 helyen illetéktelen pénzbeszedők is jelent
keztek, azért arra kérjük érdekelt tagtársainkat, hogy csak a kellő igazolás után fizesse
nek, ellenkező esetben adják át az illetőt a rendőrségnek. Alapszabályaink szerint a f. évi 
tagdíj minden év március 31-ig esedékes. Ezért kérjük azon t. tagtársainkat, akik a f. 
évre még sem részletet, sem az egész tagdíjat nem küldötték meg, hogy befizetési űrlapon 
(postán kapható 3 f-ért) szíveskedjenek megküldeni (csekkszámlánk száma: 23604, „Ma
gyar Földrajzi Társaság Budapest”), különben május elejéré átadjuk az ő jegyzéküket 
is a Tud. Társ. és Int. O. Szöv. Díjkezelőségének.

Egyúttal kérjük t. tagtársainkat és előfizetőinket, hogy a Magyar Földrajzi Társaság 
és A Földgömb ügyét újabb tagok, illetve előfizetők gyűjtésével támogatni szívesked
jenek. A tagsági díj, valamint A Földgömb előfizetési díja évi 10 P, a különbség az, hogy 
a Társaság tagjai három évre kötelezik magukat, míg az előfizetés csupán egy évre 
kötelez. A Társaság tagjai illetményképpen kapják A Földgömbön kívül a Földrajzi Köz
leményeket is.

1934. március hó. Mély tisztelettel
az Elnökség.

MEGHÍVÓ
A  M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G

április hó 12-én, csütörtökön délután 6 órakor
az Egyetemi Földrajzi Intézet szemináriumi termében (VIII. kér., Múzeum- 

körűt 6 - 8., földszint jobbra) tartandó

S Z A K Ü L É S É R E .
Marczell György, a Meteorológiai intézet igazgatója: 

A S Z T R O M E T E O R O L Ö G I  A ÉS ME T E O R O L Ó G I A .
Vendégeket szívesen látunk.

Budapest, 1934. április hó 1-én.

Or.  T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  s.  A .
főtitkár.

Or.  C H O L N O K Y  J E N Ő  s.  A .
e l n ö k .



8. Gazdaságföldrajzi Szakosztály jelen
tése.

9. Balaton Bizottság jelentése.
10. Alföld Bizottság jelentése.
11. Számvizsgáló bizottság jelentése.
12. Könyvtárvizsgáló bizottság jelentése.
13. Pénztáros jelentése.
14. Könyvtáros jelentése.
15. Zárszámadás és költségvetés tárgya

lása.
16. Indítványok.

D r.  Ch oln ok y  J e n ő  s. k.
elnök.

M E G H Í V Ó
A M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G

április 12-én d. u. 5 órakor a Társaság helyiségében (Vili., Sándor-utca 8) tartandó

L X II .  R E N D E S  É V I  K Ö Z G Y Ű L É S É R E .
Tekintettel arra, hogy az április 12-i közgyűlés nem lesz határozatképes, az alapszabályok

értelmében
1 9 3 4 . é v i  m á j u s  3 -á n , c s ü t ö r t ö k ö n  d é lu t á n  6  ó r a k o r

a Kir. Magyar Természettudományi Társulat (Vili., Eszterházy-utca 14—16) üléstermében 
— a megjelent tagok számára való tekintet nélkül — tartjuk meg a közgyűlést.

T á l r s r v s o r o z a t :
1. Elnöki megnyitó, dr. Cholnoky Jenő.
2. Főtitkári jelentés.
3. A Lóczy emlékérem átadása.
4. A Farkasfalvi Kornél féle pályázat ered

ményének kihirdetése.
5. Főtitkár és választmányi tagok válasz

tása.
6. Tiszteleti tagok választása és új leve

lezőtagok bejelentése.
7. Didaktikai Szakosztály jelentése.

Budapest, 1934, március hó 12-én.
Dr.  T e m e s y  G y ő z ő  s. Ic.

mb. főtitkár.
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A L A P ÍT O T T A :

M I L L E R E K  R E Z S Ő  D r.

SZ E R K E SZ T I:

B A K T A Y  E R V I N  D r. é s  K É Z  A N D O R  D r .

É R D E K E S  I S M E R T E T É S E K ,  L E Í R Á S O K ,  

E L B E S Z É L É S E K ,  H Í R E K  É S  K É P E K  

A  F Ö L D  M I N D E N  T Á J Á R Ó L ,  

N É P E I N E K  É L E T É R Ő L ,  

F E L F E D E Z É S  E  K R Ő L ,  

U T A Z Á S O K R Ó L

V. É V F O L Y A M

1934
M Á J U S 5 .  S Z Á M



A FÖLDGÖMB
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A folyóirat július és augusztus hónapok 
kivételével havonkint jelenik meg.

E l ő f i z e t é s i  ár egy évre 10.— pengő. 
A Magyar Földrajzi Társaság tagjai 

tagsági díj.uk fejében kapják.

Lgy*egy szám ára: 1.20 pengő.

A szerkesztőség címe: Budapest, Magyar 
Földrajzi Társaság, Vili., Sándor-utca 8. 
Mindennemű levelezést erre a címre 
kérünk. Hivatalos órák minden csütörtök 
és szombat délután 4—6 óráig. Csekk

számlánk száma 23.604.

T A R T A L O M :

Stancz Ernő dr.: A Jenyiszej. — Matolay Tibor: Guayaquil. — Kéz Andor dr .: Nyugat - 
turkesztáni városok. — Dr. Temesy Győzöné: Malta szigetén. — Ismertetések és hírek

mindenfelől.

Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság. — A k iadásért  és  sz e rk e sz té s é r t  felelős Kéz Andor dr.

„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. —  Igazgató: Laiszky Jenő.
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A F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A J E N Y I S Z E J .
Irta S ta n c z  E rn ő  dr.

Mi Jeniszeinek ismertük. Úgy tanultak valamikor az iskolában. Az oka 
pedig ennek az, hogy mi nagyrészt a németeken keresztül ismertük meg a vilá
got. A német nyelv ismerete volt a legelterjedtebb az idegen nyelvek közül 
hazánkban. S ennek folytán a német tudományos munkák használata a föld
rajztudomány terén is döntö szerepet játszott. így történt azután, hogy a mond
hatni szomszédságunkban fekvő rengeteg Oroszbirodalom, amely a föld szá
razulatának több mint egyheted részét foglalja el, elnevezései helytelen átírás
sal jutottak át földrajzi irodalmunkba. De ha akármelyik nyugateurópai nyel
ven írt munkát is vettünk volna a kezünkbe, helyes átírását a földrajzi elneve
zéseknek ott sem igen találhattuk volna meg, mert egyiknek az abc-je sem 
alkalrhas az orosz elnevezések átírására a helyes kiejtésnek megfelelően. Az 
átírás pedig csak fonetikus lehet, mert az oroszok nem használják a latin abc-ét, 
hanem a nálunk tévesen Kirilliknek, vagy Cyrillikának nevezett orosz polgári 
írást, amelynek a megalkotása, mint oly sok minden másnak is az orosz biro
dalomban, Nagy Péter cár nevéhez fűződik. A magyar írásmód segítségével 
azonban a legnagyobb könnyűséggel jegyezhetjük le az orosz szavakat hang
zásuknak, kiejtésüknek megfelelően.

A hatalmas J e n y is ze j folyam nemcsak az Oroszbirodalom, hanem Ázsia 
legnagyobb folyama is, sőt az egész földkerekség legnagyobb folyamai között 
foglal helyet. Nem lesz érdektelen egyet-mást megtudni róla kedves olvasóink
nak, annál inkább, mert a legnagyobb valószínűség szerint őseink paripái is 
itták a vizét egykor, régmúlt időkben. A kincseiről mesés U rjo n ch a j földjén 
ered, amelyből a mai orosz rendszer az ú. n. T a n n u  T u v a  népköztársaságot 
alkotta. Útját eleinte nyugatnak, majd délnek véve áttöri a S z á já n  hegység 
láncát és Szibéria földjére lép. Többezer kilométeres út után az Északi Jeges
tengerbe ömlik. Hossza megközelíti az ötezer kilométert. A vízterülete pedig 
körülbelül Európa negyedrészének a nagyságával egyenlő, ez pedig úgy 
2.5 millió km2 területnek felel meg. Vízrendszeréhez tartozik az A n g a ra  folyó 
révén a roppant, szinte tengeri mélységeiről híres, hatalmas B a jk á l tó is, amely
nek a területe jóval meghaladja csonka hazánk területének harmadrészét. En
nek folytán roppant víztömegeket szállít a tengerbe.

Az oroszok már a XVII. század elején megvetették lábukat a partjain s 
kezdettől fogva közlekedési útnak használták. Egymásután megalapították a 
folyam mentén telepeiket, amelyek közül azután egyesek jelentős városokká 
fejlődtek s nagy szerepet vittek az orosz-ázsiai kereskedelem terén. Azonban,
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annak ellenére, hogy a 
folyó kiismerésére nagy 
gondot fordítottak, — 
hiszen már hódításuk 
kezdetén is felismer
ték Ázsia ezen ütőerének 
a közlekedés terén való 
fontosságát, — rendsze
res átkutatása, minden 
tekintetben való feltárása, 
úgy a tudomány, mint az 
emberi élet más szem
pontjai számára még a 
távoli jövő zenéje. Már 
régebben, Nagy Péter ko
rától fogva, többször fel
merült a terv, hogy csa
torna útján kapcsolják 
össze az Ob-lrtis rend
szerével s ezáltal egészen 
az Ural hegységig ter
jedő óriási víziúthálóza
tot teremtsenek meg. Ez 
azután nagyban elősegí
tette volna az Ázsia bel
sejéből Európa felé irá
nyuló kereskedelmet, az 
irbiti s a nyizsnij-novgo- 
rodi vásárok látogatását. 
Azonban érdemében a 
terv eddig még nem ke
rült keresztülvitelre. Az 
északi jegestengeri ke
reskedelmi út felújításá
nak kérdése azonban lá
zas tevékenységet hozott 
létre a Jenyiszej foiyam 
tanulmányozásának terén.

A Jenyiszej tulaj
donképen egész Mongó
liáig hajózható; de a ha

józás elé igen nagy akadályokat gördítenek a meglehetős nagy számban talál
ható sellős, sziklás részek, amelyeken az áthatolás roppant nehézségekkel s 
igen gyakran életveszedelemmel is járt. A gőzhajózás megkezdése óta azon
ban már számos helyet megtisztítottak veszedelmes szikláitól, s a robbantások 
tovább folynak. Hanem azért mégis számos hajótörés történt s még fog is tör
ténni, mert az ilyen hatalmas folyam szabályozása szinte emberfölötti munká
nak látszik. Térképezése még mindig nagyon hiányos és megbízhatatlan. 
Az egyes szakaszokon csak tapasztalt vezetőkkel biztonságos az út. Az Északi 
Jegestenger felé irányuló hajózás mind élénkebbé válik, s ezért a vezetők sze-
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repe is egyre nagyobb fontosságot nyer. Már jóval a hajózás megkezdése előtt 
lekötik őket, mert különben az induló hajóval könnyen megeshetik, hogy vezető 
nélkül marad, vagy pedig kevésbbé tapasztalt vezetőre kell bíznia magát. Ez 
pedig nagyban akadályozza előrehaladását, sőt még veszélyezteti is. Már a 
tranzszibériai vasút mentén fekvő K r a s zn o ja r s zk  városánál — amelyhez oly 
szomorú emlékek fűzik a magyarságot, hiszen honfitársaink ezrei porladnak 
temetőiben, — hatalmasan impozáns a Jenyiszej. Nagyobb magaslatokról sok
szor órákig elnéztem észak felé kígyózó hatalmas ezüst szalagját. Főképpen 
áradások idején lenyűgöző ez a látvány. Június végén, amikor a szibé
riai nyár forrósága már a szó teljes értelmében dühöngött — a part fövénye 
annyira felmelegedett, hogy égette a talpunkat és futva igyekeztünk rajta 
keresztül, hogy a Jenyiszej hűs hullámaiban üdüljünk fel, — jött a híre felül
ről, hogy óriási árvíz várható, mert a forró mongol szél hirtelen felolvasztotta 
a Száján és a Tannu Óla hegység havát. A hatóságok messzemenő intézkedé
seket tettek, már. amennyire az akkori rendszer mellett tehették. Veszély ese
tére minket hadifoglyokat is készenlétbe helyeztek. A folyam hihetetlenül meg
duzzadt. Zúgva hömpölygött tova a jéghideg víztömeg. Egyesek állítása sze
rint kisebb jégtömbök is úsztak benne. A nagy hőség dacára, a fürdésre né
hány napig teljesen alkalmatlanná vált. Alig bírta ki az ember benne néhány 
percig. A másik felejthetetlen látvány a jég megindulása volt a Jenyiszejen. 
Valósággal megfélemlítő látvány már Krasznojarsznál is, de az alsó folyásá
nál még borzalmasabb, amint leírásokból, de főképpen szemtanuk elbeszélései 
alapján el tudtam képzelni. Kiváltképpen ijesztőek a jégtorlaszok megindulá
sai. Ilyenkor tavasszal a Jenyiszej alsó folyása már valóságos hömpölygő ten
gerré változik. Egy orosz hajóskapitány ismerősöm jóvoltából, aki fiatal korá
ban a Dunán teljesített szolgálatot, s különös előszeretettel emlegette mindig 
Budapestet, sikerült eljutnom Jenyiszejszk városán túl. Hatvan év körüli férfi 
volt. Huszonöt éve járta a Jenyiszejt. Látva szinte lelkesüléssel határos érdek-

Tunguzok. Híres vadászok s a Jenyiszej folyamtól az Amurig terjedő roppant területen kalandoznak.
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lődésemet, nagyon szívesen állott rendelkezésemre és sokszor órák hosszáig 
magyarázott, beszélt a Jenyiszejről, amellyel ő is úgyszólván teljesen összefor
rott. Nem tudom, az élők sorában van-e még, de mindig hálásan, szeretettel 
emlékezem reá. — Nagyon sok könyvet és térképet is rendelkezésemre bocsáj- 
tott. Utunkban megmutatta az egykor hajózhatatlan Kozák sellők szakaszát is. 
Most már, a robbantások után, ez nem akadály többé. Az Angara betorkolása 
után a folyam hirtelen hihetetlenül kiszélesedik. Ez a folyó a számítások sze
rint 2 1 4 szer több vizet szállít a Jenyiszejbe, mint amennyit az maga hoz 
eddig. A hajót úgy irányították, hogy amikor az Angarát megláttam, magam 
is azt mondtam öreg kapitány barátomnak, hogy itt valami tévedés van, s hogy 
inkább az Angara a főfolyó és nem a Jenyiszej. A Jenyiszej itt már jóval szé
lesebb, mint a mi Balatonunk Tihanynál. Néhol a 2y2 , sőt a 3 km-t is eléri. 
A partokat azonban a tiszta, pormentes szibériai levegőben majdnem teljesen 
tisztán lehetett látni. A hajdan gazdag Jenyiszejszk városa, amely még az ű. n. 
szibériai trakton (országút) való kereskedés korában oly nagy szerepet vitt, 
különösen abban a forradalmi időben, úgyszólván teljesen kihalt volt. A szi
bériai vasút kiépítése után elragadta tőle a vezetőszerepet Krasznojarszk. 
A forradalom kitörése után pedig a még ottmaradt aranybánya-tulajdonosok 
is elmenekültek, vagy elpusztultak. A városban igen sok volt a düledező ház. 
Mindössze néhány ezer ember tengődött az egykor népességéről híres város
ban. Egykori gazdagságának néma tanúiként csak a díszes templomok marad
tak meg, azok is elhanyagolt állapotban voltak.

A Jenyiszej egyúttal határvonala is a nagy Szibiriai Alföldnek. Mond
hatni, két részre osztja az Európánál jóval nagyobb Szibiriát, a nyugati sík 
és a keleti hegyes vidékre. Azért a balpartja túlnyomó részben alacsony, a 
jobbpartja pedig hegyes. Észak felé való útjában a Jenyiszej mindjobban ki
szélesedik. T u r u c h á n s z k  földjén, amely a Jenyiszej kormányzóság egyik járása, 
de területe nagyobb, mint Középeurópáé, a Jenyiszej folyam medre a Balaton 
szélességével vetekedik. D u g y in k á n á l, — ez a helység már a 69° északi szé-

A Jenyiszej folyam Dugyinka nevű falunál olyan széles, hogy a túlsó partok már csak homályosan
láthatók.
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lességen túl s a torkolattól még jó néhányszáz km-nyire fekszik — a folyam 
szélessége már 7—8 km. A közel 72° északi szélesség alatt fekvő G o lycs ih a  
helység után, a torkolatánál 45—50 km-re szélesedik ki, amely kb. a Budapest 
és Esztergom közötti légvonalban mért távolságnak felel meg, vagy pedig a 
mi Balatonunk hosszúsága jó felének. — A Jenyiszej partjait hatalmas őserdők 
borítják. A ta jg a . Ezzel a névvel jelölik az oroszok azt a roppant nagy erdő- 
vidéket, amely Ázsia északi részét borítja, sőt átnyúlik az Ural hegységen 
Európába is, egészen a Fehér tengerig. A világnak ezt a, mondhatni, leg
nagyobb összefüggő erdőségét a Jenyiszej folyam majdnem a közepén szeli át. 
Az erdőség, észak felé haladva a Jenyiszej folyásának mentén, fokozatosan 
gyérül. A fák elsatnyulnak. A talaj tundrássá válik, míg végre az utolsó fa is 
eltűnik és helyébe lép az Északi Jegestengert övező tundrák világa.

A Jenyiszej folyam völgyének első európai lakosai a hódító kozákok vol
tak, már amennyiben európaiaknak lehet őket nevezni. Őket követték a keres
kedők. Az orosz jegestengeri hajósok, akikről majd később fogok bővebben 
szólni, már valószínűleg a kozákoknak a Jenyiszej folyamig való hatolása előtt 
eljutottak a Jenyiszej torkolatáig, sőt feltehetően behatoltak a folyam alsó sza
kaszának bizonyos pontjáig is, kocsoknak nevezett apró hajóikon. Letelepedni 
csak a kozákság térhódítása után kezdtek. A kereskedők azután sok minden
féle más foglalkozású embert vonzottak maguk után. Elősegítette a települést 
azután még az orosz „száműzés“ rendszere is. A száműzöttek túlnyomóan go
nosztevők voltak, de tetemes részük került ki az ú. n. politikai bűnösökből,

A jenyiszeji osztyákok c s u m á-nak nevezett sátrai a Jenyiszej partján. Egykor valószínűleg ők 
voltak az egész folyamvidék urai, ma az alsó szakaszra szorultak.
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azaz intelligens elemekből. Ezek igen sokat tettek a Jenyiszej folyam vízrend
szerének és környező vidékének a feltárásáért. A benépesítés érdekében nem
csak az orosz központi kormány tett meg mindent, de a helyi hatóságok is, 
hogy elősegítsék a népszaporodást. Régi orosz írásokban olvastam, hogy 
Turuchánszk földjén régebben, ha valamelyik faluban házasságra érett fiatal 
pár akadt, azokat mindenképen igyekeztek az egybekelésre rábeszélni. Ha pe
dig az egyik, vagy mind a két fél vonakodott a házasság révébe evezni és a 
szép szó már nem használt, akkor az ütlegekhez folyamodtak, s addig verték 
őket, míg csak bele nem egyeztek a házasságkötésbe.

A mindinkább gyérülő őslakosság közül a felső folyásnál a s z o jo t  mongol 
törzsek és tatárok laknak, a folyam közép és alsó szakaszánál pedig jellegze
tesek a jenyiszeji o sz ty á k o k , a s z o m o jé d o k  és a mandzsukkal rokon tu n g u zo k , 
akik a Csendes óceán partjaitól egész a Jenyiszej folyamig terjedő roppant 
nagy területen szétszórtan, mindenütt találhatók. A ,,tajga franciáinak“ is ne
vezik őket, legalább többször olvastam az orosz íróknál. Az őslakosok főfog
lalkozása a vadászat és a halászat. Mind a két foglalkozás dúsan fizetne, ha a 
kereskedők nem használnák ki 'lelkiismeretlenül a benszülöttek tudatlanságát. 
A Jenyiszej folyamnak a mi képzeletünket felülmúló halgazdagsága s a tajga 
állatvilágának nagyértékű prémei azonban csak morzsákat juttattak a szegény 
őslakók asztalára, míg az ú. n. ügyes kereskedők százezreket, sőt milliókat is 
szereztek. Az orosz kormányok, becsületükre legyen mondva, mindig igyekez
tek gátat vetni a visszaéléseknek. Súlyos büntetésekkel fenyegették a vissza
élést elkövető kereskedőket, főképpen az alkohol terjesztését, de eredményre 
ez sem vezetett. Jellemző módon tükrözi vissza ezt az állapotot az orosz köz
mondás is, amely nagyon régi keletű és így hangzik: „Oroszország nagy, az 
Isten magasan, a cár pedig messze van“. Ennek a közmondásnak az igazsága 
a jelenben is fennáll s érvényben lesz még sokáig, bármely változást hozzon is 
a jövő a mérhetetlen, rengeteg nagy orosz földön.

Ha valaki a közelmúltban, még a világháború előtti években Jenyiszejszk-

Dugyinka falva. Az előtérben látható a b o 1 o k nevű, bőrrel fedett, fűthető szán; a téli utazásnak 
nélkülözhetetlen közlekedési eszköze azon a vidéken.
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tői északra utazott, el volt zárva a müveit világtól. Ma már változott a hely
zet. Távíróvonal vezet Turuchánszkig. Szikratávíró állomás van a torkolatnál 
fekvő Dikszon szigetén. A sziget kikötőjének építésében magyar hadifoglyok 
is részt vettek. Az Északi jegestengeren át Szibiria és Európa közt fennálló 
kereskedelmi forgalomnak a Jenyiszej az egyik főtengelye. Azért az orosz kor
mányok nagy erőfeszítéssel igyekeznek partjain a letelepedést megkönnyíteni 
és a technika vívmányaival javítani a közlekedést. Hanem azért még sok víz 
fog lefolyni addig a hatalmas Jenyiszej folyamon, amíg eltűnnek róla az em
ber-, ló-, vagy kutyavontatta hajók és csónakok és az ilimkáknak, ezeknek a 
fölötte praktikus vízijárműveknek a vitorláit végleg felváltja a gép vagy a motor.

------^ -----

G U A Y A Q U IL .

Irta M a to la y  T ibor.

G u a y a q u il- i (Gvájakil) a földrajzi kézikönyvek néhány semmitmondó sor
ral intézik el. Megemlítik, hogy E c u a d o r  (Ékvador) legfontosabb kikötője, a 
G u a ya s  (Gvájász) folyó tölcsértorkolatában fekszik, házai nagyobbára fából 
épültek, kevertvérű lakosainak száma 100.000 fő, kiviteli cikke a kakaó.

A felületes utazó, aki mindenáron szeretne valami érdekeset mondani, azt 
is hozzáteszi, hogy a város levegője fülledt, mocsárszagú, hogy sok a szúnyog 
s régebben malária, sárgaláz, no meg a pestis is pusztított, hogy ma ugyan már 
kevesebb a szúnyog, de annál több a piszok s hogy a piszkot az emberek arcán 
a púder, a házak falán a friss aranyozás takarja. Lenézi, megveti s végül kine
veti a várost s hogy ne hiányozzék a pikantéria sem, leírja, hogy szállodai szo
bája deszkafalán ujjnyi rések tátonganak s e réseken át egy mélytüzű szempár 
lesett be hozzá s amikor ő is kitapasztalta ezt a diszkrét ecuadori találmányt, — 
óh borzalom! — a derék asszonyság túl volt korban a negyvenen és súlyban a 
százon, ami azonban korántsem akadályozta meg abban, hogy litografált levél
kében találkára ne hívja a „csinos külföldi fiatalembert“, mire a szegény, 
agyongyötört utazó kénytelen volt más szállodába menekülni, ahol még na
gyobbak a rések és még kövérebbek a bájos vecinák. Fellélegzik, amikor ha
jója felszedi a horgonyát, vagy ha a folyó túlsó partján fekvő Duratifoan fel
száll a Q u ito -ba (Kito) induló hegyivasútra.

Sok délamerikai utazó könyvét olvastam, de csodálatosképpen Guayaquil- 
lal mindegyik mostohán bánt el. Mintha csak titokban összeesküdtek volna, 
hogy Guayaquilról vagy rosszat, vagy semmit!

Két hetet töltöttem el a városban és — megszerettem! Megszerettem, mert 
szép, eredeti, érdekes s mert mindenki csak* lekicsinyléssel, szánakozással s 
némi enyhe undorral beszél róla.

Megszerettem nappalai forró, álmos csöndjét, mocsárgőzös vibráló leve
gőjét, vidáman hangos éjszakáit, mesélő kedvű holdsugarát. Megszerettem, 
mert megéreztem, hogy ez a város az örök sejt, amiből minden válik, — ami
ben megfér az erő, a fékezhetetlen indulat, a nyers szenvedély a magábaros-
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Guayaquil látképe.

kadt lemondással, a végzetes korhadással. Enyészet és újjászületés a sorsa. 
Bölcső és koporsó egyszerre.

Megszerettem titokzatos erdeit, amelyek úgy ölelik körül a várost, mint a 
foglalat a gyémántot. A C ord illera  de  C h o n g o n  (Kordillyéra de Csöngőn) szá
raz, porlepte sűrűje, az elöntések, a ,,tembladeras“ (tembladérász) madárda
los, virágos ligetei s az erdők legfélelmetesebbike, a mangrove, nyújtják csáp
jaikat a város felé. A külvárosok utcája már szinte az erdőkben vész el körös
körül.

Megszerettem a népét, mert dolgos, udvarias, előzékeny, bátor s van egy 
nagyon jó tulajdonsága, ami különösen Délamerikában igen ritka dolog, az, 
hogy nem becsüli túl önmagát, ismeri képességeit, hibáit, erényeit s ahogy nem 
túlozza az egyiket, nem menti a másikat sem. Nagy szívességet tesz neked s 
te hálálkodva szorítanád meg kezét, de ő elhárító mozdulatot tesz és kedvesen 
mondja:

— N o  h a y  de  que! (No ái de ké: Nincs miért!)
Ellenséged és mégis megmenti életed s megint csak mosolyog s talán még 

kedvesebben mondja:
— Partlakók lennénk!
Erre büszke! Büszke a tengerre, a kereskedelmére, a világgal való kap

csolatára, arra, hogy halad, halad előre a kultúrában s hogy haladni nemcsak 
akar, de tud is. Végtelenül hálás, ha megdicsérsz valamit, ami talán Európá
ban maradi, de itt vívmány. Hátat fordít, ha szemtől szembe kigúnyolod, de a 
jogos és mérsékelt kritikát szívesen meghallgatja és meg is szívleli. Ha pedig 
megnyerted bizalmát, kitálalja előtted minden „nemzeti“ bajukat s ő szidja 
honfitársait a legnagyobb hévvel. De mernéd csak te szidni! Mindjárt meg
ismerkednél a cuchillo -vaU  (Kucsillyo: bicska.)

Megszerettem utcáit, mert szélesek, napsugarasak, mert minden udvarról 
pálmafa integet, mert a palota m'egfér a viskóval, mert nincsenek benne negye
dek. Megszerettem házait, ezeket a hóbortos, fából-vaskarika házakat, mert 
homlokzatukon minden csak festék, illúzió: a kö, a márvány, a díszesen fara
gott oszlopsorok, erkélyek. A távolból: az építő ipar remekei! Közelről: sima 
deszkafal. Csak az a naivitás valódi, amivel felépítik, amivel lakják, amivel 
szeretik és — büszkék rá. Eszembe jut don Briones, a városi gázgyár igaz
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A guayaquili P i a z z a  B o l i v a r  egy részlete a templommal és Simon Bolivar lovasszobrával.

gatója, aki karonfogott egyszer az A lm a c e n en (Almaszén: üzleti, főutca) s a 
fülembe súgta:

— Jöjjön, megmutatom a város legszebb palotáját! Ilyen még Párisban 
sincs.

És odavitt egy cikornyás, többemeletes bérházhoz. Tarka volt, mint a 
paradicsommadár farka. Az európai „építőművészet“ minden ízléstelen, kinö
vését egyesítette magában. Mégis tetszetős volt. Sokkal jobb hatást tett, mint 
az egyik itteni gazdag német kereskedő alpi stílusban épített villája, melynek 
fedelét — papírmaséból készült sziklák borították, a ház körül ültetett pálmák 
legnagyobb megrökönyödésére.

És megszerettem élettől roskadozó piacát, ahol garmadában áll az ízletes 
gyümölcs, az elefántcsonthéjú banán, a smaragdzöld ananász, a halvány, tej
színű lom a, a rózsaszín csirim á ja , ahol a virágot illatozó kazlakból mérik, a 
halat acélszürke színű, sikamlós tömegből választják ki, a panamakalapokból 
emeletes, zöldessárga hegyeket raknak. És megszerettem a fehér pomádévai 
kínosan fehér emberré idomított barnabőrű indiánt, amint halkan, utolérhetet
len gráciával nyújtott felém egy harminckilós „banánfát“ (így hívják a gallyá
val árult termést) e szavakkal:

— U n p o q u ito  de los b a n a n ito s , sen o rito  m io ! (Un pokito de lösz bana- 
nitosz, szenyorito mio: Egy ici-pici banánkát parancsoljon, uracskám!)

Olcsó, pár cent az egész „fa“, de embert kellene fogadnom, aki hazavigye.
A szállodám előtti téren fehér márványszobor villan ki élesen a buja zöld

ből. Tehetetlenül összeroskadó női alakot ábrázol s a nőt kaján vigyorgással

i
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nézi a fölé hajló faun. Guayaquil legjellegzetesebb szobra. Az ember és a ter
mészet örök küzdelmét szimbolizálja s ebben a szoborban benne van a város 
négyszázéves küzdelmes élete.

Idejött a fehér ember, régen, a XVI. század első harmadában, s megala
pított egy várost. Az első város három házból állt. Ebből is az egyik a templom 
volt, a másik a kaszárnya, a harmadik a magtár. Nem mérnök jelölte ki első 
utcáját, hanem a fejsze tört utat a tnangróvés parton, tűz pusztította a száraz 
erdőt, amíg helyet szorított Benalcazar csapatainak. De alig vetette meg lábát 
az ember, máris továbbhatolt. Irtott és ültetett. Előbb magának, aztán a világ 
számára. Felvette a harcot a fojtogató őserdővel, mert meg kellett élnie, 
később, mert megszokta, hogy az erdővel vívott harcában győztes marad, ma,

mert hasznot hajt ez a gigá
szi harc. De állandóan résen 
kell lennie! Az erdő olyan, 
mint az ugrásra készülő vad. 
Azonnal birtokába veszi a 
rég elhódított területet is, ha 
nem szorítja vissza az eke
vas, a fejsze és a tűz.

Az évszázados harcban 
győztek a nemzedékek, de 
az egyes ember elbukott 
előbb-utóbb. Megette az er
dő. Az esős évszak párás 
nedvessége megpuhítja idő
vel a vasat is, hogy állhatna 
ellent az ember? A kígyók 
légiója áll lesen. Milliárdnyi 
a szúnyoghad, ezrével szedi 
áldozatát a sárgaláz s a tró
pusi nyavalyák névvel sem 
nevezett serege. Az erdők 
zsarnokságától felszabadult 
földet az áldozatok teteme 
trágyázza. A föld gazdát 
cserélt s most az embert 
uralja. A faun mindezt látja 
és mosolyog. De nevet a 
có sten o s  (kosztényosz: part
lakó) is, mert kiirtotta a ma
láriát, a sárgalázat, elűzte a 
kígyókat. Mosolyra ferdül a 
szája, ha bő a kakaótermés, 
ha szépen ad a kávé, a vi
lághírű caracolillo  (karako- 
lillyó: a legízleltesebb kávé, 
csak Ecuadorban terem meg

Ceiba, kapok-, vagy gyapot-fa. Amerika trópusi tájain honos jA |\  ejlzprp<s a r p i h n
óriás, vastagtörzsű fa. Rekeszekbe rejtett magtermése finom J c s  d L e t u u

gyapotszőrözetbe van burkolva. Ez a gyapjúhoz tapintásra igen ( s z e i b a )  S z e d é s e  h a  Z a m a -
hasonló fagyapot igen jó párnatöltelék-anyag, de fonásra, sző- /  , A . ,

vésre törékenysége miatt nem alkalmas. tOS 3Z a n a n á s z ,  JÓ m a n d u l a
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ízű a vajpuha p a lta  és om
lós a banán, mint a frissen 
sült kalács. Kiegyenesedik 
és félszemmel a faunra 
kacsint:

— Mit szólsz mindeh
hez? Benned a kozmikus 
erők laknak, de nekem van 
mikroszkópom, oltóanya
gom, gyógyítószerem és 
vannak hatalmas gépeim.
Előbb utóbb leigázlak tel
jesen és birtokomba veszek 
mindent köröskörül!

A faun nevet. És a ká
vét eszi a „gazdasági krí
zis“, ez a gyógyíthatatlan 
betegség, amely Délameri- 
kában talán jobban pusztít, 
mint nálunk. A gyümölcsök 
sorba ott rothadnak a fán, 
mert nincs pénz, nincs ki
vitel sem. A kakaót pedig 
egy eddig ismeretlen új be
tegség pusztítja, az „Es- 
coba de bruja“ (eszkóba 
de brúha: boszorkány-sep
rő). A világ összes szak
emberei összesereglettek az 
értékes kakaóültetvények 
megmentésére, de úgylát
szik hiába minden. Az ül
tetvények rohamosan szá
radnak, látható ok nélkül 
zsugorodnak össze a cserje 
levelei, kiszárad a tő is, 
mintha guta ütötte volna 
meg. Messziről olyanok a 
nemrég bujazöld ültetvé
nyek, mintha valóban végigsepert volna rajtuk valami boszorkány. A beteg
ség sávosan pusztít. 1925-ben kezdődött a baj s az azóta eltelt néhány év alatt 
a város messze környékén az ültetvények fele kiveszett. Ha így tart tovább, a 
világ legízletesebb kakaója el fog tűnni a piacról teljesen.

— A faun áll bosszút! — suttogják a városban és borzongva néznek a 
szoborra. A roskadozó márványasszony kínosan vonaglik. Munkáján keresztül 
öli meg az embert az örök ellenség — a trópusi természet.

Ebben a harcban fogant, munkában izmosodott városhoz királyi út vezet: 
a R io  G u a ya s  öt kilométer széles, hatvan kilométer hosszú medre. A legna- 
gyob hajó is elvész a folyón, dióhéjjá válik, akár a tengeren. A folyót két olda
lán vízbeolvadó, kékesszürke csík kíséri. Ez a m a n g ro ve , a tropikus, félsósvizü

Guayaquil. A Rio Guayas tölcsértorkolatának Estero saiado mel
lékágában díszlö mangrove. A félsós láperdö léggyökérhálózata 

tövében alligátorok nyüzsögnek.

I



172

láperdő. Talaja nincs, mert dagálykor elönti a tenger, apálykor pedig poshadó 
mocsár, ahol ezerszámra nyüzsögnek a lusta alligátorok. Őskori szörnyeket 
mintáz szövevényes léggyökérhálózata, koronája a halászó madárvilág búvó
helye. Csak az ember van kitiltva ebből az ősparadicsomból. Addig merészked- 
hetik belsejébe, ameddig csónakon eljuthat. Tovább egy lépést sem tehet.

A város északnyugati oldalán a mangrove egy keskeny csatornája nyúj
tózkodik. Egy élelmes vállalkozó tette rá kezét és a hidegvérű bestiák tanya
helyéből „Angol Park“ keletkezett. Keskeny fahídak vezetnek át az apró vízere
ken, cölöpökre épített vendéglő, cukrászda és csónakház várja a szórakozót. 
Csónakot lehet bérelni és húsz centért megismerheted az erdő „minden titkát“ ! 
így olvastam legalább a guayaquili „Angol Park“ reklámján.

Aki az oroszlánt a ketrecben szereti, annak ajánlom, nézze meg. Magam 
inkább indiáncsónakot béreltem és két izmos evezőssel nekivágtam az E s te ru  
sa la d o -n a k  (esztéro száládó: sós öböl, sós tengerág). A mangrove valóságos 
labirintus. Az erdő szigetek és szigetecskék halmaza. De ember legyen a tal
pán, aki itt tájékozódni tud és el nem téved az első órában. Ha valaki iránytű
vel venné fel és rajzolná meg útirányát, annyi munkát adna a felvétel, hogy 
nem jutna idő nagyobb terület megtekintésére. Jó ilyenkor a mangrovében 
helyismerettel rendelkező halász. Ilyen halász volt az én csónakom gazdája is. 
így aztán nem sok ügyet vetettem rá, hogy merre járunk, hová megyünk, csak 
élveztem a pompás tájat. Küzdelmes nap volt. Az apállyal indultunk és az árral 
tértünk meg. Közben bejártuk Meseországot. Akkora területen, mint a Bala
ton, magam voltam egyedül az úr. Két szolgám a két evezős, barátom a fegy
ver és ellenségem minden, ami a csónak peremén kívül esett: víz, fa, gyökér, 
állat, iszap. Néhány négyzetméternyi terület a csónak orra és fara közt, ami az 
életet és életlehetőséget jelenti, köröskörül száz és száz négyzetkilométeren a 
halál leselkedik. Persze csak az ember számára! A mangrove lakói biztos vár
ban érzik magukat s ezt a várat még a tenger sem képes elpusztítani. Ellenke
zőleg, a mangrove győz a tengerrel szemben is! Terjeszkedik benne, területe
ket foglal el s csak a nagyobb mélység és a víz állandóbb sodra az, ami határt 
szab ennek az erdőnek.

Holtfáradtan érkeztem haza. Minden tagomba ólmot öntött az erdő. Haza
vánszorogtam. Nyirkos ruhámat levetve, átöltöztem s lementem a szálló kert
helyiségébe. Az ismerős pincér mosolyogva üdvözölt:

— Ma valamivel meglepem, amit már régen nem evett! —1 mondta.
Vájjon mi lehet? Ecuadorban mesterien értenek a konyhaművészethez.

Végigettem itt húszfogásos ebédet s a fogások feléről sem tudtam, hogy mit 
eszem, de kitűnő volt valamennyi. A pincér apró tálcán süteményeket hozott. 
Finom mosollyal tette elém.

— G e rb e a u d !  — mondta s azzal el is tűnt.
Igazi, kitűnő, hamisítatlan budapesti zserbó volt. Friss, mintha aznap 

készült volna. Az étvágygerjesztő édes pálinka mellett hamarosan el is készül
tem az egész tállal. Alig egy félórája alligátorokkal néztem farkasszemet, bir
kóztam a csónak útjába álló gyökerekkel, m a ch e t tá v a l  (erdőirtó kés) vagdal
tam a kiálló gallyakat, térdig jártam a bugyborékoló iszapban — s most zser- 
bót eszem. Hát nem csodálatos város ez a Guayaquil?

Hamarosan előkerítettem a pincért. Nem egyedül jött. Fehér kötényben 
állt mellette a szálló cukrásza és zamatos magyarsággal köszönt rám egy Ad
jon Istent. Valaha Pesten tanulta ki a cukrászmesterséget és nem bánta meg. 
Délamerikában mindenütt szeretik az édességeket (a teát tíz cukorral isszák!)
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s a derék guayaquiliak utolsó centjüket is szívesen adják ki, hogy az én ma
gyarom sütötte nyalánkságot élvezhessék. Elbeszélgettünk.

— Aztán szeret-e itt élni? — kérdeztem.
Úgy nézett rám, mint aki azon csodálkozik, hogy hogyan is lehet ilyen 

felesleges kérdést intézni valakihez. Paprikásán pattant fel:
— A fészkes fene, aki szereti! Alig várom, hogy továbbálljak!
Ugylátszik, mégis azoknak van igazuk, akik nem szeretik Guayaquilt.

Mert lám, a cukrász sem szereti, holott van dolga bőven, szépecskén is keres, 
s még híres-neves ember is a városban. Igazuk is van! Guayaquil egy rongyos, 
düledező, szennyes deszkaváros, festékkel, színes lampionok fényével kendőzi 
magát, ledéren a szemedbe kacag és megfojt a levegője. Nem volna érte kár, 
ha egy ecuadori Nero felgyújtaná .. .

De a város nem az, ami eléghet! S ezt az éghetetlent, rombolhatatlan va
lamit, azt az őserőt, amely a várost alapította és fenntartotta négyszáz éven 
át, be kevesen veszik észre azok közül, akiket rövidebb-hoszabb időre idevet 
a sors.

-  — ----------

NY UG ATTU R K ESZTÁ NI VÁROSOK.
Irta K é z  A n d o r  dr.

A nyugatturkesztáni és általában a turkesztáni városok a mi megszokott 
városképeinkkel szemben teljesen idegenek. A turkesztáni természeti viszonyok 
az európai természeti viszonyoktól teljesen különbözők és így nem csoda, hogy 
a különböző természeti feltételeknek megfelelően ezek a gyakran középázsiai
nak is nevezett várostípusok egészen más módon, más hatások között, szá
munkra idegen jellemvonásokkal fejlődtek ki. Hogy e városok életét megérthes
sük, egy pillantást kell vetnünk a városokat övező természeti viszonyokra is.

Nyugatturkesztán a Kaspi-tó keleti partja, az Ural legdélibb vonulatai, 
az Akmolinszki plató, a Tien-san hegyrendszere, részben a Pamir, illetve az 
Alai északi hegyláncai és az Északperzsiai hegyvidék keretében helyezkedik el. 
Ugyan körülbelül Portugália és Itália szélességében fekszik, de éghajlata, a 
nagy szárazföld közepébe való zártsága miatt, az előbbiekkel szemben szélső
ségesen szárazföldi, kontinentális. Nyáron Nyugatturkesztán, különösen a sí- 
kabban fekvő része, a Turáni alföld, roppantul felmelegszik. Taskendben — 
pedig ez a legnagyobb turkesztáni város 400 m-nél jelentékenyen magasabban 
fekszik a tenger szintje felett — három méterrel a talaj felszíne felett szabály
szerűen elhelyezett hőmérőn -j—48 C°-ot is mértek. Ez természetesen szélső
séges érték, az átlagos hőmérséklet mélyen alatta marad, de hogy júliusban 
(július hónap középhőmérséklete -f-28.1 C°) milyen erősen felmelegszik a talaj, 
bizonyítja az a turkesztáni közmondás is, hogy az az igazi nyári nap, amelyi
ken a nap folyamán egymás után háromszor, a homokba temetett tojás fehére 
megalszik.

Ahhoz képest, hogy milyen erős a nyári meleg, a tél meglehetősen kemény. 
Ugyancsak Taskendben már —35 C°-os hőmérsékleteket is mértek. Az ilyen 
szélsőséges hidegek aránylag ritkák, de nem is volna jó, ha gyakrabban beálla- 
nának, mert a települt lakosság nem úgy építi és nem úgy rendezi be házait,
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hogy nagyobb hideg ellen védelmet találjanak bennük és bizony, ha olykor erő
sebb hideg ál! be, a turkesztáni városokban éjjelente százával fagynak meg a 
bennszülöttek. De ha az ilyen szélsőséges hidegek ritkábbak is, azért minden 
télen van hóesés és a hótakaró rövidebb-hosszabb ideig meg is marad. Viszont 
a körülbelül ugyanolyan magasságban fekvő Napolíban sohasem esik hó és 
Rómában évente átlagosan csak egy havas napot tartanak számon.

A hőmérséklet szélsőséges ingadozása tehát igen nagy, különösen nagy 
aránylag a nyári meleg, a túlsúly arra felé hajlik. Lisboa hőmérsékleti adatai
val összehasonlítva, Turkesztánban aránylag sokkal nagyobb a nyári hőmér
sékletek közötti eltérés, mint a téliek között.

Hanem a legnagyobb különbségeket a természeti viszonyok kialakulásá
ban nem annyira a hőmérséklet, mint inkább a csapadék menyisége és a csa
padék évi eloszlása okozza. Turkesztánban a csapadék általában nagyon kevés. 
Évente, különböző vidékenkint, átlag csak 80—300 mm csapadékra lehet szá
mítani. A Turáni alföld a Földnek csapadékban legszegényebb vidékei közé 
tartozik. Még nagyobb baj, hogy a csapadék a legalkalmatlanabb időben huil 
le, amikor a növényzet legkevesebb hasznát látja: a téli félévben, míg nyáron, 
amikor a legnagyobb szükség volna rá, egy csöpp eső sem esik. Egyedül az a 
szerencséje Turkesztánnak, hogy keleten és délkeleten magas, 6000—7000 m 
magasságot is elérő hegységek övezik. A hegységekben a tél folyamán lehulló 
csapadék hó alakjában felhalmozódik, sokszor hatalmas gleccserekben tömörül 
és a gleccserek csurgói akkor adják le legbővebben vizüket, amikor a nyár me
lege a legmagasabbra szökik. így az alföldre folyó vizek nyaranta bőséges 
mennyiségű vizet szállítanak. Víz tehát ott lesz a hegyek lábánál, ahol folyók 
vannak. Ahol nincsenek folyók, ott víz sincsen.

Ez a természetes keret tehát meglehetősen szűkreszabott életföltételeket 
engedélyez. Magán a Turáni alföldön alig akad víz, csak a nagy folyók, a S z i r  
darja  és A m a  dar ja  hordanak elegendő vizet ahhoz, hogy végigfolyjanak rajta. 
Csak a tél folyamán hull egy kevés hó, tavasz elejére a talaj egy kicsit átned
vesedik és ahol a talaj nem tiszta homok, ott a melegebb tavaszi napok bekö- 
szöntével kisarjad a fű, a füves térségeken, az úgynevezett s z ty e p e k e n ,  tarkál- 
lik a vadon növő tulipán, — de ez csak amolyan tiszavirág-élet és amikor ha
marosan melegebbre fordul az időjárás s a talaj nedvességét a fű, de főképen 
a mindinkább szárazabbra forduló levegő kiszívja, a zöldelő fücsomók elsár
gulnak, leszáradnak. Még be sem köszöntött a nyár, máris kisül, elpusztul min
den élet. A magasabban fekvő területeken tovább tart a fű élete, legtovább pedig 
a hegységek magasan fekvő lejtőin és fennsíkjain marad meg.

Az ilyen időszakosan élő füves pusztaságokon csak a vándorló pásztor
népség tud megélni. A Turáni alföld és a hegyvidék nomádjai állandó mozgás
ban vannak, legelőről-legelőre, nekik a városalapításokhoz semmi közük sin
csen. A nomád csak akkor szánja rá magát arra, hogy valamelyik oázisban 
letelepedjen, ha valami ok miatt tökéletesen elszegényedett, tönkrement. Akkor 
előbb-utóbb teljesen bele is olvad a számtalan vérkeveredésen átment oázis
lakosságba.

A nyugatturkesztáni lakosság nagyobbik része állandó telepes, pedig az 
egész területnek csak 2%-át lehet művelés alá fogni. Földet művelni csak ott 
lehet, ahol valamilyen folyó vizét mesterséges öntözésre foghatják be. Rende
sen már a hegyek lejtőin, a törmelékkúpokon, az oázisok rabszolgaságába hajt
ják ezeket a gleccserek jegéből táplálkozó folyókat. Előbb nagy, valósággal 
kisebb folyókhoz hasonló csatornákat vezetnek ki a folyóból, s némelyik csa
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torna vízbősége eléri a mi
Körösünk, Bodrogunk 
vízmenyiségét is. Végte
len ügyességgel vezetik 
szét azután a vizet a fő
csatornákból a kisebb, 
majd még kisebb csator
nákba s végezetül az ön
töző csatornák rendszere 
a vérerek finom rendsze
réhez hasonlóan hálózza 
be a termőföldeket, mert 
minden talpalatnyi rögre, 
ahol valamit csak termelni 
akarnak, el kell jutnia az 
öntözővíznek, sőt ezenfe
lül még a felesleges vizet 
is el kell vezetni a földek
ről. Tehát kettős csator
narendszerre van szük
ség. Az egyik hozza, a Turkesztán térképe.

másik elviszi a vizet. Ahol
van víz és a vizet szét is lehet vezetni, ott a kitűnő és gazdag lösztalajokon pom
pásan termő oázisok keletkeznek. Egy-egy ilyen oázis sok-sok négyzetkilo
méter kiterjedésű. Ezeken [él Nyugatturkesztán telepes lakossága. Ezek az 
oázisok a Föld legsűrűbben lakott területei közé tartoznak. így pl. a taskendi 
oázis területe 85 km2 és több mint 300.000 ember él rajta, km2-kint tehát kb. 
3500. Az oázisok tele vannak szórva kisebb telepekkel, u. n. kislak-okkal, de 
mindegyik oázisban van egy nagyobb, sokszor igen jelentékeny központ, egy- 
egy város. Az egész oázis területét többnyire erről a városról szokták elnevezni, 
annál is inkább, mert régebben, mielőtt az oroszok kiterjesztették uralmukat 
Nyugatturkesztánra, az egyes oázisok vagy teljesen függetlenek voltak benn
szülött khánjuk uralma alatt, vagy ha esetleg alá voltak is egy oázis nagyobb, 
erősebb uralkodójának vetve, még akkor is rendelkeztek bizonyos önkormány
zattal. így szokás pl. a mervi, bokharai, kivai, szamarkandi, taskendi, kokandi, 
andizsáni, ósi, stb. oázisokról beszélni.

Az oázisok telepes lakossága nagyon sok és különböző népelem kevere
déséből alakult ki. Az eredeti őslakossághoz idők folyamán a különböző nép- 
vándorlások idején átvonuló népekből mindig visszamaradt bizonyos rész és 
beolvadt az addigi telepes lakosságba. Jelenleg a telepes lakosság között leg
nagyobb számban a szardok, tadzsikok, galcsák, üzbégek, dungánok, taran- 
csik, stb. vannak.

Általában a telepes lakosság életmódja — tekintet nélkül arra, hogy szard, 
üzbég, stb. — a különböző oázisok területén ugyanolyan. De teljesen hasonlók 
az egyes telepek is. Mindenütt ugyanolyanok a városokat és a kerteket övező, 
löszből épített magas falak, ugyanazokkal az ablaktalan, lapostetejű házakkal 
találkozunk a keskeny, girbe-gurba és piszkos utcákon, ugyanolyan öntöző- 
csatornák húzódnak végig a földeken és az utcákon is. Nagyon sok az igazság 
tehát abban az ott gyakran hallható mondásban, hogy ha valakit bekötött 
szemmel valamelyik oázis városába vinnének és aztán levennék szeméről a
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köteléket, akkor, ha még annyira ismeri is a városokat, nem tudná mindjárt 
megmondani, hogy melyikben van. Ennek a nagy egyöntetűségnek az a követ
kezménye, hogy ha már egy várossal megismerkedtünk, ismerjük lényegében 
a többinek berendezését is.

Minden turkesztáni város, sőt nagyobb község is, három jól megkülön
böztethető részből áll. Középpontja és legfontosabb része a bazár; azután az 
ezt övező, tulajdonképpeni lakott rész, és végül a legnagyobb területet 
elfoglaló és földművelés alatt álló környezet, az igazi oázis. (L. a vázlatot.)

A város szívében, a bazár közepén van a bazártér, ahol a hetivásárokat, 
az évente szokásos nagyobb vásárokat, mindenféle népes gyűléseket, régebben 
a kivégzéseket is tartották. A legjelentékenyebb imaházak, mecsetek és a leg
nagyobb medreszek is rendesen itt foglalnak helyet. Ezt a teret övezi az 
állandó bazár. Az állandó bazár többnyire — a nagyobb városokban mindig 
— be van fedve, a teljesen nyitott üzletek szorosan egymás mellé furakodtak. 
A tulajdonképpeni város területét (a bazárt és a lakott részt) magas fal veszi 
körül, sőt néhány nagyobb turkesztáni várost (pl. Chiva, Kokand, Hodzsend,

Uratube, stb.) kettős fal is 
övez. Ezen a nagy városfa
lon belül, természetes vagy 
mesterséges kiemelkedésen 
épült és külön fallal van kö
rülvéve az ,,urda“ vagy cita
della. Az orosz uralom terü
letén ezeket a belső erődö
ket több helyen lerombolták. 
Inkább a múltban volt jelen
tőségük, u. i. az volt a hiva
tásuk, hogy az oázison ural
kodó hatalmat biztosítsák az 
oázis lakosságának esetleges 
felkelése ellen. Ezért a kor
mányzó vagy az uralkodó 
mindig az urdában lakott is. 
A bazártérről a szélrózsa 
minden irányába sugarasan 
indulnak ki az utak és a fa
lak megerősített kapuin át 
vezetnek a művelés alatt álló 
területekre. Ezek az utak 
csak a mi erősen általánosí
tott tervrajzunkon olyan 
szép egyenesek, a valóság
ban bizony nagyon kanyar- 

, 0  - gósak, szabálytalanok. A
L a k ó h a z a k .  |:i: j j| o a z a r o k  kerteken és a művelés alatt

álló szántóföldeken túl men- 
12 Bazártér, Z s Fellegvár ten a sztyep vagy a sivatag
■■ Várfal és kapuk következik.

. . .  Említettem, hogy az
és városokÉSyázlatos3Zt'er°vrajza. OrOSZOk a bennszülött várOS-

Kertek, 
ültetvények
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részt övező falakat sokhelyütt lebontották, vagy legalább is annyira megboly
gatták, hogy ma már védelemre egyáltalán nem alkalmasak. Az egykori fala
kat éppen úgy löszből építették, mint Turkesztánban minden falat. A földbir
tokosok a földjeiket, kertjeiket, házaikat mind ilyen falakkal veszik körül, 
ugyancsak löszből készülnek maguk a házfalak is. Jószerével az egész város
ból és oázisból alig látunk többet, mint a nyáron borzasztóan poros, télen ret
tenetesen sáros, kátyus, girbe-gurba utak és utcák mentén szinte végnélkül 
sorakozó löszfalakat; sokszor csak akkor tudhatjuk meg, hogy beérkeztünk az 
igazi városba, amikor a kapukon áthaladunk. A lösz a helyi természeti viszo
nyoknak teljesen megfelelő, kitűnő építőanyag. A levegő rendkívüli szárazsága 
miatt a löszfal tökéletesen kiszárad, valósággal kőkeménnyé válik s így épít
kezésre különösen alkalmas. A falakat nagyon egyszerűen építik. Az építendő 
fal hosszában, a fal előtt, hosszú árkot ásnak, vizet vezetnek bele és az árok
ból kiásott löszt szalmával tapossák össze. Amint ezt a tömeget rendesen ösz- 
szedolgozták, kapákkal, minden alapzat nélkül, egyszerűen a földre lerakják 
és megtapossák. Minden esetben csak kb. 0.5—0.6 m vastagságú réteget terí
tenek le, amikor azután ez annyira megszáradt, hogy a következő réteg nyo
mását kibírja, következik egy másik réteg. A szalmázott löszrétegeket fokoza
tosan addig terítik egymásra, míg a kívánt magasságot el nem érik. Természe
tesen az így épített fal alja valamivel mindig szélesebb, mint a koronája. A 
városfalak igen tekintélyes méreteket is elérhetnek, így pl. a már lebontott tas- 
kendi városfal 4.5—6 m széles és összesen 25 km hosszú volt. A szántófölde
ket, kerteket és lakóházakat övező falak természetesen kisebb méretűek.

A telepek legfontosabb városrésze a bazár. A bazár a belsőázsiaiak életé
ben olyan fontos szerepet játszik, hogy azt európai szempontból tekintve,

1. A taskendi bazár bejárata.
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szinte alig lehet értékelni és lehetetlen valami európai intézménnyel össze
hasonlítani. Minden nagyítás nélkül állíthatjuk, hogy a bennszülöttek a bazár
ban' töltik el életüknek legnagyobb részét és hogy a bazár helyettesíti életük
ben a mi újságjainkat, folyóiratainkat, vendéglőinket, kávéházainkat, a mulató
helyeket, a börzét, a bíróságot, stb., stb. A bazárban bonyolódik le az egész 
nyilvános élet, sőt a férfilakosság számára nagyrészben a magánélet is. Nap
pal — télen-nyáron egyaránt — a férfilakosság, ha éppen nincs elfoglalva a 
földeken, a bazárban gyűl össze. A bazár a városi lakosság igazi tanyája. A 
magánlakásokra kevés gondot fordítanak, a mi ízlésünk szerint még a leg
vagyonosabbak lakása is nyomorúságosán van berendezve és csak arra való, 
hogy éjjeli menedékhelyet nyújtson s a bennszülött városlakó valahol elhe
lyezze családját, feleségeit, gyermekeit és vagyonát. A különböző városok ba
zárjai egészen megegyezően vannak berendezve és egymástól csak nagyságban 
térnek el. A nyugatturkesztáni bazárok között legnagyobb a taskendi, kb. 
4500—5000 árusítóhely, üzlet van benne. A bazár utcái a többi utcákhoz ké
pest aránylag szélesek és az utcákat a tetők magasságában többnyire gyékény 
födi be. (1. kép.) Ez nagyon üdvös intézkedés, mert így a bazár utcasoraira 
barátságos félhomály borul és aránylag a levegő is hűvös, mert az utcákat az 
utca két szélén folyó csatornákból állandóan egészen csuszamlósra öntözik.

Az árúbódék — üzletnek nehezen lehet ezeket a kezdetleges intézménye
ket nevezni — a bazár utcájának mind a két oldalán, közvetlenül egymás mellé 
zsúfolva foglalnak helyet. Egyaránt használják őket árúbódéknak és műhelyek
nek, legfontosabb jellemvonásuk, hogy az európai kereskedésekhez semmiben 
sem hasonlítanak. A szorosan egymás mellé sorakozó, kb. egyforma nagyságú, 
2.5—3 m magas, 4.5—6 m hosszú és 2—2.5 m mély helyiségeknek oldalra és 
hátrafelé nincsen ajtójuk vagy ablakuk, de az utca felől teljesen nyitottak. A 
szomszédos helyiségeket vályog-, vagy csak sárral bevont gyékényfal választja 
el egymástól. A padozat az utca szintjénél 30—50 cm-rel magasabban fekszik 
és ugyanilyen magasra épült és az árúbódék előtt húzódó egészen keskeny gya
logjáró is. A gyalogjárók azért oly keskenyek, hogy a lovon, vagy tevén közle
kedő vásárlóközönség is hozzáférkőzhessen az árúsokhoz és lóhátról is elvé
gezhesse vásárlásait. Ha a bódé tulajdonosa olyan iparcikket árul, amelynek 
előállításával maga is foglalkozik (pl. ékszerész, bádogos, rézkovács, nyer
ges stb.), akkor a mesterségét is ugyanabban a nyitott helyiségben folytatja 
és a nagyközönség előtt állítja elő iparcikkeit. Az utca felől télen-nyáron egész 
hosszában nyitottan álló bódét csak éjjelre zárják be, ilyenkor egyszerűen be- 
deszkázzák vagy egyszerű gyékényfonatot feszítenek elébe. Ha a kereskedő 
nem tudja egész készletét éjjelre a lakására szállítani, akkor az éjszakát is áru
bódéjában tölti, még télen is. Hogy szélsőséges időjáráskor ezekben a fűtetlen 
helyiségekben milyen hideg lehet, azt könnyű elképzelni.

A kereskedők a bódéknak takarókkal, pokrócokkal és szőnyegekkel leta
kart padlóján, vagy a keskeny gyalogjárók szélén törökülésben gubbasztanak. 
A vásárlókkal nem sokat, sőt mondhatni, semmit sem törődnek. Mintha nem is 
az üzletkötés volna a hivatásuk. Egykedvűen, álmos ábrázattal veszik tudo
másul, hogy vásárló állott meg kirakott árucikkeik előtt, szó nélkül hagyják, 
hogy az érdeklődők szemlélődjenek, hogy különböző dolgokat a kezükbe vegye
nek és nézegessenek. Kínálásról, rábeszélésről szó sincsen. Azzal sem törőd
nek, ha a kiválasztott árut otthagyjuk és a szomszéd bódéban folytatjuk érdek
lődésünket. A kereskedőt teljesen kielégíti, ha ott ülhet árui között a bazár for
gatagában, szemlélődhet, barátaival beszélgethet, összeszedheti a legújabb
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pletykákat és híreket, a kereskedés voltaképpen csak ürügy az időtöltésre. 
A kereskedőnek nincsen túlságosan nagy árukészlete és pl. egy nagyobb üzem 
könnyen megveheti egy gyümölcskereskedő egész dinnyekészletét. Ha nagyobb 
mennyiséget vásárlunk, korántsem számíthatunk árengedményre. 10 q-t ugyan
olyan alapáron kapunk meg, mint egy félkilót. A kereskedő nem restelkedik 
bevallani, hogy neki nem érdeke a nagy üzletkötés, mert akkor árukészlete ki
fogy és neki csak fáradságába és utánjárásába kerül az újabb tartalék beszer
zése. Sokszor a vásárlók is letelepednek a kereskedők mellé a bódé padlójára; 
ha a vásárlók lóháton vagy tevén ülnek — ez nagyon gyakori, — akkor az 
árukat sorba feladogatják a lóháton ülőknek. A bennszülött vásárlók a válo
gatásban valami különös gyönyörűséget találnak. Mindent gondosan megnéze
getnek, maguk elé rakják a különböző minőségű árukat és irígylésreméltó nyu
galommal órákig el tudnak bíbelődni a legcsekélyebb dolgokkal, sokszor anél
kül, hogy bármit is vennének. Ebben nagyon hasonlítanak a divatcikkek között 
válogató európai nőkhöz. Azután a kereskedőknek és a vásárlóknak is valósá
gos élvezet az alku. Az ázsiai kereskedő rendesen magasan túlbecsüli áruinak 
értékét, különösen ha véletlenül avatatlant sodor eléje a végzet és szemrebbe
nés nélkül kér akár sokszoros árat is. A bennszülöttek hasonló nyugalommal, 
minden megütközés nélkül becsülik jóval alul az áru értékét és ezzel megnyílt 
mind a két oldalon a végnélküli alkudozás zsilipje.

Az alku folyamán a szereplőket fokozatosan elhagyja nyugalmuk, a vita 
egyre hangosabban és szenvedélyesebben folyik. Az utca forgatagából elő
kerülő semmittevők közül hamarosan kéretlen alkuszok is akadnak és egy ré-

2 . Nagyobbfajta taskendi teaház. A teaházak is csak az utca felé nyitottak, berendezésük nagyon 
szegényes. A látogatók a teaházba sem lépnek be sárcipövel, sárcipőiket a teaház előtt, vagy a kissé 

megemelt padló alatt helyezik el. A teát félgömbalakú csészékből isszák.
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szűk a vevőnek, a másik az eladónak pártjára áll. Most már két kis tábor kö
zött folyik az alku, már öten-hatan vitáznak, magyaráznak, rángatják egymás 
ruháját, kapkodnak az eladó és a vevő keze után, hogy a minden üzletkötést 
lezáró súlyos, hosszadalmas és rándításokkal kapcsolatos kézfogást kierősza
kolják. Ha azután a vásár végre sikerült, a hívatlan alkuszok sápot követelnek 
és még a legsúlyosabb testisértések kilátásba helyezésének ellenére sem tágí
tanak az ember mellől. így azután — minden egyébtől eltekintve — a bazárok 
élete, hangja nagyon emelkedett és zajos. Az avatatlan sokszor azt hiszi, hogy 
menten ökölre és bicskára kerül a sor, pedig az ellenfelek csak néhány fillér- 
nyi értéket akarnak egymásból kisajtolni.

A középázsiai bazároknak nagyon jellemző sajátosságuk, hogy a külön
böző árusok áruik szerint csoportosulnak benne, ez a rendszer a vevők részére 
nagyon megkönnyíti a különféle áruk beszerzését. így pl. a bazár bizonyos 
részében csak ruhaneműt árusító bódék vannak, más helyen foglalnak helyet 
a mészárosok, a bőrárusok, azután a szőrmések, az ékszerészek, a rézműve
sek, a bádogosok, gyümölcsösök, zöldségesek, stb., stb., vagyis minden áru
fajtát csak meghatározott helyen lehet vásárolni. Hasonlóképpen egymás mel
lett vannak a lacikonyhák, s a szemünk láttára készítik el a legnépszerűbb éte
leket: piláfot, pelmenét, saslikot, a lepjoskit, stb., s egyéb, birkafaggyúval, bő
ségesen fűszerezett ilatot árasztó fogásokat. Hasonlóképpen csoportosulnak a 
kézművesek is.

De azután az egyes főbb árucsoportokon belül is a legapróbb részletekig 
tovább megy az osztódás. Pl. az egyik árubódéban csak nyerget árulnak, a 
másikban csak lószerszámokat, a harmadikban csak szőrmesapkákat, azután 
csak szőrmebundát, stb.; a lábbeli készítők sorában egyik helyen csak lovagló- 
csizmát, a másikban sárcipőt (bőrből), ismét másikban kiszabott csizmabőrö
ket, stb.-t árulnak. így pl. a piláf elkészítéséhez szükséges nyersanyagokat mind 
más-más helyen kell beszerezni és a hozzávaló vagdalt sárgarépát sem a sárga
répaárusnál veszik meg, hanem van olyan kereskedő, amelyik csak a piláf készí
téséhez használt, szabványos módon felvagdalt sárgarépát árusítja.

A bazárokban a t e a h á z a k  — csájhanák — örvendenek a legnagyobb nép
szerűségnek és forgalomnak (2. kép). A tehetősebb férfinépség a nap leg
nagyobb részét a teaházakban teaszürcsöléssel, vízipipa szívásával, sakk-, 
kocka- és más szerencsejátékokkal, de legfőképpen beszélgetéssel tölti el. 
A teaházakban azonban csak forróvízzel és füstölgő pipával szolgálnak, a cuk
rot és a teát mindenkinek magával kell hoznia és ugyancsak máshonnan kell 
— ha éppen valakinek tetszik — a különféle ételneműeket is beszerezni. A leg
több teaház a bazár vásártere körül van, ahol az árubódékkal tömött utcák 
egymást keresztezik. A teaházak közelében találhatók a borbélyműhelyek is, — 
de a borbélyok leginkább csak a forgalmasabb utcákon és utcasarkokon, a 
nyilt színen ütik fel tanyájukat és a nagy forgatagban végzik hatalmas, széles
pengéjű borotváikkal, minden szappanozás nélkül (!), csak vizezve, Figaro 
művészetét. Különösen azért van rájuk nagy szükség, mert a bennszülöttek 
rendszeresen borotváltatják a fejüket.

A vásártéren és annak közelében vannak a legelőkelőbb, legrégibb m e c se 
te k  is. A mecseteket sem lehet a mi templomainkkal összehasonlítani, mert azok 
egyszerűen gyülekezőhelyek, imahelyek és nincsen valami különösen szent 
jelentőségük. Arra valók, hogy a mohamedánok közösen végezzék el bennük 
az előírt imákat. Az ájtatosságot az előimádkozó vezeti, annak meglehetősen 
furcsa taglejtéseit utánozzák és bizony egy-egy ilyen együttes ima az európai
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3. A szamarkandi Szir Dar medresz udvara. A földszinten és az emeleten jól látszanak a kis előtér
ből nyíló lakókamrák. A hallgatók többedmagukkal, az oktatók (mullák) egyedül laknak bennük. A 

celláknak az ajtón és a felettük létvő rácsos ablakokon kivül más nyílásuk nincsen.

nézőt sokkal inkább emlékezteti egy sikerületlen szabadgyakorlatra, mint va
lami vallásos ténykedésre. Az imaházakba akárki bemehet és még a cipőt sem 
kell levetni. A bennszülöttek állandóan bőrből készült sárcipőben járnak, puha
talpú csizmájuk nem is arra való, hogy azzal a porban és sárban lehessen da
gasztani. Bármilyen lakóházba lépnek is be, a sárcipőt menten levetik, annál 
inkább levetik tehát az imaházban, mert ott nincsenek padok és csak a földre 
lehet letelepedni. De azért senkitől sem kívánják meg, hogy a cipőjét levesse. 
Pedig a középázsiai mohamedánok meglehetősen fanatikusak és sok dologban 
nem ismernek tréfát. Imaház minden városban nagyon sok van, Taskendben 
pl. több mint 250, de legtöbbjüknek a külseje alig különbözik a közönséges 
lakóházaktól.

Az avatatlanok nagyon könnyen összecserélik a mecseteket a m c d r e s z e k -  
kel, mert az utóbiak rendesen nagy mecsetekkel is kapcsolatosak. A medreszek 
a mohamedánok főiskolái (3. kép). Aki a különben nem kötelező alsóbbfokú 
— elemi — iskolát 5—6 éves korától kezdve kb. 6 éven át, reggel 6-tól délután 
5-ig, szorgalmasan látogatta és megtanult írni, olvasni, az — ha kedvet érez 
magasabb műveltséget szerezni, persze ázsiai mértékben, — beiratkozik egy 
medreszbe. A medreszeket alapítványokból tartják fenn — aránylag nagyon 
sok ilyen alapítvány van — és belső berendezkedésükben nagyjából még leg
inkább a mi katholikus szemináriumainkhoz hasonlíthatók. A „hallgatók“ bent
lakók, ingyen ellátást kapnak (igaz, hogy siralmasat) és tudós mullák vezeté
sével végzik tanulmányaikat 15—30 éven át. Évente egy, legfeljebb két köny
vet tanulmányoznak át a mi filológusainkat megszégyenítő szőrszálhasogatás- 
sal és ha a Korán egy már százféleképpen magyarázott mondatának sikerül

*
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egy újabb árnyalatú magyarázatot adni, akkor az illető hallgató „beérkezett“ 
ember. A hallgatók addig maradnak a medreszben, míg valamelyik mulla örö
kébe nem léphetnek, amíg nem kapnak valahol egy bírói, vagy valamilyen 
nagyobb mecsettel kapcsolatos előimádkozói állást. Ha állásukat elveszítik, 
újra visszatérhetnek a medreszbe. Természettudományi, „orvosi“ tanulmányaik 
még mindig igen sekélyesek, csak a hagyományok színvonalán mozognak.

A bazár különböző részein felállított k a ra v á n s z e r á jo k  töltik be az európai 
szállodák szerepét. A karavánszerájok olyan nyilvános épületek, ahol az uta
sok minden felszerelésükkel, lovaikkal és tevéikkel együtt megszállhatnak. Ren
desen csak egy tágasra szabott, négyszögű udvart övező földszintes vagy leg
feljebb egyemeletes épület, ebben vannak az utasok málháinak elhelyezésére 
és a vendégek befogadásra szánt helyiségek. A szobák nagyon nyomorúságo
sak és csak a legkezdetlegesebb „ázsiai“ igényeket tudják kielégíteni. Az egy
szerű, ablaktalan, kormosfalú, földes padlójú kamarákban nincs semmiféle be
rendezési tárgy, mert a középázsiai utazó minden szükséges holmit magával 
hord: ágyat, szőnyeget, teás- és főzőedényeket, stb., az asztal és szék pedig 
még az állandó lakásokban is ismeretlen fogalom. A teherhordó állatokat az 
udvar közepén kötik meg, ott áll az állatok itatására szolgáló vízmedence is. 
Az utazók a karavánszerájban csak vizet kaphatnak, legfeljebb állataik részére 
tudnak megfelelő fizetség ellenében takarmányt szerezni, — viszont a szo
bákért és a tartózkodásért semmit sem kell fizetni. Az ételeket az utasok vagy 
maguk főzik a „szobákban“, vagy a bazárból hozatják.

Az európait a középázsiai bazárokban a legkellemetlenebbül a bazár kör
nyékén uralkodó piszok és a „civilizált“ orrnak nehezen elviselhető bűz lepi 
meg. A vizet számtalan kis csatornában, csaknem minden utcaszélen végigveze
tik s amikor a bazár területéről kilép, a tisztátalanságnak szinte elképzelhetetlen 
fokát éri el, csaknem büdös már a szennytől. Az utcákról minden szemét, állati 
és emberi piszok a csatornákba kerül, a bennszülöttek nem törődnek azzal, 
hogy a csatorna vizét még mások is fel akarják használni és öt lépéssel lejjebb 
egy teaház üzemét is a csatorna látja el: minden piszkot beledobálnak, a benn
szülöttek benne végzik el előírt napközi vallásos mosakodásaikat, megfüröd- 
nek vizében a bazár gazdátlan kutyái, isznak belőle és belelépnek a teherhordó 
állatok, a bennszülött utcalocsoló lapáttal öntözi ki a vizet a csatornából, olyan 
bőséggel, hogy a kiöntött víz egyrésze az utca szemétjével gazdagodva ismét 
visszafolyik a csatornába; — ezt a „vizet“ használják fel főzésre, teakészítésre 
és pedig anélkül, hogy csak a legkezdetlegesebb eljárással is megszűrnék. 
A mészárosok sok helyen az utcán vágják le állatjaikat és a megnyúzott birká
kat árubódéjuk nyitott elején éppen úgy kiakasztják megtekintésre, mint a 
ruhakereskedők a ruhákat, vagy az ékszerészek ezüsttárgyaikat. A nagy meleg 
miatt és mert állandóan sűrűn belepik a legyek, a hús igen gyorsan megrom
lik, — elképzelhetjük, milyen illatok terjengenek a mészárosok során. E sok 
gyönyörűséghez járul még a lacikonyhák mindenféle fűszerének és ételének, a 
különböző állati maradványok kigőzölgésének szaga, mert az utcákat nem igen 
takarítják és az utcákon reggeltől estig tömött sorokban nyüzsögnek a teher
hordó állatok.

Ne képzeljük azt sem, hogy talán a bazáron kívül fekvő utcákon a séta 
éppen olyan kellemes és üdítő, mint egy európai városban, mint pl. az And- 
rássy-úton. Mindenekelőtt teljesen hiányoznak az európai utcákat annyira vál
tozatossá tevő és élénkítő nők. Az idegenek közül csak a beavatottabbak tud
hatják, hogy az utcán itt-ott lopakodva sompolygó, a hosszú, szürkés, semmit
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mondó, mindent elrejtő köpenyegek alatt, a formátlan és a sárcipőkkel még 
jobban eléktelenített csizmákban ténfergő alakok — nők (4. kép). Hogy azután 
egy ilyen lepel 16 éves leányt, vagy 80 éves matrónát takar, azt csak egyedül 
Allah tudhatja. Ami az európai utcák másik díszvirágát, a naplopó ficsúrt — 
pesti nyelven „jampecet“ — illeti, ez a turkesztáni utcákon éppen úgy ottho
nos, mint nálunk, de igazi tanyahelyük a teaház. A középázsiai világfi néhány 
vonásában — és pedig nem hátrányára — különbözik európai kollégájától. 
Míg az európait ezidőszerint hatalmas bambuszbotjáról, vitorlaszerűen kida
gadó bő nadrágjáról, irgalmatlanul szélesretömött válláról, alacsony gallérjá
ról, esetleg monoklijáról, de különösen orángutánszerü járásáról lehet felis
merni, — középázsiai szaktársa nem változtatja olyan rövid idő alatt külső 
megjelenését, mert a ,,divat“ állandó, de büszke testtartása, hosszúszárú és 
rettenetesen magas, de ujjnyi vékony sarkú csizmája, rövid chaiátja (köpe- 
nyegszerű ruhadarab), ferdén félrecsapott turbánja és a füle mögé dugott 
virágszálak menten elárulják, hogy kivel van dolgunk.

Az utcák teljesen burkolatlanok. Alapjuk az oázisok mindenkori alap
anyaga: lösz és ezért az utcákat nyáron bokán felül érő por, télen térdig érő 
sár borítja. A sarat a lovak és a tevék igen sikeresen olyan híganfolyós anyaggá 
gyúrják össze, hogy ez a meredekebb részekről az alacsonyabb helyekre lecsú
szik és ott olyan tömegben halmozódik fel, hogy a lovak hasig gázolnak benne. 
Hogy azután ilyen utcákon rugós kocsiban a kocsikázás nem tartozik a leg
nagyobb élvezetek közé és nem is egészen veszélytelen, azt el lehet képzelni. 
Minden baj nélkül csak a kétméteres átmérőjű kerekeken közlekedő kétkerekű 
taligák, az ú. n. arbák tudnak átvergődni rajtuk.

Hidakat a városokban csak a legmeredekebb falú csatornák fölé építenek. 
Már pedig csatorna természetesen rengeteg van. Egyébként a csatornákon egy
szerűen átlovagolnak. Hogy a gyalogos miként kerül az esetleg 12— 15 m szé
les és néha az 1 métert jóval meghaladó mélységű főbb csatornákon keresz
tül, az már az ő 
gondja. Ennek a lát
szólagos nemtörő
dömségnek az az oka, 
hogy Turkesztánban 
minden valamire való 
ember, asszony és 
gyermek lovon jár, 
csak a legnyomorúsá
gosabb koldusok tal
palnak gyalog, mert 
egyébként s e mmi  
megbotránkozni va
lót nem találnak azon, 
ha a koldus is lóhát
ról kéregeti össze ala
mizsnáját. Újabban 
az utcák lehetetlen ál
lapotai valamenyire 
javultak, de kifogás
talanok sohasem lesz
nek. Az OrOSZOknak 4 . Lefátyolozott nők az utcán. A fátyol sűrűn szövött lószőrháló.
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is rengeteg gondjukba és még több pénzükbe kerül, hogy a saját lakóhelyükön, 
az ú. n. orosz városrészekben jobb karban tartsák az utcákat. Hiába borítják 
be felszínesen kővel vagy aszfalttal az utcákat, télen a mélyen felázó lösz-alap- 
anyaggal együtt minden felszíni burkolat elsüllyed, elegendő kőanyag szállí
tása pedig, hogy az utakat alapépítménnyel lássák el, nagyon is sokba kerülne.

Hogyha már az eddigiek alapján is eléggé vigasztalannak kell a turkesz- 
táni városok utcáit nevezni, még szomorúbbá teszi az általános képet, hogy az 
utcákon egyetlen ház sincsen, hanem az utcákat unalmasan egyhangú, löszből 
épített magas falak szegélyezik (5. kép). A löszfalak egyhangú összefüggését 
csak a házakhoz bevezető kapuk zavarják meg, de ezek olyan dísztelenek, hogy 
inkább valami istálló, mint emberi lakás bejáratának látszanak. A bennszülöt
tek ugyanis házaikat nem az utca vonalára, hanem az udvarok belsejébe épí
tik, és hogy a kapuk nyitogatása közben még az udvarra se lehessen az utcáról 
bepillantani, a kíváncsi szemek elé a kapuk nyílásába külön védőfalat építe
nek. Az utcáknak mind a két oldalán végighúzódó falkerítéseket olyan magasra 
építik, hogy még lóhátról vagy tevehátról se lehessen az udvarokba belátni, 
s ezért a falak átlag 3—3.5 m magasak. Ugyanilyen falakkal veszik körül a 
földművelés alatt álló földeket és gyümölcsösöket is, úgyhogy az oázis terüle
tén az utcák .és az utak között alig van különbség. Azonkívül minden utca és 
út roppant szabálytalan, girbe-gurba, a szabályos utcavezetéshez a bennszü
lötteknek semmiféle érzékük sincsen. Az utcák egyhangúságát csak itt-ott töri 
meg egy-egy mecset, medresz vagy különálló sír, esetleg a talaj egyenetlen
sége miatt az utca emelkedése vagy esése.

Az egyes utcák forgalmának élénksége nagyon különböző. A mellékutcá
kon alig lehet egy-egy lovast vagy gyalogost látni. Ezzel szemben a bazár felé 
vezető főutakon egymás hegyén-hátán nyüzsögnek a lovasok, a végnélküli 
tevekaravánok, az arbák és az emberek. Ilyen helyeken alig lehet a bennszülöt
tek lovagló korbácsával, a ,,nogajká“-val helyet szorítani. A közlekedés irányí
tásának ezt a kezdetleges és különös módját nemcsak az oroszok használják 
mindenekelőtt, hanem maguk a bennszülöttek is. Turkesztánban minden gaz
dagabb és a bennszülöttek felfogása szerint előkelőbb ember feljogosítva érzi 
magát arra, hogy a kevésbbé szerencsésekkel szemben a korbácsát használja 
figyelmeztetőnek, viszont a nála magasabbrangú részéről maga is szó nélkül, 
behúzott nyakkal viseli el az ilyen csattanós beavatkozásokat. Az előzékenysé
get és az engedékenységet a középázsiaiak gyengeségnek tekintik, bizonyos 
fokú tisztességet és tekintélytiszteletet határozott, sokszor erőszakos és durva 
fellépéssel lehet csak belőlük kikényszeríteni.

Éjjel, helyesebben naplemente után, a turkesztáni városokban minden 
közlekedés szünetel. Naplemente után az utcákon senki sem járhat. A benn
szülöttek városrészében, ahol a rendet a bennszülött rendőrök — tehát még az 
orosz uralom alatt levő területeken sem az oroszok — látják el, nagyon kényel
mesen oldják meg a közbiztonsági szolgálatot. Egyszerűen mindenkit, akit 
napnyugta után az utcán találnak, azzal a feltevéssel, hogy az csak rosszban 
sántikálhat, minden felesleges és bővebb magyarázat nélkül az őrszobára kísér
nek és legalább is arra az éjszakára lecsuknak. Ennek az intézkedésnek min
denesetre az az előnyös következménye is megvan, hogy nem kell közvilágítás
ról gondoskodni.

A turkesztáni városok éjszakái azért mégsem nyugodtak, csendesek. Az éj
szakák nyugalmát a meglehetősen nagyszámú éjjeli őrök és az ugyancsak igen 
tekintélyes számú kóbor kutyák zavarják meg. Az éjjeli őröket ugyanis szol-
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5. Taskend. A bazáron kívül fekvő városrész. Az egymagasságú, laposteteiü. sárral fedett házak nagy 
területet foglalnak el, mert minden családnak külön háza van, abban is külön férfi és női lakosztály. 
Emiatt a háznépén kívül senkisem tartózkodhatik a házban és a kiadó lakás Turkesztánban ismeretlen

fogalom.

gálatukban — nehogy elaludjanak — arra kötelezik, hogy aránylag rövid idő
közökben, negyed-félóránkint, fakereplőkkel és dobokkal tegyenek ébrenlétük
ről bizonyságot. Ezekkel a szerszámokkal az őrök éktelen lármát csapnak, 
tényleg nem alszanak el, de viszont elárulják tartózkodáshelyüket és a tolva
jok nagyon jól értesülnek róla, hogy merre tanácsos működésük színterét kivá
lasztani. Az éjszakák lármáját különösen nyáron lehet nehéz a bennszülöttek
nek elviselni, mert akkor a nagy forróság elől a lakosság legnagyobb része 
lakásából a házakhoz csatlakozó kertekbe menekül és ott a szabad ég alatt 
keres enyhébb nyughelyei.

A turkesztáni oázisok és velük a turkesztáni városok sem számíthatnak a 
jövőben különösebb fejlődésre. A fejlődés és terjeszkedés lehetőségét egyedül 
a víz szabja meg. Megfelelő mennyiségű öntözővízzel a művelés alatt álló terüle
teket sokszorosan meg lehetne növelni és ebben az esetben a telepes lakosság 
terjeszkedhetne és vele együtt növekedhetnének a városok is. A történelmi múlt 
hosszú évszázadainak folyamán azonban a telepes lakosság a rendelkezésre 
álló, öntözésre felhasználható vízkészleteket mind munkába fogta, ma már a 
művelés alatt álló területeket nem lehet szaporítani, ezek már csak egymás 
rovására terjedhetnek. Lehet, hogy ilyenképpen eltolódások fognak beállani, 
de ez végeredményben nem fog a művelés alatt álló területek nagyobbodására 
vezetni és így a mai helyzetet, a mai állapotot véglegesnek és változhatatlan- 
nak tekinthetjük. Turkesztánban az emberi találékonyság, legalább is területi 
kiterjedésben, a természettől nem bír újabb előnyöket kicsikarni.
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M ALTA S Z IG E T É N .
Irta Dr. T e m e s y  G y ö z ö n é .

Korán reggel már pazarul ontja izzó sugarait a felkelő nap a felhőtlen 
kék égről. A misztrál eddig kellemesen hűsítette a levegőt éjjel a Földközi ten
geren, de most elpihent. Malta szigetéhez közeledünk, messziről ragyognak 
aranysárga palotái. Értünk jön a kis pilótagőzös és hajókolosszusunkat V ale tta  
felé vezeti. Ez a 30 km hosszú és 15 és fél km széles sziget fővárosa. A sziget 
partja erősen tagozott. Hatalmas erődítmények védik. A természetes sziklafalak 
és a sziklákba vájt bástyák szinte bevehetetlenné teszik. Évszázadokon át szá
mos csata színhelye volt ez a sziget. A sok bástya, a mély árkok, felvonóhidak 
és kazamaták is ezt bizonyítják.

Valetta erősen a tengerbe szökő félsziget. Az ókorban M o n te  S ceb erra s  
volt a neve. A G r a n d  H arbour , a M a rsa  M u sc a t to  H a rb o u r  és a S l ie m a  C reek  
veszik körül. Ezeket az öblöket védik a pompás erődítmények. Félköralakban 
sorakoznak itt a T ig n é ,  M anue l,  S t .  E lm o ,  R icaso l i és S t .  A n g e lo  erődök. Az 
utóbbi és a Fort St. Elmo várkastély volt a középkorban. St. Angelo eredetileg 
mór kastély volt. St. Elmo-t később, 1565-ben, a törökök dúlták fel. Itt alkal
mazták a törökök első ízben az ú. n. ,,maltai szekereket”. Hídpadlót építettek 
összevasalt szekértalpakból, majd ezekre fatörzseket erősítettek. Az egész al
kotmányt azután előretolták a mocsárba épített töltésen. Három ilyen egymás- 
mögé kapcsolt kocsisorral jutottak el a vár fala alá. Teljes sikert azonban 
ezzel az új hadiszerkezettel sem értek el. (Ugyanilyen hadigépekkel ostromol
ták a következő évben Zrínyi Miklós mocsaras Szigetvárát.) La Valetta, a Jo- 
hannita-rend nagymestere védte hősiesen a várat. Ő alapította aztán a sziget 
mai fővárosát, s ez tőle kapta nevét.

A motoroscsónak csakhamar partraszállított bennünket. A ránk várakozó 
autók hosszú sora elindult velünk a széles S tr a d a  R ea len  át. Ez a város fő 
útvonala. Pompás paloták sorakoznak itt. Élénk forgalom, sok és fényes üzlet. 
Autók tülkölése, vászontetős egyfogatúak ügetése élénkíti a forgalmat. A lovak 
fejét szalmakalap védi a perzselő Nap ellen. Sudártermetű angolok tropikus 
fehér sisakkal, füstösképű, göndörhajú olaszok hajadon fővel — fel se veszik 
a meleget. A szűk mellékutcákban fehérturbános arabok törtetnek fel a mere
dek lépcsőkön. Itt-ott egy tipikus olasz nő ,,faldettá”-ban. Ez a régi festői vise
let egyetlen maradványa. Bőven ráncolt, bokáig érő fekete gallér; a keményített 
része széles ív alakban veszi körül a fejet és védi a Nap és eső ellen. Ha szép, 
fiatal arcot véd, igen hatásos!

Minthogy 1814 óta a sziget az angoloké, a hivatalos nyelv az angol. Az 
üzletekben azonban inkább az olasz szó járja. Az alsó néposztály pedig valami 
olasz-arab keveréknyelven beszél.

Bekanyarodunk a S tr a d a  S t .  G io v a n n i -ba és megnézzük a Szt. János ka- 
tedrálist. Ez a lovagrend temploma — magyarázza vezetőnk. A nagymester
helytartó — 1834 óta Rómában tartózkodik. A szigetet 1530-ban kapta a rend 
V. Károlytól, de 1798-ban Napoleon parancsára ki kellett vonulnia.

A templom igen gazdag márványban, ezüstben és műkincsekben. A padlót 
400 sírkőlap borítja, színes márványból. A boltozatot M a fia  P re t i  olajfestmé
nyei díszítik. A rend 9 nemzetének megfelelően 9 kápolna hirdeti a nemzetek 
egységét. Az egyik kápolna díszítésének egyetlen motívuma a maltai kereszt.
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A másikban végig márványból mesterien faragott bibliai jelenetek. Egyébként 
a templomban mindenütt a rend lovagjainak többnyire barokk stílű síremlékei. 
Lemegyünk a kriptába. Itt nyugszik L ’Isle  A d a m ,  a rend első nagymestere és 
Jean de la Valetta , a sziget hős védője, egyébként a rend IV. nagymestere.

A templomot 1573—77-ig G iro lam o  C assar  építette.
A templomból átmentünk a szemben levő Valetta múzeumba. Itt őrzik a 

rend összes nagymestereinek rézmetszetű képeit. Felírások a föníciaiak korá
ból, görög edények, római szobrok, arab síremlék, mind bizonyságot tesz a 
sziget gazdag, viharvert múltjáról.

Egy szűk utcában autóink összetorlódnak. A rekkenő hőségben mennyei 
nektár volt az a pohár kecsketej, amelyet egy mezítlábas bensztilött ott fejt az 
utcán falhoz lapuló kecskéjéből. Meg is kérte az árát!

A kormányzói palotához érünk, azelőtt a nagymesterek palotája volt. Ezt 
is Girolamo Cassar építette. A palota előtti téren áll V ik tó r ia  angol királynő 
márványszobra. •

A kormányzói palota udvarán pompás arabs mént sétáltatott egy lovász. 
Selyemfényű szőre hófehéren csillogott a ragyogó napsütésben. És nem volt 
kéznél a gépem!

A Palace Armoury-ban őrzik a maltai lovagok fegyvereit, zászlóit. Külö
nösen díszes a tanácsterem; gyönyörű gobelinek díszítik a falakat és hatalmas 
olajfestmények örökítik meg a hajdani véres tengeri csatákat.

Pazar kilátás nyílik a B arracca  Superiorerö l . Hatalmas f icu s  fák, virágok 
és szobrok díszítik a bástyát. Kilátást nyerünk a sötétkék, nyugodt tengerre. 
Szemben a F rench  Creek, D o c k y a r d  Creek, Calcara C reek  sok kis tengernyelvre 
osztják a partot. Kisebb gőzösök cikáznak keresztül-kasul. A nagy öbölben

Valetta kikötője.
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angol hadihajók. Malta kedvező központi fekvésénél fogva az angol haditen
gerészet földközi tengeri hadműveleti főtámpontja.

De már is összetereltek bennünket: gyerünk, gyerünk! Motorberregés és 
tülkölés. Megyünk a föld alá. Látni nem lehetett még a sötét pincében, de jó 
hűvös volt! A Kr. e. 3000 éves Hypogeum templomban voltunk. Csodálatos 
épek itt a falak, a közepén egy szélesebb térség, körülötte félkör alakban bolt
íves fülkék. Az egyik oldalfalban egy szentélyszerű kis üreghez érve, a múzeum 
angol igazgatója csendet parancsolt, aztán mély basszus hangján beleszólt az 
üregbe. A gyéren világított labirintusban erre oly kísértetiesen tompa morajlás 
hullámzott végig, hogy nem szerettem volna itt egyedül lenni. Bátorításul akkor 
felszólította az olasz úr a hölgyeket, hogy beszéljenek bele: keletkezett is erre 
nagy csipogás a sklála minden hangján, de ennek a visszhangja egyáltalán 
nem volt félelmes. A női hang, úgylátszik, nem alkalmas az ijesztgetésre, — 
bár meglehet, hogy efelő! is eltérő véleménye van egyeseknek . . . Érdekes lehe
tett a templom megvilágítása annak idején. Ablaka nincs, hiszen mélyen a föld 
alatt rejtezik, hanem a bejáratná! van két simára csiszolt sziklafelület és ennek 
visszaverődési szöge olyan, hogy a fényt éppen bevetítette a templomba. Fölötte 
most múzeum van, ókori leletekkel.

Egy hosszabb autóút következik a Citta Vecchiába. Figyeljük a sziget 
termőföldjét. Ezt a sziklás felületet kemény munkával művelték, tördelték, 
javították és ciszternákból öntözték, minthogy a szigeten csak öt kis patak 
van. A nagy fáradságnak aztán megvolt a rendkívüli nagy eredménye: híres 
a korai burgonyája és egyéb primőrjei is vannak. Évente kétszer is kihasználják 
a földet. Másodszor bő gyapottermést hoz. Magasabb fákat itt nem látni, ki
véve a szentjánoskenyérfát, mert a szeptemberben már kellemetlenkedő nedves 
sirocco és a téli hónapokban dühöngő hideg g reg á le  kidönti őket.

H a m ru n t ,  M is idá t,  B irch icará t és A t ta r d o t  elhagyva Szt. Antal kertjébe 
érkeztünk. A pusztító viharok dacára valóságos kis paradicsom ez. Üde sötét
zöld pálmák, égbenyúló araucariák, a hattyutavat agávék övezik, narancs- és 
fügefasétányok, égő pirosvirágú hibiscus, — bódító virágillat mindenütt! — 
Az ember itt is kifogott a természeten. Magas falak védik a kertet mindenütt.

A legenda szerint a Citta Vecchiában van az a barlang, melyben Szt. Pál 
három hónapig lakott, mikor útban Róma felé a szigetnél hajótörést szenve
dett. Most templom épült a barlang fölé.

Amint visszatérőben a Valloné Birchircarán áthaladva és a S t .  Ju lianus  
S l ie m a  és P ie tá  öblök partjait elhagyva a hajónkhoz értünk, motorjaink alig 
tudtak átvergődni a sok ladikon. Az élelmes olaszok elhozták ide minden porté
kájukat. Az egyikben halak nyüzsögtek minden nagyságban, a másikban ham
vas barack és szőlő, továbbá dohány és csipke. Már indulásra készen állt a 
hajónk, hídja felvonva, de a barnaképűek még mindig zajongtak lent és mind 
lejebb szálltak az árakkal. Próbáltuk megértetni velük, hogy 18 m magasból 
nem igen lehet vásárolni. Erre feldobtak egy jókora orsót, intettek, hogy en
gedjük le a rajta lévő spárgát, ők meg egy szalmakalapszerü kosarat kötöttek 
rá és berakták a szebbnél-szebb, híres maltai vert csipkéket. Mi bőven válasz
tottunk is belőlük, az érte járó lírákat beraktuk a kosárba vagy kalapba és 
újra leengedtük. Csodáltam bizalmukat!

A hajó túlsó oldalán, a korlátnál sűrű embertömeg figyeli feszülten a ten
gert és közben nagyokat kacag. Alulról meg az „Una lira! una lira” ! megszo
kott zsivaja hallatszik. Itt a lazzaronik hada egy szál ruhában a lélekvesztő- 
jéről lesi a ledobott lírákat. Amint a vízben megcsillan az ezüstpénz, a fickó
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Valettai városrészlet.

utána ugrik és még siklásában kapja el, olykor a lábujjával. Felkúszik fürgén 
a csónakjába, mint a vidra, megcsókolja a pénzt, diadalmasan felmutatja és 
máris másikért ordít. Persze ez jó mulatság volt nekünk és sűrűn csillogtak a 
hulló lírák a napsugárban. De egy sem kerül a tenger fenekére!

Jól esik visszaemlékeznem arra a kis mezítlábas, sápadtarcú fiúra is, aki 
levelezőlapjait kínálta. Feltűnt szerény, előzékeny modorával. Amint jobban 
szemügyre veszem, kháki színű inget látok rajta.

— Talán cserkész vagy? — kérdezem.
Mellét kifeszítve, franciául feleli:
— Igenis, máltai cserkész vagyok!
— Nem jössz hozzánk a Jamboreera? Magyarország is nagyon szép!
— Hallottam — mondta szomorúan —, el is megy a csapatomból huszon

hat fiú, de az út nagyon drága és én szegény vagyok, pedig nagyon szeretnék 
elmenni!

Mikor aztán a Jamboreen láttam a piros-fehér nyakkendős szép szál fiúkat,, 
én is szomorúan gondoltam az én kis ismerősömre.

*
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IS M E R T E T É S E K  É S  H ÍR E K  M IN D E N F E L Ő L .

A Ruhrvölgy duzzasztott tavai.
A Ruhrszövetség a Ruhrvölgyben eddig két tavat duzzasztott fel: a Heng

stey tavat Hagennél és a Harkort tavat Wetter mellett. A múlt évben már a 
harmadik duzzasztott tó, az esseni Baldeney tó építési munkálatait is befejez
ték. Ezeknek a mesterséges tavaknak az a feladatuk, hogy a folyó vizének ön
tisztítóerejét növeljék, tehát, hogy mint nagy, természetes szűrőkészülékek, a 
Ruhr vizét természetes biológiai úton szabadítsák meg az egészségre káros 
szennytől. Az eddigi tapasztalatok szerint a tavak ennek a feladatnak igen jól 
megfelelnek. Nagy előnyük a mesterséges szűrőeszközökkel szemben az, hogy 
a Ruhrszövetséget nem terhelik felesleges és soha vissza nem térülő kiadások
kal, mert felduzzasztott vizük energiáját erőműtelepek hajtására, villamos 
energia termelésére is igen jól fel lehet használni. Fontosak a tavak, mint víz
tároló medencék is. Minden tó vízműteleppel kapcsolatos és így a tavak a talaj
víz összegyűjtésével környékük vízellátását is igen megkönnyítik.

Népegészségügyi szempontból is nagyjelentőségűek ezek a mesterséges 
tavak. Környékük a Ruhrvölgy lakosságának kedvenc kirándulóhelye, a tavak 
pedig mindenféle vízisport (úszás, evezés, csónakázás, vitorlázás) űzésére 
alkalmasak.

A hageni Hengstey tó 4 km hosszú és 400 m széles. Északon az Ardey 
magaslatok, délen a hengsteyi vasúti töltés a határa. A tó alsó, nyugati végét 
nagy zárógát rekeszti el. A gát magassága a folyó 0 pontja felett 4,5 m. Az át
bukó víz erejét villamosáram termelésére használják fel. A tó köbtartalma 
2,8 millió m3, felülete 1,6 km2. Északi partja felett, az Ardey magaslatokon egy 
1,2 millió m3 tirtartalmú, sziklába mélyesztett táplálómedence van. Ezt a me
dencét a tóval rövid tárna és a tárnával kapcsolatos négyes csővezeték köti 
össze. A tóból a magasan fekvő medencébe minden éjjel 1,2 millió m3 vizet 
szivattyúznak fel. A kiszivattyúzott vizet nappal visszaeresztik a tóba. A nap
pal visszaeresztett víz ereje turbinát hajt és évente átlag 130 millió kilowatt
óra villamosenergiát termel.

A tó és a vele kapcsolatos vízművek építését 1926-ban kezdették meg. 
Az építkezések semmit sem rontottak a vidék szépségén, sőt az erőműtelepek 
minden feltűnést kerülő elhelyezése és a szépfekvésű tó csak növelik az erdős
hegyes tájak vonzóerejét.
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A wetteri Harkort tó és a vele kapcsolatos vízierőtelepek építése a Heng
stey tóéhoz hasonlatosan történt. A tó vize a folyó 0 pontja felett 4,8 m ma
gasra van felduzzasztva. Hossza 4 km, felülete 1,4 km2, köbtartalma 
3,3 millió m3. A tóval kapcsolatos erőmütelepek építése igen nehéz volt, mert 
mindenhol a nyers sziklába és sziklára kellett építeni. A munkálatokat 
1929 nyarán kezdették meg és másfélévi munka után, 1930 végén adták át ké
szen a tavat rendeltetésének. Az építkezés 10 millió márkába került.

Az esseni Baldeney tó zárózsilipje a 0 pont fölé 51,75 m magasra duz
zasztotta fel a tóban a Ruhr folyó vizét. A tó hossza 9 km, köbtartalma 
9 millió m3, felülete 2,68 m2. A gáton keresztülbukó víz ereje két turbinát hajt; 
a két turbina együttesen 13.000 lóerővel dolgozik és évente átlag 32,5 millió 
kilowattóra elektromos energiát termel. A tóval kapcsolatos szivattyútelep 
maximális teljesítőképessége 6 m3/sec és az a feladata, hogy különösen nyári 
szárazság idején Essen vízellátása mentes legyen a zavaroktól. ( B .  B . )

Új dániai kikötő.
A dánok a Skaggerak partján, Hirtshalsban, még 1929-ben új kikötőt 

nyitottak. A kikötőberendezések még nem készültek el teljesen. Az új kikötő 
Hjörringből Hirtshalsba vezetett új vasútvonallal kapcsolták bele a jyllandi vas- 
úthálózatba. Hirtshals kikötője kompközlekedést is bonyolít le Norvé
giával. ( B .  B . )

Gdynia a Keleti tenger legforgalmasabb kikötője.
Amióta a lengyelek egyetlen kikötőjüket szabadkikötőnek nyilvánították, 

Gdynia forgalma hatalmasan megnövekedett. 1933-ban a forgalom 6,207.736 
tonna volt, ugyanakkor Danzigé csak 5,194.894 tonna. Hogy Gdynia milyen 
fontos halászkikötő, bizonyítja, hogy míg azelőtt a kelettengeri halászat 60 
százalékban danzigi halászok kezében volt, 1933-4}en a danzigi halászok 
részvétele a keleti tengeri halászatban 19 százalékra esett vissza, 41 százalékot 
elhódított Gdynia. ( B .  B . )

Átépítették a Burgos—Madrid vasútvonalat.
A két város közötti közvetlen összeköttetést megjavították azzal, hogy 

az eddigi vonalat kiegyenesítették és az útat 100 km-rel megrövidítették. Az 
átépítés következtében a páris—madridi utazás két órával megrövidült. Az 
átépítés munkálatai a Sierra de Guaderramaban igen nagy nehézségekkel jár
tak. A Somosierra hágó alatt (1441 m) 4 km hosszú alagútat építettek. Ez az 
alagút Spanyolország leghosszabb kettősvágányú alagútja. Rajta kívül még 
két alagútat és öt völgyhídat kellett építeni. Az új vonal útjában egyetlen 
jelentősebb helyet sem érint, tisztán a nemzetközi forgalom céljaira szolgál. 
A belföldi forgalom és kereskedelem továbbra is a régi Burgos—Valladolid— 
Avila—Madrid vonalat használja. ( B .  B . )

A Mont Cenis hágó forgalma a középkorban.
Th. Sclafert kisasszony a torinói levéltárban kutatva, ráakadt a mont- 

méliani vámszedők 1294— 1585 évek között vezetett könyveire. Montmélian 
kis város Savoie francia tartományban, az lsére völgyében. Azért volt fontos
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árumegállító és vámszedő hely, mert a Rhone mentén délfelé haladó út az 
lsére völgyébe, majd az Arc völgyébe fordult s ezen keresztül jutott fel a 
Mont Cenis hágóra, hogy átkelve az Alpok láncán Torinóba, s onnan a 
lombardiai síkságra ereszkedjék le. Franciaország és Itália kereskedelme fő
leg ezen az úton bonyolódott le, mert a Simplon hágón át hosszabb, a Szt. 
Bernát hágón át nehezebben járható út vezetett keresztül.

A Mont Cenis hágón főképen Lyon, Északfranciaország és Normandia 
posztója és lenárui találtak utat Firenze, Torino és Milano felé. A szállítás 
öszvérháton történt, volt olyan esztendő, hogy 3500 posztóval megrakott 
állat vonult el a vámsorompók előtt, vászonárut is ezernél több öszvér szál
lított. A Mont Cenis út fontosságát az is bizonyítja, hogy a forgalom télen 
sem szünetelt, hanem, ha csak lehetséges volt, a havat eltakarították; volt 
esztendő, amikor februárius hó forgalma második helyen állott a júniusi után.

P. /.
Orosz vasutak és közutak.

Az oroszok újabb ötéves gazdasági terve nem hiába fordít olyan nagy 
gondot a közlekedési viszonyok javítására. Az orosz gazdasági életnek a köz
lekedés mindig egyik legnagyobb és csak nagyon hiányosan megoldott kér
dése volt. Az erősebb iparosodás és a fokozottabb mezőgazdasági termelés 
állapotában természetes, hogy a közlekedés és a vele kapcsolatos kérdések 
sokkal nagyobb szerepet játszanak, mint eddig. A legfontosabb szállítóeszköz 
a vasút. 1932-ben a szállított áruk 169 milliárd tonna-km-t tettek meg.

A közutak a vasutaknak egyáltalán nem tudtak nemcsak versenytársul, 
de még társul sem szegődni, a közutakon az áruk mindössze 1 milliárd tonna- 
km-t tettek. Az előzőekkel szemben a belvízi hajóutakon 26 milliárd, a ten
geren az áruk 18 tonna-km-t tettek meg.

A közutak általában igen sanyarú állapotban vannak és ez annál inkább 
aggasztó, mert a kormányzat a következő esztendőkben a gépkocsiközleke
désnek és szállításnak sokkal nagyobb szerepet akar szánni. 1933 januárius 
1-én Oroszországban 75.000 gépkocsit vettek számon, 1933 végén pedig
117.000- t. Az újabb ötéves terv szerint a gépkocsik számának 1937-re
580.000- re kell emelkednie. A rendelkezésre álló közutak azonban nemcsak 
ennek a hatalmas nagyságú gépkocsiállománynak, hanem még a sokkal ki
sebb jelenlegi állománynak sem megfelelőek és használhatók. Oroszország 
a közutak dolgában minden időkben rosszul állott, hiszen az orosz úttalanság 
szinte közmondásszerű. 1913-ban a karban tartott utak hossza mindössze 
30.000 km volt, 1933-ban ugyan már 146.000 km-nyi közúti hálózatról be
szélnek, de ezt nem lehet európai értelemben igaznak venni. Az első ötéves 
terv időszakában az oroszok ugyan kiépítettek néhány elsőrendű utat, mint 
amilyen pl. a Moszkva és Minszk közötti, az Amurtól a Jakutszkba vezető 
út, stb., — de azért az utak állapota ellen egybehangzóan súlyos panaszok 
merülnek fel. Az 1933 évi 146.000 km hosszúságú közútból 40.000 km hosz- 
szúságú részt egyáltalában nem gondoznak, azok a valóságban csak széles, 
poros, kátyús csapások. Még azok az utak is, amelyekről azt mondják, hogy 
gondozás alatt állanak, alig árulják el gondozott voltukat és a gépkocsiköz
lekedésre csak igen kínosan és csak időszakosan használhatók. így pl. 
Moszkva és Kharkov közötti út, a belsőoroszországi utak egyik legfonto- 
sabbja, 707 km hosszából alig néhány szakaszán járható nyugodtan gép
kocsival. Ennek az útnak a karbantartására beosztott személyzet létszáma
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csak a fele annak, amennyi az út tényleges karbantartását valóban 
el tudná végezni, azonkívül nincsen semmiféle útépítő és javító gépjük, mind
össze öt teherautó áll rendelkezésre. Az egyes ipartelepeket és nagy állami 
mezőgazdasági üzemeket a vasútvonalakhoz bekapcsoló utak is a legtöbb 
esetben használhatatlanok. Az új ötéves terv szerint Oroszország legnagyobb 
útját is ki fogják építeni. Ez az út Leningrádból Moszkván át Rosztovba fog 
vezetni.

Az utak csaknem tökéletes hiánya miatt a szállításról elsősorban a vasút
vonalak vannak hivatva gondoskodni. Az orosz vasúthálózat azonban ma is 
nagyon hézagos és ennélfogva nem tudja a gazdasági élet kívánságait kielé
gíteni. A szállítás nehézségei mindenütt súlyos bilincseket raknak az ipar és 
mezőgazdaság fejlődéslehetőségeire. 1933-ban egész Oroszországban na
ponta és átlagosan 51.500 vasúti teherkocsit tudtak 24 óra alatt megrakni, 
de remélik, hogy ezt a számot 1934-ben 68.000-re tudják felemelni, — leg
főképpen a rakodás gépszerűsítése útján. 1932-ben a le- és felrakodás az ese
tek 18%-ában történt gépszerűen. Ugyancsak gyorsítani kell a teherszállító 
vonatok sebességét is, mert 1933-ban a tehervonatok átlagosan csak 100 
km-t tudtak megtenni 24 óra alatt. Az említett vonatok sebességét előbb a 
főbb vonalakon akarják javítani. Nagyon sürgősnek látszik az alsó Don vidék
kel való összeköttetés javítása. Ezért egy egészen új vonalat akarnak építeni 
az alsó Don és Moszkva között, hogy azon 24 óra alatt 30 szerelvényt tudja
nak útnak indítani. Lényegesen meg akarják javítani a már meglévő 
Moszkva—Kurszk—Kharkov—Don közötti közlekedést; azután az alsó Don— 
Leningrád; továbbá keleti irányban a Don—Liszki—Balasov—Penza, valamint 
a hasonlóképen igen nagyforgalmú Moszkva—Szamara; Moszkva—Vjatka— 
Perm—Szverdlovszk közötti vonalat. Szibiriában új vasútvonalat akarnak épí
teni Novoszibirszk—Omszk—Leninszk között, valamint Magnitnája—Cselja- 
binszk és Ufa között. Fokozott gyorsasággal be akarják fejezni — sztratégiai 
okokból — a transzbajkáli és usszurii vonal kiépítését. K. A.

Oroszország leghosszabb petróleumtávvezetéke.
A vezeték építését a víztelen, gyéren lakott kazakisztáni sztyep olajmezőin 

megkezdték. A Kaspi tó partjáról, az olajmező középpontjából, Embából indul 
ki és a több, mint 1000 km távolságra levő Orszk volgamenti városban fog 
véget érni. Úgy tervezik, hogy még ebben az évben megépítenek 420 km-nyi 
szakaszt; az egész vezeték megépítését a jövő évben akarják befejezni. A veze
ték az első években 500.000 tonna nyerspetróleumot fog az orszki petróleum- 
finomítókba szállítani. Ezeknek a petróleumfínomítóknak az építését is meg
kezdették már Orszkban. A megépítendő vezeték gazdasági jelentősége igen 
nagy, különösen, ha meggondoljuk, hogy az embai petróleummezők a geológu
sok véleménye szerint a világ leggazdagabb olajmezői közé tartoznak. A veze
ték megépítésére 200 millió rubelt irányoztak elő. ( B .  B . )

A második orosz ötéves terv.

Az 1933—1937 évekre számított új ötéves gazdasági terv főbb pontjait 
a múlt év decemberében hozták nyilvánosságra. Lényegében ez a tervezet nem 
sokban különbözik az első ötéves tervtől. Sztálin szerint az ipar fejlesztésével 
párhuzamosan „komolyan“ tökéletesíteni kell az ipari termelést minőség tekin-
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tétében is, hasznosabbá kell tenni a munkát és le kell szállítani a termelés költ
ségeit.

Az előző ötéves tervhez hasonlóan a második terv is elsősorban Orosz
ország iparosítására fordítja a legnagyobb gondot. A terv szerint 1937-ben 
Oroszország ipari termelésének összesen 240%-kal kell meghaladnia az 1932 évi 
termelés értékét. Az alábbi táblázat felsorolja az egyes iparágakban, a jelen
legi termeléshez viszonyított és tervezett növekedés mértékét:

% Az 1937 évi Az 1932 évi termelés
. term elés: hez képest a %-os 

növekedés:
1. Traktorok (1000 darabban) ................... 167 323
2. Arató-cséplőgép (1000 darabban) 25 250
3. Gépkocsi (1000 darabban) ................... ... 200 837
4. Mozdony (darabszám) ........................... ... 2900 350
5. Vasúti teherkocsi (10Ó0 darabban)........... 128 576
6. Villamosáram (milliárd kw óra) ........... 38 283
7. Nyerspetróleum (millió ton n a)................... 152 235
8. Petróleum és gáz (millió tonna) ........... 47 213
9. öntött vas (millió to n n a ).......................... 18 292

10. Acél (millió tonna) ................................... 19 325
11. Réz (millió tonna) .................................. ... 155 332
12. Fűrészelt fa (millió m3) ........................... 43 176
13. Kémiai termékek (milliárd rubel) ........... 5.7 302
14. Élelmiszerek (milliárd rubel) ................... 11 306
15. A könnyűipar termékei (milliárd rubel) ... 20.5 308

Ez a korántsem minden részletre kiterjedő táblázat azt tanúsítja, hogy az 
ipar a legnagyobb erőfeszítést a közlekedő eszközök gyártására fordítja: gép
kocsi (837%), vasúti kocsi (576), mozdony (350). Ezzel szemben a legkisebb 
fejlődést szánták a fűrésziparnak (fűrészelt fa: 176%), és a petróleumnak 
(213), tehát éppen azoknak a cikkeknek, amelyek Oroszország kivitelében a 
legfontosabb szerepet játsszák. Hogy a mezőgazdaság mennél nagyobb mér
tékben áttérhessen a gépüzemre, igen jelentékeny mértékben szándékoznak 
folytatni a traktorok gyártását. A gépgyártás nagyarányú fokozása bizonyos, 
de szerényebb mértékben emeli a nehézipar működését is, különösen az acél
gyártást (325%). Kiindulás alapjául az 1932 évi állapotot vették, pedig tulaj
donképpen ez az időszak már egy korábbi ötéves terv határán áll, igaz ugyan, 
hogy a megelőző ötéves gazdasági szakaszban sokkal nagyobb arányú fejlő
désre számítottak, mint amilyen valójában bekövetkezett. így pl. 1932-re 
90 millió tonna nyerspetróleum termelésére számítottak, holott tényleg csak 
64 millió tonnát értek el.

Az ipari termelés növelésével kapcsolatban az ipari termékek árát az 
1932 évi árszinthez képest 1937-re 26%-kal akarják csökkenteni.

A mezőgazdaság az újabb tervezet szerint az ötéves szakaszban hozamát 
meg fogja kétszerezni.

A főbb mezőgazdasági terményekben u. i. 1937-re a következő eredmé
nyeket szándékoznak elérni:

1937. évi termelés millió q-ában: Az 1937-re előirányzott tér-
melés átlaga ha-kint, q-ban

Gabona ........................ .........  1.105 10.6
Cukorrépa ................ .........  276 200
Gyapot .........  7.2 12
Len (fonál) ................ .........  9 3.7
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A mezőgazdasági termelésnek ilyen hatalmas mértékű növekedését a me
zőgazdálkodás erős gépszerűsítésével óhajtanák biztosítani, de azonkívül meg
felelő teret szántak az észszerű gazdálkodás minden fogására, a műtrágyá
zásra stb.

Nagy gondot fordít az új tervezet az áruk szállítására és ennek következ
tében a különböző irányú közlekedési eszközök tökéletesítésére, szaporítására 
és javítására. Ahol olyan nagy és különböző gazdasági területek fekszenek 
egymás szomszédságában, a közlekedés kérdésének gazdaságos megoldása 
különösen fontos. A közlekedés javítására előirányzott költségek tekintélyesen 
megnövekedtek a múlt óta. Az új ötéves terv 15.2 milliárd rubelt szánt a 
mezőgazdasági beruházásokra, 65.9 milliárdot az ipariakra, a közlekedésre 
pedig 26.3 milliárd rubelt. 1937-re ilyenformán a vasúti és vízi szállítás mérté
két a jelenlegi kétszeresére és háromszorosára akarják emelni. Uj vasútvona
lakat csak 9.500 km hosszúságban akarnak építeni, ezzel szemben tökéletesí
teni akarják a meglevő közlekedésanyagot és a közlekedés módját. A vasút 
szállítási díjtételeit 10%-kal, a gépkocsival való szállításét pedig 54%-kal 
akarják csökkenteni. A belvízi hajózást újabb csatornák építésével fokozzák, 
így csatornát akarnak építeni Moszkva és a Volga között (127 km), a Volga 
és a Don között (100 km) és be akarják fejezni a Balti és Fehér tenger közötti 
hatalmas csatornának a múlt évben megkezdett építését (227 km). Szabályo
zással javítani akarják még a Dnyepert, a középső Volgát stb. A közlekedési 
utak kérdésének rendezésére tehát az új terv igen nagy gondot fordít és a ter
vezett jelentőség szempontjából a közlekedés kérdését közvetlenül az ipar után 
helyezi.

A közel jövő fogja eldönteni, hogy vájjon az újabb ötéves terv nem fog-e 
a régi sorsára jutni és nem okoz majd nagy csalódásokat. Bizonyos azonban, 
hogyha nem is fogja 100%-ban beváltani a hozzá fűzött reményeket, kisebb 
arányú sikerek is előnyére lesznek a gazdasági életnek. K. A .

A „Meteor” német kutatóhajó északatlanti útjai.

A múlt év februárius és március hónapjában a berlini Institut für Meeres
kunde tagjai dolgoztak a hajón Izland és Délgrönland között. Mélységméré
seket végeztek, s a mélytengeri hideg vizek származására és állapotára vonat
kozó kutatásokat folytattak. 1933 nyarán a Deutsche Seewarte vette igénybe 
a hajót és a keletgrönlandi hideg tengeri áramlásra vonatkozó méréseket 
végzett. ( B .  B . )

Kereskedelmi hajók az Északi jegestengeren.
Sok meddő kísérlet után 1933-ban végre sikerült orosz tehergőzösöknek 

Arhangelyszk és az északszibiriai partok között, az Északi jegestengeren át 
kereskedelmi útvonalat létesíteni. A múlt év nyarán, augusztus 7-én, három te- 
hergőzös (a Sztálin, Volodarszkij és a Pravda) futott ki Arhangelyszk kikötő
jéből, hogy a Lena torkolatához árukat szállítson. Az oroszok a kereskedelmi 
szempontok mellett a tudományos célokat sem tévesztették szem elől, mert a 
Pravdán egy geológus-expedíció is helyet kapott; ez az expedíció Északszibi- 
riában petróleum után kutatott. A tehergőzösöket a „Kraszin“ jégtörő vezette; 
velüktartott egy repülőgép is. Áthaladva a Barents tengeren és a Matotcskin 
szoroson, a Kara tengerbe jutottak és a Dickson szigetnél krasznojarszki és

9
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■omszki folyami gőzösökkel találkoztak. (Ezek a folyami gőzösök az Irtiszen 
és az Obon, illetőleg a Jenyiszejen hajóztak le a Dickson szigethez az észak- 
szibiriai fenyőerdőövezeten keresztül.) Augusztus 22-én a három tehergőzös 
■elhagyta Dickson szigetét és folytatta útját kelet felé. A „Kraszin“ már nem 
ment velük, mert megsérült, vissza kellett térnie Leningrádba. A „Pravda“ a 
Nordvik fokon partra tette a petróleumkutató Urvancev geológust és expedí
cióját, azután behajózott a Proncsicsev öbölbe, kikötött és kirakodott. A Sztá
lin és a Volodarszkij folytatta útját és szeptember első felében sikeresen elérték 
a Tiksi öblöt a Lénatorkolat keleti végénél, útjuk végcélját. Itt a rakományokat 
jakutszki tehergőzösökre rakták át. Rögtön visszafordultak és találkozván a 
Pravdával, csak a Sámuel szigetig mentek. Itt kikötöttek, hogy az előre
haladott évszakra való tekintettel átteleljenek. Amint a jégviszonyok engedik, 
■ez év tavaszán visszatérnek állomáshelyükre, Arhangelyszkbe. ( B .  B . )

A Spitzbergák lakossága.
1933/34 évi adatok szerint 2076 ember lakja a Spitzbergákat; közülök hár

man, mint az ottani megfigyelőállomás tagjai, a Bären szigeten laknak. A la
kosság túlnyomó része szénbányász. Állami hivatalnok 4, a rendőrség 2 ember
ből áll, fegyenc 30. Mindannyian norvégek, az Arktik Ugol szénbánya mun
kásai kivételével; ezek oroszok. ( B .  B . )

Orosz expedíció Novája Zemlyán.
A Jesszipov vezetése alatt dolgozó expedíció madártani és növénytani 

kutatásokkal foglalkozott. Tanulmányozták a tengeri madarak életmódját, a 
rénszarvaslegelők növényzetét s a déli szigeten halászó és vadászó helyeket 
jelöltek ki, mert ez a partvidék igen gazdag ehető halakban és hasznos tengeri 
emlősökben (fóka, rozmár, bálna). ( B .  B . )

Az orosz Sarkkutató Intézet expedíciója a Bolyseszemelszkája tundravidéken.
A tudományos folyóiratok cikkeiből mindinkább kitűnik az a nagy érdek

lődés, amelyet az oroszok sarkkörnyéki területeik rénszarvastenyésztése iránt 
tanúsítanak. Egyik expedíció a másikat éri és mindannyinak az a célja, hogy 
a tundrákon a fokozott rénszarvastenyésztés jobb lehetőségeit kutassa. A múlt 
év júliusában elindult sarkkutató intézeti expedíció is azért ment a Bolysesze
melszkája tundrára, hogy a rénszarvastenyésztés problémáival foglalkozzék. 
Uj legelőket kerestek, kijelölték a rénszarvastenyésztésre alkalmatlan területe
ket, vizsgálták a rénlegelők rovarvilágát, hogy megállapíthassák, milyen rova
rok károsak a rénszarvasra. Az egyes területeknek megfelelő rénszarvasfajták 
kitenyésztésével is foglalkoztak. Az expedíció még számos jó vadászó és ha
lászó helyet is felderített. ( B .  B . )

Szovjetzászló a Viktoria szigeten.
A szigetet 1898-ban fedezte fel a norvég Nilsen kapitány. Egészen 1925-ig 

senki sem törődött a kis szigettel. Ekkor az angol Wolseley-expedíció kereste 
fel és megállapítota, hogy a szigetet, északnyugati része kivételével, jégtakaró 
borítja. 1928-ban a ,,Sedov“ nevű orosz jégtörő járt a sziget partvidékén. 
1930-ban a norvég Bratvag-expedíciő végzett a szigeten tudományos meg-
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figyeléseket. 1932-ben orosz állami expedíciót küldtek és ez az expedíció 
a szigeten kitűzte a szovjetlobogót. ( B .  B . )

A „Persey” gőzös tengerkutató útja.
Az orosz tengerkutatóintézet kutatóhajója, a „Persey“, a múlt év máj. 12-én 

hagyta el Murmanszk kikötőjét, hogy az Északi fok— Délspitzbergák és a 
Bären sziget között az Északi jegestengerben a sarki vizek állapotára vonat
kozó megfigyeléseket gyűjtsön. 40 állomáson, 2000 m mélységig végeztek 
megfigyeléseket és méréseket. Június 3~án a „Persey“ visszatért Murmanszkba.

c ( B . B . )
A „Cseljuszkin” jégtörő szerencsétlensége.

Az utóbbi időben a napilapok is nagyon sokat foglalkoztak a „Cseljusz
kin“ szerencsétlenül járt utasainak sorsával, a segítségnyújtás sikertelen kísér
leteivel, végül pedig az úszó jégre szorultak megmentésével. Érdekes tehát a 
„Cseljuszkin“ pusztulásával kapcsolatos eseményeket és körülményeket rövi
den összefoglalni.

A Schmidt tudományos vezetése alatt álló Cseljuszkin-expedíció 1933-ban 
azzal a megbízatással indult útnak a Voronyin kapitány parancsnoksága alatt 
álló „Cseljuszkin“ nevű jégtörő hajón, hogy az ú. n. Nordenskjöld útvonalon 
a Wrangel szigetet megközelítse, a sziget dróttalan állomásával kapcsolatos 
tudományos megfigyelő állomást élelmiszerekkel, valamint egyéb szükséges 
dolgokkal lássa el, s egyben az 1932—33 nemzetközi sarki év alkalmával oda
telepített tudományos megfigyelő személyzetet hazaszállítsa. Az expedíció a 
hajó fedélzetén Babuskin repülő gondjaira bízott repülőgépet is vitt magával. 
A jégtörő 1933 szeptember első napjaiban elérte a Cseljuszkin fokot. Mivel a 
Nordenskjöld, vagy másképpen Laptev tenger csaknem * egészen jégmentes 
volt, a hajó a Szannikov szoros felé (ez a szoros az Ujszibiriai szigetek és a 
kis Ljakov sziget között fekszik), vette útját, hogy a Keletszibiriai tenger
részbe érjen. A Keletszibiriai tenger azonban a a Kolimán átmenő délvonaltól 
kezdve erősen el volt jegesedve, a Long szorostól kezdve pedig teljesen jár
hatatlannak bizonyult. Az expedíció a legnagyobb erőfeszítések ellenére sem 
tudta a Wrangel szigeteket megközelíteni. Szeptember elején repülőgép segít-
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ségével fel tudták venni az érintkezést a wrangelszigeti megfigyelő állomással, 
sőt repülőgépen a megfigyelőállomás személyzete közül néhányat a hajó fedél
zetére is szállítottak. Szeptember közepére a jég teljesen körülfogta a hajót, 
minden szabad mozgást lehetetlenné tett, mígnem a hajó teljesen befagyott. 
A jégből képződött természetes hidat Schmidt felhasználta arra, hogy az expe
dícióból nyolc embert az aránylag közel levő Kojucsin szigetre küldjön. Ezek 
szerencsésen elérték az ott horgonyzó „Schmidt“ és „Szverdlovszk“ hajókat 
és azokkal a Providence öbölbe utaztak, innen aztán a „Lütke“ jégtörő Vla- 
divosztokba szállította őket. A teljesen befagyott „Cseljuszkin“ az úszó jéggel 
együtt lassan a Bering szoros felé közeledett. Rádiójelentéseik szerint 1933 
november 4-én az északi szélesség 65° 50’ és a nyugati hosszúság 160° 25’ 
alatt tartózkodtak, onnan északnak sodródtak egészen az é. sz. 68° 21’ és a 
ny. h. 169° 54’ alatti pontig, november 24-én pedig az é. sz. 67° 54’ és a ny. h. 
172° 4’ alól adtak hírt magukról. Amikor november 17-én a „Cseljuszkin“ egé
szen a Bering szoros közelében tartózkodott, a „Lütke“ jégtörő igyekezett 
egészen a közelébe férkőzni, de csak 30 mérföldnyire tudta a vastag jég miatt 
megközelíteni. November végén a „Cseljuszkin“ két nagyon erős jégnyomást 
szenvedett el. A személyzet már minden szükséges élelmiszerrel és felszerelési 
tárggyal a jégre menekült, nehogy a hajóval együtt elsüllyedjen, de azután a 
jégnyomás annyira engedett erejéből, hogy ismét a hajón rendezték be szállá
sukat. Ettől kezdve a hajó állandó, lassú mozgásban volt, a jéggel együtt, a 
Csukcs tengerben. Csaknem száz ember tartózkodott a hajón. A tudományos 
személyzet az egész idő alatt folytatta óceánográfiai és meteorológiai meg
figyeléseit. 1934 februárius 13-án ismét tömörülni kezdett a jég a hajó körül 
és a jégnyomás olyannyira fokozódott, hogy a hajót összeroppantotta és ez az 
Onman foktól 130 km távolságra elsüllyedt. Az expedíció tagjainak sikerült 
két hónapra való élelmet, meleg ruhákat, hálózsákokat, távíróállomásukat, fűtő 
anyagot és egyéb szükséges dolgokat a hajóról megmenteni és a jégen felhal
mozni. A mentés közben az expedíció egyik tagját halálos szerencsétlenség érte.

Az illetékes hatóságok már ősszel megindították a mentés munkáját. A 
„Szmolenszk“ hajó, fedélzetén repülőgépekkel, a Providence öbölbe hajózott, 
azonkívül Vladivosztokból és Petropavlovszkból újabb repülőgépeket indítot
tak útnak. A repülőgépek a Szevernij és Uélen fokok környékén tanyázva vára
koztak a repülésre alkalmas idő bekövetkeztére. Azonkívül az előbb említett 
fokoktól az Onman fokra kutyaszánfogat indult útnak, hogy a „Cseljuszkin“ 
hajótöröttéivel a közvetlen érintkezést felvegye. Februárius 13 és 21 között a 
jégtábla kb. 28 km-nyire úszott el északkeletnek. Közben a jég repedezni kez
dett és egy hasadék a táborhely közepét is átmetszette. A „Szmolenszk“ köz
ben Vladivosztokban felúiította készleteit és fedélzetén több repülőgéppel igye
kezett a Bering tengerben mennél északabbra levő állomáshelyet találni, 
hasonlóképpen működött a Petropavlovszkból kindult „Sztálingrád“ is. Több 
kísérlet, hogy a hajótöröttek táborhelyét repülőgépekkel és kutyaszánokkal 
elérjék, nem sikerült. A hóförgetegek és géphibák, valamint a Cseljuszkin ten
ger nagy jégzajlása jóidéig minden igyekezetei eredménytelenné tett. A köz
ponti mentőállomásokat végül az Onman- és Vankarem fokok között rendez
ték be. Végső eszköznek az oroszok a „Kraszin“ jégtörőt is útnak indították, 
de ez az Atlanti óceánon és a Panama csatornán át csak április végére érhetett 
volna a Bering tenger közelébe és bizony nagyon kétséges volt, hogy addig 
a hajótöröttek alatt nem foszlik-e túlságosan szét a menedéket nyújtó jég. Való
ban az utolsó órában sikerült a repülőgépeknek elérniük az úszó jégen remény-
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kedőket, hogy nagy erőfeszítések és veszedelmek árán megmenthessék a „Csel- 
juszkin“ hajótöröttéit. ( K .  A . )

Geofizikai megfigyelőállomás a Pamiron.
A Pamir földrajzi kutatása már évek óta folyamatban van. A munkába a 

gazdaságföldrajzi kérdések egész sora kapcsolódik. Ezek a kérdések elsősor
ban a Pamir északi lábánál fekvő gyapotföldek, gyümölcsösök és szőlők jobb 
öntözhetésére vonatkoznak. A szétöntözhető folyók vízjárása a Pamir csapa
dékától, közvetve a magashegységi jégáraktól függ. Különösen elengedhetet
lenül fontos volt az Amu Darja vízviszonyainak tanulmányozása. Erre a célra 
a Fedzsenko gleccseren 1933 szeptemberében a szovjet egy megfigyelőállomás 
építését kezdette meg. A nagy hideg ellenére is sikerült a megfigyelőállomás 
építését december végére befejezni. Az állomás 4700 m magasan van, munkáját 
már meg is kezdette. ( B .  B . )

Tengertani kutatások az Indiai óceánban.
Az egyiptomi kormány támogatásával, egyiptomi hajón (a Mahabiszon), 

Sir John Murray óceánográfiai kutatásokra hagyományozott pénzéből és fel
szerelésével Seymour Sewell vezetése alatt expedíció indult 1933 szeptember 
3-án Alexandriából, hogy az Indiai óceánban vízrajzi és élettani kutatásokat 
folytasson. Az expedíció a Vörös tengeren keresztül az Adeni öbölbe hajózott 
és az Arab öböl partjai mentén Karacsiba haladva végezte méréseit. Az Arab 
öbölben és az Ománi öbölben összesen 90 megfigyelőállomás adatait dolgoz
ták fel, felkeresték Bombayt és meglátogatták a Lakkadiva és Malediva szige
teket is. Az expedíció utolsó állomása, a keletafrikai parton, Mombásza 
volt. ( B .  B . )

Új vasútterv Francia Nyugatafrikában.
Alig hogy a Congo-Océan vasút elkészült, újabb nagyarányú vasútépítés 

tervét vetették fel a franciák Nyugatafrikában. A Csad tótól délre fekvő gaz
dag vidék gazdasági kiaknázására a kameruni Dualából kiinduló rövid vasút
vonalat kívánják meghosszabbítani a Sári folyó mellett lévő Lami erődig. 
Sári vidékét eddig két úton lehet megközelíteni: a brit-nigériai vasúton Lagos 
felől 2100 km-nyi úton, de ez brit érdekkörbe kapcsolja be a területet, vagy 
a Duala—Bangi autóút igénybevételével, csakhogy ez az út 2500 km hosszú. 
A Duala—Lami erőd vasútvonala 1950 km hosszú lenne és aránylag olyan 
olcsón lehetne megépíteni, hogy a remélhető gazdasági föllendülés és az áru- 
szállításon történő megtakarítás gazdaságosnak mondható. P. /.

Kanter fezzáni útja.
A ,,Notgemeinschaft“ támogatásával indult el Kanter professzor Ham

burgból 1933 augusztusában tripolitániai és fezzáni útjára. Tripolitól 180 
km-nyire délre, Misdában állította össze expedíciós tevekaravánját. Útja Es 
Suerefen—Socnán—Honon—Murzukon és nagy kerülővel Gatrun—Tegerrin 
át vezetett a Tibesztiben lévő Uigh el Kebirbe. Másik úton visszatérve ismét 
érintette Gatrunt és Murzukot, innen Ubariba, Edribe és Brakba utazott. Brak- 
ban feloszlatta karavánját és teherautóval ment Misdába. Útjában a sivatagi
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lepusztulás és felhalmozódás formáit, a vádiképződést, a sós talajokat és a 
sóokozta sivatagi aprózódást és mállást tanulmányozta. A futóhomok mozgá
sára vonatkozó megfigyeléseket is gyűjtött. ( B .  B . )

Svéd expedíció az Aleuta szigeteken.
Az Aleuta szigetek sorozata vékony láncszemekként húzódik el Kam

csatka és Alaszka félszigete között. Ezen a vulkáni eredetű szigetsoron át 
kerül egymáshoz legközelebb Ázsia és Amerika, az Ó- és Újvilág.

1932 nyarán svéd expedíció kereste fel az Aleutákat, hogy megállapítsa, 
mennyire terjedtek el a szigeteken és mennyire keveredtek az ázsiai és ame
rikai növény- és állatfajok. Eric Hulten ismertette a kutatások eredményeit 
és beszámol a szigetek mai állapotáról. Valamennyi sziget régebbi és újabb 
vulkánoknak a tenger szintje fölé emelkedő teteje. Legfiatalabb a Bogoszlov 
sziget és az ezt környező apró szirtek csoportja, majdnem teljesen kopár még, 
nem jutott rá el növényi mag. Unalaszka sziget telepített fenyőerdejétől el
tekintve, az egész szigetsor fátlan, csak bozót és fűnövényzet borítja. A flóra 
nem sarki jellegű; a növényzet a két szárazföld irányából keletről és nyugatról 
terjedt az Aleutákra, a szárazföldtől messze lévő szigetek gyérebb növényze- 
tűek, vannak olyan helyek, ahol szibiriai és alaszkai fajok vegyesen fordulnak 
elő. A szigetek népessége ma csak mintegy 700 főnyi, de régebben sűrűbben 
lakott volt. A tenger termékeiből élnek, egyetlen húsételük a tóka. Idegen áru
kat és pénzt a szőrmék értékesítéséből szereznek, újabban a lakatlan szigete
ken rókatenyésztő telepeket rendeztek be. A szigetek éghajlatát a köd jellemzi. 
A nyár nagyon nedves és hideg, a tél aránylag enyhe és kevésbbé ködös. P. ].

Üj vulkanológiai múzeum.
Martinique sziget (Kis Antillák) legfontosabb városát, St. Pierret, 1905- 

ban a Mont Pelée vulkán kitörése elpusztította. Azóta a várost már újra fel
építették. Most szemben a Mont Peléevel, egyrészt figyelmeztetőül, de másrészt 
tudományos szempontból is, a városban vulkanológiai múzeumot rendeztek be. 
Az új múzeum alapítója és igazgatója -Frank A. Perret, a híres amerikai 
vulkanológus. ( B . B . )

A Michigan egyetem ötödik nyugatgrönlandi expedíciója 1932—33-ban.
Az egyetem 1932 aug. 1-én, a második nemzetközi sarkkutatóév munká

lataiba belekapcsolódva, Belknap professzor vezetése alatt sarki megfigyelő
állomást rendezett be Nyugatgrönlandban, a Nugssuak félsziget felső végén. 
Belknapnak négy munkatársa volt. Tanulmányozták a belföldi jégtakaró moz
gását és megállapították, hogy a gleccserek most visszahúzódóban vannak. 
A belföldi jégtakaró vastagságára vonatkozó visszhangos méréseket is végez
tek. Több kirándulóidon felkeresték a környékbeli eszkimótelepeket és Krauls- 
havnban megfigyelőállomást létesítettek. A belföldi jégtakaró időjárásviszo
nyainak közelebbi megismerése céljából időjárásjelző állomást is rendeztek be.

( B .  B . )

A sz e rk e sz té sé r t  é s  k iadásér t  felelős:  Kéz Andor dr.
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U TA ZÁ S K U R D  H O T O B A , A K É K  V Á R O S B A .

Amikor nem kevés viszontagság után megérkeztem Kínába, vesztegelés 
és tanakodás nélkül Pekingbe siettem, hogy mielőtt megkezdeném mongóliai 
kutatóutamat, körülnézzek, tájékozódjam, hogy voltaképen mi is vár rám és 
amennyiben lehetséges, megkíséreljem legalább az elhárítható akadályokat 
félretolni utániból.

Mikor úgy éreztem, most már ütött az indulás órája, kiadtam az utasítást 
a kínai szolgának, kérdezze meg telefonon, mikor indul a legközelebbi vonat 
Kuku hoto felé.

Telefonál egyszer, telefonál kétszer, semmi válasz, nincs kapcsolás. Nem 
csüggedve a sikertelenségen, riksát fogadtam neki, menjen ki az állomásra, s 
ott a helyszínen tudjon meg mindent. A Hszidzsimen-állomás a város túlsó 
végében lévén, valóságos kis utazást kellett tennie, hiszen csak oda körülbelül 
jó háromnegyed órába kerül a riksa-út. Mintegy két óra múlva előkerült a 
kínai boy, kékre-zöldre váltan beszélni kezdett:

— H sz ie n se n g , ó pu  ha ipá ! Uram, én nem félek!
Mindjárt sejtettem, hogy itt valami baj van. Csakugyan el sem juthatott 

az állomásig. Nem mennek vonatok sehová, mert háború van most Pekingben. 
Fellázadt a kínai helyőrség parancsnoka, Csang Csuncsang, akiről mindjárt 
meg kellett tudnom, ijedtség ide, ijedtség oda, hogy harminc felesége van. 
Terve az volt, hogy Pekinget elfoglalva, önálló akcióba kezd úgy, amint az 
Csang Kaisek fellépéséig divatban volt. Terve azonban valahogy csődöt mon
dott, egyik alvezére érdemeket akarván szerezni, hírt adott a nankingi kor- 
mányhü csapatoknak a készülő lázadásról s így Csang Csuncsang katonáit 
mindjárt a lázadás legeslegelején gépfegyvertűz fogadta, ami azonnal lehűtötte 
a harcias kedélyeket. A lázadó katonák jókora része átment az ellentáborba 
s a felkelés sorsa meg volt pecsételve.

Másnap a pekingi francia és angol lapokból aztán hitelesen olvashattam, 
hogy tegnap valóban háború volt s hogy a levert tábornok már el is menekült 
Japánba.

Hszidzsimennel azonban napok múlva sem sikerült összeköttetést kapni. 
Újabb rossz hírek sehonnan nem jöttek, elhatároztam hát, tovább nem várok, 
hiszen azt, hogy a polgárháborúnak vége legyen, úgy sem lehet megvárni. El
képzelhetetlenül rossz utakon, ahol a 10— 15 centiméteres sáros részletek kelle
mesen váltakoztak átrendezés hiedelmében az útra szórt éles s meglehetősen 
jókora kőtörmelékkel, nagynehezen megérkeztünk a rozoga, ódivatú kínai autón 
az állomásra. Még minden a hadiállapot képét mutatta, a sínekre levágott tele-
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fóndrótok lógtak, fegyveres katonák posztoltak jobbra-balra. Katonák? Gon
dozatlan, banditaképű legények ácsorogtak az állomás előtt, a lábukon rongyból 
összetákolt bocskorféle, viharvert, szennyes és rongyos mundér, fejükön prémes 
sapka, fülre való leffentyüi egy-egy jókora fekete madzaggal meghosszabbítva 
szabadon lógtak a levegőben. Ennek az egyenruhának azonban gazdag egyéni 
változatai is voltak, színben, sőt ruhadarabokban is. Nem akadt jóformán két 
egészen egyformán öltözött katona. Az unalmas egyhangúságot még a fegy
verek terén is igyekeztek kerülni. Hogy milyen körülmények között, hogyan 
sikerült közös akciókat megoldani, hogyan tudták őket lőszerrel ellátni, mai 
napig rejtély előttem. Azaz, hogy volt mindegyik hadfinak egy közös fegyvere: 
egy széles, rövid kínai kard, ami hüvelyével együtt mindegyiknek szorosan 
a hátára volt kötve, nyilván azzal a rendeltetéssel, hogy azt se tudják simán 
elővenni, ha netalán szükség találna rá lenni. Az az egy ezzel szemben kétség
telen, hogy marcona külsejüket nagyban emelte.

Az állomásán rengeteg kínai és mongol, köztük számos színesruhájú, 
prémes kucsmájú pap, láma tolongott. Hosszú idő óta most indult először 
a vonat, mindenki most akart utazni. Sípolás, gongütés és egyéb zajos figyel
meztetések után berobog az állomásra a kehes kis vonat: apró, ütött-kopott 
marhavagónok, az is számszerint valami öt. Űjabb adott jelre a nagyérdemű 
utazó közönség megrohamozta a vagonokat. Az erőtlen télvégi nap fényében 
csak úgy porzott a sok, évtizedek viharait megélt báránybőr és vattás kínai 
kacabajka. Ebbe a közelharcba kellett keverednem, ha el akartam utazni, már 
pedig akartam, mert másnap megint nem indult újabb vonat s előreláthatólag 
a következő napokra is bizonytalan volt az indítás. Végre mégis benn voltam. 
Kínai kínai hátán. Padoknak, ülőhelyeknek se híre, se hamva. Ez szemmel-



Kalgán egyik legszebb épülete, a hegyoldalban fekvő Csaojang-miao, a kínai buddhisták temploma.

láthatólag senkit sem zavart, mindenki kényelmesen letelepedett a földre a 
magával hozott batyujára. Rövid tétovázás után magam is követtem példá
jukat, hiszen nem valami egy-két órás rövid út előtt állottam. Csorbafogú 
szomszédom, (neki is olyan lógófülü prémsipkája volt, mint az állomáson a 
katonáknak), látva, hogy meglehetősen kényelmetlenül ülök, barátságos mo
solygások közepette háttal nekem támaszkodott. így kényelmesebb lesz. Egy 
darabig berzenkedtem, de beláttam, legokosabb, hogyha megadom magam 
a sorsnak. Ha már Kínában vagyok, hadd lássak valamit az igazi, kendőzetlen 
arcából is.

Késő éjszaka értünk a végállomáshoz, Tátungfuba. A város kapui már 
persze régóta zárva voltak, bemenni nem lehetett. A városon kívül egy kis
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kínai csárdában szálltam meg, míg újabb vonat érkezik. A csárdás nagyon 
barátságos volt, megkérdezte menten, honnan jöttem, melyik nyugati ország
ból. Mikor mondom, Magyarországból, ami kínaiul H s z ia n g - ja - i i-k u o -nak 
hangzik, önelégülten mosolyogni kezdett; ó igen, nagyon jól tudja, merre van 
az- az ország:

— Ott, — s kezével mindjárt mutatott is egy irányt — S z ip e li já -ban 
(Szibériában), a hunok.

Fáradt és álmos voltam, ráhagytam. De nem akarom most a turánizmus- 
nak valamely barátját lépre csalni, akaratom ellenére; megmondom, hogy a 
derék kínai csárdás szíve nem valami tudatos vagy tudatalatti rokonságra való 
rádöbbenés fölötti örömében kezdett örvendezni és büszkélkedni, hanem, mert 
úgy vélte, hogy irodalmi műveltségét fitogtatja. Minden valamirevaló kínai 
hallott az ázsiai hunokról, akik a Kr. előtti második században Kínától északra 
laktak és bizony nagyon veszedelmes ellenfelei voltak a Mennyei Birodalom
nak. Ezeket a hunokat kínaiul h s z iu n g -n u k -nak nevezik, s ez első szótagjá
ban egészen pontosan összecseng a magyarok kínai nevével, a H s z iu n g - já -  
l i - ( j á ) - v al, bár ennek semmi köze az előbbi névhez, lévén az a latin H u n g á ria  
szónak kínaias átírása.

De ettől a fejtegetéstől akkor kénytelen voltam eltekinteni s minthogy 
éhes is voltam, tekintettel a most beállott barátságra, kértem a csárdást, hoz
zon inkább egy kést, mert az enyémet most valahogyan nem találom, meg egy 
kis teát. Egy perc múlva letette- elém egy kannában a gőzölgő teát. Kés he
lyett azonban kisebbfajta baltát hozott és mikor megkockáztattam, hogy ez 
talán mégis túl nagy lesz, keressen esetleg kisebbet, hidegen csak ennyit felelt.

— M éjjo u . Nincs.
És sértődötten távozott.
Szerencsére a vonat nemsokára indult. Hasonló rohamozás után hasonló 

útitársak közt folytattam tovább az utazást nyugatra.
Majdnem megfeledkeztem egy másik szívvidító körülményről. Aránylag 

rövid utunk három kínai tartományon vezetett keresztül, nevezetesen a Hopei, 
Sanhszi és Szuijtian provinciákon. Minthogy minden tartomány kormányzója 
valóságos kiskirály, mindegyik tartomány külön vámterület, külön pénze van. 
A kínai pénzhistóriák amúgy is kezdettől fogva elkeserítették életemet. A hong
kongi pénz nem volt jó Sanghajban, csak bizonyos veszteséget jelentő bevál
tás után. Rendben, ezt még megértettem volna, Hongkong angol gyarmat. De 
mikor a sanghaji pénzt is be kellett váltani tiencini és pekingi pénzre, kezd
tem csodálkozni. Pekingi pénzemet nem fogadták el Tátungbán, a csárdás is 
beváltotta előbb ottani papírpénzre. Amint a következő tartományba értünk, 
itt egyáltalában nem fogadták el a tátungi papírpénzt, mert kevesebbet ért, 
mint a szuijüani. így ment ez végig három éven át. Külön pénze van Dolonnór- 
nak, amit veszteséggel lehet beváltani zseholi bankjegyekre, ez utóbbiak csak 
felét érik a mukdeni pénznek, ami viszont meg a pekinginél drágább. Más 
árfolyama van a harbini kínai dollárnak, megint más a cicikárinak. És így to
vább. A lényeg: minden átváltásnál veszíteni kell.

Ezenfelül minden tartományban új katonaság, rendőrség követelte az írá
saimat. A felülvizsgáló „közeg“ nem egyszer egészen vagy félig analfabéta 
volt s magamnak kellett segíteni, hogy a kínai nyelvű igazolványaimat és útle
veleimet kibetüzze. Mikor ennek végére ért, egy névjegyet kért tőlem, termé
szetesen kínait, részben ellenőrzés céljából, részben kíváncsiskodás okából, 
mert a kínai katonák oldalát mindenütt nagyon fúrta, ki lehet az a u a ik u o zse n ,
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külföldi. Pekingtől Szuijüanig sikerült is elosztogatnom vagy 50 névjegyet, 
abban a hiszemben, hogy ennek múlhatatlanul így kell lennie. Később okul
tam, s csak a tiszteknek adtam, akik viszont udvariasan a magukét adták ide 
cserébe, úgy hogy mikor Kínából visszajöttem, magamnak volt egy ládára való 
kínai kiválóságoktól származó névjegyem.

Katonák és fináncok végre is nyugton hagytak, leszállt az est, a vagon
ban csak egy apró faggyúgyertya árasztott bizonytalan, imbolygó világossá
got, amit az egyik kínai útftárs égetett magánszorgalomból. Mindenki a föl
dön hevert, aludtak és horkoltak s enyhe íoghagymaillat lengedezett. Amint a 
sötétség beállt, felkerekedett a Sárga szél, a H u a n g  fu n g ;  a Sárga folyam part
ján születik meg, de elnyargal egészen Pekingig. Mongolok és kínaiak réme. 
Nyomában homokkal telik meg a levegő, a látóhatár elsötétedik s állat, ember 
menekül előle. Rozoga vagonunk rosszul illő eresztékei mentén, a hasadéko- 
kon át állandóan szitált be a sárga szél, s mikor éjféltájt megérkeztünk Szui- 
jüanba, kezemet, arcomat egész réteg finom homok fedte s minden mozdula
tomra fellegekben szállt ruhámból a por.

Szuijiianban lampionokkal és fáklyákkal várták az utasokat a csárdák 
legényei és a kocsisok, akik 
vetélkedésben, hogy ki is 
szerezze meg vendégének.
Végül is vaktában, de eré
lyesen döntöttem az egyik 
csárda mellett. Egy úgyne
vezett ,,kis kocsira“ (h s z ia o  
c ső )  ültem. Ez egy erősen 
vasalt kétkerekű kordé, az 
ernyő favázból készült fö
lötte, rendszerint sötétkék 
festőkelme borítja, elől egy 
lebocsátható ellenzővel teheti 
magát láthatatlanná a kíván
csi, sőt legtöbbször tolakodó 
tekintetek elől az utas. Leg
inkább öszvér húzza ezt a 
nagyon is kényelmetlen jár
művet, amely alaposan meg
tréfálja azt, aki még nem. ült 
benne, különösen az olyan 
úton, mint amilyen Szuijüan- 
ból Kuku hotoba vezet. El
sősorban is alaposan össze
rázza, majd az egyik fordu
lónál a kemény favázhoz la
pítja, de csak azért, hogy a 
következő pillanatban a má
sik oldalra lódítsa. Pihenő 
nélkül, nyomban jön egy 
árok vagy más alkalmatos 
zökkenő, amikor is a fejére 
szerezhet olcsón egy közepes

valósággal szét akarják tépni az embert a nagy

Az egyik kuku-hotoi buddhista templomban külön épületszárny 
a pokol borzalmait ábrázolja. A gyötrődő bűnösöket életnagy
ságú, színesre festett agyagrajzok jelenítik meg. Képünk a pokol 

őrét mutatja.
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nagyságú daganatot. S ha mindezideig nem sikerült elharapni a nyelvét, akkor 
hát nincs többé mitől tartania.

K u k u  hoto , avagy a K é k  város, kínai nevén Kuihuacseng, valamikor na
gyon fontos központja volt a mongol életnek. Fénykorát a XVI. században 
élte, amikor a mongol Altan khán győztes seregeivel leverte a szomszédos 
törzseket, sikeres hadjáratokat vezetett a tibeti végek ellen, sőt Kínával szem
ben is tekintélyt tudott szerezni magának. Politikai sikereinél is maradandóbb 
emléket állított magának a buddhizmus behozatalával.

Az egykor gazdag város, — mert Turkesztánba és Urgába menő kara
vánjai révén erre a névre is rászolgált, — fokozatosan hanyatlott. Már a mand
zsuk idejében a mongol várostól néhány mérföldre új, mundzsu-kínai város 
épült, a tisztviselők s adminisztráció székhelye: Szuijüan. Az új köztársasági 
rezsim a két várost egyesítette s új neve K u is zu i lett.

Ügy látszik, rosszkor érkeztem Kuihuacsengbe és Szuijüanba. A város 
képe olyan volt, mintha vesztegzár alatt állott volna, az utcákon riadt embe
rek. Az ósdi, vastag kínai városkapun kalitka, benne meglehetősen szokatlan 
tartalom: egy levágott emberi fej. A kocsisból avanzsált rabló és tábornok, 
Csen Teseng viselte míg élt s el nem fogták, hogy végül is ide kerüljön elret
tentő példaképen. A példa azonban nem igen rettentett, mert a rablóbandák 
a város közvetlen közelében táboroztak 10—20—50, sőt kétszázas csoportok
ban. Kevéssel megérkezésem előtt volt egy kétezer főnyi banda is, de ez fel
hagyott a régi foglalkozással, mivelhogy hosszú tárgyalások után sikerült 
tagjait felvétetni a kínai nemzeti hadseregbe, a bandavezérek megfelelő 
tiszti rangot kaptak, a fővezérből meg tábornok lett. A falvakat már végig
pusztították és kirabolták, ott már nem igen volt többé mit keresniük. Lesbe 
álltak az utak mentén s várták, kit hoz arra a jószerencséjük. Ha akadt valaki, 
elfogták, kifosztották, túszul visszatartották, míg nem sikerült a hozzátarto
zóktól egy minél magasabb váltságdíjat kizsarolni. Ha a hozzátartozók nem 
mozogtak elég gyorsan, akkor emlékeztetőül esetleg egy fület vagy ujjat küld
tek. Mikor már semmit sem tudtak bevasalni a szegény nyomorult, nincstelen 
paraszton, akkor megcsonkítva szélnek eresztették. Hány ilyen szerencsétlent 
láttam a szuijüani belga misszionáriusok kórházában!

A vidék nyomorúsága minden emberi képzeletet felülmúlt. Rossz termés 
után jöttek a rablók, kifosztották a parasztokat. A tartományi kormányzó úgy 
érezvén, hogy kötelessége valamit tenni a rablók ellen, katonaságot küldött az 
üldözésükre. A rablókban ugyan semmi kárt nem tettek, de megették, elpusz
tították még azt a keveset is, ami véletlenül megmaradt. Itt volt a kemény tél. 
Megjött a kegyetlen ázsiai éhínség. Egymásután hullottak el az emberek, mint 
ősszel a legyek, az utak mentén hullákba botlott az ember. Akik nem akartak 
meghalni, eladták gyermekeiket és feleségüket, távolabbi gazdagabb tartomá
nyokból összeverődött emberkereskedő hiénáknak. A tartományi kormányzó
ban megint mozgott a humanizmus, úgy látta, segíteni kell ezeken a nehéz 
viszonyokon: hivatalosan szabályozta e furcsa emberkereskedés külsőségeit. 
Rendelete megjelent a helyi kínai lapban is, de megjelent francia fordításban 
a misszionáriusok római lapjában is, mire sürgősen visszavonták a nemes ren
delkezést. Mindenesetre érdekes emberi dokumentum ez a XX. századból: 
1. asszonyt vagy gyereket csak tisztességes ember vásárolhat, 2. egyszerre 
csak egy asszonyt lehet venni és így tovább.

És mi történt, mikor a helyzet elviselhetetlen kezdett lenni? Talán saját 
erejükből igyekeztek egymáson segíteni? A szomszédos tartományokban a
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háziállatokkal etették a fölösleges gabonát. Nem. A gyűlölt idegenekhez men
tek koldulni. Egymásután alakultak meg segélytkérő szavukra Pekingben, 
Szuijüanban és az éhínségtől sújtott vidékeken az amerikai F a m in e  R e lie f  
C o m iss io n -o k . Nagy cikkekben számoltak be a pekingi és tiencini lapok is 
azokról a borzalmakról, amiket oly távolról meg lehetett tudni. Egy csokorra- 
valót maguk a kínaiak gyűjtöttek össze egy S z u i- jü a n  c a i-m in  című fénykép- 
felvételekből álló füzetben, ahol a kínaiak semmitől sem borzadó realizmusa 
hidegvérrel fotografálta le az akasztott és utakon heverő holttesteket, amelyek
ből sokszor csak egy törzs meredezett csonkán, a többit megették már a kóbor 
kutyák. S hogy a fantáziát se kelljen nagyon megerőltetnie a nézőnek, a követ
kező lapon ugyanolyan félig megevett hullát éppen abban a percben láthat, 
amikor a kutyák lakmároznak belőle.

A  NIA G A RA  VÍZESÉS.
Irta P a p p n é  B a lo g h  M a rg it dr.

H en n ep in  L a jo s  atya, a Kereszt katonája és a francia király tudós kuta
tója, az 1679. év nyarán merészen haladt előre abban az őserdőben, amely ak
kor a mai Északamerikai Egyesült Államok területén a Nagy Tavak környékét 
borította. Az izmos, edzett misszionárius mindenre elszánva törtetett előre az 
úttalan vadonban, amikor egyszerre a messze távolból különös, mélyzengésű 
zúgást hallott. A zaj szünet nélkül hangzott s amint a misszionárius előre ha
ladt, egyre erősbödött. A csendes őserdőben úgy rémlett, mintha valami vad 
erő, vagy pedig rejtelmes, őseredetü győzhetetlen hatalom hirdetné létezését.

Az erélyes pap nem tudott ellentállni az ismeretlen hatalom hívó, bár fe
nyegető szózatának és rendületlenül folytatta útját. A zúgás mindjobban erő
södött és minden más hangot túlharsogott. Hennepin atya előtt végre széttárult 
a fák és bokrok utolsó függönye. Egy rövid pillanatra mereven bámult maga 
elé, majd elragadtatott hódolat érzésével tárta ki karjait. Előtte állott a leg
hatalmasabb látványosságok egyike, amelyet a Természet valaha megalkotott.

így fedezte fel Hennepin Lajos atya, a francia misszionárius, a N ia g a ra  
vízesést. A  fe h é r  e m b e re k  közül ő látta elsőnek. Kéziratában — ez a Niagará
ról szóló első munka — így emlékezik meg felfedezéséről: ,, Az Ontario és Erie 
tavak között csodálatos és óriási vízesés van. Olyan meglepő és megdöbbentő 
módon zuhan alá, s olyan mennyiségben, hogy az egész világon nem találni 
ehhez foghatót.“ Akik már látták a Niagarát, meg tudják érteni az érzelem 
mélységét, amelyet az egyszerű francia misszionárius törekedett belelehelni 
régies leírásába.

A Niagara vízesés még mindig lenyűgöző hatást tesz látogatójára, ma sem 
vesztett semmit sem a varázsából (1. kép). A napsugárban csillogó hófehér 
zuhatag óriási tömegben, erős, mély zúgás kíséretében zúdul alá a mélységbe. 
Gyönyörű park a környezete, s a vízesés közepén levő K e c sk e  s z ig e t maga is 
park, sok elragadóan szép kilátóhellyel, ahonnan a Niagarának pompásnál 
pompásabb részleteit kitűnően megfigyelhetjük. Költő legyen, aki a Niagara 
szépségének megéneklésére vállalkozni mer!

Ma már könnyen megközelíthetjük a vízesést. Számos vasútvonal visz
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oda, azonkívül egy széles országút New Yorkból kiindulva, Buffalon keresztül 
szintén a Niagara vízeséshez vezet. A kitűnő, óriási forgalmú úton négyes so
rokban száguldhatnak az autók egymás mellett. A hatalmas országút végig 
aszfaltozott, egy porszem sem bántja az utazót.

Az 1933 nyarán Washingtonban tartott XVI. nemzetközi geológiai kon- 
grésszussal kapcsolatban kerültünk ide férjemmel. Résztvettünk az amerikai 
geológusok vezetésével rendezett tudományos geológiai kiránduláson is, New 
Yorkból kiindulva az Ujj-alakú tavak vidékén át a Niagara vízesésig. Az ame
rikai vezetőkön, H a rtn a g e l és R u e d e m a n n  urakon kívül csak hatan — három 
amerikai és három európai — vettünk részt ezen a kiránduláson: M arelli K á 
ro ly  buenos-airesi, L a verd ié re  /, québeci és K n o x  A r tú r  west-sommervillei ta
nár Massachusetts államból; K C tíner R a d im  prágai egyetemi tanár, férjem, 
dr. P a p p  K á ro ly  egyetemi tanár és jómagam. New Yorkból hajóval indultunk 
a Hudson folyón észak felé és Albany városban szállottunk partra. Ebben a 
virágzó, szép amerikai városban megtekintettük New York állam klasszikus 
görög stílusban épült, hatalmas múzeumát; különösen a természettudományi 
része nagyon gazdag és mintaszerű.

Jókora, elsőrangú társasgépkocsin jártuk be New York állam területét 
egészen a Niagara vízesésig. Elhagyva a csinos Albany várost, csakhamar 
nyilt országúton száguldottunk. A S ch o h a rie  p la tó  vidékén haladtunk, ahol ősrégi, 
vízszintesen fekvő rétegek bukkantak elő a vízmosásokban és az útkanyarula- 
tokban. Majd a C ats  k ill h e g y sé g  őserdőkkel borított gyönyörű vidékére érkez
tünk. Az egész hegység védett terület, itt nem szabad a vadon élő állatokat 
bántani, egyetlen fát sem szabad kivágni. Ez a körülmény bizony gyakran kel
lemetlenséget, sőt bajt is okoz a felvételező geológusoknak. így járt egyik ked
ves amerikai vezetőnk, Mr. Ruedemann is, amikor a Catskill hegységet bejárta 
és nagy fáradsággal törtetett a sűrű erdőségben. Útját óriási kidőlt fa keresz
tezte. Felmászott a fa törzsére és a túlsó oldalán leugrott. Nem láthatta, mi 
van a túlsó oldalon s éppen egy békésen szunyókáló hatalmas fekete medvére 
ugrott. A megzavart állat nagyot bődült és feltápászkodott. Amerikai barátunk 
a váratlan meglepetéstől megriadva, csak a kalapácsát kaphatta fel. A medve 
szeme a fényes kalapácsra meredt és lassan hátrálni kezdett. Ugyanezt tette 
az amerikai professzor is, — iparkodott gyorsan mennél távolabbra jutni a 
találkozás színterétől.

További utazásunk farmokon és a kis Oneonta városon keresztül vezetett 
az Ujj-alakú tavak vidéke felé. E tavak fekvése és alakja a kézfej öt ujjára 
emlékeztet, innen kapták a nevüket. A jégkorszak emléke valamennyi. Leg
nagyobb köztük a C a y u g a  és a S e n e c a  tó. Csaknem olyan hosszúak, mint a 
Balaton, de jóval mélyebbek és nem olyan szélesek. Több kisebb nemzeti park 
van a környékükön, köztük a gyönyörű ,,Union Springs“.

A Cayuga tó déli partján épült a csinos Ithaca város (kb. 50.000 lak.). 
A mögötte emelkedő alacsony hegy tetején óriási parkban áll a híres C ornell 
egyetem. Két napig voltunk a vendégei. Cornell Ezra vasútkirály alapította és 
több mint kilenc, gazdagon felszerelt fakultása van.

A Cornell egyetemet elhagyva, a Cayuga tó vidékét jártuk be. A Watkins- 
Glen állami parkban másfél mérföldnyi utat gyalog tettünk meg, hogy meg
tekinthessük a vadregényes vízesést. Innen a Seneca tó vidékére, majd glecs- 
cservájta völgyeken és morénák világán át a Genesee folyó völgyébe jutottunk. 
Útközben furcsa kis városra bukkantunk: E a s t-A u ro ra  polgárai vagyonközös
ségben élnek, tehát ideális kommunisták.
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1. A Niagara vízesés
az Északamerikai Egyesült Államok oldaláról, 

a Hennepin kilátóról tekintve.
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East-Aurorát elhagyva, csakhamar elértük az Erie tavat, az északamerikai 
Nagy tavak egyikét és rátértünk a Buffalo és a Niagara vízesés felé vezető 
főútra. Nagy gyártelepek sorakoztak az országút mentén; már a nagy gyár- 
várpshoz, Buffalóhoz tartoztak. Este volt, amikor beértünk Buffalóba és meg
láttuk terjedelmes kikötőjét az Erie tavon. A pazarul kivilágított városban már 
minden a Niagarára emlékeztet. Buffalo csaknem valamennyi gyárát s a vilá
gítást is a N ia g a ra  ereje látja el villamos árammal. Buffalo a nagyszerű víz
esésnek köszönheti fejlődését. A főutcáján sorakozó felhőkarcolók tetejéről 
gyémántfény sziporkázik, bizonyítva az Ember ügyességét, aki a Természet 
erejét így tudja a saját szolgálatába állítani.

A hatalmas vízesés az é sza k a m e r ik a i N a g y  ta v a k  lefolyásának köszönheti 
eredetét. A jégkorszakban Amerika északi részét hatalmas jégtakaró borította. 
Ennek a jégtakarónak köszönhetik az északamerikai Nagy tavak a keletkezé
süket. A Felső tó, a Michigan, a Huron, az Erie és az Ontario valamennyien a 
jégkorszak emlékei. Az utolsó jégtakaró — mert az eljegesedés folyamán a 
jégtakaró hossza többszörösen megváltozott — a diluviális (pleisztocén) kor
szakban a Wisconsin-jégtömeg volt. Ez körülbelül 1000 méter vastagságú 
jéggel borította be a mai Niagara környékét, s az Ontario és Erie tavak me
dencéjén keresztül délnyugat felé mozgott. Abban az időben, mikor a jégtömeg 
megkezdte visszahúzódását északkelet felé, a mai Niagara posztglaciális tavak 
vidéke volt és az Erie tó régi lefolyó csatornája megtelt törmelékkel. A tó vize 
arra kényszerült, hogy új utat keressen magának (3. ábra). így keletkezett a 
mai Niagara folyó. Eredetileg az ős Niagara a mai Queenstown-nál zuhant a 
mélységbe azon a meredek sziklafalon, amellyel a szilurkori mésztábla az On
tario felé leszakad. A lezuhanó víz idők folyamán kjvájta a sziklafal alsó ré
szének lágyabb márga és Medina-rétegeit, mire a felső kemény Niagara-mész 
darabokban zuhant le. A vízesés így véste be magát a kemény szilurkori rétegbe 
és idővel mindjobban hátrált; egyúttal hosszabbodott a szurdokvölgy is. 
(A 4. ábra a Niagara vízesés geológiai szelvényét mutatja.) A Kecske sziget 
két részre osztja a vízesést: az Amerikai vízesésre és a Canadai, vagy Lópatkó 
alakú vízesésre. A vízesés magasságáról és szélességéről pontos adataink van
nak. Amerikai és angol geológusok — főképpen G ilb ert és T a y lo r  — évek 
hosszú során át végeztek kutatásokat a Niagara vízesés körül. E mérések ered- 
ményeképen tudjuk, hogy alapjától a tetőpontig az Amerikai vízesés 168 láb —- 
51 m magas, a Canadai vízesés 162 láb =  49 m magas. Az Amerikai vízesés 
tetővonala körülbelül 1000 láb =  305 m hosszú, a Canadai vízesés tetővonala 
pedig 3000 láb = 915 m hosszú. A lefolyó víztömegnek közepes mennyisége per
cenként 93,150.000 gallon =  4,229.010 hl. Ennek a víztömegnek 6%-a az 
amerikai oldalon, 94%-a pedig a canadai oldalon zuhan le; tehát a Lópatkó 
alakú vízesés a nagyobb.

Az Erie és az Ontario között a Niagara folyó 326 láb =  99 méterrel esik. 
A felső kataraktáktól a vízesés tetővonaláig a folyó 54 láb =  16 méterrel kerül 
mélyebbre. A vízesés alapjától Lewiston városig a folyó esése 98 láb =  30 mé
ter. Ez az összesen 314 lábnyi =  96 méternyi esés a Niagara körzetében körül
belül 5 angol mérföldnyi =  8 km hosszúságban történik. Érdekes a Niagarát 
a világ legnagyobb vízeséseivel összehasonlítani:

N év : Hely:

1. Victoria
2. Iguassu
3. Yosemite
4. Niagara

vízesés, Délafrika 
„ Délamerika 
„ Északamerika 
„ Északamerika

Magasság :

105 m 
66 m 

491 m 
51 m

S zé le sség :

2030 m 
3048 m 

nincs adat 
1219 m

Percenkint lefolyó 
vízm ennviség: 

153,452 hl 
102,150 hl 

8,648 hl 
4,229.010 hl



2. Az Ujj-alakú tavak vidékének és a Niagara vízesés környékének térképe.
A Niagara folyó az Erie tó vizét az Ontario tóba vezeti. A folyó közepe táján zuhan le a Niagara'&vízesés.
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3. A Niagara szurdokvölgyének térképe. Délen a vízesés a 
Kecske szigettel. A folyó irányának megváltozása és az alá

merülő örvény.

Legmagasabb a Yo- 
semite vízesés s a legbő
vebb vize a Niagarának 
van. A Niagara víztö
mege a vízesésnél 51 mé
teres mélységbe zuhan alá 
s a vízesésnél a víz színe 
alatt a kivájt sziklaüst 
ugyancsak 51 m mély.

A Niagara folyó vi
zének mélységét a szur
dokvölgyben G ilb er t mér
te fel. A folyó mélysége 
ezen a szakaszon 30 és 
50 m között váltakozik. 
Éppen ilyen változatos 
a szurdokvölgy széles
sége is.

A Niagara vízesés 
állandó h á trá lá sa  közis
mert’ tény. A vízesés élet- 
története és a Nagy tavak 
eredete az egész világ 
geológusainak figyelmét 
magára vonta. A kiváló 
kutatók közül, akik a 
Niagara vízesést tanul
mányozták, meg kell em
lítenem a következőket: 
B ish o p , C larke, C laypo le , 
D avis , F a irch ild , G ilbert, 
G rabau , H all, H itc h c o c k , 
L e s le y , L ye ll, N e w b e rry , 
P oh lm an  R i n g i i e b c r  g,
S  haler, S p en cer , Tarr, 
T aylor, U p h a m  és W r ig h t .

L y e ll angol geológus 
a mult században igyeke
zett a Niagara vízesés 
hátrálásának idejét évek
ben is kiszámítani, s az ö 
megfigyelései szerint a 
Niagara évente 30 centi
méterrel kerül közelebb 
az Erie tóhoz. Ezen az 
alapon 36.000 év alatt ért 
a vízesés Queenstowntól 
mai helyéhez. Újabb szá
mítások szerint az utolsó 
160 év alatt 273 méter-
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rel hátrált a sziklafal és ennek megfelelően a Niagara korát 20.000 évre 
becsülik.

Az újabb pontos megfigyelések szerint a Canadai oldalon gyorsabb a 
hátrálás. G rabau  adatai szerint:
Az Amerikai vízesés évi közepes hátrálása 1842— 1890 =  0-64 láb =  0-19 m
Az Amerikai vízesés összes hátrálása 1842— 1890= 30-75 láb = 9-37 m
A Canadai vízesés évi közepes hátrálása 1842—1890= 2-18 láb =  0-66 m
A Canadai vízesés összes, hátrálása 1842— 1890= 104-51 láb =  31-85 m

Az amerikai oldalon elhordott sziklafelület összes területe 1842 és 1890 
között 32.900 négyszög láb =  0.755 hold; ugyanaz a canadai oldalon ebben 
az időszakban 275.400 négyszögláb =  6-32 hold.

A Niagara folyó Buffalónál folyik ki az Erie tóból. Az autóút a folyó 
közelében halad északnak. Tonawanda városnál a Niagara folyó két ágra sza
kad és a Nagy szigetet fogja közre. A sziget alatt a folyó két ága ismét egye
sül és nagyon kiszélesedik. Ilyen módon éri el a Kecske szigetet, amely szintén 
két ágra osztja. Az óriás víztömeg egyszerre zuhan itt alá 51 m magasból. 
A folyó a vízesés után a Queenstown városnál végződő mély szurdokvölgyben 
folytatja útját.

New York állam a Niagara vízesés környékét védett területnek foglalta le, 
a parkot gondoztatja és kitűnő autóutakat építtetett. Közvetlen a vízesés mel
lett csinos kis városka épült: N ia g a ra  F a lls  (75.000 lakos). Forgalmas utcáin 
fényes üzletek sorakoznak és nagy szállodák épültek a turisták számára. Jó
kora, piros téglából épült felhőkarcoló-szállodánk ablakaiból gyönyörű kilátás 
nyílott a vízesésre, csodálatos mély zúgását egész éjjel hallottuk.

A Niagara szépségei közé tartoznak a kisebb sellők is, ezek a szigetre 
vezető hídról jól láthatók. Maga a Kecske sziget is gyönyörűen gondozott 
kert, egyes pontjairól pompás kilátás nyílik a Niagara vízesésre. A Kecske 
sziget mögött meghúzódó három kis sziget, a „Three Sisters Islands“-re, kis
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4. A Niagara vízesés geológiai snelvénye. A lezuhanó víz idők folyamán elpusztítja a sziklafalat. 
A vízesés magassága 51 m s a vízeséskimosta üreg is ugyanilyen mély.



5. A Niagara vízesés, amelyet a Kecske sziget két részre oszt. Alul a kirándulóhajó.

hidakon lehet jutni. A partjait borító öreg sziklák közt bemehetünk egészen a 
Niagara folyóba (6. kép).

Üjabban az amerikaiak és a canadaiak közköltségen esténkint kivilágít
ják a Niagara vízesést. Tulajdonképen a Niagara önmagát világítja ki, mert 
a villamos áramot előállító erőt maga a vízesés szolgáltatja. Az óriási fény
szórók a canadai parton vannak felállítva és a kivilágított vízesés esténkint 
a szivárvány minden színében tündököl. Este gyalog átmentünk Canadába 
a nagy hídon, hogy a kivilágításban gyönyörködjünk. Az amerikaiak nagyon 
el voltak ragadtatva, én azonban inkább színpadiasnak, mesterkéltnek talál
tam a látványt. A napsugárban csillogó Niagara mégis csak szebb, különösen 
a délutáni napfényben, amikor kettős szivárványt is látunk. Szombaton dél
után megfigyelhettük a szállodában a week-endre siető amerikaiakat. Két 
társaság is érkezett, de csak hölgyeket láttam, egyetlen férfi sem volt velük. 
Az első társaság vagy száz asszonyból állott. Legelőbb óriási hurcolkodó 
autóbusz állott meg a szálloda kapuja előtt és a szolgák nagy buzgalommal 
hordták be a száz asszonynak jó háromszáz táskáját és ugyanannyi kalap
skatulyáját. Egész heggyé nőtt már az óriási hallban a sok bőrönd, amikor 
felvonultak a hölgyek. Hosszú sorban érkeztek egymás után, valamennyi a 
magavezette saját autóján. Alighogy elszállásolták őket, megállóit a másik 
óriási hurcolkodó autóbusz a szálloda előtt és hamarosan egy másik „koffer- 
hegy“ emelkedett a hallban. Ismét csak asszonyok érkeztek, szintén saját 
autóikon. — „Hol maradtak az urak?“ — kérdeztem amerikai vezetőnktől. 
Meglepő választ kaptam: „A férfiak otthon maradtak, mert olyan fáradtak 
az egész heti munkától, hogy mozdulni sem tudnak!“ — „Hát a gyerekeket 
hol hagyták?“ — kérdeztem tovább. — „A gyerekek mellett ott van a nurse 
és vigyáz rájuk a férj.“ — Annyi bizonyos, hogy Amerikában nagyszerű dől-
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6. A Niagara vízesés
a Szelek barlangjából, alulról tekintve. 

Elől a sziklafal lezuhant törmeléke.
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guk van az asszonyoknak! A férfi dolgozik, Keresi a pénzt, az asszony pedig 
mulat és elkölti . . .

A Niagara szurdokvölgyébe (7. kép) trolleybus-szal mentünk. A szurdok
völgy annyira szűk, hogy csak keskenyvágányú trolleybus tud oda furakodni. 
A nagy vasúti hidat elhagyva, gyönyörű sellőkben, kaszkádokban tör magá
nak utat az óriási víztömeg. Elragadó szép látvány a hófehér habok játéka, 
amint két méter magasba is felszöknek a dús növényzetű környezetben. El
haladva a sellök tündén játéka mellett, a szurdokvölgy kanyarulatába jutot
tunk. Itt a víztömeg beleütközik a hatalmas sziklafalba, visszaperdül és saját 
maga alá fordul. Ez a híres W h irlp o o l, vagyis az alámerülő örvény. Keletke
zését az utolsó wisconsini jégtakarónak köszönheti, amely a diluviumban előre
nyomult, azután visszahúzódott és eltorlaszolta a Niagara eredeti lefolyását. 
Az irányváltoztatás óriási, a maga nemében páratlan örvénnyel megy végbe. 
A canadaiak itt a levegőbe magas kötélpályát húztak, ennek a kocsijából leg
jobban lehet látni az óriási alámerülő örvényt.

A Niagara vízesés nem minden télen fagy be. De ha a tél hosszú és 
nagyon hideg, akkor befagy. A jéggémeredt vízesés rendkívül megkapó lát
vány (8. kép).

A szurdokvölgy alsó szakaszán ismét a sellők csodálatos játékában gyö
nyörködhettünk és eljutottunk a ,,Devil’s Hole“-hoz, vagyis az ördöglyukhoz. 
A parthoz közel a szurdokvölgy falába érdekes barlang mélyed itt be. Egykor 
földalatti patak folyt rajta keresztül. Sok indiánmese fűződik ehhez a barlang
hoz, közülük nem egyet Cooper örökített meg ,,Bőrharisnya“ regényeiben. 
Az 1673-ban történt indiánlázadás emléke is ehhez a helyhez fűződik. A 
Seneca indiánok túlnyomó erővel száz angol katonát üldöztek és szorítottak 
be ide. Hanyatthomlok zuhantak le a mélységbe az angol katonák és közülük

7. A Niagara folyó alsó szurdokvölgye a sellökkel.
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8. A Niagara vízesés télen.

mindössze csak hárman menekültek meg. Ezek között volt a kisdobos fiú, 
akinek zuhanás közben a nadrágja fennakadt egy faágon. A nagy ijedtség 
után sikerült észrevétlenül elmenekülnie.

A szurdokvölgyböl viszatérve megtekintettük Niagara Falls városában az 
óriás vízmütelepet. Ez a Niagara vízesés erejét hatalmas villamostelep üzern- 
bentartására használja fel.

Az amerikaiak a Niagara vízesésnek nemcsak a szépségét értékelték, ha
nem gyakorlatias természetüknek megfelelően, felfedezése után nemsokára már 
azon gondolkoztak, hogy miként állíthatnák ezt az óriási erőt szolgálatukba. 
Egy francia szőrmekereskedő, C h a b ert Jonca ire  volt az első ember, aki a 
Niagarát munkára akarta kényszeríteni. 1757-ben árkot ásatott és ebben az 
amerikai vízesésen felül beeresztett vizet a part hosszában elvezette. A vízesésen 
túl a vizet viszavezette a folyóba s az alázuhanó víz fakerekü, egyszerű fü- 
részmalmot hajtott. Ez volt a nagy Niagara első munkateljesítménye.

Az angol-francia háborúban az angolok győztek és a franciákat elűzték 
innen. Chabert Joncaire malma az angol John  S te a d m a n  kezére került. Ő vá
sárolta meg a Niagara vízesést két részre osztó kis szigetet is. Ide kecskéket 
telepített be s ettől fogva a szigetet Kecske szigetnek nevezték.

Ismét háborús évek következtek s a Niagara környéke évekig hadszíntér 
volt. Az amerikai szabadságharc idején a forradalmi hadsereg kiverte innen 
az angol csapatokat. Az 1812. évi angol háború idejében is sok véres csata folyt 
le a Niagara zúgásának kíséretében az angol és amerikai csapatok között. Az 
angolok elpusztították az egész környéket, Niagara várát bevették és Buffalo 
városát a föld színéig leégették. Ebben az időben a Niagara vízesést el
hanyagolták.

A békés idők folyamán több tőkés vállalkozott a Niagara erejének fel- 
használására, de egyik a másik után bukott meg. Végre S c h o e llk o p f 1878-
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ban új társaságot szervezett. A régi csatornát tovább ásatta és új vízmüvet 
létesített. 1881-ben készült el az első nyilvános villamos világítást szolgáló 
gép. Csodaszámba ment ez akkor és valóságos népvándorlás indult meg a 
Niagara felé. Mindenki látni akarta a Niagara vízesés erejével táplált villa
mos világítást.

Idők folyamán a vízmüvek mindjobban fejlődtek. Egyre több és több 
amerikai nagytőkés kapcsolódott bele a vállalatba s a nagyarányú villamos
erőt a gyáripar céljaira kezdték felhasználni. 1896-ban az áramot bevezették 
Buffalóba s az első kivilágítás alkalmával örömünnepet rendeztek. Amint ki
gyulladtak a villamos lámpák, ágyúdörgés jelezte az ünnepély kezdetét.

1914-ben a Niagara müvek már 130.000 lóerővel dolgoztak. A világ
háború után rohamosan fejlődtek az erőmüvek. Ma a „ N ia g a ra — H u d so n  P o 
w e r  C o rp o ra tio n “ összes erőmüvei 1,081.950 lóerőt szolgáltatnak s 650 várost 
és községet látnak el villamos erővel: csaknem az egész New York államot. 
Ez azonban a Niagara vízesés teljesítményének csak egy része, mert a túlsó 
parton a canadaiak is felhasználták a Niagara erejét a saját céljaikra. Az erő
müvek eddig a Niagara víztömegének 25%-át vonták el. Ebből 15%-ot Ca
nada, 10%-ot pedig az Egyesült Államok használnak fel. A két állam szer
ződésben kötelezte magát arra, hogy több vizet már nem vonnak el a Niaga
rától, sőt újabban mérnökeik a vízesés hátrálásának akarnak gátat vetni, 
mert emiatt a Niagara állandóan veszít szépségéből.

Az Ontario tó partjára autóval mentünk ki és megtekintettük a régi Nia
gara várat. Ezt még a francia uralom alatt 1687-ben M a rq u is  de  N o u v ille  
építtette és az első télen száz emberből álló várőrséget hagyott benne. De a 
tél olyan szörnyű hideg volt, hogy a száz ember közül nyolcvannyolc elpusz
tult, mire a franciák elhagyták a várat. Csak 1725-ben építették fel újra. 
Utóbb angol, majd amerikai kézre került. A francia uralom emlékei még ma 
is láthatók a régi várban, amelyet a maga egészében meghagytak és múzeum
nak rendeztek be. A vár mai őrsége a Canadából az éjszaka leple alatt végbe
menő csempészkedést van hivatva megakadályozni.

A régi, fából épült várból gyönyörű kilátás nyílik az Ontario tóra. A 
Niagara folyó épen itt ömlik bele a tóba és torkolatánál másfél kilométer szé
les. Itt járnak be a canadai partokról a hajók.

A régi Niagara várból visszafelé jövet megtekintettük a Lockport város 
közelében lévő In d ia n  R e se rv a tio n - t, vagyis az indiánok részére fenntartott 
területet. Meglátogattuk a Tuscarora törzshöz tartozó indiánokat. Elég jó 
autóút vezetett be a néhány száz holdnyi területet elfoglaló és többnyira erdő 
borította indián telepre. Kíváncsiságom nőttön-nőtt, amint befelé haladtunk. 
De ritkán ért életemben akkora csalódás, mint itt! Cooper festői, tolldíszes 
indiánjai helyett teljesen modern ruhákba öltözött indiánokra akadtunk. Az 
erdőség közepén volt a telep s az egymás közelében épült házak hasonlítottak 
az amerikai farmerek házaihoz. A házak előtt álldogáltak a vörösbőrü, síma 
feketehajú indiánok és saját autóikkal vesződtek. Valamennyi kitűnően beszélt 
angolul. Közülük a kis leánykák nagyon csinosak voltak.

A telep közepén állott az egyetlen még megmaradt eredetiség: a T o te m  
P ole , a Tuscarora indiánok totemoszlopa, törzsfája. 5 méter magas faoszlop 
ez s az indiánok törzsi jelvényeit vésték egykor reá.

A totemoszlop mellett áll az indiánok tanácskozóépülete. Piszkos nagy 
faház. Szembetűnő volt az indiánok hallatlan lustasága. Gyönyörű gyümöl
csöst láttunk köröskörül s az indiánok annyira renyhék voltak, hogy még az
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érett gyümölcshöz sem nyúltak. Fehér napszámosokat fogadtak és azokkal 
szedették le a fáról a gyümölcsöt. Bizonyára régi harci dicsőségükről álmo
doztak — vagy talán már azt is elfelejtették . . .
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A JÁVÁI W AJANG-JÁ TÉK  É S  SZIM BÓLUM AI.
Irta Z b o ra y  E rnő .

Jáva szigetén.

A wajang-játék és a gamela-zene Jáva egyik legérdekesebb és legértéke
sebb történelmi emléke.

A djokjai szultán palotájában minden tíz évben egyszer, négy napig 
tartó előadásban kerül színre a wajangnak táncjáték változata, amelyben a fő
szereplők a szultán családjának tagjai és a többi szereplők is a jávai nemes
ség soraiból kerülnek elő. A játékokban 300—350 szereplő vesz részt (ezek 
6 hónapi szakadatlan próbák után lépnek föl) és szinte elképzelhetetlen pompát 
fejtenek ki.

A jávai bábjátékok eredete kétségen kívül India. A ma ismeretes wajang- 
játék több mint két évezreddel ezelőtt született meg a mai Britindiában. Már 
a hinduk nagy nemzeti éposza, a Mahábhárata is említ s zu tra  (fonál, zsinór) 
és fapálcikák segítségével mozgatható bábukat. A bábjátékos (szutradhara) 
ezekkel mondatta el a Mahábhárata történeteit.

A Mahábhárata alakjai először tekercsekre rajzolva jelentek meg a néző- 
közönség előtt.

A jávai irodalomban a XI. század elején találhatók csak nyomok a wajang- 
játékokkal kapcsolatban. De az alább említendő w a ja n g -d a la n g  és ke lir  sza
vak képzése még az ősi javán nyelv nyomait viselik magukon. A wajang- 
játékok a szomszédos Báli, Szumatra és Borneo szigetére, ahol nem voltak 
otthonosak, csak a XIV-ik században kerültek, sőt a sziámi n a n g  is, — amely 
kizárólag a Rámájanából meríti történeteit, valószínű, hogy Jávából ered.

Az első wajang-előadásokat a vásárok képmutogatói tartották. Egymás
után mutogatták a képeket, amelyek a Pándavák és Kauravák (Astinák) hő
seit, harcosait, királyait ábrázolták.

A wajang-játékoknak három fajtája van. Az á rn y já té k , a b á b já té k  és a
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tá n c já té k . A legelterjedtebb a wajangnak ősi formája, az árnyjáték (wajang 
annyi, mint árnyék), amely a bőrből kivágott és díszesen aranyozott bábok
nak vászonra való vetítéséből állt. India nyílt színpadait nem lehet elsötétí
teni és így az árnyjátékot csak a sötétség beálltával lehet előadni. A bábjáték
nál a bábok közvetlenül a nézők szemei előtt vannak, a vászon és a fény el
marad és így nappal előadható. A táncjáték lényegében nem egyéb, mint a 
bábjáték, azzal a különbséggel, hogy a bábok helyett emberek szerepelnek. 
Ez azonban a költséges jelmezek, a nagy térség és a szereplők nagy száma 
miatt az idők folyamán leegyszerűsödött és egypár szereplő közreműködésé
vel a szimbolikus táncok előadásából áll. Változatlan, ősi mivoltában csak az 
árnyjáték maradt meg s épen ezért ebben találhatók meg legtökéletesebben 
a Kelet csodás szépségei!

Maga a szöveg nem egyéb, mint a hinduk nagy ősi époszának, a Mahá- 
bháratának egyes részei.

Szinte érthetetlen jelenség, hogy Britindiában a wajang-játék már jófor
mán ismeretlen. A hegyek között még itt-ott fellelhető, a városokban azon
ban már nem található. A britindiai wajang sokkal primitívebb, mint a javán; 
a kartonpapírból kivágott bábok azonban a Mahábhárata és a Rámájana épo- 
szainak nagy harcait adják elő.

A nagyfantáziájú és álmodozó hinduknál már alig van nyoma a wajang
nak, míg a Szunda szigeteken, a javán és a szundanéz álma és eszménye a

A wajang-játékokban főszerepet játszó Pándava-hősök és Krisna tanácskozása.



221

A jávai táncjáték is a Mahábhárata történéseit és héroszait jeleníti meg.

wajang! A Pryai osztály — az arisztokrácia — önművelődésénél jelentős 
szerepe van a wajangnak.

A rd ju n a  (szankritban =  Ardzsuna) a játékok főszemélye, a müveit javán- 
nak kedvenc ideálja. Az uralkodó eszmék és gondolatáramlatok élénken visz- 
szatükröződnek a wajang-játékokban. A különböző korban írt szövegek érde
kes rajzát adják olyan javán uralkodóknak, akik alacsony emberi szenvedélyek 
rabjai voltak és öntudatlanul elkorcsosították saját fajtájukat.

A D a la n g  — az elbeszélő és a bábok mozgatója — csak a történet rövid



szövegét tudja. A párbeszédeket és egyes jeleneteket már saját fantáziájából 
alkotja, csupán arra vigyáz, hogy semmi se maradjon ki az előírt tartalomból. 
A Dalangok — tanítók, a nép etikai nevelői. Minél többet tud a Dalang az élet 
törvényeiről, az erkölcsökről és tudományról, annál érdekesebb és tanulságo
sabb az előadása.

Ha a Dalang a wajang-figurákkal köszönti a Császárokat és Tanítókat, 
vagy a bábokat egymással harcoltatja, akkor ez olyan bámulatos finomsággal 
történik, hogy az ember önkénytelenül is mély csodálatot és tiszteletet érez a 
Dalang művészete iránt. A finom, bőrből metszett bábok, különös, nem emberi 
és mégis oly mélységesen emberi árnyakat vetnek a vászonra, hogy a fogékony 
nézőt megborzongatja a játék misztériuma.

A játék megkezdésekor áldozatokat mutatnak be. Az első áldozat az ár
nyak L á th a ta tla n  L e ik e in e k  szól. Az áldozat kétféle szagos virágból áll s ezek 
egy vízzel telt edényben állnak. Áldozati ének közben körültömjénezik a virá
gokat.

A második áldozatot a L á th a ta tla n  D a la n g n a k  mutatják be. Ez az áldozat 
egy marék vízből, illatos citronellafűből, jószagú „selasi“-levélből és négy szí
nes gyapotból áll. A négy gyapotdarabka piros, kék, zöld és sárga színű. Az 
utóbbi időben ez a második áldozat rendszerint elmarad és helyette a Dalang 
kap egy halom rizst, egy kókuszdiót, cukorpálma nedvéből készült jávacukrot, 
egy élő kakast és két levél dohányt.

A  g a m e la n  m e g szó la l. A  „gambang“ mély fahangja tölti meg a levegőt. 
A  D a la n g  é n eke ln i k e z d !

Ez az ének az É le t-Im a , amely megeleveníti az árnyakat. Évszázadokon át,
változatlanul szállt nemzedékről 
nemzedékre ez a magasztos kö
nyörgés.

A z  é n e k  e lha l és az árnyak el
kezdenek rezegni . . .

A wajangnak négy főrésze van. 
A b e v e ze té s , amelyben a Dalang 
bemutatja a főszereplőket s röviden 
elmondja az elkövetkezendő esemé
nyeket. A  harc éjfél felé, a ta n u l
sá g  hajnalban és . . . virradatkor a 
b e fe je zé s .

Elmerülve a lassan szálló töm
jénfüstben, gyönyörködve a ga
melan ritmikus zenéjére mozgó ár
nyak finom vonalaiban, elfogja az 
embert a vágy, hogy megértse ennek 
a misztikus játéknak mélységeit.

Mit jelentenek az á rn y a k ?
Mit jelent az a fehér v á szo n , 

amelyen az árnyak mozognak?
Mit jelent a k is  o la jm écses, 

amely megvilágítja a hátteret?
Mit jelképes a D a la n g , a bá-

A Bhimát ábrázoló jávai wajang-figura. bük mozgatója?
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Mit jelképeznek a finomrajzú 
b á b o k  és

Mit jelent a t i to k z a to s  heg y , 
amely előtt a történetek eljátszód- 
nak?

Kell, hogy mindennek mélyebb 
jelentősége legyen, mert ha csak 
egyszerű bábszínház lenne, akkor 
nem élte volna át változatlanul sok 
évszázad viharát; az örökké hul
lámzó közízlés eltemette volna s ma 
már nyoma sem volna.

Az á rn y a k  a V á lto zá s t jelképe
zik, amely minden formának közös 
tulajdonsága. Az egész természet, 
éppen úgy, mint az egyes ember, 
örökös változásnak van alávetve.
Országok, világok eltűnnek, esemé
nyek elmúlnak, emberek meghalnak, 
hogy más formában újra éljenek.
Mert semmi sem szűnik meg és 
semmi sem vész el, csak változtatja 
formáját. Érzések, szavak, tettek 
jönnek-mennek, akárcsak az ár
nyak, de a gondolkozás alkotó ere
jétől ismét újra születnek, hogy is
mét elpusztuljanak. Javán felfogás szerint, az ősidőkben csak árnyak voltak 
a földön és az emberalakú árnyakból születtek a húsból, vérből való emberek. 
Ezek az emberi fejlődés csirái, az örök formák, melyekből a Fajok születnek.

Ez a wajangok — Árnyak — mélyebb jelentősége s ezért választották 
a javán faj ősi vezetői az Árnyjátékot a nép tanítójának. Ezekből a játékok
ból tanulja meg a tömeg az erkölcsös élet eszméjét, az egyes ember pedig 
a maga belső világát megismerni és megérteni.

A D a la n g n a k  többféle jelentése van. A tömeg előtt: ő a B a ta ra  G uru , az 
Is te n sé g , aki az árnyakat vezeti és az élet drámáját játszatja velük a földönt 
Az egyes ember előtt ő a F ö ld  K irá lya , aki a fajokat háborúba vezeti, tanítja 
őket, majd ismét máskor csapásokkal büntetni, hogy örökkön éreztesse létezését. 
Ő a F a jo k  V e ze tő je .

Mi mindnyájan az ő árnyékai vagyunk. Minden fajnak van saját veze
tője, akik a föld Nagy Dalangját ösmerik el uruknak.

Remetének is nevezik őket. Ők a Fajok nagy Tapa-i, akiktől a fajok fej
lődése függ.

Ma is vannak javán remeték, kik mint Dalangok lépnek fel, hogy követői
ket megtanítsák az élet művészetére.

A Dalangok a Wajang apjai, az ő akaratuk folytán élnek a bábok, az ő 
akaratuktól függ a bábuk egyéni élete.

A vá szo n , — amelyen az árnyak megjelennek — a V ilá g o t jelképezi. *

* Ez ősi ind gondolat. A hinduk Sívá-t, a pusztító és újrateremtő nagy istent a Nagy 
Játékmesternek nevezik. (Szerk.)

Bhima figurája a Báli szigeti wajang-játékban.
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Keleti felfogás szerint a világ egy tükör, amelyben az árnyak visszatük
röződnek és ebben látja a Dalang az Árnyak fejlődését. Az árnyak jönnek, 
mennek, változnak. Csak egy pont marad változatlan és ez a F é n y . A kis olaj
lámpa — a Blentjong — nélkül nem láthatnánk az árnyakat s ha az olajlámpa 
nem volna, a vászonnak — a K e lir -nek sem volna célja, rendeltetése.

A Blentjong és a Kelir elválaszthatatlanok egymástól, mint ahogy a test 
és a lélek fogalma összetartozik. Vagy ahogy a javánok szimbolikusan mond
ják: Manik és Maya — a S ze lle m  és a z  A n y a g  — együtt fejlődtek ki a M in -  
d e n sé g b ö l!

A Blentjong — az olajlámpa fénye — változatlanul egyforma marad, te
kintet nélkül arra, hogy a wajangok szeretnek vagy gyűlölnek, harcolnak, 
vagy békességben élnek. — Csöndesen, észrevétlenül ég a fény, minden vál
tozáson és időszakon keresztül és vetíti az Árnyakat a Kelirre, szüntelenül vi
lágít a wajangok drámájára.

E z  a fé n y  a z  ö n tu d a t s z im b ó lu m a . Az öntudat a fejlődés minden szaká
ban megvan. A fény — az öntudat — az emberi élet alapfeltétele. E fény nél
kül nem lennének árnyak, e fény nélkül a fajok nem fejlődhetnének. Az ön
tudat teremti a gondolatot. A gondolat mozgatja a fajok életét.

A  G a m ela n  lá g y  z e n é je  e lha llga t. Egy nagy, furcsa árnyék jelenik meg 
a vásznon. A Dalang énekelve megmagyarázza az árnyékot.

Balra egy hegy, melyen fa áll, jobbra templom, melynek bejáratát B a -  
n a sp a ti-fejek (szanszkrit: = V a n a szp a ti, V a n a p a ti, „az Erdő Ura“) és két 
sárkány őrzik. Középen erdő vadállatokkal, majmokkal, sakálokkal és mada
rakkal. A fa, mely a hegyen áll, a W a rin g in -su n g sa n g o i ábrázolja, amely gyö
kereit a levegőbe és koronáját a földbe ereszti. Ez a fa a L é t szimbóluma. 
Az emberiség elágazását, a Népek és Fajok összességét jelképezi.

Az űrben eredünk és a földben tűnünk el!
Elől a h e g y  lá tha tó , a templombejáratot őrző sárkányokkal és Banaspati 

fejekkel, emellett húzódik az erdő a majmokkal, sakálokkal és madarakkal.
Ez a kép a z  em b er  b e lső  lénye . A hinduk és javánok az emberi lélek út

jait őserdőhöz hasonlítják, amelyben a sakálok a gyűlöletet és félelmet, a maj
mok a cím és rang utáni vágyakozást, a madarak a könnyelmű, meggondolat
lan érzéseket és cselekedeteket fejezik ki.

A hegytetőre vezet: a D ja la n -U tta m a  — a M e g d ic ső ü lé s  Ú tja . A lélek 
azonban sokszor eltéved az erdőben és nem találja meg az ösvényt. Aki azon
ban a hegytetőt eléri, az látja az egész hegyet, sőt a hegy belsejét is, mert ott 
van a G uha , — a Barlang — amely a hegy belsejébe vezet.

A barlangnak e g y  lakója van: N a g a . Naga olyasvalamit jelent, ami „nem 
megy“, „nyugalomban van“, valami, ami „örökös mozdulatlanságban áll“.

A b a rla n g  a z  em b e r isé g  s z ív é t  jelképezi. Aki a dolgok szívéig hatol, az 
megérti a Kezdetet és a Véget. De ilyenek csak kevesen vannak!

íme, az Árnyjáték, az Élet nagy Játéka, amelyben a z  á rn y a k  m i v a g y u n k !
Mihelyt a hegy képe megjelent, előtűnnek a főszemélyek és megkezdődik 

a tulajdonképeni játék — a Bharatayuda — (szanszkrit =  Bharatajuddha) 
a Bháraták harca.

Bharata annyit jelent, mint szikra, fénypont, vagy blentjong,* amely a
* Bharata az ind mitholóiában eredetileg Agni tűz- és /ényisten egyik neve, szósze

rinti „amit fenn kell tartani“, — „amit ápolni kell1, (hogy ki ne aludjék, meg ne szűn
jön). Bharata volt a Mahábháratában szereplő hősi nemzetség ősének a neve is. Bhárata 
(az első a megnyújtásával) szanszkritul Bharata leszármazottját, utódját jelenti. (Szerk.)
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wajangban az öntudatot jelképezi. A harcot tehát az em beri ö n tu d a t vezeti. 
A helyet, ahol a harc folyik, K u ru k sé tro -n a k  (szanszkr. Kuruksétra: „Kuru 
mezeje“) hívják.

Pándu annyi, mint terméketlen; a terméketlenség aszkétatulajdonság. A 
Pándu-fiak (Pándavák) tehát az aszkétaságot, a lemondást, az alázatosságot 
jelképezik, míg a Kuru-had a harcot, erőszakosságot, elszántságot szimboli
zálja. És jellemző a hindu felfogásra, hogy a harcokban mindig a Pándavák 
győznek, jóllehet vértezetlenül és kisebb számban mennek a harcba, mint a 
Kauravák.

Ez a Wajang tanítása.
A főszemélyek megjelennek a vásznon. P á n d u  ö t f ia  megkezdi szerepét 

a nagy játékban.
Az első a nyugodt, királyi Ju d is tira  (szanszkr. Juddhisthira). Második 

a vad külsejű B im a  (sz. Bhima). Mellettük áll az alázatos A rd ju n a  (a javá- 
noknál hetvennél több neve van). Azután megjelenik a két ikertestvér S a h a -  
d éw a  (Szahadéva) és N a k u la . Utánuk következik a három női P á n d a va  
D e w i (Dévi) K u n ti, a Pándavák anyja, D ra u p a d i, a kísérőnője és S e r i K a n d i  
(szanszkr. Sikhandi) az „asszonyférfi“, aki a harcban Bisjmát (Bhisma), 
Ardjuna ellenségét öli meg.

A Kelir baloldalán állnak a K a u ra v á k  a la k ja i: a hatalmas B is jm a , D roona  
(Dróna) vagy Durna, D u r jo d a n a  (Durjódhana) és ennek anyja, G ándhári, 
aki 101 gyermeket szült.

Ezek a Wajang főbb alakjai.
A Pándavák legidősebb sarja Jud istira , az állhatatos, aki a K ö te le ssé g  

V irága  nevet kapta. Ez a király állhatatos volt minden kötelességében és a „tö
kéletes ember“ mintaképe lehetett volna, ha. egy nagy gyöngesége nem so
dorta volna bukásba. Ez a kitűnő király szenvedélyes játékos volt és ezért 
sohasem juthat a mennybe, hanem örökké bolyong a világűrben egy kutya 
kíséretében.*

Ha meggondoljuk, hogy a szerencsejáték szeretete az indiai népeknek 
még ma is legnagyobb és legkárosabb szenvedélye, akkor megértjük a taní
tást, amely Judistira örökké bolygó alakjában rejlik.

Pándu második fiát B im á -nak, az Ijesztőnek, a M in d e n t e ln ye lő n ek  hív
ják. Ez az alak a legmisztikusabb a Wajangban. Jáván már rég nem játszot
ták ezt a történetet, mert a javánok szerint szerencsétlenség éri azokat, akik 
előadják. Egyes felfogás szerint Bima az Én, az egyén megtestesítője. Az 
örökké küzdő, önző, mindent elnyelő harcos Én-t ábrázolja.

A rd ju n a  a javánok kedvenc alakja. Neve annyit jelent, mint E zü s tc s illo -  
g á sú  és szimbolikus jele a félhold. Ardjuna a wajang-történetekben a legyőz
hetetlen hős és az asszonyok kedvence. Ő mindig kész szeretni és harcolni. 
Az egész Wajang-irodalmon keresztülvonul az ő alakja. Ha Ardjuna táncol, 
akkor oly lágy és nőies, mint egy táncosnő a Wajang Wangban: a Tánc
játékban. Ha harcol, akkor olyan erős és ügyes, mint egy tigris és ha szeret, 
akkor olyan csábító, hogy senki sem tud neki ellentállni. Ardjuna az Ezüst- 
csillogású, a győzhetetlen, aki minden harcból erősebben és megtisztultan jön 
ki. Ardjuna a Hős, aki minden javánnak eszményképe. Mindig három bohóc

* Az eredeti Mahábháratában Juddhisthira, vezeklés után, a mennyei dicsőség osz
tályosa lesz. (Szerk.)
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kíséretében jelenik meg. S u n a r , P e trá k  és N a la g a re n g  a három bohóc neve. 
Ők mindenhová híven követik Ardjunát és mintegy szimbolizálják a Barátsá
got, amelyre minden embernek szüksége van, hogy győzedelmesen haladhas
son az Éléten keresztül.

' A játékokban állandóan ijesztő külsejű wajangok fordulnak elő. Ezek a 
R á k s a s z á k  és D á n a v á k  s a bűnöket ábrázolják, amelyeket az ember életében 
elkövet és belsejében rejtve hordoz. Ardjuna egyetlen kézmozdulattal veri visz- 
sza őket és ezt — mint ő maga mondja — az Igazság fegyverével teszi.

A legnagyobb Kuru — B is jm a  — a Rettenetes. Ő a faj tanítója. Az ő 
halála után meglazultak az erkölcsök, a törvények elvesztették tekintélyüket és 
az Igazság eltűnt. Seri Kandi — az asszony — ölte meg csellel.

A Kuru nemzetség másik nagy tanítója D ro o n a  volt, ez koponyát jelent, 
amelyben a gondolatok születnek.

D uryo d cm a  a Kuruk harmadik nagy fia, a N e h e ze n  L e g y ő zh e tő . Ő is kö
telességtudó ember, jó uralkodó, azonban embertársai között mindig és min
denben első akar lenni. Ez okozta bukását is. Mindent kockára tesz, amikor 
vetélytársa akad és. ekkor W ru k o d o ro  (szanszkr. Vrikódara, szószerint „Farkas- 
gyomrú“) — a M in d e n t E ln y e lő  — legyőzi őt, a nehezen legyőzhetőt.

A Wajangban az élet minden mozzanatára, a népeket teremtő és irányító 
gondolatoktól az egyes ember apró-cseprő dolgáig találhatunk példát és taní
tást, amelyek megmutatják a helyes utat, formálják, csiszolják a jellemet, neve
lik az egyént és ezáltal szívóssá, kitartóvá edzik a fajt.

Ezért a Wajang, az örök, az elmúlhatatlan és igazi dráma.

A K ÍN A I C SÁSZÁRCSATO RNA.
A Földgömb részére írta Friedrich Kari, a tientsini bír. német követség tisztviselője.

Fordította Takács József ár.

Egy berlini úrral a mandzsuriai ügyről folytatott beszélgetésem során 
szóbakerült az is, hogy az európaiaknak a japániak bizonyára sokkal rokon
szenvesebbek, mint a kínaiak, mert amazok kultúrnép, míg a kínaiak ,,műve
letlen félbarbárok“. Mivel ő „kultúra“ alatt nyilvánvalóan a mai technikai civi
lizációt értette, megkérdeztem tőle, gondolt-e a kínaiak hatalmas műszaki al
kotásaira, mint amilyen a híres kínai fal vagy a Császárcsatorna, és amikor 
ezeket az óriási keletázsiai építményeket összehasonlítottam a mellettük ugyan
csak eltörpülő el-gízai piramisokkal és a római Colosseummal, be kellett val
lania, hogy ha Kína a technika mai haladottságával nem is tart lépést, kultúra 
dolgában mégis felveheti a versenyt más — nyugati — népekkel is.

Ez a beszélgetés jutott eszembe nemrég, amikor a Császárcsatornán Tien
tsin (ejtsd: tyen-cin)* közelében átutaztam. Ha meggondoljuk, hogy a világ

* A kínai földrajzi neveket a Postal Guide félhivatalosnak tekinthető latinbetűs, an
golos átírásában használom és zárójelben adom a kínai kiejtés magyaros megközelítőjét. 
Ezt tartom a kínai nevek átírása legcélszerűbb megoldásának, mert így nem kell meg
jegyeznünk azt a harmadik, az angolból hibásan átírt névalakot, amit iskolai térképein
ken lépten-nyomon vagyunk kénytelenek tapasztalni. (Fordító.)
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nak ez az emberi kezek teremtette leghosszabb víziútja, a Yünho (jün-hó) 
vagy „Nagy csatorna“ 1400 km hosszú, építését megbízható történeti adatok 
szerint Kr. e. 540-ben kezdték meg, immár csaknem kétezerötszáz éve hasz
nálják, akkor a kínaiakat éppenúgy csodálnunk kell, mint a régi egyiptomia
kat, akiknek nagy emberi alkotásait méltán bámuljuk. A kínai nagy falnak leg
alább a nevét a legtöbb európai ember ismeri, a Császárcsatornáét már ke- 
vésbbé és éppen ezért érdemes vele foglakozni akkor, amikor Kína egyébként 
is az általános érdeklődés középpontjában áll.

Hatalmas vízi műútjukat a kínaiak „adófolyó“-nak is nevezik, mert rajta 
kellett szállítaniok a rizsből és egyéb terményekből álló szolgáltatásokat a 
vidékről a fővárosba. A csatorna Hang-nál (hann, nemrég még Hangchow, 
hann-dzsó), Kína Velencéjénél, a Shanghaitól délnyugatra fekvő régi keres
kedővárosnál kezdődik és Tientsinnél végződik. Végigvonul Keletkína parti 
síkságán, a tengerpart vonalával közel párhuzamosan. Évszázadokon át kö
tötte össze a csapadékos, termékeny déli országrészt a szárazabb északival, 
mint legközvetlenebb víziút, kapcsolatban volt a birodalom nyugatkeleti irányú 
folyamóriásával, .a Yangtzekiang-nal (jann-dzö-tyann) is. Kr. u. 1320 körűi 
a Császárcsatornát 
a leggondosabb mó
don átépítették. —
Vízépítő mérnökök 
és munkások ezrei 
foglalkoztak a mun
kával, gátakat, töl
téseket emeltek, zsi
lipeket és összekötő
csatornákat építet
tek a tápláló folyók
hoz és tavakhoz, 
egész folyómedrek
ből vezették át a 
víztömegeket új 
medrekbe. Ha a csa
torna vonulását egy 
jó kínai térképen fi
gyelemmel kísérjük, 
el kell ismernünk azt 
a számító ügyessé
get, amellyel a 
művet megalkották.
Biztos hajózóvona
lat nyújtottak a kínai 
belső kereskedelem
nek, olyan hosz- 
szút, amely a teljes 
kínai tengerpart fe
lehosszát teszi ki és 
függetlenítették az 
áruszállítást a ten
geren gyakran fel- A kínai Császárcsatorna és a környező terület térképe.
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lépő időjárási vagy háborús veszélyektől. Szívén is viselte a csatorna sor
sát minden kínai kormányzat, csupán a legutóbbi uralkodók voltak elfoglalva 
más gondokkal (mint az idegenek benyomulása az országba, a Taiping-láza- 
dás, stb.) annyira, hogy a csatorna karbantartásával keveset törődhettek. 
A gőzhajózás megindulása is csökkentette a csatorna értékét azzal, hogy az 
adótermények szállítása gyorsabbá vált a tengeri gőzhajók igénybevételével.

Mindamellett a Yünho manapság is a kínai tartományközi kereskedelem 
főütőere maradt. Némelyik pontján teherhajók és bárkák egész flottái népesí
tik be és bonyolítanak le jelentékeny árucserét. Máshelyütt, a népes városok 
közelében, a csatorna nemcsak teherárut hordoz vizén, hanem ezer és ezer tisz
tán, barátságosan berendezett csónakházat is ringat, s ezeket nem a szegény 
hajósosztály, hanem a legtöbb esetben módos emberek lakják. Sok ilyen úszó, 
jobban mondva lehorgonyzóit lakóbárkán szórakozóhelyek is csalogatják a mu
latni vágyókat. Régebben, a császárság idejében, a kiszolgált, „kényszernyug
díjazott“ mandarinok béreltek nagyszámmal ilyen csónaklakásokat, ahol kény
szerű szabad idejüket, szolgahadukkal együtt minden nagyobb költség nélkül 
eltölthették. Éppen azokban a városokban, amelyek jólétüket és növekedésüket 
a Császárcsatornának köszönhették, gyülekeztek tömegesen ilyen nyugdíjas 
tisztviselők, akik újraalkalmaztatásuk reményében csak a kellő pillanatot vár
ták, hogy ezen a mesterséges víziúton, mely a folyókkal összeköttetésben ál
lott, háznépükkel együtt bármelyik irányban nyomban elutazhassanak. A nagy
kiterjedésű Kínában egyébként már régen szokásban volt nagy utakat csónak
házon megtenni és mind a kereskedő, mind pedig a jómódú polgár szívesebben 
utazott vízen, mint szárazföldön. Még néhány évtized előtt is gyakran lehetett 
az ország folyóin olyan címeres hivatalos bárkákat látni, amelyeken kisebb- 
nagyobb császári méltóságok szolgálati ügyben utazgattak.

A Császárcsatornának a meglevő folyók és tavak kihasználásával igen 
erősen megépített víziútját eredetileg mindkét oldalán hatalmas kőlapokkal bé
lelték ki és az el-gízai piramisokhoz hasonlóan ezeket a töltéseket is gránit
lapokkal burkolták. Ezek sok helyen még most is épek, sértetlenek, a legtöb
bet azonban a Taiping-császár vad, pusztító hordái mintegy 80 évvel ezelőtt 
tönkretették. A helyreállításhoz hiányzott az eszköz és az erős akarat. A hatal
mas zsilipkapuk, a csodálatos ,,tevehát“-hidak, a hídpillérek művészies kikép
zése mai napig is tanúskodnak az építők technikai képességeiről. Marco Polo é$ 
más utazók leírásaiból kitűnik, hogy a csatornán már a Kr. utáni XII.—XIII. 
században nyüzsgött a sok mindenféle vízi alkalmatosság.

Számtalan bárkájával, csónakházával és egyéb járműjével a csatorna képe 
még ma is festői. Sok kínai, sőt külföldi festő is gyakran választotta témáját 
a Császárcsatorna tájképi szépségeiből. Valóban, a hidak kőfaragásai — ele
fántok, orszlánok, egyszarvúak, majmok, tevék domborműveivel —, a széle
sen terpeszkedő hídívek, az alattuk elvonuló vitorlások, a festői parti falvak és 
városok, a síkságok és fás-bokros domboldalak olyan sokasága a művészi té
máknak, amiből nehéz is választani. Aki ismeri Velencét, az tudja, hogy meny
nyire vászonra kívánkozik ennek a városnak képe: ehhez fogható részletek is
métlődnek meg Kínában a Császárcsatorna mentén, még groteszkebb, még 
festőibb formában, mint Velencében. A római aquaeductusokra emlékeztet az 
az óriási hídépítmény, amely a csatornát a Yangtze-től északra mélyen a folyó 
szintje alatt fekvő síkságon át körülbelül három méter magasságú kőpillére
ken vezeti.

Az újabb korban a Császárcsatornával párhuzamos irányban vasútvona-
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A Császárcsatorna részlete, Wukiang falairól nézve. (Cholnoky Jenő rajza.)

lak épültek. Mégis számtalan vízijármű úszik a csatorna vizén, éppenúgy, mint 
évszázadokkal ezelőtt, fel és le, mert hiszen a vízi teherszállítás még mindig 
olcsóbb, mint a vasúti. Kínának érdekében állana a csatornát eredeti jelentő
ségére visszaállítani: ez minden vasúti és légi közlekedés ellenére is kifizetőd
nék. Mint ahogyan az északi óriási fal évezredeken át megvédte Kínát a pusz
ták népeinek támadásától, úgyanúgy a Császárcsatorna is betöltötte rendelteté
sét. Mindkét hatalmas építmény csodálatraméltó emléke a kínai építőművészet
nek. Tanúi annak, hogy Kína egykoron minden tekintetben nagy birodalom volt.

H A R C  AZ É L E T É R T .
Irta H é d in  S v e n *

... Keletturkesztán nagyobb része a Föld legrettenetesebb sivatagja, — a 
Takla-makán. Északkeletről délnyugatnak egész Ázsián és Afrikán kiszáradt 
folyómederhez hasonlóan óriási sivatagövezet húzódik végig: a Gobi, Mongo
lia legnagyobb része, a Takla-makán, a Turáni alföldön a Kizil-kum és a Kara
kum, Perzsiában a Kevir és más sivatagok, Arábia sivatagjai és végezetül a

* Szemelvény a szerzőnek „Von Pol zu Pol“ című, F. A. Brockhaus kiadásában, 
Leipzig, megjelent könyvéből. (A kiadó engedélyével.)
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sorozatot lezáró Szahara. Ennek a Csendes óceántól az Atlanti óceánig húzódó 
sivatagövezetnek egyik tagja a Takla-makán.

A Takla-makán nyugati részében éltem át ázsiai tizennégy éves kutató és 
vándor életem legrettenetesebb napjait. 1895 áprilisában a Jarkend darja mel
lett fekvő Merketből keleti irányban a Chotan darja partjáig akartam a sivata
gon, kb. 300 km szélességű útvonalon, áthatolni. Tapasztalt vezetőm, négy 
szolgám, nyolc tevém és két hónapra elegendő élelmiszerem volt, mert azután 
Tibeten át szerettem volna az utamat folytatni.

Kezdetben minden rendben ment. Április 23-án egy tó legkeletebbre ki
nyúló öblétől is búcsút vettünk, előbb azonban meghagytam embereimnek, 
hogy 10 napra való vizet rakjanak fel a tevék hátára. Azután hamarosan a 
homoktenger folyton magasabbra emelkedő homokbuckáin baktattunk már, az 
egyes gerincek magassága végezetül a 60 métert is meghaladta. A vihar a ho
mokot vastag felhőkbe kavarta fel és homokkal töltötte meg a szájunkat, az 
orrunkat és fülünket is.

Április 25-én reggel arra a végtelenül kellemetlen felfedezésre jutottam, 
hogy embereim határozott parancsom ellenére csak két napra való vizet hoz
tak magukkal, abban a reményben, hogy legfeljebb két-három nap múlva 
úgyis találunk olyan helyet, ahol könnyen áshatunk kutat és vízkészleteinket 
felújíthatjuk. A remény megmaradt reménynek és az eget borító esőfelhők is 
tovább vándoroltak anélkül, hogy egy csepp esőt is kaptunk volna belőlük. 
Ilyen körülmények között ivóvizünket már csak kortyonkint oszthattam ki.

Április 27-én már kénytelen voltam két tevét és készleteim bizonyos ré
szét visszahagyni. A következő napon borzalmas északnyugati vihar támadt, 
vastag, átláthatatlan homoktömegeket kavart fel, úgyhogy a nappal valóság
gal éjszakává változott és az ember csaknem a homokba temetettnek érezte 
magát. A tevék lefeküdtek, fejüket a szélmentébe fordították, mi pedig a fejün
ket a tevék alá fúrtuk, nehogy a homokban legyünk kénytelenek megfulladni.

Utolsó vízkészletünk megmagyarázhatatlan módon megcsappant: április 
30-án már csak összesen x/ 3 liter vizünk volt! És ebben az elkeseredett hely
zetben kapta rajta Izlam bej, egyik hűséges kísérőm, a vezetőmet, amint az 
utolsó vizünket szopogatta. Embereim megölték volna a tolvajt, ha hirtelen 
közbe nem lépek. Amikor este az utolsó cseppeket is szét akartam osztani, 
Kazim és egy másik a szomjúságtól félholt ember — azoknak is a nyakára há
gott. Május elsején már csak avasodott és a tevék részére fenntartott növény
olajunk volt. Engem a szomjúság rettenetesen kínzott, hiszen egy napja már 
egy csepp vizet sem ittam. Kétségbe voltam esve és csaknem az eszemet vesz
tettem; a szomjúság érzésétől, a víz utáni vágytól egy pillanatra sem tudtam 
megszabadulni és szinte éreztem, amint a szervezetem kiszárad. Főzőkészülé
künk részére egy üveg kínai pálinkát hoztunk magunkkal. Ittam belőle — 
körülbelül egy vizespohárnyit —, de azután eldobtam az üveget, hogy alatto
mos tartalma a homokba szívódjék.

Ez a cudar ital megtörte az erőmet. Amint a karaván a homokbuckák kö
zött tovább ballagott-, már nem tudtam követni. Négykézláb csúszva-mászva 
húzódtam utána. A tevék nyakába akasztott csengők olyan szépen, élesen szól
tak a csend országában, de a hangjuk mindig gyöngébb lett és végezetül elhalt 
a távolban. Körülöttem a néma sivatag, minden oldalról csak homok, homok 
és homok...

Lassan követtem a többiek homokba taposott nyomát, míg végre egy ho
mokbucka gerincéről ismét megpillanthattam a karavánt. A tevék lefeküdtek,
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Kazim a földön ült, kezét az arcához szorította és már félrebeszélt, egy lélek- 
zetvételre sírt és nevetett; egy másik, Muhamed sah, Allahtól könyörgött segít
séget. Levágtunk egy tyúkot és megittuk a vérét. Azután egy magunkkal hozott 
birkára került a sor, de annak a vére olyan vastag és utálatos szagú volt, hogy 
még a kutya sem akarta meginni. Kísérőim még a tevék vizeletétől sem riad
tak vissza! Mindazt, ami pillanatnyilag nélkülözhető volt, egy sátorban lerak
tuk, közöttük fényképezőgépeimet is kb. 1000 lemezzel. Vezetőm már teljesen 
eszét vesztette, száját homokkal tömte tele és azt hitte, hogy az víz. Ő és 
Muhamed sah örökre a sivatagban maradtak.

Este Izlam bej sem tudott tovább jönni. Csak Kazim követett vizet kereső 
utamon. Ásót, vizeskancsót és a zsírosfarkú birka íarháját hozta magával. Ná
lam csak óra, iránytű, egy darab papiros, két kis doboz konzerv, csokoládé, 
gyufa és 10 cigaretta volt. Enni semmit sem tudtam, mert a torkom annyira 
kiszáradt, hogy nem tudtam nyelni.

Éjfél volt. A sivatag hajótöröttéi voltunk és valahol partot kerestünk. 
Amint Izlam bejt elhagytuk, mellette égő lámpa állott és ahogyan Kazimmal 
távolodtunk, a gyenge fény teljesen elveszett az éjszakában.

Olyan könnyen voltunk öltözve, amilyen könnyen csak lehetett. Kazimon 
néhány vékony lepel, még a sapkáját is elhagyta, tőlem kért zsebkendőt, hogy 
a fejét bekösse. Rajtam fehér orosz sapka, gyapjú alsóruha, sűrű gyapotszö
vetből készült fehér felsőruha és kemény svéd csizma. Elhagyott sátrunkban 
átöltözködtem, hogy tiszta külsővel készüljek a halálra.

A kétségbeesés elhatározásával és erőfeszítésével igyekeztünk mennél 
messzebb jutni, de két óra múlva már olyan álmosak voltunk, hogy le kellett 
pihenni. Az éjjeli hideg azonban négy óra felé tovább hajszolt. A nap folya
mán a forró meleg 12 órára teljesen kimerítette minden erőnket. Egy északnak 
néző homoklejtőn Kazim még az éjjeli hűvös hőmérsékletet őrző mélyebb ho
mokrétegbe mély gödröt ásott, teljesen levetkőzve ebbe bújtunk be, úgyhogy 
csak a fejünk látszott ki. A napsugaraktól úgy védekeztünk, hogy az ásó nye
lére minden holminkat felakasztottuk, hogy árnyékot vessen ránk. Csak 
hat órakor cihelődtünk fel és azután még hét óra hosszán át gyalogoltunk. De

A Takla-makán sivatag.
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közben mindig gyakrabban és gyakrabban kellett pihenésre megállani, mígnem 
egy órakor egy homokbuckán aludtunk el. Három óra hosszáig feküdtünk, 
azután ismét tovább vonszoltuk magunkat kelet felé. Az iránytűt állandóan a 
kezemben tartottam. Felvirradt immár május harmadika is. Hajnalhasadáskor 
Kazim hirtelen megtorpant és anélkül, hogy egy szót is szólott volna, kezével 
keletnek mutatott. A távolban kis elmosódott sötét pont látszott, — egy tama- 
riszkuszi Ez a szerencsétlen növény is csak úgy élhetett a sivatag tengerében, 
hogy gyökerét a talajvíz szintjébe mélyítette. Oda vonszoltuk magunkat és az 
állatokhoz hasonlóan habzsoltuk a tainariszkusz nedvdús leveleit. Egyideig 
hitvány árnyékában pihentünk, azután ismét tovább-tovább, míg j/^lO-kor, 
csaknem eszméletlenül, egy második bokor tövében le nem roskadtunk.

Ismét beástuk magunkat a homokba, pihentünk anélkül, hogy egy szót is 
szólottunk volna egymáshoz. Virradat felé tántorgó lépésekkel vonszoltuk ma
gunkat tovább. Körülbelül három órai vándorlás után Kazim ismét hirtelen 
megállóit, a homokbuckák között valami sötét tárgy látszott: három magas, 
pompás lombozató nyárfa. Nagy reménységgel gondoltunk nedvet tartalmazó 
leveleire, de csalódtunk: a levelek túl keserűek voltak! Kárpótlásul addig dör
zsöltük magunkat a falevelekkel, míg a bőrünk jól be nem nedvesedett.

Szerettünk volna ezen a helyen kutat ásni, de az ásó kiesett erőtlen ke
zünkből. Nekiestünk a homoknak és a körmünkkel akartunk gödröt vájni, de 
ezt a munkát sem tudtuk hosszabb ideig folytatni. Száraz ágakat gyűjtöttünk 
és nagy tüzet raktunk, hogy ezzel Izlamnak a felénk vezető utat megmutathas
suk és hogy esetleg a Chotan darja mentén húzódó karavánút vándorainak 
figyelmét magunkra felhívjuk.

Május 4-én reggel négy órakor indultunk ismét útnak. Öt órai kínlódás 
után már egy lépést sem tudtunk megtenni. Kazim olyan gyenge volt, hogy a 
homokba nem tudott magának pihenőre gödröt ásni. Én még be tudtam temet
kezni és tíz órát feküdtem ott, anélkül, hogy a szememet le tudtam volna húnyni.

Milyen elviselhetetlenül lassan halad ilyen körülmények között a Nap vé
gig az égboltozaton. Amint végre alkonyat felé nőni kezdtek az árnyékok, én 
indulásra készülődtem, Kazim halkan suttogva mondta, hogy nem tud tovább 
jönni. Annyira érzéstelen voltam, hogy még el sem búcsúztam a szerencsétlen
től, amikor a sötétségben bizonytalan utamra indultam. Éjfél után egy tama- 
riszkusz bokor tövében rogytam össze. A csillagok, mint rendesen, a legszebb 
pompájukban tündököltek, a sivatag csendjét semmiféle idegen hang sem törte 
meg, semerre sem hallatszott valami élőlény jeladása; — a rettenetes csendet 
egyedül szívem verése és órám ketyegése tarkította. Egyszerre homokzizegés 
hallatszott:

— Te vagy az, Kazim? — kérdeztem.
— Igen, uram — susogta vissza.
— Menjünk még együtt tovább egy kicsit — mondottam és ő reszkető 

térddel engedelmesen követett.
Azután, hogy a testünk valósággal olyan száraz volt már, mint a perga

men, a szomjúságérzés nem kínzott tovább. De az erőnk egészen a végefelé 
járt. Hosszú útszakaszokon négykézláb vonszoltuk magunkat és olyan kábul
tak és közönyösek voltunk, mint amilyenek a holdkórosok lehetnek. Bizonyos 
idő múltán újra erősebb öntudatunkra ébredtünk: emberi nyomokat fedeztünk 
fel! Ügy látszik, hogy a folyómenti pásztorok meglátták jeladó tüzünket és ke
resnek bennünket. A meredek homokbucka oldalának vezető nyomokat követ
tük, — ott a homok keményebb volt és jobban meg lehetett a nyomokat látni,,
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A „haláltábor“ a Takla-makán sivatagban. (Hédin Sven rajza.)

— és ekkor ráismertünk! „Ezek a mi nyomaink!“ — mondotta Kazim elhaló 
hangon, — „körbe jártunk“. A legnagyobb csalódással, mélységesen leverten 
és a halálos fáradságtól lesujtottan vágódtunk végig a homokon.

így köszöntött ránk május ötödik napja. Csak másfélórát aludtunk. Kazim 
kétségbeejtő látványt nyújtott. Megdagadt nyelve fehér és száraz, ajka egé
szen kék volt. Testét görcsös csuklás remegtette, — úgy látszott, mintha a vég 
közeledne. A vér vastagon folyt ereinkben, úgy éreztük, mintha a szemünk és 
a csuklóink kiszáradtak volna. Amint a Nap felkelt, a keleti szemhatáron egy 
sötét vonal látszott. Az csak a Chotan darját kísérő parti erdő lehet! Még egy 
utolsó erőfeszítés, hogy ezt a sötét vonalat még valahogy elérjük, mielőtt a 
szomjúság és a fáradtság végez velünk. Egy kisebb mélyedésben nyárfa
csoport állott.

Itt szerettünk volna maradni, mert a parti erdő még olyan távolinak lát
szott, de a kútásáshoz nem volt már erőnk. Négykézláb másztunk tovább.

Végre megérkeztünk. Az agyam olyan zavart, kusza volt, mintha valami 
rettenetes álmot láttam volna. Az erdő buja zöldben pompázott, a fák között 
fű és egyéb aljanövényzet bőségben akadt. Mindenféle vadállat: tigris, farkas, 
róka, szarvas, antilop, gazella, nyúl nyomát lehetett látni. A madarak esti imá
jukat fújták és a rovarok zümmögése megtöltötte a levegőt. Körülöttünk min
denütt csattanó, örvendező élet!

A folyó tehát nem lehetett messze, de átgázolhatatlan tüskés bozót, szél
től döntött fák garmadája zárta el előlünk az erdőn át vezető utat. Ekkor tisz
tán kivehető ló és emberi nyomokra akadtunk! A nyomok bizonyosan a folyó 
partjára vezetnek, de még a közeli megmenekülés reménye sem tudta erőnket 
felcsigázni. Kilenc órakor a Nap már olyan égetően tűzött, hogy két nyárfa
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árnyékában holtfáradtan rogytunk össze. Kazimban már nem sokáig lakhatott 
az élet. Lélekzetért kapkodva hevert a földön és révedező szemeit kitartóan az 
égnek meresztette. Hiába szólítottam, ráztam, — hang nem jött a szájára. Le
vetkőztem és a fák gyökerei között levő mélyedésbe bújtam. Körülöttem a ho
mokban skorpiók nyomait láttam, de az utálatos rovarok nem bántottak.

Tíz óra hosszat feküdtem ebben a helyzetben anélkül, hogy el tudtam 
volna aludni, azután magamhoz vettem az ásó nyelét és becsúsztam az erdőbe. 
Kazim meg sem mozdult. Fatörzstől fatörzsig vonszoltam magamat a sűrűség
ben, a tövisek letépték rólam a ruhát és felsebezték a kezemet. Szürkült, majd 
beállott a sötétség és éreztem, hogy az álom felül akar kerekedni rajtam. Tud
tam, hogyha győzedelmeskedik, sohasem fogok többé felébredni.

Az erdőnek egyszerre csak vége volt és előttem feküdt a Chotan darja 
medre, — de teljesen ki volt száradva, olyan száraz volt, mint a sivatag ho
mokja. Csak a nyár derekán, ha a déli hegyvidéken erősen olvadnak a gleccse
rek, akkor fog majd itt víz folyni. Itt pusztuljak el a folyó partján? Mielőtt 
mindennel leszámoltam volna, meg akartam kísérelni, hogy a száraz medren 
átküzdjem magam. A meder itt körülbelül 2 km széles volt, — óriási távolság! 
Az ásó nyelére támaszkodva, lassú, imbolygó lépésekkel botorkáltam előre. 
Hosszabb szakaszokon négykézláb csúsztam, újra és újra megpihentem és min
den akaraterőmmel küzdöttem az álom ellen.

Eddig mindig keletnek tartottunk, ezen az éjszakán valami ellenállhatat
lan erő délkeletnek húzott. Ügy látszott, mintha valami láthatatlan kéz vezetne.

A Hold sápadt fénnyel öntötte el a kiszáradt medret. Egyenes vonalon 
tartottam és azt reméltem, hogy hamarosan valami vízerecske ezüstös csillo
gása fog a szemembe verődni. Egy idő múlva — nekem örökkévalóságnak tet
szett — meg tudtam a keleti part erdőszegélyét különböztetni. Egy kidöntött 
nyárfa feküdt végig ferdén a folyómeder egyik öblözetén, a parton bokrokból 
és nádból álló sűrűség.

Űjra meg kellett pihennem. Belelestem ebbe a csendes éjszakába, amelyik
ben az Istent és az örökkévalóságot sokkal közelebb éreztem magamhoz, mint 
bármikor életemben. Itt kell nekem, a folyó hatalmas medrében, szomjan veszni? 
A nyári áradás tajtékzó vize fogja majd kiszáradt testemet elmosni? Lehetet
len! Nem, még egyszer előre! Alig haladtam néhány lépést, egyszerre mintha 
a földbe gyökerezett volna a lábam: idegesen és gyorsuló szárnycsattanások- 
kal emelkedett a levegőbe egy vadlúd, mögötte csobogott a víz; — ott állot
tam egy pocsolyás,de az én szememben pompás,friss,hűvös kis víztükör szélén!

Meghatóban rogytam térdre és hálát adtam az Istennek csodálatos meg
menekülésemért. Azután kihúztam az órámat, megfigyeltem az érverésemet — 
csak 49-et ütött — és azután ittam, ittam — előbb egészen lassan, azután min
dig gyorsabban, gyorsabban, míg végre a szomjamat teljesen eloltottam. Le
feküdtem és éreztem, hogy az élet gyorsan visszatér belém — néhány perc 
múlva az érverésem 65-re emelkedett. Az előbb még kiszáradt, elfásult kezem 
ismét hajlékonyabb lett, az élet sokkal szebbnek és pompásabbnak látszott, 
mint bármikor azelőtt! Űjra és újra nekifeküdtem az ivásnak és visszagondol
tam csodálatos menekülésemre. Ha csak 50 lépéssel jobbra vagy balra bújtam 
volna ki az erdőből, a vizet sohasem találtam volna meg, mert lehetséges, hogy 
a következő kis pocsolya csak 10 km-rel távolabb lapul valami kis mélyedés
ben — ilyen távolságra pedig már nem tudtam volna elérni.

De most gyorsan vissza a haldokló Kazimhoz. Annak sürgősen segítségre



235

van szüksége. Vízhatlan csizmáimat egészen a peremükig vízzel töltöttem meg, 
aztán az ásónyél két végére akasztottam és könnyű lépésekkel mentem vissza 
az erdőbe. Vaksötét volt, egyetlen nyomomat sem tudtam meglátni. Teljes erőm
ből kiáltoztam Kazimnak, de választ nem kaptam. Száraz gallyakat, hullott 
ágakat gyűjtöttem össze és tüzet raktam. Bizonyos, hogy Kazim nem lehetett 
messze, de nem jelentkezett. A tűz világa mellett kerestem a nyomokat, — de 
hiába. Féltem, hogy eltévedek az erdőben, azért végül a tűz közelében marad
tam, a csizmákat leraktam és a tűz közelében lefeküdtem s elaludtam.

Napfelkeltekor megtaláltam a nyomokat. Kazimra abban a helyzetben 
akadtam, ahogyan elváltam tőle. ,,Meghalok“, sóhajtotta alig hallható han
gon, amikor az egyik csizmát az ajkához emeltem, de azután életre támadt, 
amint hosszú, szomjas kortyokkal az egész vizet megitta. Elhatároztuk, mind 
a ketten felkeressük a vizet. A sivatagba visszatérni lehetetlen volt, mert egy 
hete már semmit sem ettünk és most, hogy a szomjúságunkat eloltottuk, he
lyette az éhség jelentkezett. Azonkívül meg voltunk győződve róla, hogy tár
saink már néhány nappal ezelőtt meghaltak.

Kazim olyan, gyenge volt, hogy nem tudott követni. Egyedül indultam 
el, de órák hosszán át hiába kerestem valami ennivalót. Végül a pocsolya 
közelében sűrű bokrok közé leheveredtem, a sapkát és csizmámat a fejem alá 
toltam és mély álomba merültem. Május elseje óta nem aludtam ki rendesen 
magamat. Amikor felébredtem, már csaknem sötét volt és a homokvihar, amely 
már napközben is dühöngött, még mindig tartott. Az éhség olyan rettene
tesen kínzott, hogy füvet, virágokat és friss hajtásokat kezdtem enni. Ezután 
a keserű vacsora után száraz gallyakat gyűjtöttem, tüzet raktam és két óra 
hosszán át bámultam a tüzbe. Arra gondoltam, hogy a vihar tevéim és embe
reim tetemeit kezdi már homokkal betemetni, — azután elaludtam.

Május 7-én hajnalhasadáskor előbújtam a bozót alól. vizet merítettem a 
csizmámba és megindultam délnek. Néhány óra múlva a lábam annyira fel- 
sebesedett, hogy az ingemet kellett szalagokra tépni, hogy a lábamat beköt
hessem. Mennyire megörvendtem, amikor egy elhagyott juhkarámot pillantot
tam meg. Már régen nem használták, de elárulta, hogy az erdőben pásztorok 
élnek. Az ebédem fűből és fiatal nádhajtásokból állott, azután tovább vándorol
tam dél felé. Este nyolc órakor meg kellett állanom. Védett helyet kerestem és 
tüzet gyújtottam. Mást nem tehettem, csendben feküdtem, néztem a lobogó 
lángokat, lestem az erdő csendes neszét. Némelykor óvatos lépések alatt gallyak 
és száraz levelek roppantak meg, de most, hogy olyan csodálatosan megmene
kültem, nem féltem már attól, hogy esetleg egy tigris megtámad.

Sötét volt még, amikor május 8-án nekiindultam, hogy ez erdőben valami 
utat keressek. Nem jutottam messzire, az erdő világosodni kezdett és ismét 
előttem feküdt a sárga homoktenger. Ismét visszatértem a folyó medre mellé 
és a meleg nappali órákat egy nyárfa árnyékában töltöttem el. Azután inkább 
a folyó jobbpartja közelében tartózkodva továbbmentem. Kevéssel a Nap le- 
nyugta előtt két mezítlábas ember és négy szamár egész friss nyomára buk
kantam. Mivel semmi reményem sem lehetett arra, hogy beérem őket, a nyo
mokat ellenkező irányban követtem és pedig igen gyorsan. Már a szürkület 
kezdett elborulni az erdőn, amikor egy kiugró partrészletnél egészen rendkívülit 
hallottam, azt hittem, hogy érzékcsalódás, vagy valamilyen madárhang 
volt, de azután ismét egészen tisztán kivehettem egy ember hangját és egy 
tehén bőgését. A legnagyobb sebességgel húztam fel vizes csizmámat, az erdőbe 
siettem és néhány perc múlva tisztáson állottam, ahol a fák között juhnyáj
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legelt. A juhász szinte kővé meredt, amikor megpillantott, azután sarkonfor- 
dult és eltűnt a sűrűben.

Rövidesen egy idősebb juhász társaságában tért vissza. Elmeséltem nekik 
a történteket és kenyeret kértem tőlük. Látszott rajtuk, hogy hamarosan nem 
tudják, mit higyjenek előadásomból és mit nem, de végeredményben 
bevezettek a kunyhójukba s megkínáltak kukoricakenyérrel és juhtejjel. A kö
vetkező napon a szerencse összehozott két kereskedővel, akik elmondották, 
hogy előző napon a Chotan darja medre mellett egy teve társaságában egy 
halódó emberre akadtak, akit azután vízzel életre keltettek. A megmentett em
ber Izlam bej volt. A következő napon Izlam bej Kazimmal együtt meg is 
jelent a juhászok kunyhójában. A hűséges Izlam megmentette a feljegyzései
met, a térképeket, néhány műszert és a pénztáramat; — éjjeli tüzem jeladását 
megértette és az öntött beléje erőt és bátorságot. A többiek és a tevék elpusz
tultak a sivatagban.

Fordította K é z  A n d o r  dr.

IR O D A L O M .
Sven Hédin: Von Pol zu Pol. Rund um Asien. 25. újabb átdolgozott ki

adás. F. A. Brockhaus, Leipzig. 1934. 8°, 336 1., 20 képpel, 7 vázlatos tér
képpel. Ára 4.50 márka.

Sorozatos munka első kötete. Az egész munka új, átdolgozott, immár 
25. kiadásában jelenik meg és a nagy utazó pompás megfigyelőképességével 
és kitűnő tollával íródott. Nem öszefüggő eseményeket tárgyal. Hédin tapasz
talatainak bőséges tárházából merített szemelvények, egy képzelt utazás út
vonalán csoportosítva. Különösen a serdültebb ifjúságnak és általában az 
érdeklődő nagyközönségnek lehet ez a könyv kedves órákat szerző olvasmá
nya. Ebben a munkában a szerző Svédországból kiindulva, Németországon, 
Ausztrián, Magyarországon át — miközben külön cikkecskében igen meleg 
hangon rólunk is megemlékezik — Törökországba, majd Ázsiába vezet. A ta
pasztalt utazó kíséretében és magyarázataival járhatjuk be Perzsiát, Tibetet, 
Indiát, Keletturkesztánt, megkerüljük a két indiai félszigetet, felkeressük az 
indiai szigeteket, bepillantunk Ausztráliába, megismerkedünk Kína és Japán 
nagyobb városaival, az orosz-japáni háború színterével és végezetül a transz- 
szibiriai vasúton Szibirián és Oroszországon át térünk haza. (A Földgömb 
jelenlegi számában az érdekes könyvből szemelvényt is közöltünk.) K . A.

I S M E R T E T É S E K  É S  H Í R E K  M I N D E N F E L Ő L .
Üj sztratoszférarepülés terve.

Piccard professzor első merész sztratoszférarepülése óta évenkint meg
ismétlődnek a hasonló kísérletek, mert a légkör magas rétegeinek megismerése 
egyre jobban érdekli a tudományos köröket. Most, a közel jövőben Amerikában 
készülnek új fölszállásra. Ettől a repülőúttól igen nagyjelentőségű tudomá
nyos eredményeket várnak, mert olyan sok és pontos műszert szándékoznak 
fölvinni a sztratoszférába, amire eddig még nem volt példa. A nagy vállalko
zás sikeréhez az Egyesült Államok hadseregének repülő alakulata aeronau-
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tikai ismereteivel, a Nemzeti Földrajzi Társaság tudományos irányítással és 
műszerekkel, a nagy gyárak pedig anyagi támogatással járulnak hozzá.

A repülésre használandó óriási léggömböt az akroni (Ohio) Goodyear- 
Zeppelin Corporation gyára 9442 m2 vászonból készíti, az eddig használt 
legnagyobb léggömbnél három és félszer nagyobb lesz. Teljesen kitágulva át
mérője 54.8 m, térfogata 85.000 m3. A gömböt hidrogénnel töltik meg, de ter
mészetesen csak olyan mértékben, hogy a légnyomás csökkenése folytán be
álló belső nyomás ne veszélyeztesse épségét. Teljes kiterjedését csak 18.000 
magasságban fogja elérni. A léggömb súlya a hozzátartozó kötélzettel együtt 
2267 kg.

A műszereket és megfigyelőket a sztratoszférába szállító gondola 2.54 m 
átmérőjű, könnyű fémből készült gömb, falai 0.5 cm vastagok. Belsejének alsó 
részén 132 cm átmérőjű köralakú padlózatán helyezkednek el a megfigyelők. 
A gondola belsejét és külsejének alsó részét fehérre, felső részét feketére fés
űk. A gömb középvonala fölött egymással szemben egy-egy légmentesen zár
ható nyíláson át lehet a gondolába jutni.

A léggömb mindenkori magasságának meghatározására a gondolában 
elhelyezett, de a szabad levegővel érintkező higanyos barométer szolgál. Ezt 
ellenőrzi a gondola legmélyebb helyére beépített különös szerkezetű, igen pon
tosan kiszámított gyujtótávolságú lencserendszerből álló fényképezőgép. Ez 
a barométerieolvasás pillanatában fényképezi majd le a Földet. A barométer
adat és fénykép összevetéséből a régi módszereknél tökéletesebben lehet majd 
a magasságot meghatározni.

A légnyomás változását a gondolán kívül elhelyezett barográfok fogják 
feljegyezni.

A külső levegő hőmérsékletének mérésére több elektromos hőmérőt sze
relnek fel. Tartó karokon, a gondolától olyan távolságban, hogy ennek a hő
sugárzásától függetlenítsék, fémtokban fognak függeni; a levegőcseréről kis 
elektromotorokkal hajtott csavarszárnyak gondoskodnak. A hőmérőktől vil
lanyvezetékek futnak be a gondolába s a hőmérséklet az ott elhelyezett mű
szerek megfelelő beosztásával olvasható le. A hőmérők, légsúlymérők és pon
tos időt jelző óra állásáról önműködő fényképezőgép rövid időközökben felvé
teleket készít.

Hat légüres, egyenkint 28 1 ürtartalmú üvegedény foglalja el a gondola 
legfelső részét. Ezek csappal közlekedhetnek a külső levegővel és arra szol
gálnak, hogy a csapokat megnyitva és újra elzárva különböző magasságokból 
levegőmintákat hozzanak a Földre.

A gondolán kívül függesztik föl a levegő elektromos gradiensét megha
tározó készüléket és azt a műszert, amely emelkedés közben följegyzi a lég
köri elektromosság változásait.

A kozmikus sugárzás vizsgálata három elektroszkoppal történik. Egyik 
közülük nincs árnyékolva és a kozmikus sugárzás intenzitásának vizsgálatára 
való, míg a másik kettő, különböző mértékben árnyékolt elektroszkóp a suga
rak áthatóképességének észlelésére szolgál.

A Nap sugárzásának mérésére bolométert szerelnek föl.
Ezeken kívül lesz a léggömbön rádió adó- és vevőkészülék, hozzájuk 

tartozó elektromos telepekkel és több elektromos áramforrás a kis motorok, 
önműködő fényképezőgépek és egyéb készülékek, valamint a világítás táp
lálására.
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A gondola levegőjének felfrissítésére folyékony oxigént és nitrogént tar
talmazó palackot visznek föl.

A berendezéshez tartozik még egy sűrített levegővel telt tartály. Ennek 
csappal nyitható csöve a gondola falán kívül gummicsőben folytatódik és a 
ballon szelepét nyitja ki, ha abból hidrogén kieresztése válik szükségessé.

Az üres gondola súlya 340 kg. Kidobható tehernek több mint 30 q ólom
port és sörétet visznek még magukkal, a túlsúlyt a gondola alján lévő kettős 
ajtóval zárható nyíláson dobhatják ki. Fölszálláskor legfeljebb a túlteher két
harmad részét szabad kidobni, a többire a nyugodt leszállás érdekében utolsó 
pillanatban lehet szükség. Ekkor még a rádiókészüléket, elektromos telepeket 
is kidobhatják, hogy a nagyobb rázkódást elkerüljék. Ebből a célból különben 
a gondola aljára alacsony nyomással feltöltött gummiütközőket is szerelnek.

Az új sztratoszférarepülésben az amerikai légi haderő két igen tapasztalt, 
nagytudású tisztje fog résztvenni. A pilóta W. E. Kepner őrnagy lesz, a mű
szerek kezelése pedig A. W. Stevens kapitány, a híres légi fényképész.

A repülést 1934 június havára tűzték ki, az indulás időpontja az idő
járástól függ. A fölszállás helye a Rocky (Sziklás) hegység keleti széle lesz, 
mert arra számítanak, hogy a szél 900—1000 km-nyire hajtja majd el a lég
gömböt kelet felé és így a leszállás nyílt, sík területen remélhetőleg egészen 
símán megtörténhetik.

Ha. a repülés sikerrel jár s a léggömb meg a felszerelése nem sérül meg 
nagymértékben, akkor szeptemberben azonos körülmények között megismét
lik a felszállást. P. J.

Német Himálaja expedíció.
Ennek az évnek nyarán fog a németek második Himálaja expedícióia 

elindulni a kiváló hegymászó: W illi M e rk l vezetésével. A vállalkozás költsé
geit a német vasútszövetség és a Birodalmi Vasutak Torna- és Sportegyesü
lete viseli. Az expedíció nemcsak sportszerű, hanem tudományos vállalkozás 
is. Ezért a Notgemeinschaft és a Deutsch-Österreichische Alpenverein is hozzá
járult a költségekhez. Az expedíció tudományos személyzetének tagjai: 
D r. R ic h a rd  F in s te rw a ld e r  topográfus, dr. W a lte r  R a ech l geográfus, dr. W illi 
B e m a r d  expedícióorvos és H e in z  B a u m e is te r  táborparancsnok, technikai vezető. 
Az expedíció célja a N a n g a  P a rh a t megmászása, ezért van a vállalkozásnak 
hét turistatagja is. Mivel a csúcs elérésére a viszonyok júniusban és júliusban 
a legkedvezőbbek, az expedíció tagjai már el is utaztak Indiába, hogy május 
végén már a hegv lábánál legvenek. Különösen Finsterwalder légifényképfel
vételeit várja a tudományos világ nagy érdeklődéssel. (B . B .)  — (A N a n g a  
P a rb a t 8120 m magas hegycsúcs Kasmir északi részén. Eddig még nem si
került megmászni. Az angol M u m m e ry  1895-ben tett kísérletet a hegy meg
mászására, de két gurkha kísérőjével együtt elpusztult. Azóta sem történt 
újabb komoly próbálkozás. S z e r k .)

Dán—amerikai expedíció Alaszkában.
Dán és amerikai archeológusok expedíciót szerveztek a múlt év nyarán, 

hogy Alaszka csendesóceáni partjain ásatásokat végezzenek. Ezekkel az ása
tásokkal és a nyert tudományos eredményekkel azt akarják igazolni, hogy 
Nyugatalaszka eszkimói nem eszkimó származásúak, hanem inkább a kam- 
csadálokkal és a tlinkit indiánokkal vannak rokonságban és csak környezetük
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megváltozott, újszerű és idegen volta kényszerítette őket az eszkimókhoz tel
jesen hasonló arktikus életre és ennek következtében az eszkimókkal való 
gyenge keveredésre is. ( B .  B . )

Rénszarvastenyésztés Alaszkában.
Az északeurópai és északázsiai sarkkörnyéki területek félig megszelídí

tett állata, a rén sza rva s , Északamerika sarki területein ismeretlen volt. He
lyette egy másik szarvasfajta, a nem szelídíthető ka rib u  volt honos. A szelíd 
rénszarvas sokféle előnyét látva, az Unió kormánya elhatározta, hogy meg
kísérli Alaszka tundráin az eszkimók körében a rénszarvastenyésztést meg
honosítani. 1892-ben szántották Szibiriából az első rénszarvasokat Alaszkába 
és velük költöztettek 63 lappot is, hogy az eszkimókat tanítsák meg ennek az 
egyetlen sarkvidéki háziállatnak a tenyésztésére. 1902-ig összesen 1280 rént 
vittek Alaszkába. Ezek úgy elszaporodtak, hogy számuk ma már kereken az 
egymilliót is meghaladja. Sikerült a rént karibuval is keresztezni. A réntenyész- 
tés Alaszkában a kormány felügyelete alatt álló „Alaska Reindeer Service 
Organisation“ hatáskörébe tartozik. Ez a szervezet Alaszka réntenyésztő 
tundravidékét kerületekre osztotta fel, nyájak szerint. A nyájak száma 82, 
közüiök 16 fehér tenyésztők tulajdonában van, a többi csorda az eszkimóké. 
Legnagyobb a „Lomén Reindeer Corporation“ Nomeban; ennek 400.000 állata 
van. A rénszarvashúskivitel 1922-ben indult meg. 1926-tól 1932-ig Alaszka 
kereken 3 millió kg rénszarvashúst szállított külföldre. ( B . B .)

Bartlett kapitány kutatásai.
A kutatások 1933 júliusától szeptemberig tartottak az északamerikai 

sarkvidék szigetein. A tizenkéttagú expedíció ugyanazt az útvonalat követte, 
mint Parry expedíciója 1821-ben. Bartlett felkereste a Southampton szigetet, 
de már a Hecla és a Fury szorosba az uszadékjég miatt nem tudott behatolni. 
A Tél szigettől, Parry 1821. téli táborhelyétől északra régi eszkimókultúra 
nyomait találta meg. Visszafelé útja a Fox öblön, a Fox csatornán és a Hud
son szoroson át vezetett. Igen gazdag növénytani és állattani gyűjteményt 
hozott magával. ( B .  B .)

Venezuela új kikötője.
Az új kikötőt a múlt év karácsony első napján avatta fel Gomez tábor

nok, köztársasági elnök. A kikötő neve Turiamo, kikötőberendezései még épí
tés alatt állanak. Az ország belsejével villamos vasút köti össze. ( B .  B .)

A „Discovery II.” harmadik délsarki útja.
A múlt év októberében indult el a híres kutatóhajó harmadik délsarki 

útjára. Ügy tervezik, hogy a hajó kb. másfél évig marad a déli sark környé
kén és a déli tengerekben. A kutatások sokfélék. Tristan d’Acunha és Dél- 
georgiából az expedíció az Antarktisz jégfala mentén, a Bransfield szoroson 
keresztül az Adelaide szigetet kereste fel, majd észak felé haladva a Magel- 
haes szoroson át New Zealandba hajózott s útközben számos mérést végzett. 
Az expedíció most szándékozik ugyanazon az úton, amelyiken New Zealandba 
jött, visszatérni a Falkland szigetek partvidékére, mert 1934 telén (június—- 
augusztus hónapokban) a szigetcsoport partvidékét akarja térképezni. (B . B .)
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Byrd expedíciója.
Byrd tengernagy legújabb expedíciója 70 emberből, két hajóból és egy 

repülőgépből áll. Az expedíció tagjai között 22 tudós van. A „Bear“ és 
'„Jakob Ruppart“ nevű hajókon a múlt év őszén hagyták el Byrdék a bostoni 
kikötőt és december 27-én érték el az uszadékjég határát a déli szélesség 
66° 20’ és a nyugati hosszúság 144° alatt. Innen Byrd repülőgépével a déli 
szélesség 70°-ig repült előre. 30.000 km2-nyi területet röpült be, de sem usza- 
dékjeget, sem szárazföldet nem látott, tehát jégmentes tenger felett repült. 
Tervbe vette, hogy repülőgépével elszáll a déli sarkra és felkeresi a Weddel 
tengert is. Expedíciója az Antarktisz légköri viszonyait is tanulmányozza a 
déli mágneses sark környékén. Byrd elhatározta, hogy a déli félteke telét 
(június—szeptember hónapokat) az Antarktiszon fogja tölteni. Expedíciójá
nak főhadiszállása az újsághírekből is jólismert Little America, a Ross tenger 
jégfala közelében. Byrd a jövő év nyaráig itt akar maradni (1933 dec.); a 
hajókat már Little America elérése után hazaküldötte. Újabb hírek az expe
dícióról még nem érkeztek. (B . B .)

Ellsworth délsarki kutatóútja.
1933 december 5-én futott ki Dunedin (New Zealand) kikötőjéből Ells

worth hajója, a „Wyatt Earp“, fedélzetén Balchen-nel, Wilkins-szel, Jörgen 
Holmboe-val, Holth-tal és tizenkét matrózzal. Vittek magukkal egy repülő
gépet is. Ellsworth ezzel a repülőgéppel akart a déli sark fölé repülni. Dec. 
13-án a hajó elérte az uszadékjég határát a déli szélesség 63° alatt. Az usza
dékjég övezetében 22 napig tartott az utazás. Januárius 6-án megpillantották 
az Antarktisz jégfalát, majd a Cethal öbölben kikötöttek. Januárius 11-én 
Ellsworth próbarepülést kísérelt meg a sarki területek fölött, de repülőgépe 
súlyosan megsérült, a kutatómunka megszakadt és az expedíciónak vissza kel
lett térnie. (B . B .)

A szerkesztésért és kiadásért felelős Kéz Andor dr.

„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Lalszky Jenő.
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A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

V. É V F O L Y A M  1 9 3 4  7 .  S Z Á M

I N D I A  N A G Y V Á R O S A I .
Irta B a k ta y  E rv in  dr.

Indiában sokkal kevesebb a nagyváros, mint Európában. Pedig India terü
lete majd’ akkora, mint egész Európáé, Oroszországot leszámítva. S ezen az 
óriási területen, amelyen 350 millió ember él, csak két olyan nagyváros akad, 
amelynek lakossága eléri vagy meghaladja az egymilliót: B o m b a y  és K a lk a tta  
(Calcutta). Van még néhány város, amelynek lakossága eléri vagy meghaladja 
az 500.000-et, pl. M a d rá sz  (Madras), D elh i, L a h o r  (Lahore), a dekkani H a j-  
derá b á d  (Hyderabad), stb., de a többi indiai város már mind kisebb.

India népességének közel 80 százaléka földművelő és falvakban él. Épen 
ezért azt a néhány igazi nagyvárost, amelyet említettem, nem is az indiai nép 
hozta létre. India népének a múltban nem volt szüksége nagyvárosokra. A nagy
városokat a nagyipar és nagykereskedelem teremti meg és fejleszti ki, ám 
ilyesmiről a régi Indiában szó sem lehetett. Mind a két indiai milliós nagy
város európai alapítás.

Bombayt a portugálok, Kalkattát az angolok alapították. Bombay a 16. 
század közepe táján, Kalkatta kb. egy évszázaddal később jött létre. Eszerint 
úgy Bombay, mint Kalkatta nemcsak a legnagyobb, de egyszersmind a leg 
fia ta la b b  városai is Indiának, ahol nem egy más város, mint pl. Delhi, több 
mint kétezer esztendős múltra tekinthet vissza. Bombay és Kalkatta eleinte 
csupán apró kereskedelmi telep (F a c to r y )  volt, ahonnan a portugál, illetve 
angol kalmárok a gyarmatárukat irányították Európa felé. Néhány raktárépület, 
magánház és természetesen az elmaradhatatlan erőd ( F o r t )  alkotta e kereske
delmi telepek magvát, amely köré a későbbi városok épültek.

Bombay a helyén elterülő kis indus halászfalutól, M u m b á -tó  1 nyerte a ne
vét, a hinduk maguk közt ma is sokszor így nevezik. Portugál alapítóinak 
kezéről Portugália és Spanyolország egyesítésekor a spanyolokra jutott, majd 
1661-ben, amikor I. Károly angol király nőül vette braganzai Katalin spanyol 
infánsnőt, Bombay, mint a királyi ara hozományának része, angol birtokká 
vált. 1668-ban II. Károly angol király átengedte Bombayt a brit Keletindiai 
Társaságnak évi t íz  fo n té r t. A város aztán a Társaság vezetése alatt fokozatos 
fejlődésnek indult. Miután India, noha három oldalról tenger veszi körül, na
gyon kevés természetes kikötőhellyel bír, Bombay, kikötőnek rendkívül alkal
mas öblével, csakhamar nagy jelentőségre tett szert. Jóidéig Bombay volt az 
angol terjeszkedés alapja Indiában, bár később M a d rá sz  fontosabbá vált, ami
dőn az angol operációk bázisa a keleti tengerpartra helyeződött át. Mikor aztán 
Kalkatta is létrejött, az angol terjeszkedés súlypontja is odakerült és egész 
India végleges meghódítása Kalkattából indult ki.
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Bombay fejlődését nagy mértékben előmozdította az a körülmény is, hogy 
szigeten feküdt. A keskeny tengerszoros, amely a szárazföldtől elválasztotta, 
megvédte a fejlődő telepet a gudzseráti szultán vagy a hindu maráthák lovas
hadai ellen. Ma már természetesen hosszú vasúti töltés és híd köti össze Bom- 
bayt a szárazfölddel.

Az Európából érkező idegenek rendszerint Bombayben szállnak partra. 
A hosszú, két hétnél tovább tartó tengeri utazás után Bombay kikötője az első, 
amit India földjéből megpillantunk. Ezt fejezi ki szimbolikusan az a hatalmas 
diadalkapuhoz hasonló építmény, amely a kikötő szélén áll s amelynek neve 
T h e  G a te  o f In d ia  — ,,India Kapuja”. Csodálatos látvány, amikor Bombay 
parti palotasorai és tornyai kiemelkednek a láthatár fölé. Igaz, hogy a meg
érkezés őrömét elrontja a szigorú vámvizsgálat. De végre ezen is átesünk és 
autótaxiba szállva a város felé vehetjük utunkat. Már útközben meglepi az 
idegent a Bombayt jellemző különös, hibrid keverékstílus. Ázsia és Európa sa
játos módon vegyül egybe Bombayben. A bennszülöttek városrészei után mo
dern, világvárosias utak és terek következnek s a villamosok, autóbuszok, autók 
és hintók sorai európai nagyvárosok forgalmával vetekednek. De az épületek, 
noha első pillantásra európaiasaknak hatnak, mégis elütnek a nyugati városok 
megszokott építkezésétől. Széles árkádok kínálnak védő árnyékot a forró dél
szaki napsütés ellen, s az emeletek ablaksorai rendesen nem közvetlenül az 
utcára, hanem széles, árnyas folyosókra, verandákra nyílnak, sőt olykor egé
szen hiányzanak is, hiszen Bombay mindig meleg kiimája szükségtelenné teszi, 
hogy a lakásokat ablakokkal zárják le. A verandasorokra nyíló ablakokat több
nyire széles üveges ajtók helyettesítik, ezek pedig szinte éjjel-nappal nyitva 
állnak s csak festett deszkazsaluk vagy szellős gyékényfüggönyök takarják.

A középületek némelyike sajátosan üt el a környezettől. A központi pálya
udvar, a V ictoria  T e rm in u s  gótstílü építkezése meglehetősen idegenül hat a 
Kelet forró napsütésében, bár a mesterkélt gótikát némiképen a meleg égöv 
követelményeihez alkalmazták. Az Egyetem főépületének tornya inkább valami 
oxfordi hangulatot áraszt a környezetbe, de az újabb középületeket már, igen 
helyesen, többnyire keleti jellegű stílusban építették. Valahogyan ez természe
tesebben hat itt és jobban megfelel az éghajlatnak is.

Ez az éghajlat kifejezetten délszaki, féltrópikus. Januárban is napközben 
minden európai könnyű fehér ruhában jár Bombayben és trópusi sisakkal védi 
fejét az erős napsütés ellen. Déltájban még ezt a könnyű öltözetet is a szó 
szoros értelmében átizzadja az ember, ha ügyesbajos dolga arra kényszeríti, 
hogy az utcára menjen. De az irodák, üzlethelyiségek, vagy a szállodák és ma
gánlakások belseje kellemesen hűvös. Enyhe félhomály uralkodik bennük és 
hatalmas villanyventillátorok legyezőkarjai surrognak-burrognak a mennyeze
ten. És egyre fogynak a jeges italok. Jeges whisky szódával —- az angolok 
nemzeti itala, a világ legtávolabbi táján sem mondanának le róla — vagy 
mindenféle gyümölcsszörp, ugyancsak jéggel, azonnal ilyesmit tesznek a lá
togató elé. Irodákban, de sokszor még üzletekben is nem az az első kérdés, 
hogy mijáratban van a látogató, hanem az, hogy ,,mit parancsol inni?”. És 
üzleti fogásnak sem rossz, hiszen a forró napon megizzadt jövevény mindjárt 
jobb hangulatra derül, mihelyt a kellemesen hűs helyiségben, szellős nádfotelbe 
telepedve, jeges italt szürcsölhet.

A téli meleg után Bombay valóságos katlanná változnék tavasz idején, 
ha a tenger nem küldené a városba enyhítő fuvallatát. De hála a tengernek, 
Bombayben még a forróság évszaka is elviselhetőbb, mint például a kontinens 
belső területein. A nyár beálltával aztán megérkezik a m o n szu n , a délnyugati
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„A Kelet kapuja-1 (The Gateway of India) a bombayi kikötőben.

szél, amely három hónapon át öntözi felhőinek esővizével India szomjas föld
jét. Amidőn Bombay átfűlt kövezetére lehull a monszun első zápora, a cseppek 
gőzfelhőt vernek a szinte izzó kövezeten, míg aztán a tartós eső le nem hűti a 
talajt. Így is, mihelyt eláll az eső és ismét kisüt a Nap, percek alatt felszárad 
a kövezet és félóra múlva már mindenki epedve várja az újabb égi zuhanyt.

Ellentétben Bombayvel, Kaikatta nem a tengerparton fekszik s ezért jóval 
melegebb, fülledtebb is a levegője. De azért Kaikatta is tengeri kikötő, mert a 
hajók feljöhetnek a Gangesz folyam egyik ágán, a H uglin , egészen a város 
központjáig. A Gangesz deltavidéke s a tengerparti lagúnákkal át- meg átszőtt 
S zu n d a rb a n  mocsaras tája közel feküsznek Kalkattához s ezért ez a hatalmas 
város egészségtelenebb is Bombaynél.

A nagy melegben szinte irígylésreméltóknak találjuk a bennszülötteket, 
akik úgy Bombayben, mint Kalkattában igen lengén öltözve rójják az utcákat. 
Némelyiken csak egy kendődarab ékeskedik, vagy könnyű muszlin ing és d h ó ti  
födi a testüket. Ez a dhóti a hinduk ősi ruhadarabja. Voltaképen csak egy 
hosszúkás, 5—6 méteres kelmedarab, amelyet festői redőkben csavarnak a de
rekuk köré. De India minden népviselete szemünkbeötlik pl. Bombay utcáin. 
A sokféle, egymástól többé-kevésbbé eltérő turbánkötési mód elárulja a tapasz
talt szemnek, miféle nációhoz, népcsoporthoz, felekezethez vagy kaszthoz tar
tozik a viselője. A legfeltűnőbb fejdísz a p á rs z ik  fényes viaszosvászon süvege, 
ügy hat, mintha magas bádogdoboz csillogna a derék perzsa-ivadékok fején.
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A jobbmódú hinduk kerek, lapos bársony- vagy nemezsipkát viselnek, míg a 
modernebb indusok európai ruhában, fejükön trópusi sisakkal járnak-kelnek. 
Leggyakoribb azonban a modern India jellemző kevert öltözékstílusa, — 
egyébként a világ legdísztelenebb viselete. A barnabőrü atyafiak a legváloga- 
tottabb ízléstelenséggel párosítják össze a Nyugat és a Kelet ruhadarabjait. 
Európai kabát alól európai ing fityeg alá, persze a nadrág fölött, kívül. Alatta 
a hinduk redőkbe szedett dhótit vagy szűk vászonnadrágot viselnek, amely 
a bokán apró párhuzamos ráncokba gyűrődik, a muzulmánok viszont bő fehér 
vászonbugyogóval egészítik ki az európai inget és kabátot. De a legkomiku- 
sabban azok hatnak, akik a dhóti klasszikus leple alatt kisötétlő meztelen láb
száraikra európai félharisnyát, ehhez pedig ugyancsak európai félcipőt húznak. 
A cipőben vagy egyáltalán nincsen fűzőzsinór, vagy ez lazán, kibontva fityeg. 
Ugyanis a keleti illemszabály megkívánja, hogy ha valaki szobába vagy a ház 
bármelyik belső helyiségébe lép, levesse lábbelijét a küszöbön. Az európai ru
hában járó műveltebb indusok persze már csak kivételes esetekben ragaszkod
nak ehhez a szabályhoz, de az ügyesbajos dolgai után járó régimódi, vagy 
alacsonyabb osztályhoz tartozó indusnak naponta húszszor-harmincszor le kell 
vetnie lábbelijét, — ezért nem fűzi be, ha európai cipőt hord. A félig európai, 
félig indus módra öltözött alakok igazán úgy festenek, mintha éjszaka mondjuk 
tűzveszedelem ugrasztottá volna ki őket az ágyból és sebtében, találomra kap- 
kodak volna magukra különböző ruhadarabokat, de ijedtükben nem találták 
és a lepedővel vagy valami szalonképtelen ruhadarabbal helyesítették a nad
rágjukat. Ezek közt az összevissza-keverékstílus vagy jobbanmondva stílus- 
talanság szerint öltözködő egyszerű indusok közt dandyk, gigerlik is akadnak. 
Némelyikük, ha rendkívül elegáns akar lenni, az európai szabású kabátot olyan 
cifra, nagy tarkavirágos mintákkal ékes, olcsó selyembrokátkelméből varratja, 
mint amilyennel nálunk a bútorokat szokták volt behúzni 30—40 évvel ezelőtt.

Sokkal szebb és festőibb az egészen keleties viselet sok válfaja, de ma
napság már ritkán találkozunk velük a nagyvárosokban. Itt-ott látunk régimódi 
bráhmanokat, a papi kaszt régi és szép köntösében, minden európai hozzá
adás nélkül, vagy nagyobb ünnepségek, fogadtatások alkalmával, pl. az alki- 
rály, a kormányzó, stb. ünnepélyes recepcióin jelennek meg a bennszülött feje
delmek, mahárádzsák, rádzsák, navábok és főnemesek régi stílű díszruháikban, 
kardosán, ékszerekkel csillogva. Vidéken még gyakori az olyan régimódi nemes 
úr, aki ragaszkodik az ősi viselet egyszerűbb formáihoz, de az indus díszöltöny 
Indiában hovatovább csak azt a szerepet játsza, mint nálunk a díszmagyar. 
Az előbb említett ünnepélyes alkalmakon kívül még előkelő lakodalmakon is 
szerepelni szokott.

De ha a bombayi vagy kalkattai utcákon ritkán látunk is tiszta stílusú, 
választékos indiai köntösöket, azért az elénk táruló kép mégis hihetetlenül tarka 
és exotikus. E tarkaságba aztán egészen fantasztikus színfoltokat vegyítenek 
a vezeklők és zarándokok bizarr alakjai. Nem is lehet egyhamar furcsább ellen
tétet elképzelni, mint pl. Bombay vagy Kalkatta valamelyik előkelő, egészen 
nyugatias, nagyvárosi fényű utcáját, amint egyszerre egész csoport ilyen szent 
vezeklő vonul végig az elegáns európaiak és a tarka indus típusok közt. A ve
zeklőknek és szerzeteseknek igen sok fajtája ismeretes, — már t. i. a z  in d u so k  
elő tt, mert az európai, ha csak nem tette a hasonló dolgokat külön tanulmány 
tárgyává, nem tudja megkülönböztetni a sokféle szektához tartozó vezeklőket 
egymástól. Legföljebb annyi különbséget vesz észre köztük, hogy némelyiken 
több, némelyiken kevesebb ruhát lát. így például az egyes Siva-szektákhoz 
tartozó vezeklők öltözéke rendesen csak egy zsebkendő nagyságú kelmedarab
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ból áll, födetlen testüket viszont hamuval szürkésfehérre kenik be tetőtől-talpig, 
ami valami kísérteties, hullaszerű megjelenést kölcsönöz a tiszteletreméltó szen
teknek. Bozontos hajukat fejük tetején kontyba kötik, de a haj színét a hamu 
régen kilúgozta és vörösessárgára festette. A vezeklők hamuszürke meztelen 
testén mindenféle odafestett szektajel ékeskedik, míg a szentek kezében furcsa 
eszközök, hosszú kétágú vascsíptető, háromágú szigony, hosszú bambuszbot, 
alamizsnás szilke zörögnek vagy kopognak versenyt a nyakukba akasztott, 
diónagyságú szemekből fűzött olvasókoszorúkkal.

Úgy Bombayben, mint Kalkattában legérdekesebbek a bennszülöttek vá
rosrészei. Villamosok, autóbuszok, autótaxik és bérkocsik itt is nagyvárosi 
jelleget adnak az utcáknak, de közéjük vegyülnek a régimódi ökrösszekerek és 
a felmálházott csacsik is. A házak szintén tipikus indus építmények. Keskeny, 
magas épületek, az elmaradhatatlan nyitott tetőterraszokkal, kiugró erkélyek
kel és verandaszerű külső folyosókkal. A nagyobb utcákon a házak földszintjét 
végesvégig bolthelyiségek foglalják el. Ezek a bazársorok adják meg az utcá
nak a legjellemzőbb orientális hangulatot. Az üzletek legnagyobb része telje
sen nyitott és padlójuk az utcán álló vevők derekáig vagy térdéig ér. A padló 
pótolja a kiszolgálóasztalt vagy pultot és többnyire az egész bútorzatot is. A 
kereskedő a fehér lepellel bevont padlón ül vagy guggol és a padlóra rakja ki 
az árut, míg a vevők az utcán állva gusztálják a portékát. Hosszas alkudozás 
folyik, mert az indus bazárbeli kalmár elvből kétszerannyit kér mindenért, mint 
amennyiért végül hajlandó odaadni. Különösen, ha európai vevő kerül elébe. De 
ha az európai h in d n sz tá n i nyelven tud beszélni vele és mosolyogva értésére 
adja, hogy nem tapasztalatlan idegen, akkor a derék árus maga is elneveti ma
gát és mindjárt mérsékli az árait, — ez azonban nem jelenti azt, hogy nem 
lehet tovább alkudozni.

A Victoria Terminus pályaudvar Bombayban.
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A bennszülöttek legszívesebben az utcán, a szabadban élik le minden ráérő 
idejüket. A bazár a városbeli indus igazi otthona, ott ténfereg, ott találkozik 
ismerőseivel és barátaival, ott intézi el ügyesbajos dolgait. Az indus kifejezetten 
társas lény és szeret eltereferélni a bazárban. A kereskedő odanyujtja a vízi
pipa szárát a lézengő atyafinak, ez meg szépen letelepszik a padlóemelvény 
szélén és órákig lebzsel ott. Némelyik kereskedő azzal csábítja magához a tén
fergőket, hogy felolvasót tart; ez keresztbevetett lábakkal ül a bolt előtt és 
régi hőskölteményeket, népies históriákat olvas fel hangosan. Olykor még val
lásbölcseleti traktátusok is szerepelnek a műsoron és époly lelkes hallgatóságra 
találnak, mint a pajzán bazárbeli történetek. Még az indus ügyvédek is a ba
zársoron bérelnek apró boltokat és alacsony írózsámoly előtt a padlón ülve 
tárgyalnak a felekkel, akiket hangzatos szövegű üzleti táblák csábítanak oda. 
Az ügyvédek különben a pereskedők kezeügyében, a törvényszékek kapui előtt 
is készenlétben lesik áldozataikat. Ott ülnek valami szőnyegdarabon az útszélen 
vagy a fal mellett, előttük alacsony írózsámoly, esetleg írógép, néhány törvény
gyűjtemény, segédkönyv, stb. Van köztük hindu, muzulmán és párszi, némelyi
kük pedig büszke felirattal hirdeti, hogy ő b a rr is te r-a t-la w , vagyis a brit jog
tudomány vizsgázott tudora. Szükségük is van e sokoldalú készültségre, mert 
az indiai törvényszékek a bennszülöttek peres ügyeiben a birodalmi törvénye
ken kívül adott esetekben a régi hindu vagy muzulmán törvényeket és jogszo
kásokat is figyelembe veszik. Különösen az örökösödési jog komplikált, mert 
ez vidékenként és felekezetekként változik Indiában.

A bennszülöttek városrészeiben lépten-nyomon tehenekkel és bikákkal ta
lálkozunk. Ezek a hinduk szent állatai, amelyeket a templomok bráhman papjai 
már apró borjúkorukban különösen szenteknek nyilvánítottak, a testükön lát
ható különböző jelek, foltok, stb. alapján. Az ilyképen elsőosztályú szent állattá 
avandzsált tehén vagy bika aztán a szószoros értelmében nyugdíjképes állásra 
tesz szert, amennyiben élete végéig szabadon kóborolhat a templomkörnyék 
városrészében, az utcákon, a bazárokban, bárhol, ahogy a kedve tartja. Senki- 
sem bántja ezeket a szent barmokat. A hívő hindu boldog, ha elhaladva mellet
tük, megsímogathatja homlokukat, míg a mohamedánok, bár megvetik hindu 
honfitársaik vallási kultuszát, kitérnek az állatok útjából és tartózkodnak bán
talmazásuktól, hiszen nem egy utcai verekedés vagy napokig tartó zendülés és 
vérbosszú keletkezett már abból, hogy valamely muzulmán megütött vagy 
megrúgott egy szent tehenet. Pedig ezek a kiváltságos állatok olykor ugyancsak 
próbára teszik a bazárbeli boltosok s a járókelők türelmét. Szabadon csavarogva 
meg-megállnak pl. egy zöldségesbolt vagy vegyeskereskedés előtt és nagy 
lelki nyugalommal látnak hozzá, hogy a nyitott bolthelyiség padlóján álló zsá
kok és kosarak tartalmát megdézsmálják. A szelíd és hívő hindu kalmár ilyen
kor egyideig méla békével nézi a jóétvágyú potyafogyasztót, aztán, amikor 
már megelégelte a vendéglátást, barátságosan eltolja, szinte rábeszéli a szent 
állatot, hogy álljon odébb és tisztelje meg nagybecsű pártfogásával a szomszé
dos boltokat. A mohamedán kereskedő persze legszívesebben husánggal ker
getné pokolba a tehenet vagy bikát, de nem meri megtenni. Ehelyett tehát min
denféle csalafintasággal próbálja elhessegetni. Esetleg egy p e js zá t, apró réz
pénzt ad valami ottlebzselő suhancnak, hogy szép finoman vezesse el a telhe
tetlen bendőjű állatot valamelyik konkurensének a boltja elé.

Még a közrend őrének s a nagyvárosi utcai forgalomnak is főt kell haj
tania a szent állatok előtt. Nem egyszer előfordul, hogy valamelyik jólmegter- 
mett szent bika vagy tehén pontosan a villamossínre áll kérődzni, vagy a leg
forgalmasabb útkereszteződések kellős közepén foglal helyet. Különösen a bi~
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kák hajlamosak arra, hogy mozdulatlan elmélkedésbe merülve órák hosszat 
álldogáljanak egy helyben, mintha szobrokká merevedtek volna. Ilyenkor meg
akad a forgalom. Villamosok sorai ácsorognak, autók türelmetlenül tülkölve 
zárkóznak fel egymás mögé, és a boldogtalan mezítlábas vagy szandálos köz
lekedési rendőr — aki a nagy melegek idején a derekára erősített fehér nap
ernyő alatt szabályozza az utcai forgalmat — minden cselfogást sorra alkal
maz, hogy a szent forgalmi akadályt valahogyan félretessékelje. Bántani nem 
szabad a templomi állatot, eszerint olykor öt percbe is belételik, míg a kivált
ságos szarvasmarhát nagynehezen rábírják a kegyes távozásra. Eloldalog, 
hogy a következő sarkon esetleg ismét megakassza a közlekedést. A bennszü
lött városrészek mellékutcácskáiban és keskeny sikátoraiban is nem egyszer 
igen nyugtalanítónak találja az idegen, amikor egy-egy hatalmas, púpos szent 
bika az orra előtt az utca egész szélességét elfoglalja. Nem tudhatja, nem há
borodik-e föl a kiváltságos állat, ha elmerült nyugalmát megzavarják. Mert az 
is előfordul, hogy némelyik szent állat dühbe jön és utcahosszant kergeti a me
nekülő tiszteletlent. Szóval az indiai nagyvárosok bennszülött-városrészeiben 
mindig akad szórakoztató változatosság.

E tekintetben Bombay maradibb, kevésbbé modern, mint Kalkatta. Kal- 
kattában még a bennszülöttek városrészei is modernebbek és a kalkattai indu
sok életmódja haladottabb, nyugatiasabb a Bombay-beliekénél. Bombay, min
den nagyvárosi jellege dacára is, legalább a bennszülött-negyedekben, inkább 
emlékeztet a kisebb indiai városok életére. Estére például a város átalakul 
egyetlen óriási hálóteremmé. A bazársorokon végig pokrócbaburkolt alakok 
alusznak az utca kövezetén vagy a boltok padlópárkányán. A közkertekben, 
de még az európai városrész útszélein is seregestül szenderegnek a kulik és a 
szegény néposztály nyomorultjai, akik fejükre húzva rongyos átvetőiket, ott 
térnek nyugovóra, ahol az éjszaka éri őket. Hideg soha sincs, s ha volna se
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zavarná az edzett bennszülötteket. Forróságot, hideget egykedvű közönnyel vi
selnek el.

Az esték különben rendkívül hangulatosak a bennszülött városrészekben. 
Megszólalnak a hindu templomok harangjai, dobjai és kürtjei. A panaszosan 
búgó harsogás messzire elhangzik az elcsendesült utcákon. A mecsetekben a 
m u e zz in  zengi el naplementekor a mindennapos ,,A1 illa il Allá”-t, míg az euró
pai városrészből áthallik a keresztény templomok estéli harangszava. Fehér 
köntösbe öltözött hindu férfiak és nők, kezükben az áldozatra szánt virágokkal, 
sietnek Siva vagy Visnu templomai felé, míg a mecsetudvarokon vagy a köz
terek pázsitján a muzulmánok leterítik imaszőnyegeiket, köpenyegüket, hogy 
hajlongva, hol letérdelve, hol felállva, majd arcraborulva, mindig Mekka felé 
fordulva végezzék el az esti n a m á zt. A párszik titokzatos tüztemplomaik felé 
igyekeznek, amelyekbe profán idegen nem teheti be a lábát.

A templomok különben egész nap kedvelt tanyái a hívőknek. A Nap heve 
elől szívesen menekülnek a hindu m a n d ir  vagy a muzulmán m a s z d z s id  hüs 
oszlopcsarnokai alá, annál is inkább, mert úgy a hindu, mint a mohamedán 
templomoknak elengedhetetlen járuléka a fürdőmedence, amely a tágas udvar 
közepén kínálja hűsítő vizét. A hőségben a rituális mosdásból fürdés lesz és a 
hívők az üdítő fürdő után jót alhatnak a templom félhomályos tetőzete alatt, 
elnyúlva a padlót borító puha gyékényszőnyegen. A bazár mellett a templom 
az indusok legkedvesebb találkozóhelye.

Estefelé, mihelyt a nap leszáll, az európai városrész is megelevenedik. A 
bombayi tengerpart vagy a kalkattai főutca, a C sa u rin g h i (Chowringhee), ele
gáns korzóvá válik ilyenkor. Kalap nélkül sétáló urak, színes sálokkal ékes 
szőke angol hölgyek üdülnek fel az esti levegőn a nappal ernyesztő fülledtsége 
után. Megtelnek a klubok pompás kerthelyiségei, benépesülnek a tenniszpályák. 
Majd autók robognak a színházak, mozik vagy előkelő hotelek és tánchelyisé
gek felé. Ebédidő táján — ami megfelel a mi vacsoránknak — már minden 
valamirevaló európai férfi szmokingban látható, mely ruhadarab arról neve
zetes, hogy „szmoking” neve ismeretlen az angolok előtt. D in n er  ja c k e tn e k , 
„ebédlő kabát”-nak nevezik és egyáltalán nem számít gála-ruhának. A forró 
évszakban a fekete dinner jacketet, vagy mondjuk szmokingot, könnyű fehér 
vászonból készült úgynevezett trópusi dinner jacket váltja föl. A hotelekben 
és tánchelyiségekben harsog a jazz band vagy szalonzenekar, — s a magyar 
utas első pillantásra azt vélné, hogy cigányok muzsikálnak. De a barnaképü, 
cigányos külsejű bombayi vagy kalkattai muzsikusok többnyire portugálok, 
még pedig goai portugálok, g o a n e se -k, akiknek már a tizedik őse is Indiában 
született.

Ha a bombayi és kalkattai elegáns restaurantokban, kávéházakban és tánc
helyiségekben nem mezítlábas, fehérruhás és turbános indus pincérek szolgál
nának fel, az ember azt hihetné, hogy valamelyik európai nagyvárosban van. 
De a mezítláb nesztelenül surranó pincéreken kívül még a mennyezeten surrogó 
nagy villamos ventillátorlegyezők is hamarosan arra emlékeztetik az idegent, 
hogy trópusi világ veszi körül.

Kalkatta előkelőbb jellegű Bombaynál. Meglátszik rajta, hogy egészen 
1912-ig India fővárosa volt.* Történelmi múltja is jelentősebb, fontosabb a 
brit uralom szempontjából, mint Bombayé, bár ez utóbbinál ifjabb alapítás. 
Job  C h a rn o ck  angol kereskedő, a Keletindiai Társaság megbízottja alapította, 
amidőn 1690-ben a Hugh folyó partján messzebb délre elterülő, régebbi keres

* 1912-ben. Delhi-i avatták az indiai impérium fő- és székvárosává.
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kedelmi telepet áttette a mai Kalkatta helyére. A város valószínűleg a K á lig h á t-  
tól nyerte nevét, attól a Káli istennőnek szentelt régi hindu templomtól, amely 
nem messze a várostól, a Gangesz egyik ága mellett áll. Mert H u g li csupán a 
Gangesznek más neve, a hatalmas folyam végső szakaszát nevezik így. Kal
katta a legtipikusabb indiai nagyváros. A kelet minden népfajával találkozha
tunk itt. A k ín a ia k  egész városnegyedet töltenek meg, az utcákat seregestől 
rójják a szálas a fg h á n -p a th á n  vándorárusok, míg az autótaxik soffőrjei kivé
tel nélkül a pandzsábi s z ik h  szekta tagjaiból kerülnek ki és nyíratlan szakájuk
kal, jellegzetes turbánjukkal úgy hatnak, mintha egytől-egyig ikertestvérek 
volnának.

De a modern, világvárosaias, a XX. századbeli jellegű központból tíz perc 
alatt eljuthatunk a középkorba, sőt az ókorba. A K á lig h á t templomában a pusz
tító Káli istennő tiszteletére ma is ugyanúgy nyakazzák le a kecskék százait, 
mint ezelőtt kétezer évvel. A hindu hívők a Gangesz-ág szennyes vizében 
ugyanolyan áhítattal veszik vallásos fürdőjüket, mint amikor a messze nyuga
ton még a Római Sas uralkodott. India, az igazi, eredeti India nem változott 
s alig néhány lépésnyire a modern világtól tovább éli a maga különös, misz
tikus életét. A bennszülött városrészek bazárjaiban ma is csillagjósok készítik 
el az újszülött horoszkópjait. A kalkattai Gangeszparton, nem messze a város
tól, máglyán égetik el a hindu halottakat, s a Kálighát szent környékén több 
hindu mahárádzsa külön díszes halottégető telepet építtetett családja s a maga 
számára, hogy hamvaik a szent folyam habjaiban enyészhessenek el. Bombay- 
ban a hinduk halottégető telepén kívül még a párszik különös temetkezési he
lyei, a híres Hallgatás Tornyai is az évezredes szokások eleven voltát hirdetik.

A Victoria Memorial Hali Kalkattában.
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A város fölé emelkedő M alabar H ill dombtetején állnak ezek a kísérteties épít
mények. Voltaképen csak magas falakkal körülvett köralakú térség az egész, 
belsejébe egyetlen ajtó vezet. A párszik leviszik halottaikat a torony belső terére 
s 'Otthagyják. A tornyok tetőpárkányán óriási dögkeselyűk százai várják a 
prédát. Azonnal lecsapnak a holttestre és egy óra múlva már csak puszta, 
fehér csontok maradnak a megboldogultból. Mert a párszik hite szerint szent 
a tűz, de szent a föld és a víz is, nem szabad őket beszennyezni oly tisztában 
dologgal, mint a holttest. Az ég madarait nevezték hát ki temetésrendezőknek. 
De míg a párszi eljut a hallgatás tornyaiba, kiveszi részét a földi lét előnyeiből. 
Az Indiában élő kb. százezernyi párszi közül kb. 50.000-en Bombayben laknak 
és előkelő szerepet játszanak a város életében. Csaknem mind kereskedők és 
becsületességüknél, műveltségüknél és gazdaságuknál fogva első helyen állnak.

Ám ha a régmúltak szelleme tovább is él, azért a modern világ lassan- 
lassan tért foglal és lépésről-lépésre törtet előre. Kalkattában és Bombayben 
már indus — főképen hindu és párszi — leányok is járnak az egyetemekre, s 
az előkelő hindu vagy párszi társaságában a nők is megjelennek, mi több, 
olykor még a modern táncokban is résztvesznek. De a nők, velükszületett jóíz
lésükkel és tetszeniakarásukkal belátták, mennyivel előnyösebben festenek nem
zeti viseletűkben, mint ha európai toiletteket öltenének. Míg az előkelő, nyuga
tias műveltségű indus társaság férfitagjai már csaknem kivétel nélkül európai 
öltözetet viselnek, az ugyanahhoz a társasághoz tartozó indus hölgyek ragasz
kodnak az ősi szá r ih o z , ehhez a remek öltözékhez, amely egyetlen hosszú, dí
szesen szőtt vagy hímzett, arannyal-ezüsttel csillogó kelmedarabból áll. A régi 
görög vagy római leplek redőire emlékeztető módon, rendkívüli ízléssel öltik 
magukra ezt a köntöst az indiai hölgyek és legmodernebbjeik is csak annyi 
engedményt tesznek a nyugati divatnak, hogy az ősi viselethez selyemharisnyát 
és magassarkú európai estélyi cipőt vesznek föl.

De a modern életet élő indus társaságbeli nő még csak kivétel és csak a 
legnagyobb városokban, Bombayn és Kalkattán kívül még Lahorban, Delhi
ben, Lákhnauban, Madrászban találkozhatunk vele. Általában az előkelő indus 
nő ma is még visszavonult életet él s az utcán vagy egyáltalán nem, vagy csak 
lefátyolozva mutatkozik. Még a hinduk közt is. Ez ugyan mohamedán hatásra 
vezethető vissza, hiszen a muzulmán hódítás előtt a hindu nők szabadon részt- 
vettek a nyilvános életben. De ahogyan manapság az európai felfogás hova
tovább hatalmába keríti legalább azokat az indus köröket, amelyeket a vagyon 
s a társadalmi állás kontaktusba hozott az európaiakkal, ugyanúgy évszáza
dokon át hatott a hindukra a mohamedán hódítók életfelfogása, s a hinduk is 
bevezették a mohamedán szokások jó részét. Épen ezért ma a modernebb hin
duk, amikor ezekkel az immár meggyökeresedett szokásokkal szakítanak, egy
úttal a nemzeti újjáébredés ügyét is szolgálják. Elvégre az európai szokások 
és a nyugati életforma nem egy idegen faj sajátságai csupán, hanem manapság 
már nemzetközieknek tekinthetők, hiszen több-kevesebb helyi eltéréssel a civi
lizált világ legnagyobb részében otthonosak.

Az indiai nagyvárosokban élő európaiak általában époly elkülönült, zárt 
kasztot alkotnak, mint a hinduk vagy mohamedánok. Az angolok nagyon 
ügyelnek arra, hogy különállóságukat megőrizzék és a bennszülöttektől a 
,,splendid isolation” elve szerint elszigeteljék magukat. Ez még az utca életé
ben is kifejezésre jut. így pl. nem tartják európai gentlemanhez illő dolognak, 
hogy Kalkattában vagy Bombayben a közúti villamoson utazzék. De vannak 
helyi eltérések is, így pl. Bombayben az autóbusz elfogadható, hogy úgy mond
jam „standesgemäss” jármű az angolok és európaiak számára is, míg Kaikat-
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tában az autóbuszt csak az alacsonyrangú európaiak, pl. a közkatonák, kís- 
hivatalnokok használják. Az angol úriember a lófogatú bérkocsi használatát is 
rangján alulinak tartja úgy Bombayben, mint Kalkattában, úgyszintén a vilá
gért sem szállna be a riksába, ebbe a kétkerekű kis hintóba, melyet egy vagy 
két kuli húz, holott pl. Colombóban, Ceylon fővárosában a riksa már egészen 
elfogadott jármű az előkelő európaiak közt is, nem is szólva Szimláról és más 
hegyvidéki állomáshelyekről, ahol a riksa az egyetlen jármű. Eszerint, ha az 
európai vagy amerikai idegen nem akar hibát elkövetni az angol szokások s a 
fehér faj úgynevezett szupremációjának elve ellen, akkor egyedül az autótaxit 
használhatja biztonságosan az indiai nagyvárosokban. Amiből látszik, hogy 
az előítéletek fentartásában az európai is elég üdvös példát szolgáltat a Kele
ten, jóllehet folyton az előítéletekhez való vak ragaszkodást hányja a bennszü
löttek szemére. Szerencsére a tudomány, a néprajzi búvárkodás vagy az iro
dalmi megfigyelés embere nem ismer el ilyen korlátozásokat, s én bizony akár
hányszor túltettem magam az angol illendőségi szabályokon, abban a meg
győződésben, hogy csak akkor ismerhetünk meg egy idegen országot és népét, 
ha fentartás nélkül elvegyülünk a különböző társadalmi osztályok tagjai közt 
és közvetlenül, a saját szemünkkel szerzünk tapasztalatokat életmódjukról.

Ilyképen helyes képet nyerhetünk a Keletről s arról a nagy és érdekes 
problémáról, amelyet a Nyugat és a Kelet találkozása ad elénk. Mert sem a ma
radi kelet felfogásának, sem a sokat dicsőített nyugati modern szempontnak 
nincs egészen, száz százalékban igaza. Meg kell érteni, hogy igen sok olyan 
dolog, amit mi európaiak tökéletesen helyesnek, sőt egyedül helyesnek tartunk, 
egészen más világításban jelenik meg a keleti ember számára, aki talán ke- 
vésbbé tartja felfogásunkat egyedül üdvözítőnek. A megszokás nagyon nagy 
hatalom és megvallhatjuk, legalább magunk előtt, hogy igen sok nyugati dolgot 
mi csak azért találunk magátólértetődőnek, mert születésünk óta minden kri
tika nélkül megszoktuk. Ha az európai ember ugyanolyan szigorú kritikának
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vetné alá minden szokását, minden nézetét, mint amilyen kritikával vizsgálja 
az idegen fajok szokásait és nézeteit, hamarosan rájöhetne, hogy a mi szoká
saink sem mind tökéletesek és mintaszerűek. Sajnos, ezt nem tesszük és a 
legtöbb európai azzal a meggyőződéssel szemléli a távoli Kelet emberét és 
életét, hogy mi fehérek minden tekintetben különbek vagyunk náluk.

De az indiai nagyvárosok színes, tarka, fantasztikus világa még akkor is 
érdekes, feledhetetlen élmény az idegen számára, ha nem mélyed el a problé
mákba és nem töri a fejét a Nyugat és Kelet különbségein és egymásra gyako
rolt hatásán. Ami pedig a nyugati világnézet legértékesebb eredményeit illeti, 
ezek meghonosításában India két nagyvárosa, Bombay és Kalkatta a legna
gyobb szerepet játssza. Ezeken a helyeken ismerkedik meg az indus bennszülött 
a nyugati haladás és technika minden vívmányával s ezekben a városokban nyil- 
lik leginkább alkalma arra is, hogy a nyugati ember gondolkodásmódjával, 
életfelfogásával megismerkedjék. A fajok közti nagy ellentéteknek lassan-lassan 
ki kell egyenlítődniük és ha talán csak évszázadok múlva is, de el kell jönnie 
az időnek, mikor minden faj és minden nemzet összefog majd a közös mun
kában, a közös emberi célokért. És e távoli cél eléréséhez, illetve az előfelté1 
telek megteremtéséhez Indiában a két nagyváros, Bombay és Kalkatta óriási 
mértékben hozzájárult.

U T A Z Á S  A V IL Á G  U T O L S Ó  Z U G Á B A .
Irta: M a to la y  T ib o r.

Álnevet használ az író, ha ismeretlen akar maradni. Ilyen álnevet kap min
den jóravaló város, ország és földrész is, csakhogy ezek a geográfiai álnevek 
homlokegyenest ellenkező céira szolgálnak: leleplezik a földrajzi helyet, rámu
tatnak legjellemzőbb tulajdonságára. Róma: „az örök város”, Japán: „a fel
kelő Nap országa“, Afrika: „a legsötétebb kontinens“. A szellemes német utazó, 
A lb e r t M alsch , e század elején írt útikönyvében Chilét a világ utolsó zugának 
— ,,d en  le tz te n  W in k e l  der W e l t” — nevezte el. Lássuk hát, miért?

A déli féltekén Amerika földje nyúlik legmesszebbre az antarktikus vizek 
felé. A kontinens egyenlőszárú-háromszög alakú kiszögelésének nyugati pere
mén terül el ez a keskeny, de igen hosszú ország. Keleten az Andok láncai, 
nyugaton és délen világóceánok őrzik Chile földjét s hogy északról se marad
jon őrizetlen, arról az Atacama sivatag gondoskodik. A világ második leg
nagyobb hegylánca, a szinte végtelennek tetsző óceán síkja és a kietlen siva
tag igen jól őrzik Chilét. Jobban, mint Kerberos Hadest s valóban Heraklesek 
voltak azok, akik kéretlenül léptek Chile földjére: Inca  T u p a c  Y u p a n q u i, aki az 
inka hadsereggel a terméketlen Uspallata völgyből nyíló több ezer méteres há
gón át tört be Chile legtermékenyebb területére, az Aconcagua folyó széles sík
jára, majd ennek fia, In ca  H ua in a  C apac, aki a Maule folyóig hódította meg 
Chile őslakosságát, az araucant, végül mintegy félszázaddal később P ed ro  de  
V a ld iv ia  expedíciós hadserege az Atacama peremén nyomult délre s túl a 
Maule folyón is egészen a Reloncavi félsós öbléig heroikusán harcolt az indián 
és az erdő ellen. A tengerek varázsát pedig F ern a n d o  de M a gellan  törte meg.
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Félistenként tisztelték volna ezt a négy történelmi alakot az antik világban. Mi 
elmondhatjuk, hogy a két inkában a nyers erő, Valdiviaban a merészséggel pá
rosult bátorság, Magellanban a lángész győzte le a Chilébe vezető utak elé tor
nyosuló természeti akadályokat.

A ma embere már csak a távolságokkal számol. Budapest és Chile fővá
rosa, Santiago de Chile között kereken 10.000 kilométer van légvonalban. 
Repülőgépen is csak 2—3 nap alatt érnénk oda. Minden más közlekedési esz
közzel kisebb-nagyobb vargabetűt írva vándorolhatunk a glóbuszon s bizony 
a Chilébe vezető út több hétig, néha több hónapig is eltarthat. Bő választékunk 
van azonban útirányokban!

Az első, a legrégibb s valaha egyetlen útvonal, a C abo de H o rn o s m e g k e 
rülésével, vagy a Tierra del Fuego és a kontinens közé ékelt M a gellan  ten g er-  
szo ro so n  á t vezet Chilébe. Ezen a szoroson kelt át 1520 október 21-én a szo
ros felfedezője, Fernando de Magellan, amikor V. Károly császár parancsára 
a Föld első körülhajózására indult s átjárót keresett az Indiák felé (1. kép). 
Az azóta eltelt 400 éven át ez a tengerszoros volt a Föld egyik legfontosabb 
útvonala. A Panama csatorna megnyitásával a via Magellan egy csapásra el
vesztette jelentőségét. Transzóceáni forgalomban ma már csak a salétromot és 
szenet szállító apró vitorlások használják. Néhanapján - felkeresi ugyan egy- 
egy luxusgőzös, amit aztán sok hű-hóval „panoráma hajó”-nak hirdetnek öles 
nagyságú, színes plakátokon. De hiába festi kékre az eget a plakátok terve
zője, mert ember tervez — Isten végez! A szokásos délchilei időjárás hajót és 
panorámát egyaránt ködbe burkol s drága pénzéért legfeljebb náthát kaphat 
a luxusutas.

Már ugyanis Valdivia környékén az a tréfás szólás-mondás járja, hogy 
ott az év tizenkét hónapjából tizenhárom hónapig esik. Pedig Valdivia és Llan- 
quihue megyékben nem is olyan sok még a csapadék, alig 2—3000 mm évente.

1. Részlet a Magellan tengerszorosból.
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De mi ez az esőmennyiség a Magellan territórium csapadékához képest? Csepp 
a tengerben! Mert itt bizony nem ritka az olyan esztendő, amikor 8— 10.000 mm 
az évi csapadék mennyisége. A hónap 25 napján mindig esik valami. Ha nem 
eső, akkor hó vagy havaseső. A szigorúbb téli időszakban pedig e klíma csa
padékspecialitása: az apró jégtükből álló, száraz tapintású porhó. Ha véletle
nül nem esik, akkor finoman szitál a leheletszerű ezüstös köd, amiben sárgás
veres korongra sápad a bujkáló nap s a tájék pasztellszínekben elmosódott, 
határozatlan körvonalú színfoltokra olvad. Alig van egynéhány olyan napja az 
évnek, amikor derült ég mellett, pompás napsütésben csillog a fantasztikus 
tájék. Havas hegyormok zömök teste mellett jégpáncélba öltözött sziklatornyok 
integetnek. A szűk tengersikátorok vize mindmegannyi bűbájos tükör: benne 
nézegeti magát a meredek sziklapart, a víztől csepegő, gyémántbogláros, örök
zöld erdő, a kékes-zöldes jégár. Egyik-másik gleccser a fjordok félsós vizébe 
mártogatja nyelvét. A víz felhajtó ereje kettétöri a jeget s útjára indul a kisded 
jéghegy. Megszokott látvány a jégárak borjadzása a Spitzbergákon, de itt 
virágzó mirtuszok, illatos magnóliák övezik az alacsonyan kúszó jégárakat s 
fürgeszárnyú kolibrik peregnek a virágkelyhek felett.

A sikátorok útvesztőjében pillanatról-pillanatra változik a kép. Félig rom- 
badőlt tanyahely aranyásókra emlékeztet. Parkszerű erdőrészlet, mintha csak 
valahol Skóciában lennénk. A kis tó partján bambusz-nádas. Legelésző juh- 
nyájak, de pásztornak, akolnak nyoma sincs. Meredek sziklafal, alját már ala
posan kikezdte a viharos tenger, tetejében néhány derékban hajlott törzsű, 
törpe fácska minden ágával egy irányba nő, mintha valami kertész idomította 
volna. A láthatatlan kertész: az uralkodó szélirány! (2. kép.) Félmeztelen benn
szülöttek halászgatnak mozgékony csónakokon. Ügyesén kerülgetik az úszó 
jégtáblákat. Amikor megpillantják hajónkat, versenyre kelnek, hogy melyikük 
ér hamarább a hajóhoz. Még nem is olyan régen nyílzáporral üdvözölték a 
hajókat, amire aztán puskagolyó volt a felelet. Lassan rájöttek arra, hogy a 
golyónál többet ér a konzerves doboz. De amíg ezt az igazságot megtanulták, 
majdnem kipusztultak. Maradék törzsüket szaléziánus barátok vették 
gondjaikba.

Sokat lehetne még írni e százszorszáp föld csodáiról, ahol az örök termé
szet mindenfelől összehordott egy csipetnyit, de látni — látni igen ritkán lehet 
valamit! Itt is csak azt tapasztaltam, hogy mennél szebb a természet, annál iri
gyebb is. A délchilei szigettenger az a fura része a Földnek, amit még az arra 
járt utazók legnagyobb része is csak — fotográfiákról ismer.

,,Puro Chile es tu cielo azulado!” Derűs a te kék eged, Chile! — ezzel a 
sorral kezdődik a chileiek nemzeti himnusza. Ha napsütéses úton akarunk Chi
lébe jutni, akkor a Föld legdélebbre eső városától, Punta Arenastól, 2200 kilo
méternyire északra kell mennünk. Sinek kötik itt össze a két szomszád állam 
fővárosát, Buenos Aires-t és Santiagot. A teljes nyomtávú síneket M e n d o za  és 
S a n ta  R o sa  de los A n d e s  k ö z ö tt keskenyvágányú fogaskerekű vasút, a T ra n s-  
a n d in o  váltja fel. Amikor megnyílt ez a hegyi vasút, kereken 4000 kilométerrel 
rövidült meg az út Chilébe, de cserébe felvisz 3151 m. t. sz. f.-i magasságba. 
Ez a vasút három dologról volt nevezetes. A Transandino volt ugyanis a világ 
legmagasabb, legmegbízhatatlanabb és legdrágább vasútja.

Magasságát már régen lepipálta valami másfélezer méterrel a perúi 
Central-vasút, mely 4775 m. t. sz. f.-i magasságával még ma is tartja a világ
rekordot. A vasút megbízhatósága is sokat javult, amióta a lavinaveszélyes 
szakaszokat igen ötletes módon favázas, de acélbordákkal megerősített, 
csőszerű alagutakkal borították be. A hegyoldalakhoz simuló védmű felett
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vígan siklik a mélybe a 
legnagyobb lavina is. így 
biztosították ugyan a za
vartalan téli közlekedést, 
de nyáron a komikusán 
ható s teljesen feleslege
seknek látszó alagutakat 
minden utas a pokolra kí
vánja, mert a legvadre- 
gényesebb szakaszokon 
veszik el a kilátást. A vas
út harmadik nevezetessége 
azonban változatlanul 
megmaradt. Ma is ezaleg- 
drágább vasútja a világ
nak. Első osztályon közel 
másfél pengőt, másodikon 
pedig egy pengőnél alig 
kevesebbet fizet az utas minden kilométerért. Harmadik osztály? Az nincs! Te
kintve, hogy a Transandino 261 km hosszú, ne csodálkozzunk azon, hogy ezen a 
fontos útvonalon csak gazdag emberek utaznak. Mert ugyan kinek van arra 
pénze, hogy 2—300 P-t adjon ki egy vasúti jegyért? A szegény ember ma is gya
log vagy öszvérháton kél át az Andokon, mint régen 300 éven át. A régi or
szágút, a „Camino de los Andes”, félig rombadőlve, használaton kívül helyezve, 
még ma is útja a nincsteleneknek s csak a neve változott meg. „Camino de los 
Pobres”-nek, azaz a koldusok útjának nevezte el a nép humora (3. kép).

No de legalább alaposan kiutazhatja magát az, aki jegyet váltott, mert a 
végnélküli meredek szerpentineken 5 perc híján 12 órán keresztül kattog a 
fogaskerék, ami 20 kilométeres átlagsebességnek felel meg óránkint. Szép 
időben az utasok ki-kiszállnak a vonatból s gyalog vágnak át a kígyózó sínek 
között. Közben virágot szednek, fotografálnak s aki festegetni szokott, még 
egy-egy gyors színvázlatot is készíthet. Van idő bőven! A türelmetlenkedőket 
megnyugtatja a jegyszedő kalauz, aki maga is kiszállt, hogy egy kis testmoz
gást végezzen.

A csigalassúságért bőven kárpótolnak a látnivalók. Alig hagyjuk el Men
doza szőlőskertjeit, kibontakozik előttünk a Cordillera centrális része. Kékesen 
fénylik a Cerro del Plata, az Ezüsthegy, s a háttérben az argentínai pampák
ról is jól látható óriás vulkán, a Tupungato kúpja élesen rajzolódik ki az azúr
kék égen. Ki hinné, hogy közel 100 kilométerre van tőlünk? Az Andok levegője 
kristálytiszta. A csapadék oroszlánrésze a túlsó, chilei oldalon esik le. Ide fel- 
leg csak télen kerül, nyáron még vízpárát is alig tartalmaz a levegő. De meg 
is látszik a növényzeten ez a bojtos kiima! Beporosodott kaktuszok, szárazság
tól gyötört, dértől csípett, fagytól perzselt bozót a szegényes rulo-területek 
egyetlen dísze. Színben és vonalban hihetetlenül éles itt a határ a rulo és az 
öntözött terület közt.

Vigasztalan látványt nyújt az élő, de annál fenségesebb az élettelen: az 
Uspallata titokzatos hegykulisszái, ahol lánc láncra sorakozik s a finom szín- 
árnyalatok hosszú sora megsokszorozza a táj perspektíváját. De élővé vará
zsolja a tájat a messze földön híres „Fehér folyó” is, a Rio Blanco. Tejfehé
ren omlik alá zúgóin s arra sincs ideje a víznek, hogy megtisztuljon pezsgős

2. A délnyugati viharos szelek hatása alatt ferdén nőtt roble.
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habjától, mert újabb eséseken át örvénylik, sistereg, zúg a víztömeg s felette 
szivárványos fátylat köt a magasba szálló vízporon megtört napsugár.

Zanjon Amarillo, a „Sárga gödör”, szűk sziklaszurdok. Félsötét, nyirkos 
börtön, ahová csak a déli órákban tör be a nap. A szoroson túl a szelídebben 
formált firn-alatti régióba jutunk. Megcsap a jég hideg lehelete. Előkerülnek 
a gyapjútakarók s a nemzeti viselet, a poncho. Az ablak nyitva marad, mert 
mindenki látni akarja a közeli Monte de los Penitentest, a Bűnbánók hegyét. 
Egy széles oldalvölgy végében pillantjuk meg. A Dolomitok legszebbikére, a 
Sellara emlékeztet. Gigantikus nagyságú szikladóm, előtte szoborszerü szikla- 
csoportok sorakoznak, mintha csak lehajtott fejű kámzsás barátok és bűnbánó 
zarándokok fekete menete merevedett volna kővé.

Egyszerre mindenki a másik oldal felé néz s a kocsiban a csodálkozás 
morajlása fut végig.

— Az Aconcagua! — suttogja és ismétli minden száj.
A Cordillerak királya zömök testű, ferdén csapott tetejű, formátlan trapéz

alakú masszívum (4. kép). Hópalástja egyáltalán nem királyi, mert foltos és 
szakadozott. Meredek oldalán csak immel-ámmal áll meg a hó s csupaszon 
maradt teste piszkos szürke színű. Ha nem figyelmeztetne senki, észre sem ven
ném ezt a hegyet. Mégis ösztönös tisztelettel tekintünk rá mindannyian. Hiába, 
respektálni kell a 7035 méteres királyokat. Az Aconcaguat még ma is sokan 
vulkánnak tartják. Mesebeszéd ez! A hegyet többen is megmászták s alaposan 
meg is vizsgálták. Még a tetején is zavartalan településű mészkőrétegeket talált 
a geológus. A hegyek királyának koronájában régmúlt geológiai korok ősálla
tainak kövült maradványai az ékkövek. A hegy legújabb vizsgálata pedig azt 
eredményezte, hogy az Aconcagua talapzata ősi romvulkán, melyre egy

3. A Transandino és a Camino de los Andes találkozása.
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4. Az Aconcagua 7035 m magas csúcsa.

sokkal későbbi geológiai korban az újra életrekelt hegyképző erők tengeri üle
dékekből álló rétegeket toltak. Itt is olyan hatalmas méretű áttolódásokkal ta
lálkozunk tehát, mint az Alpokban.

Az Aconcaguaról a jégkorszakban hatalmas jégárak csúsztak le több 
irányban is. Egy ilyen jégkori gleccser morénáján halad most a vonat. 
A moréna alól szivárgó Cuevas folyócska felett 26 méter magasságban ível át 
az Inkák hídja, ez a 80 méter hosszú, 30 méter széles természetes sziklatod. 
Egy rég beszakadt barlang utolsó maradványa lehet. Tövében öt hévforrás 
fakad a mélyből, ívboltjáról jégcsapok csüngnek alá. A mellé épített szálló 
európai kényelmével, a környék sok érdekes látnivalóival csalogat. Csak az a 
baj, hogy ez a szálló talán még a vasútnál is drágább.

Cuevasnál szemünkbe tűnik egy elhagyatott hurokvágány. Itt fordult visz- 
sza a vonat, amíg el nem készült a délamerikai Simplon, a Cumbre hágó alatti 
hosszú alagút. Argentina és Chile közt az alagút közepén van a határ, de a 
határkő, a világ legszebb határköve, ott áll a hágó legmagasabb pontján, a 
3900 méter magasságban emelt Christi Redendor, a Megváltó Jézus szobra. 
Magas kőtalapzaton áll az érckolosszus. Az alkotó művész remek harmóniába 
hozta a megközelíthetetlen, jégbe-fagyba burkolt hegyvidéket a szeretet vallá
sának melegével. A szobor nem törptil el a hegyek árnyékában! A magasra tar
tott kereszt az égre mutat fel, a nyájasan mosolygó szem a földre néz, a há
gón végighúzódó útra pillant. Valóban nem mindennapos látvány ez az „út- 
széli kereszt”. Itt meg lehet tanulni, hogyan kell és hová kell emlékművet állí
tani. A szobor záloga a két szomszéd állam jó viszonyának. Ha valaha is had
sereggel támadnának egymásra, e szobor lábánál kellene elvonulniok, mert 
nincs más út a Cordon Real-on, a „királyi gáton” át. A centrális Andok ösz- 
szes többi hágói járhatatlanok. A szobor talapzatára pedig ezeket a szavakat 
vésték:
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„Porrá omolhatnak e hegyek, de Argentina és Chile népe nem szegi meg 
a békét, aminek megtartására a Megváltó lábai előtt esküt tett.”

Ez a szoborfelirat a legszebb diplomáciai okmány, amit valaha államfér
fiak szerkesztettek. Az emberi ideálokat lábbal tipró, kiábrándult Európában 
föld alá rejtett erődök, vakondlakások őrzik a határokat. Itt, az Istenbe ve
tett hit!

Sokan ebben a szoborban is, mint annyi másban, ami valóban szép, ne
mes és emberi Délamerikában, a teátrális gesztusokat kedvelő, üres dón quijot- 
teizmust látják. Gúnyolni persze könnyebb, mint megérteni . . .

A hágón túli, chilei oldal sokkal vadregényesebb. Alacsonyabb a hóhatár, 
mert sokkal több a csapadék s a mélyebb völgyekben pazarlóan dús a növény
zet is, Mintha nem is ugyanaz a hegység volna. Virágzó törpe bokrok, puha, 
de ruganyos llareta párnák, zöld mohok, pázsitos füvek, kövérre hízott kaktu
szok közt színes alpesi virágflóra. Mások a hegyformák is. A lepusztulás sok
kal gyorsabb ütemű. A hegyélek csipkézettek, a dús hó arénaszerű mély kar- 
rokat ás. A Monte Tolosa a legszebb hegyek egyike. Függőleges falát kápráz- 
tatóvá varázsolják a párkányokon fekvő firnhó keresztül-kasul szőtt pántjai. 
Az igazi turistaszív akkor dobban nagyot, amikor a Caracoles tömegére esik 
pillantása s meglátja a karcsú sziklatornyok, szakadékok, kémények százait, a 
függő jégárakat, a hómezők szakadozott labirintusát s lenn a mélységben a 
vadzöld színű alpesi legelőkön végigfutó ezüst csíkot, a gleccser-patakot. Akár 
az Alpokban, csakhogy itt minden kétszer olyan magas és kétszer olyan mély.

A firnrégió aljában felcsillan a sötétvizű Inca tó. Sötét a vize, mert fe
kete a sziklaágy. De nagyszerű tükör! Három hegyóriás is nézegeti magát 
benne. A monda azt tartja, hogy az utolsó Inka parancsára mérhetetlen arany
kincset dobtak a tengerszembe Pizaro éhes marka elől. Ez igaz lehet, csak az 
a baj, hogy az egykori Inka-birodalom területén sok ilyen Laguna del Inca van 
s a lokális patriotizmus kincseket képzel mindegyiknek fenekén. Már most hol 
keressük az Inkák kincsét?

A Salto del soldado, a Katonaugrató, az utolsó látványosság. Keskeny 
kányon, melynek függőleges falai oly közel állnak egymáshoz, hogy a ha
gyomány szerint a spanyol lovasok elől menekülő chilei szabadságharcos át
ugratott lovával a szakadék felett, míg üldözői megdermedten rántották félre 
lovuk száját a biztos halált jelentő meredek szélén. A mese igen szép, csak 
valami hiba van a kréta körül, mert a 70 méter mélységű szakadék legszűkebb 
pontján is 20 méter széles. Ilyen távolságot pedig csak a déli fantázia tud 
átugrani.

A kányont alagútban keresztezzük. A vasúti híd vagy 50 méterrel alacso
nyabban fekszik a kányon pereménél. Amikor átrobogunk a hídon, pár pilla
natra felvillan az ég, de szemünk meg sem szokhatja a fényt s máris elnyel az 
alagút folytatása. Ezen a hasadékon át csapolódik le az Inca tó vize is s egyik 
főforrásága ez az Aconcagua folyónak, mely Chile Kánaánját öntözi. Nem 
hiába ered a folyó kincses tóból, mert aranyat ér minden cseppje. Fel is hasz
nálják öntözésre úgy, hogy mire a tengerhez ér, álig marad víz a medrében.

A kattogás hirtelen megszakad. Megszűnt a sinek fogazása s mi símán 
gördülünk tovább Santa Rosa de los Andes, egy a conquista idejéből ittfeled
kezett, ódon, álmodozó városka felé. Furcsa játéka a sorsnak! Más várost a 
vasút fejleszt naggyá. Los Andest a vasút tette tönkre! Lakói bonyolították le 
hajdan az Andok országútjának személy- és áruforgalmát. Háromszáz éven át 
vezetők, hajcsárok, öszvérek városa volt. Házai ódon vendégfogadók, a fala
kon a história patinája. Ma mindez a múlté. A Transandino összekötött két
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óceánt és megölt egy várost. A Transandinót pedig fojtogatja C hile h a rm a d ik  
ú tv o n a la , a háború éveiben megnyílt P a n a m a  csa torna .

Erről a kanálisról már annyit írtak össze, hogy az, aki nem látta, jobban 
ismeri, mint az, aki többször is átkelt rajta. Amikor először emelkedtem fel 
hajónkkal a zsilipeken s elnéztem a lomhán veszteglő gőzös hatalmas teste mel
lett a liliputi villamos lokomotívokat, amint vontatókötelek segítségével húzták 
a zsilipkamrába hajónkat, amikor bezárult mögöttünk a kamra toronymagas, 
33 méter széles acélkapuja s az alólról felfakadó víztömeg percek alatt meg
töltötte a kamrát s hajónk dióhéjként emelkedett, amikor kitárult előttünk a 
következő kamra kapuja s ez a játék még kétszer megismétlődött — úgy érez
tem magam, mint a gyermek, aki hajócskát játszik, mert csak a gyermeki fan
tázia lehet ennyire merész, ilyen ragyogóan ötletes, mint ennek a csatornának 
technikai megoldása és óramüpontosságú kivitele.

Az őserdők lombsátora felé duzzasztott Chagres folyó, a mai Gattun tó, 
víztömegének energiája emel és sűlyeszt itt mindent. Ki nem hallott a közle
kedő-edényekről? Ki nem ismerné a nehézkedés törvényét? Ez a nagy termé
szettörvény érvényesül itt — semmi más! És az emberi géniusz, ki gyenge kéz
zel, de a fantázia hatalmas erejével bilincsbe veri és szolgálatába állítja a koz
mikus erőket is.

A Culebra átvágás romantikája, a Gattun tóba merült erdők csontváza, a 
kanális partján sütkérező alligátorok, a ligetekkel övezett Miraflores tó kerek 
arca — mindmegannyi feledhetetlen kép. Colon félvér lakossága pompás exo- 
ticum. Csupa „gente en el aire”, azaz „levegőben lógó ember” ! így nevezik 
itt azokat, akikről a legalaposabb fajelmélet sem tudná megmondani, hogy mi-

5. Antofagasta főtere. Hátul a hegyoldal sókérgébe hirdetési szövegeket karcoltak be.



lyen vér csörgedezik ereikben. Nem csoda! A fehér, a rézbőrű, a fekete és a 
sárga fajok találkoztak itt akkor, amikor a csatornát ásták.

Az atlanti parton azt a korállzátonyt keresem, amelyiken egykor Amerika 
felfedezőjének, a nagy admirálisnak szeme is megpihent. Keresem az „ezüst
flottát”, Balboa merész csapatának nyomát. A túlsó parton a Gyöngyszigete
ket, honnan a spanyol királyi ékszerek legszebb gyöngyei származtak. Kere
sem a régi Panamát, a gazdag, elpuhult, dőzsölő, — a kirabolt, felgyújtott, 
rombadöntött várost. És keresem azt a régi bergantint, amelyiken Pizaro kelt 
útra ,,E1 Dorado” felé.

Az ezüst-flotta helyén az Unió csatahajói, a korállzátonyon világító torony. 
A földszoroson át vízi út, vasút és országutak vezetnek s régen betemették 
Balboa nyomát. A Gyöngyszigeteken kaszárnyák, raktárak, páncélerődök, a 
régi Panama helyén a modern Bilbao. Szénpor, füst, olaj- és benzinillat.

Hátat fordítok a kultúrának! Hajónk orrára telepszem. Dél felé nézek. 
A sík tengerre, El Dorado felé. Hajónk a régi bergantin s én Pizaro egyik em
bere vagyok. Egy a 120 derék közül, akiket vihar vert, skorbút kínozott, éhség 
tizedelt, kik közül negyvenet hullámsírba temettek, húszán éhenhaltak Puerto 
Hambre-ban, az éhség kikötőjében, harmincat az indiánok koncoltak fel s az 
a harminc, aki megmaradt, üres kézzel tért vissza az első útról s még csak meg 
sem pillantotta El Doradót. De egy év múltával útnak indulnak megint és 
70 ember meghódít egy világbirodalmat!

— Uram, vacsorára tálalunk!
Megfordulok és magam élőt látom a hajópincért. Kifogástalan uniformi

sán ragyog az aranyos gomb. A rádió hangszórója Friscóból tánczenét közve
tít. Estélyiruhás hölgyek hajópletykákról suttognak a sétafedélzeten . . .

Tíz nap múlva Aricaban vagyunk, az első chilei kikötőben, de előbb be
kukkantunk Guayaquilba, Ecuador kikötőjébe, a mocsárszagú deszkavárosba 
s elbúcsúzunk a mangróvés partoktól, mert erdőt nem is látunk többé, még nö
vényzetet is alig Valparaisoig. A sivatagos partokat kitünően látni. Ha távo
lodunk a kikötőkből, mindig magasabb és magasabb láncok tűnnek elő. Túl a 
parti láncokon, a vulkánok-tövében pihen a régi Tiahuanaco kultúra mithikus 
tava, a Lago de Titicaca, a kerek Hoídsziget s a Nap kultuszának szentelt temp- 
lomrornok. A Pampa del Tamarugal mentén kivehetők a különböző magasságú 
fennsíkok. Grandiózus lépcsők. Egy-egy grádics 1000 méternél is magasabb. 
A legfelső a bolíviai Altiplano. Itt ülnek sorjában a 6000 méteres vulkánok. Ez 
az inka Oiimpus.

Callaoban van annyi időnk, hogy a villamos beröpítsen Limaba. Felkere
sem a ,,porquero” sírját. A kis disznópásztorét, aki Sevillában felkérezkedik 
egy az Indiák felé induló goletára, a fedélzeten mindenki mulat esetlenségén, 
de Amerikában csakhamar kitűnik vitézségével és beretvaéles eszével. Főtiszt 
lesz. Expedíciókat szervez. Meghódít egy fél kontinenst. Alkirály lesz. Lerakja 
országa fővárosának alapkövét, megépíti azt a székesegyházat, melynek 
400 éves falai őrzik porladó csontját. Üvegfal megett, díszes márványkoporsó
ban, királyi bíborterítőn fekszik a csontváz. A sírfelirat:

,,Don Francisco Pizaro, generális kapitány, Lima alapítója. A várost ala
pította 1533 január 18.-án, meghalt 1541 június 26.-án.”

A disznópásztorból lett alkirály születésének éve helyett a város születését 
hirdetik az aranyos betűk, mert Pizaro gyermekkoráról csak annyit tud a his
tória, hogy Truxillóban született, kitett gyermek volt, akit egy templom lépcső
jén találtak meg a kegyes barátok. És annyit tud a monda, hogy miként Romu- 
lust és Remust, Róma alapítóit a farkas, — Pizarot, Lima fundatorát, egy a
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6. Lago Todos los Santos. Háttérben a Volcan Osorno.

városba tévedt vaddisznó szoptatta meg. Késő vénségére tanult meg írni és 
olvasni s amikor leszúrta az orgyilkos tőre, saját vérébe mártott ujjával írta 
palotájának kőkockáira: Diós . . . Isten! Tovább nem írhatott, mert élettelenül 
hanyatlott le karja.

Tocopilla jelentéktelen fészek s meg sem említeném, ha nem lettem 
volna szemtanúja egy bibliai csodának. 1923 őszén történt. Három napig időz
tünk a kikötőben. Salétromos zsákokat nyelt a hajó. Amikor megérkeztünk, 
sárgás-veres volt a part,'növényi életnek sehol semmi nyoma. Éjjel beborult és 
szitálni kezdett a köd. Az az erős köd', amit Peruban Garua-nak neveznek, ami 
ráfekszik a kiaszott partokra s a száraz sivatagos talaj szomjasan issza fel 
minden cseppjét. Másnap reggel senki sem akart hinni a szemének. A kietlen 
partok — kizöldültek. Csónakon siettünk nézni a csodát.

Egész Tocopilla lázban volt. Az irodákat becsukták, a rakodó munkás 
nem akart dolgozni. Boldog, boldogtalan kirohant a városka szélére — füvet 
nézni. Akadt itt gyermek, aki sosem látott addig mezőt. Az asszonyok sírtak 
örömükben. Komoly, meglett férfiak, akik évek, ha nem évtizedek óta laknak 
már a sivatagban, vásott gyermekek módjára hemperegtek a zsenge fűben.

A fű pedig nőtt. Estére félaraszos lett. Másnap terebélyesedett, lomboso- 
dott s harmadnap megjelentek az első pici bimbók.

Csodálatos művész a természet! A sivatag egynyári növényei ezek, de nem 
csirázhatnak ki minden esztendőben. Néha több évtizedig is el kell várniok. 
Egyszerre megjelenik a víz! A föld megpuhul, a mag megduzzad, kikéi s mintha 
csak visszatartott életenergiája törne ki sokszorozott erővel, az alatt a pár nap 
alatt, amíg a föld nedvességét ki nem szárítja a perzselő napsugár, kihajt, vi
rágzik s magot is érlel. Az új mag aztán megint vár egy emberöltőig.

Ez a jelenség a partokhoz kötött. 10— 12 kilométernyire beljebb már steril
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a sivatag, mert messzebb a köd sem hatol. Ezeket a termékenyítő ködöket a 
Corrierite del Nino, a Gyermek Jézus-ról elnevezett tengeráram okozza. Évente 
van ilyen köd, csakhogy kis mértékű. A napfoltok periodikus fellépésének kö
szönhető aztán, hogy átlag minden 7-ik és minden 35-ik esztendőben ez a me
leg tengeráram messze elűzi a partoktól a hideg Humboldt-áramot. A két áram
lat összetalálkozásának, a trópusi és a sarktengeri víz küzdelmének eredménye 
a bőséges köd s a sivatagon végig kivirulnak a partok. Minden emberöltőre 
esik egy ilyen „bőség esztendeje”, anos de abundancia! Kiszámították, hogy 
Pizaro hadjárata is egy ilyen esztendőre eshetett, máskülönben érthetetlen 
lenne, hogyan vergődhettek át lovaikkal a terméketlen sivatagos zónán.

Antofagasta a „sivatag királynője”. Élénk forgalmú nagy város, az Ata
cama kincseinek, a salétromnak, jódnak és boraxnak fényűző emporiuma. 
Fényűzőt írtam, mert itt, ahol a jó ivóvíz drágább, mint máshol a whisky, a 
legnagyobb fényűzés a kert. Antofagastnak gondosan öntözött közparkja van 
s avenidait fasorok díszítik (5. ábra). A házak kertjében itt is, ott is sudár tör
zsű pálmákat pillantok meg. De ez már mégis sok! Arannyal fizettetik meg a 
vizet és pálmákra pocsékolják? De nézzük csak meg jobban ezeket a pálmá
kat! Egytől-egyig Made in Germany — papírmasséból készültek. A vizet nem

kell rá pazarolni s árnyé- 
így is ad. Hát nem prak
tikus?

Ez a „felfedezésem“ 
volt az első Chile földjén. 
Később persze rájöttem, 
hogy Chilében nagyon sok 
más egyéb is ilyen papír
pálma s amikor úgyszól
ván teljesen megszűnt a 
salétromkivitel s ennek 
következtében elmaradt az 
állami bevételek oroszlán- 
részét kitevő kiviteli vám 
is, a papírpálmákból való
ságos erdők nőttek Chi
lében.

Valparaiso! A siva
tag után igazi lelki felüdü
lés, csak a paradicsom 
völgyéhez nem lehet ha
sonlítani. Régi neve, ha 
hosszabb is, találóbb! 
1802-ig a város neve Ciu
dad de Nuestra Senora de 
la Mercedes de Puerto 
Claro volt. Ami annyit je
lent, hogy „a Boldogsá- 
gos Szűzről, Miasszo
nyukról elnevezett város 
ragyogó kikötője“. Ra
gyogó kikötő, tagadhatat-

7. Araucaria imbricata. Indián neve Pehuen. lan. Különösen este, ami-
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kor felgyúlnak az ívlám
pák sorai s hosszú tűz- 
csíkot vetnek a vízre. De 
ha hirtelen északi vihar 
támad — csapnivaló ki
kötő! Ilyenkor sietve sze
di fel horgonyát minden 
hajó és menekül a nyilt 
tengerre, mert jobb a ha
bokon hányódni, mint a 
partok sziklazátonyain 
holtbiztosán szétzúzódni.
A sziklás fenéken nem tart 
a vasmacska. Valparaiso 
partját úgy díszítik a ha
jóroncsok, mint a római 
fórumot a rostrumok.

Az igazi Valle de Pa- 
raiso, az édenkerthez ha
sonlító völgy, C hile n e 
g y e d ik  útja. Llanquihue 
megyén keresztül vezet, az 
ú. n. chilei Svejcen át. Ez 
a legfiatalabb útvonal, 
nincsen még egészen ké
szen sem s így nem cso
da, ha még sok kívánni 
valót hagy hátra. Ezen az 
úton kellemetlenül sokat 
kell átszállói! Az argentí
nai vasútról autóbuszra, 
autóbuszról egy délceg 
tavi gőzösre, a hajó
ról megint autóra, majd 
egy motorcsónakra. A csónakról ló hátára, lóhátról ladikba, a ladik 
után még egy autóút s még egy tavi hajókázás következik. Ha mind
ezt szerencsésen megúsztuk, el is érjük a chilei expreszt — egy napi 
késedelemmel. Arra még nem volt példa, hogy valaki elérte volna idejében a 
hetenként kétszer közlekedő expresszi. Várunk tehát néhány napig. Megtanul
juk, hogy Délamerikában soha semmi se sürgős. Manana! Majd holnap! Ez 
a leggyakoribb hallott szó egész Délamerikában. De mit látunk az út alatt?

A Nahuel Huapit, a patagon tengert, a tavak legszebbikét, amelyik még 
az ősi vadonba temetkezve alussza hamupipőke álmát s arra vár, hogy egyszer 
majd fel fogják fedezni s akkor a világ egyik nagy látványossága lesz. Láttuk 
az indiánok szent hegyét, a Tronadort, az araucan főistennek, Pillannak menny- 
dörgős székhelyét, láttunk egy jégárat, amire egy nagy vulkáni kitörés valaha 
rengeteg mennyiségű hamut szórt s a hamuban megtelepedett az erdő s ez az 
erdő azóta is vándorol a jég hátán lefelé. Láttuk a Lago Todos los Santos-t, a 
délchilei Vierwaldstätter See-t (6. kép), csakhogy a Mindenszentek tavának 
partján nem fenyők, de 70 méteres cédrusok és alercek pompáznak. Láttunk 
néhány araucariát. Itthon is ismerjük őket a virágházakból. Itthon cserepes

8. Tájék a chilei „Svejc“-böl.
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kis fácska, Chilében erdőket alkotnak ezek a különös alakú fák, mintha csak a 
régmúlt geológiai korok növényvilága elevenedne meg szemünk láttára. A föl
dön feledkezett élő kövületek (7. kép). Láttunk 5 m-es ördögbordákat, a szén
korszak páfrányainak kicsinyített mását. Láttuk az örökzöld erdőt, a tavakat 
összekötő laguniták zöld vizét, a sziklás hegyoldalakat, tündöklő jégárakat, 
füstölgő vulkánokat, az Osorno remekül ívelt havas testét, a szétrobbant Cal- 
bucot, a Llanquihue tavat, amint visszatükrözi a déli égbolt ragyogó csillagait. 
Láttuk Svájc komor szépségét és japán könnyed mosolyát (8. kép).

Igaz, Chile a legeldugottabb szeglete a világnak, de utazz Chilébe s meg 
fogod ismerni az egész világot!

— ——---

P E K I N G . *
Irta L ig e ti L a jo s .

Ha egész Kína gonosz volna és gyilkos (mint ahogy nem az), még akkor 
is meg kellene neki irgalmazni, mert olyan szépségei vannak, mint Peking. 
Sok gyötrelmes napot éltem meg Kínában, de mindent elfelejtek, ha Pekingre 
gondolok, és valami kinzó nosztalgiát érzek ez után a nomád nagyváros után. 
Békésen megfér itt egymás mellett a nyugati haladást jelentő autó és villamos, 
de nem tűnt el nyomtalanul a régi világ sem, nyurga, sovány riksakulik próbál
nak egymással versenyt futni, míg el nem fúlnak, s a régi világ nagy kapuján, 
a H a ta m e n -en benyomul mellettük lassan egy-egy hosszú tevekaraván nagy 
komolyan, ritmikusan himbálódzó léptű, emeltfejű tevékkel, minden mozdula
tukat apró csengők csilingelőse kíséri. És azok a csodaszép pekingi esték, a 
lampionos boltok, a szűk kis h u tu n g o k !  Keleti élet hangos zsivaja, ami mégsem 
bántó, hanem éppen elzsongító, álombaringató. Aki egyszer látta, megszerette 
és sohasem tudja elfeledni.

Peking nagyon régi város. Már a Kr. előtti II. évezredben volt ezen, vagy 
nagyjában ezen a helyen egy kisebb város. Kínában dinasztiák jöttek, dinasz
tiák mentek, a régi városok egy része bizony belepusztult ezekbe a politikai 
földrengésekbe. Peking helyén, közelebb-távolabb a mai város közepétől, csak 
újra megjelent az eltűnt város. Mai nagysága azonban a mongol időkből való.

Kubilai, a nagy mongol császár, Dzsingisz khán leszármazottja, befejezte 
azt a hatalmas munkát, amit az első nagy khán oly nagy dicsőséggel elkezdett: 
mongol kézre került egész Kína, 1280-ban mongol khán ült a kínai császárok 
trónjára. A mongolból lett kínai császár, Kubilai nemcsak mint hódító, hanem 
mint szervező is fényesen megállotta a helyét. Uralkodása az újabb kínai tör
ténet legragyogóbb fejezetei közé tartozik. Mindenütt megtartotta a régi be
rendezést, a régi embereket, és értett hozzá, hogy azokat meg is nyerje a maga 
számára. Ahol kellett, ott javított az elavult, rozsdásodni kezdő gépezetben. 
Új, eleven mozgató erővel hatotta át az adminisztrációt, és kifogástalan műkö
dését bizalmi emberei, mongolok, ujgurok és más nomádok ellenőrizték.

Kubilai már jóval előbb Kína ura volt, mintsem rászánta magát, hogy hi

* Szemelvény Ligeti Lajos: „Sárga istenek, sárga emberek“ c. Magyar Könyvbará
tok Szövetségének kiadásában (Egyetemi-Nyomda) legközelebb megjelenendő művéből.



265

vatalosan is felvegye a kínai császári címet. Még 1267-ben Pekingbe helyezte 
át a mongol khánok székhelyét a régi Karakorurnból. Pekinget ekkor még 
D a id u -nak (Nagy főváros) nevezték kínaiul, de Marco Polo és más nyugati 
utazók főleg török, ujgur nevén emlegették: K an bá lik  (a khán városa). Leírá
sát Marco Pólóból is jól ismerjük, de ellenőrizhetjük adatai hitelességét egy 
perzsa kortársnak, Rasíduddinnak az elbeszéléséből, aki a mongolok történetét 
írta meg.

Persze, írhatott Marco Polo, amit akart Kambaluk 12 nagy kapujáról, 
gyönyörű oszlopairól, a benne lakó tömérdek népről, a nagy khán papírpénzé
ről, Velencében csak csóválták a fejüket az emberek hitetlenségükben.

A város a XV. században, a mongolok után trónra kerülő tiszta kínai 
Ming-dinasztia idejében, pontosan 1409-ben kapta mai nevét. Peking, kínaiul 
P e i- ty in g , annyi jelent, mint Északi főváros. A Ming-dinasztiának ugyanis két 
fővárosa volt, az északi fekvésű Pekingen kívül volt még egy déli is: N a n - ty in g ,  
azaz Déli főváros. Röviddel rá megépítették a császári palotát, a falakon emelt 
pavillonokat restaurálták, a falakra cserépdísz került. A város szépült, egyes 
részeit újjáépítették vagy bővítették, de az eredeti terv, elrendezés változatlanul 
maradt. Elég egy tekintetet vetni Peking mai alaprajzára, hogy észrevegyük:

□ Huang szi

1 Követségek negyede 
1 Császári palota 
3 Nan hai 
b Csüng hai
5 P&i hai
6 Hatamen kapu
7 Ngantingmen kapu
8 Janhokung lámatemplom 
9 Régi osztr-magy.követség
toHszidzsimen kapu 
•mm Városfal 
.... Út, föi/t 

■4 Főbb kapuk

41 Mei san

Kinai város 
(Nan - cseng) \ P e k i n g

b e o s z tá s a .
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ez a város egy óriási, kőbe épített tatártábor. Szabályos geometriai vonalak, 
falak'és kapuk, amelyek újabb kapukkal és falakkal vannak körülvéve.

A mag, ami körül minden csoportosul, a császárnak, vagy ahogy a kínaiak 
hívták, az Ég Fiának a palotája. Körülötte van a Vörös, vagy Tiltott-város, 
ezt 6 kínai mérföld, li hosszúságú fal (körülbelül 3 és fél km) övezi. Délről 
az ü -m e n  kapun lehet bejutni a városba, vele szemben emelkedik a T a i-h u o -  
m en  kapu, innen a fogadópalotába lehet jutni. A déli oldal jelenti Kínában a 
főirányt, minden épület erre fordul, ha másként nem lehet, akkor a mondjuk 
keletre néző nagykapujú udvaron belül orientálódik a ház dél felé. A Tiltott
város minden világtáj felé néző falán van egy-egy kapu. Az egyes épületeket 
sorra venni még akkor is fárasztó, amikor nem könyvben, hanem ott a hely
színen kell végigmenni a rengeteg épületen.

A Tiltott-várost egy másik szintén négy oldalról fallal bezárt város öleli 
körül: a H u a n g  cseng , vagy a Császár-város. Valamikor itt laktak a császár 
környezetéhez tartozó személyek. Mára sok minden megváltozott, de termé
szeti szépségei még mindig a régiek: a csodaszép hármas tó, a P e i hai, C sü n g  
k a i és a N a n  hai, meg a felejthetetlen szép M ei san  (Szénhegy). Máig is meg
van az a fa a Mei sanon, amelyikre az utolsó Ming császár, a forradalom lát
tára, 1644-ben felakasztotta magát.

A Császár-város körül újabb, falakkal védett városrészt találunk: a N e i  
cse n g -e i, ez tulajdonképpen Belső-várost jelent, de az idegenek mind Tatár
városként ismerik. Ez volt egykor a mandzsuk negyede, őket nevezik a pekingi 
idegenek, helytelenül, tatároknak. Az északi kapuk közül kiemeljük a N g a n -  
tin g m e n t, közelében van a legnagyobb pekingi lámatemplom, a Ju n g h o k u n g , 
mellette egy tibeti-mongol könyvkereskedés és könyvnyomda. Észak-déli irány
ban a keleti részben egy nagy széles út, a H a ta m e n  halad. Ezt minden Pekinget 
járt idegen jól ismeri. Déli vége a C su n g u en m en  vagy H a ta m en  nevű kapuba 
torkollik. A Tatár-város délkeleti részében emelkedik a szintén falakkal körül
vett Q uartier  d es  L é g a tio n s , az idegen követségek, bankok negyede. Itt volt 
Ausztria-Magyarország követsége is, és mert a rebellis magyarok tiltakozása 
idáig, úgy látszik, sosem hatott el, szokásból mind a mai napig egyszerűen 
A u str ia n  L e g a tio n -nak nevezik az épületeit. De a Kínával kötött szerződések
ben, koncessziók megszerzését biztosító hivatalos iratokban is kizárólag N g a o  
kuo , „Ausztria” található Ausztria-Magyarország megjelölésére, nyilván — 
rövidség okából. A régi osztrák-magyar követség elhagyatott épületeit most 
menekült oroszok lakják. A követ palotájában egy Horvath nevű orosz tábor
nok, a mandzsúriai orosz-kínai vasutak régi vezérigazgatója tart panziót, távo
labb, a követségi őrség tisztikarának székházában báró Staél-Holstein, a kiváló 
orosz buddhológus rendezkedett be az amerikai Harward-egyetem pekingi 
Buddhista Intézetével együtt.

A Tatár-várostól délre terül el N a n -c se n g , Déli-város, vagy amint általá
nosságban ismerik, a Kínai-város. Az előbb említett H a ta m en  kapu is odavezet. 
Nem fogjuk most felsorolni mindazt a sok szépséget, amit ezek a városrészek, 
de még a távolabbi külvárosok is nyújtanak. Mindezt látni kell.

A nankingi nemzeti kormány megfosztotta Pekinget fővárosi rangjától, 
megváltoztatta a nevét, a hivatalok elköltöztek s velük együtt rengeteg ember. 
Peking kezdett halott város lenni. A Tiltott-város és a Császár-város falait 
kezdték lebontani, mert rájöttek, hogy „forgalmi akadályt képeznek”. A falak 
ragyogó zománcú sárga és kék cserepeit leszedték és amerikaiaknak kezdték 
árulni. Ezek tömegesen vetették rá magukat, részben múzeumok, részben ma
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gánosok. De még a téglá
kat is értékesítették, hi
szen a legtöbbjében ben
ne volt a dátum, hogy mi
kor került a falba: hitele
sen lehetett igazolni, hogy 
valóban pekingi műkin
csekkel van dolga a vá
sárlónak. A császári pa
lotákat hevenyészett mú
zeumokká alakították át, 
ide bevágtak mindent, ami 
a régi császárok gyűjte
ményéből megmaradt. —
Ezekben a múzeumokban 
naponta csak egy-két te
rem van nyitva, és itt sze
dik a világ legmagasabb 
beléptidíját. — Először 
mindjárt megérkezésem 
után, tehát a téli hónapok
ban látogattam el a mú
zeumba. A termekben 
farkasordító hideg volt, 
alig egy-két idegen me
részkedett be a jégver
mekbe. Mindegyik látoga
tóra jutott egy-két őr, akik 
minduntalan az ember sarkában voltak. Őrt mondottam, de most ne gondol
jon senki a budapesti vagy például a párizsi múzeumok derék rokkant őreire. 
A pekingi múzeumok őrei katonák, és fegyverrel a vállukon kísérik a látoga
tót, börtönőrök módjára.

A degradált város szellemi értékeit azonban, a falaiban, köveiben élő múl
tat, a művészeti emlékeket és a rengeteg könyvet Kína új urai nem tudták el
szállítani. Peking a könyvek városa, egész negyedekben csak könyvet lehet 
vásárolni és minden házban bolt van. A másik specialitást az amerikaiak 
vásárlókedve (amíg volt) is nagyban előmozdította: vannak utcák, ahol min
den második üzlet C urio -shop . Így, angol felirattal. Lehet itt venni autentikus 
kínai régiségeken, bronzokon, régi Han-dinasztia korabeli temetkezési eszkö
zökön kezdve mindent, ami csak egy műgyűjtő fantáziáját ingerelheti. Kína 
földje bőven ontja a régmúlt emlékeit. És azonfelül az a sokféle, amiért min
den idegen, főleg az asszonyok úgy rajonganak: a rengeteg selyemholmi: va
lódi kínai selyemkimonók, kantoni sálak; temérdek művészi fafaragással ké
szült apró holmi: elefántcsont nippek, apró nevető Buddhák, szerencséthozó 
talizmánok; kézzel festett vagy berakásos gyönyörű paravánok; festmények — 
kezdve az egyszerű kis sansui tájképeken egészen a régi, művészi, többezer 
amerikai dollárt érő festménytekercsekig — alacsony, művészi faragással, díszes 
kínai asztalkák; kézifestéssel ékesített lampionok; sárgaréz és cloisonné-hol- 
mik, legyezők; hát még a rengeteg, kínai drágakőből és féldrágakőből készült 
ékszer! Villogó csecsebecsék a világossárgától sötét haragoszöldig minden 
árnyalatban előforduló ja d e -bői, ebből a tipikusan kínai drágakőből (egy-egy

Peking. A Ha-ta-mön egyik kapuja.
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ilyen jade női nyaklánc, ha hibátlan tiszta darabokból áll, belekerülhet pár ezer 
dollárba is), azután türkizből, alexandritból, kristályból, agáiból és még az a 
sok egyéb drágakő, aminek csak a kínai nevét ismeri az ember.

Pekingben pár száz templom van: kínai konfuciánus, taoista, buddhista 
templom, néhány mongol iámatemplom és egy m iao, ahol a „fekete vallás”, 
vagyis a mandzsuk vallása szerint végezték valaha a szertartásokat. Mindmeg
annyi látnivaló! Amikor a kémlelőnyíláson megpillantja az idegent a látogatók
hoz szokott kapus, már szinte gépies mozdulattal nyúl a szentély nagy kulcsa 
után, némán végigkalauzolja, s a látogatás végén ugyanolyan gépies mozdu
lattal tartja a tenyerét a borravalóért.

A pekingi utcának talán legfelejthetetlenebb színfoltja a pa ilu . Leginkább 
utcakereszteződésnél emelkedik vörösre festett sárkány-díszítésekkel telefut
tatott, oszlopszerű rúdjaival alkotott diadalkapuszerű íve. Elölről, hátulról 
újabb ferdén hozzáillesztett oszlopok támogatják, hogy sárga- vagy zöld- 
zománcú súlyos cseréptetődísze alatt össze ne roskadjon.

Akár esik, akár fúj, a pekingi utcán ott posztói leeresztettkarú riksájának 
lábtartójára telepedve a riksakuli, aki mindent tud, mindenkit ismer. Megesett 
velem, de megesett számtalanszor mással is, hogy alig kétheti tartózkodás 
után riksára szálltam a lámatemplomnál, a J u n g h o k u n g -n ä \, jó félórányira a 
lakásomtól s meg akarom mondani a címet, mire a riksa int, hogy tudja. A rik
sakuli sajátságos alvilága Pekingnek. Akad, aki kiemelkedik soraikból, boy 
lesz belőle s közeledik álmai netovábbja felé: kis boltot nyitni! Cd m aim a i . . . 
Kereskedni! Ez az átlagkínai legfőbb vágya. De azért a legtöbb riksakuli ott 
pusztul riksája mellett, mint rab a gályán. Minden pénzét, keresetét otthagyja 
a teaházak tündéreinél, s egy szép napon eltűnik megszokott helyéről. Hová 
lett? Senki sem keresi. De néha félelmetes ereje is van ennek az alvilágnak. 
60 ezer riksakuli tengődik Pekingben, ahol, mióta nem főváros többé, bizony 
egyre kevesebb lett a fuvar, kevesebb lett, nem a rizs, mert ebből szegény kuli
nak vajmi kevés jut, hanem a saláta és a lepény, amivel él. Egy szép napon 
arra ébredtünk, hogy irtózatos zenebona van, a H a ta m en á lló n  feldöntötték és 
összetörték a villamoskocsikat. Fellázadtak a riksakulik. Rögtön jöttek a rend
őrök és a katonák, összefogdostak belőlük vagy tízet, húszat, a többit szétker
gették. Nem volt vizsgálati fogság, se hosszas tárgyalás, de egy óra múlva 
már le is fejezték az elfogott kulikat.

Peking nem volna Kelet, ha hiányoznának utcáiról a mozgó árusok. A pe
kingi utcán azonban, amelyet kínaiul h u tu n g -nak neveznek, mikor végigmegy 
egy-egy árus, legritkább esetben kiabálja, hogy mit akar eladni, hanem apró 
versikéket gajdol és van, mondjuk, két apró réztányérkája, azokat ütögeti egy
máshoz ritmikusan, vagy két faedénnyel csinál bizonyos meghatározott zajt. 
Erre a kínai udvar asszonya már kívülről tudja, anélkül, hogy kinézne a min
dig zárt kapun, ki ment el a ház előtt: cukorkaárus-e, borbély, „vendéglő” vagy 
vízhordó, aki nyikorgó egykerekű talyigáján izzadva egyensúlyozza a nehéz 
kád vizet (mi tagadás benne, Pekingben nem ismerik a vízvezetéket), avagy 
talán ama hasonló járművel közlekedő vállalkozó, aki víz helyett latrinák tar
talmával zötyög végig az utcákon fényes nappal.

De nemcsak a mozgó árusok, hanem a h u tu n g -ok állandó bolttulajdonosai 
is versengve törekednek közérthető, maguktól beszélő cégérekre. A lengő, fel
iratos címtáblákon kívül mindenütt ki van még függesztve egy-egy jelvény pa
pírból, fából és rongyból összeeszkábálva, amiből mindjárt megtudhatja, aki 
lusta a felírást silabizálni, de az is, aki netalán elfelejtett volna megtanulni
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olvasni, hogy itt lampionokat lehet-e vásárolni vagy pedig, mondjuk, petróleu
mot és cukrot, esetleg komisz Hatamen-cigarettát.

Peking nagysága és szépsége mellett borzalmas mélységek is vannak. Ren
geteg a koldus a városban. Nem is koldulnak, úgy sem kapnának semmit; szo
ciális érzéke mintha egyáltalában nem volna a kínainak. Megadva magukat 
sorsuknak, valami állati nyomorba süllyednek, a szenny, a fekély a kísérő tár
suk, míg egy jótékony kiütéses tífusz vagy más nagy ázsiai ragály el nem 
viszi őket.

Aki nem retten vissza attól, hogy nyitott szemmel járjon a kínai negyed
ben és a külvárosban, az sokszor azt hihetné, hogy talán nem is itt a Földön, 
de valahol az alvilágban jár, s elkárhozott lelkek fantomjai borzasztják. Mily 
sokáig nem tudtam szabadulni annak az első rettenetes látványnak az emléké
től, amelyre a kínai negyed könyves utcáján, a L iu lic sa n g -ban tettem szert. 
Mily sokáig kísértett egy nyomorult pára! El kellett fordítani a fejemet, ami
kor láttam, amint botra támaszkodva vonszolta a legborzasztóbb halálra ítélt 
testét, melyet csak itt-ott takart egy-egy rongyfoszlány, csupasz hátán genye- 
sedő sebeiben apró zöld, légyszerü élősdiek tanyáztak, és rajban repültek utána, 
kitartóan kísérve ezt az eleven hullát.

Ebben a nagy városban a hangos, ragyogó vagy nyomorgó kínai világon 
kívül él egy másik, csendes nép is, amelyet az avatatlan első látásra észre sem 
vesz: a mongolok. A régi jóvilágban, a mandzsu-kínai császárok idejében ott 
éltek a Császár-városban, az Ég fia közelében a mongol fejedelmek, törzsfők 
pompás kis palotáikban, nagy szolgahaddal. Mikor köztársaság váltotta fel a 
császárságot, kezdték kényelmetlenül, idegenül érezni magukat ebben a kő
rengetegben. Valahogyan magukra maradtak az ellenséges vagy legjobb eset
ben közömbös kínaiak közt s egymásután kezdtek visszaszállingózni a Füvek 
földjére, a hütlenül cserbenhagyott törzshöz.

Elcsendesedtek a mongol lámatemplomok környékei is. Lassan kezdett 
kihalni az élet a híres J u n g h o k u n g  kolostor, a S zu n g c s u s z i , a M a h a ká la m ia o  
körül, a város falain kívül, rablók keze ügyében fekvő H u a n g  s z í vagy Sárga

Peking. A császári udvar belső kapuja.
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templom meg éppen elnéptelenedett. Valamikor tömve voltak e templomok s a 
hozzájuk tartozó kolostorok Belső-Mongólia fiaival. Valamikor egy Élő isten
nek, a híres C sa n g csa  h u ta k tu -nak volt az egyik kolostor a székhelye. Ma? 
A C sa n g csa  h u tu k tu , a Kínában élő lámaista hívek feje (tudjuk, a tibetiek feje 
a D ala i lám a  és a P a n csen  lám a  volt, mint az urgaiaké a D zse b c u n  d z s a m p a ) ,  
most kénytelen a kínaiak ellenséges tekintete elől Sanhszi tartományba, 
Ü ta isa n -ba, a szent hegyre menekülni. A templomokban és kolostorokban egyre 
fogy a fiatal tanítványok, sa b ik  száma, a javakorbeliek valami biztosabb pá
lyára mennek, odahagyva a nagy hivatást, csak a magukkal tehetetlen öregek 
maradnak meg egy kivénhedt vallás utolsó papjainak.

I R O D A L O M .

A Brazíliai Magyarság Évkönyve 1934. Sao Paulo földrajza különös te
kintettel a magyarságra. Sao Paulo. 1934. Tipográfia „Cultura”. Kis 8°, 150 1. 
Ára?

A Brazíliai Magyarság c. lap szerkesztősége gyakorlati meggondolásból 
adta ki ezt a kis könyvecskét, hogy Brazília egyik államának, Sao Paolónak, 
ahol legfőképen a megszállott területekről kiüldözött magyarok a legnagyobb 
számban telepedtek meg, — az új telepesekkel az állam különböző értékeit 
megismertesse és módot nyújtson a kivándoroltak otthon maradt hozzátarto
zóinak is Sao Paulo megismerésére. Szelecz Arnold bencés tanár, az Évkönyv 
legfőbb munkatársa, az előszóban nagyon szépen kifejezi a könyvecske célját:

„Mi is ez a könyv? Seregszemle új otthonunkról, új házatájunkról. Sereg
szemle — féltő aggodalommal — brazíliai magyar életünkről. — Hányán va
gyunk, mit csinálunk, megtesszük-e emberi és magyar kötelességünket . . . 
Hűségesek vagyunk-e a legszentebb Magyar Ideálhoz, a Magyar Nemzeti Gon
dolat fenségéhez . .

Az Évkönyv első részében (1—52) Sao Paulo minden irányú földrajzi 
viszonyaival ismertet meg vázlatosan. Jelentőségüknek megfelelően bővebben 
foglalkozik a városokkal. Megtudhatjuk, hogy Sao Paulo lakosságának szapo
rodása az utóbbi évtizedekben nagyon gyors volt. 1890-ben a hiteles statiszti
kai adatok 1,384.000 emberről adnak számot, 1900-ban 2,282.000-ről; 1920- 
ban 4,592.000, 1925-ben 5,500.000. 1933-ban a magyarok számát a hiteles 
adatok 80.000-nek mondják. 1908— 1920 között az állam területére összesen 
993.000 bevándorló érkezett, 1927—34 között pedig már 1,707.783. A magya
rok túlnyomó többsége a háború utáni években vándorolt be.

Általában a magyarság az állam területén elszórtan, egyenetlenül helyez
kedett el, legnagyobb tömegben él a fővárosban, Sao Paulóban, illetve annak 
külvárosaiban. Itt a számukat 20—25.000-re becsülik. A főváros környéki ma
gyarság nagyobb részében ipari munkás, de azért foglalkozik földműveléssel 
is. A főváros után nagyobb csoportban élnek még magyarok Árpádfalván 
(1500), Boldogasszonyfalván (250), Szentistvánkirályfalván (150), Szent- 
mihályfalván (61) stb.

S ze n tis tv á n k irá ly fa lv a  (hivatalosan: Villa de Rei Sao Estevam) a fővá
rostól az autóút mentén 20 km-re fekszik. Az országút keleti szomszédságában,
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a Szentistvánkirályfalvai medencében búvik meg a kis magyar település. A te
lepet a jelenleg Rio de Janeiróban élő magyar szaléziánus pap, dr. Cezarovics 
Balázs, hat lelkes magyarral 1924 májusában alapította. Egy olasz földbirto
kostól négy évi részletfizetésre vásároltak 29 alquer (1 alquer = 4 hold) föl
det, ebből 50 telepes részesült és közös területet hasítottak ki legelőnek, tégla- 
égetőnek, temetőnek, stb. A községnek három utcája van, mindegyik egy sor 
házzal. A legnépesebb a Fő-utca. Egyik-másik ház olyan szép fehér, hogy Ma
gyarország bármelyik falujába is beillene. A 23 magyar családon kívül van a 
községben még 5 német és 2 olasz család is. A községbeliek főképen kertész
kedésből élnek, ami érthető is, mert a fővárosban terményeiket jól tudják ér
tékesíteni.

Á rp á d ja iv á  (Colonia Árpád) Sao Paulótól 884 km-re, a vasút mellett, a 
Paranától tíz km-re keletkezett. Amikor az első telepesek 10 évvel ezelőtt itt 
megjelentek, a vasút készen volt már egészen a Paranáig, •— de a telepeseknek 
mindenfelé áthatolhatatlan őserdő állta útját a mérges szúnyogok milliárdjai- 
val, a veszedelmes kígyók, férgek száz meg száz fajával, a sűrűben pedig zsák
mányra leső vadállatokkal. A tavasz középhőmérséklete 24 fok, a nyáré 42 fok, 
az ősszé 22 fok, a télé pedig 19.4 fok. Érthető, hogy a magyar gyarmatosok
nak nagy átalakuláson kellett átmenni, amíg az itteni időjárással megbarát
koztak és legyőzték az őserdőt sok-sok ellenségével egyetemben. Az időt lassan 
megszokták, az erdőt irtották s ezzel kevesebb lett a rengeteg szúnyog, amelyik 
sem éjjel, sem nappal nem hagyott nyugtot sem az embernek, sem az állatok
nak. Egy őstelepes mondotta: „A kezdet kezdetén csak úgy tudtunk dolgozni, 
hogy kezünket, lábunkat, arcunkat bebugyoláltuk, ha nem tettük, a szúnyogok 
úgy megleptek bennünket, hogy belebetegedtünk. Éjjel nedves fát, füvet gyúj
tottunk a szobában, hogy ezek segítségével távol tartsuk az alkalmatlan fér
geket. Ajtó, ablak tárva-nyitva, különben megfullad az ember, pedig kint a 
tarka párduc üvöltött. Jó szerencse, hogy megelégedett egy-egy kutyával, ser
téssel, kecskével. Mikor veteményezni kezdtünk, szépen fejlődött minden, öröm 
volt nézni és megmunkálni, azután egyik reggel arra ébredtünk, hogy semmi 
sincs. Mindent letaroltak, elhordták a hangyák. Máskor aztán vigyáztunk. Őrt 
álltunk éjjel a hangyajárásoknál és méreggel, tűzzel, ahogy tudtuk, pusztítottuk 
a veszedelmes férget. De ez sem volt elég. Mintha csak a tíz egyiptomi csapás 
szakadt volna ránk. A tejesedő kukoricát meglepték a papagájok. Ezek éppen 
úgy járnak itt csapatosan, mint otthon az édes magyar földön a verebek. Jöt
tek a majmok is, ezek meg leszedték az éretlen kukoricát s amit el nem fogyasz
tottak, felaggatták a közeli fákra. Ha az ember véletlenül meglepte őket, akkor 
úgy megdobálták, hogy máskor már csak puskával mert kimenni a saját föld
jére. A tojást, a csirkét meg a gyík hordta.”

Aki most kerül ide, annak már egészen fejedelmi a sorsa. Gyönyörű, nyolc 
km hosszú telepre jut, ahol a házak a vasút mellett olyanformán helyezkednek 
el, mint Győr megyében, a tagok az országút mellett, 50—100, esetleg több 
méter távolságban áll egy-egy ház, a vasút mindkét oldalán. A vasút mellett 
közvetlenül a vasútvonalhoz tartozó föld, majd az út. Az egyik oldalon a ko
csiút, a másikon az autóút. Az első telepesek ágakból, később fából készítették 
a házakat, ma már csaknem mindenütt piros cseréppel vannak fedve.

A házat narancsfák, mangafák, kenyérfák övezik, a ház mögött a gazda
sági udvar, rajta a baromfiak, gyöngytyúkok, tyúkok, kacsák sokasága sürög, 
a szállásban pedig a malacok, hízók százai sivalkodnak. Az eresz alatt felfűzve 
szárad a dohány. A finánctól nem kell tartani. Annyit termel az ember, ameny- 
nyit akar, vesződni sem igen kell vele, terem az, csak győzze az ember elültetni.



Itt selyemhernyóval vesződnek a gyermekek és az asszonyok, amott nagy mé
hesben szorgoskodik a házigazda. Egyik háznál autó pöfög, a másiknál éppen 
javítják. Erre a kávét kapálják, amott az ananászt szedik. A szomszéd a ma
lomba indul. Néhány zsák tengerit akar őröltetni kenyérlisztnek, amit majd 
mandiókával kever. A búza- és rozsliszt nagyon drága. Még nem termett. Csak 
ott, a harmadik szomszéd vetett egy-két szemet és éppen most mutatja, hogy 
milyen szép termést hozott. A malom a patakon őröl. Csak nem régen szerelte 
fel két derék magyar. Az utolsó szegig saját gyártmány. Az igaz, hogy nem 
nullás liszthez készült.

Nem messze díszük a rizs, a meleg úgy látszik, egy kicsit megkapta, de 
annál szebb a kukorica, meg a banán, öröm közte járni. Megterem a cukornád 
is, de egyelőre csak olyan másodrangú. Lehetne belőle pálinkát készíteni, meg 
cukrot. (A boldogasszonyfalviak maguk gyártják a szeszt, meg a cukrot. Igaz, 
a cukor egy kicsit fekete, de azért csak cukor az.) Az ember órákhosszat baran
golhat az árpádfalvi határban, akár odahaza valamelyik község határában. 
Ha kiér a művelt földekről, az őserdő szépségében gyönyörködhetik, s ha va
dászó kedvében nekiindul a határnak, ugyancsak belefáradhat, míg azt a 4500 
holdat bejárja. És ez a hatalmas földterület 150 magyar család tulajdona. Min
denkinek van belőle. A legkevesebb 4 hold, a legtöbb 125 hold.

Árpádfalva lakói legnagyobbrészt a megszállott területekről valók.
B o ld o g a ss zo n y fa lv a  a Paranától légvonalban 50, Árpádfalvától 80—90 

km-re van. Hivatalos neve: Colonia Santa Antonia. Boldogasszonyfalvára leg
biztosabban lóháton juthat el az ember. Hatalmas őserdő mélyén, csörgedező 
patak mentén teremtettek helyet maguknak és ültetvényeiknek a telepesek. Itt 
már meg van honosítva a jó cukornád, rizsültetvényeket ringat a szellő, illatos 
kávévirágokon döngicsélnek a méhek, a tarka kolibri berepül a szobába, az 
őserdő majmai enyhe estéken elsétálgatnak a fehérfalu leánderes házakhoz, 
hogy betekintsenek a konyhába. Az első telepesek lépésről-lépésre vágtak ma
guknak utat az őserdőben, és azután is, hogy megtörtént a honfoglalás, de sok 
fohász fakadt a domboldalakon! Aki mostanában kerül ide, már csak hallo
másból tud valamit az úttörők rettenetes szenvedéseiről. Kenyér hónapokig nem 
volt az egész telepen, — de még bab és rizskása sem! Ami volt, az a jó ivóvíz 
volt, meg a tiszta, balzsamos levegő. Innen-onnan már tíz éve, hogy itt az első 
batyut letették. A halál messze elkerüli a vidéket. Nem is volt még itt halálo
zás egy sem. A városból nem jönnek új telepesek, mert nem ismerik ezt az el
dugott vidéket. A magyar részen három tucat magyar család lakik, a tóton egy 
tucat. A magyarok a megszállott területek 11 különböző helyéről verődek össze. 
Van iskolájuk, termelnek selymet, mert ez a legjövedelmezőbb, sok állatot tar
tanak, foglalkoznak még nagyobb mennyiségben kávé, cukornád, édesburgonya, 
rizs, bab, zöldségfélék, stb. termelésével.

Sok érdekes dolgot mondogat még el ez a kis Évkönyv az egyházi viszo
nyokról, a Brazíliai Magyar Segélyegylet kebelében működő iskolákról, a Ma
gyar Munkaközvetítő Iroda működéséről és végezetül az év minden hónapjára 
gazdasági tanácsokkal látja el a földművelő telepes lakosságot.

Jólesik az embernek olyan messze földről bizakodó magyar hangot hal
lani. De milyen áldás lehet ez a kis könyvecske ott az őserdők alján, azokban 
a kis fehér házacskákban, ahol talán az egész év folyamán az egyedüli magyar 
olvasmány!!

Hála és elismerés illeti meg azokat, akik ennek az Évkönyvnek megjelen
tetésében közreműködtek. K . A .
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I S M E R T E T É S E K  É S  H Í R E K  M I N D E N F E L Ő L .

Franciaország legnagyobb természetes mélysége.

Egyik délfranciaországi, a Pireneusok oldalában dolgozó villamossági vál
lalat az Albe hegyi folyó vizét is fel akarta használni áramtermelésre, de ami
kor a terv végrehajtására került volna sor, kiderült, hogy a folyó jelentékeny 
része ismeretlen helyen és ismeretlen repedéseken át a mélységben eltűnik. 
Az eltűnt vízmennyiségről nem lehetett lemondani, mert azzal az állandó víz
készlet biztosítására egy megfelelő nagyságú mesterséges tavat akarnak táp
lálni, azért a hegységben eltűnt vizet minden áron meg akarták találni, hogy 
azután azt valami úton-módon ismét a felszínre hozva, felhasználhassák.

A vállalat a barlangkutatásairól jól ismert Casteret geológust kérte fel 
a közreműködésre, akinek meglehetősen nehéz és veszedelmes kísérlet után 
tényleg sikerült az eltűnt folyót felfedezni és most módját ejtik annak is, 
hogy a vizet ipari célokra felhasználják. Ez a kutatás vezetett Franciaország 
legnagyobb mélységű, barlangrendszerrel kapcsolatos zsombolyának megisme
résére. (Zsombolynak nevezik a mészköves területen előforduló, függőlegesen, 
aknaszerűen a mélységbe vezető, ma már többnyire száraz csatornákat.)

A környezettel és a geológiai viszonyokkal ismerős, szenvedélyes kutató 
kezdetben a környéken tájékozódott. Egészen véletlenül bukkant azután rá egy 
zsomboly nyílására, amelyiken leereszkedve, rátalált a földalatti folyóra is, 
azt nagyon nehéz körülmények között két km távolságban követte, míg egy 
hatalmas vízesés továbbjutását meg nem akadályozta. Ennek a nehéz mun
kának sok megragadó és tanulságos részlete van, azért kivonatosan magának 
a kutatónak előadását követjük, attól a pillanattól kezdve, hogy munkáját a 
a zsomboly nyílása közelében megkezdte.

— Igen jól ismertem a környéken, 2200 m magasságban, egy a mélység
ben hirtelen eltűnő patakot. Ezért rendszeresen bejártam ezt a vidéket, mert 
azt reméltem, hogy a mi vizünk nyomára is rá tudok majd itt akadni, ha si
kerül valamilyen feltételezhetően nagy és eddig ismeretlen barlangrendszerbe 
bejutni. Több sikertelen kísérletet tettem már, több zsomboly nyílásába bebúj
tam, néhány méterig le is értem, — de azután ezek vakon végződtek. 1933 
szeptember 10-én több, pillanatnyilag száraz víznyelő és zsomboly nyílása 
körül bolyongva, feltűnt, hogy az egyik, különben meglehetősen kis átmérőjű 
nyílásból finom pára száll fel, ami kétségtelenül arra figyelmeztetett, hogy a 
nyílásnak igen jelentékeny mélységű folytatása lehet. Hamarosan előkészítet
tem a nálam lévő barlangkutató segédeszközeimet, egy 20 m hosszúságú köte
let a sziklák között megerősítettem és a kötélen beereszkedtem a zsomboly 
keskeny nyílásába. A kéményszerűen szűk csatorna függőlegesen vezetett le
felé, a falat mindenütt súrolta az ember, csak 10 méteres ereszkedés után tud
tam egy sziklaperemen a lábamat megvetni. A kéménybe szorult szikla alatt a 
kémény tekintélyesen kiszélesedett és amikor abba a kötelemet beeresztettem, 
az minden irányban szabadon lengett, sehol sem érintette a falat.

Egy újságot vettem elő, teljesen összegyűrtem és meggyujtva, beledobtam 
a mélység ismeretlen sötétjébe. A lángok melegének felhajtó erejétől lefékezve 
az égő papíroscsóva lassan szállt alá és egy harangalakú termet világított meg, 
majd hamarosan elérte a terem alját, alig egy méterre a lecsüngő kötél vége 
alatt. A másik pillanatban már a kötélen csúsztam lefelé, leugrottam a terem 
aljára, — szerencsésen már 20 métert megtettem a földalatti útból. Amint le
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raktam felszerelésemet és egy kicsit kiszuszogtam magam, hallgatózni kezd
tem, :— gyakori szokásom ez földalatti bolyongásaim során — mert itt bi
zony a hallás sokszor pótolja a látást.

Ebben a pillanatban semmiféle hang sem lett volna részemre olyan kel
lemes, semmi sem tudott volna úgy meghatni, mint a mélységből felhangzó 
homályos zúgás, mert az nem lehetett más, mint az eltűnt Albe mormolása. 
Végtelenül örvendtem, hogy feltételezhetően megtaláltam a víz útját és hogy 
megvan a nyom, amelyiken további, remélhetőleg érdekes kutatásaimat foly
tathatom.

Egy második fellobbanó újság maradványai ismét 10 méterrel lejjebb kö
töttek ki. Most már nem volt kötelem, a gyertyát fogaim között tartva, csak
nem teljesen függőleges falon kellett lemászni. Harminc méter mélységben le
hettem és a sziklatörmeléken álltam, ez alatt már nemcsak hallottam, hanem 
meg is pillanthattam a titokzatos folyót. A gyertya gyenge világa mellett szé
lesen épült, törmelékkel zűrzavarosán teleszórt csatornát lehetett felismerni. 
A pokol hamisítatlan előcsarnoka volt, — lassan, óvatosan húzódtam benne 
előre. A sziklába kapaszkodva, előre csúszva, megláthattam, hogy a folyó a 
csaknem a földalatti alagút tetejéig érő hatalmas kőtörmelék alatti szűk torok
ban tűnik el. Nem látszott ezen a helyen sem lehetetlennek a mászás, de fi
gyelmesebb vizsgálódás után kitűnt, hogy mégis kockázatos dolog volna a 
kísérletezés, mert a víztől alámosott, soktonnányi sziklatömeg és törmelék 
könnyen kifordulhatott volna egyensúlyi állapotából.

Néhány nappal később kötélhágcsón ereszkedtem le újra erre a helyre, 
két segítő bányász társam kíséretében. A veszedelmes helyeket kerülgetve, át
másztunk a nagy akadály tetején, a másik oldalon leereszkedtem és menten 
megállapíthattam, hogy a folyosó tovább folytatódik. Hol a víz mentén, hol a 
négyfokos hideg vízben folytattuk útunkat, le kellett ereszkedni két 4—5 méter 
magas vízesésen is, de azután két lépcsőben, — amint azt a meggyujtott pa
píros felderítette, — egy összesen 30 méter mélységű zuhatag küszöbén állot
tunk. Húsz méteres kötélhágcsónk, — a külvilággal egyetlen összeköttetésünk, 
— a zsomboly kijáratánál maradt. Csak egy 12 méter hosszú kötelünk volt 
még, de azt a víztől egészen simára nyalt sziklákon nem lehetett megerősíteni. 
Egy párkányon mégis meg tudtuk közelíteni a zuhatag első pihenőjét, azzal is 
nyertünk 15 métert, de innen már nem lehetett tovább mászni. Két társam kö
télen ereszkedett le a zuhatag alja felé, közben minden ügyességüket próbára 
tehették, hogy távol tartsanak a vízeséstől, attól, hogy szükségtelen hideg
zuhanyban legyen részem. Három méterrel a zuhatag alja felett a kötél meg
állód, nem futotta tovább. Egy kis kiugróban vetettem meg a lábamat, újra 
működésbe hoztam az acetilén lámpát — mert a víz kioltotta — és óvatosan 
megindultam a víz felett a széles alagútban. A földalatti csatorna erősen, hosz- 
szú ideig lejtett és ebben az össze-visszadobált kövektől még jobban elvadí
tott káoszban úgy mozogtam, mint egy hangya. Hatalmas, több 30—40 m3-es 
kőtuskón kellett felmászni, minél jobban előre haladtam, annál jobban széle
sedett a csatorna és annál meredekebb lett az esése. Lassankint nem tudtam 
már tájékozódni sem időben, sem távolságban, de abban sem, hogy milyen 
mélyen lehetek már a felszín alatt. Mindig lejjebb és lejjebb ereszkedtem, míg
nem ennek a csodálatos, magányos felfedezőútnak egy áthághatatlan akadály 
vetett véget. Függőleges csatornyanyílás felett állottam, amelyikbe a folyó bor
zasztó dübörgéssel ismeretlen mélységbe zuhant. Az égő papirosokat a zuhatag 
mentén magával ragadta és kioltotta, a mélységbe dobott kövek minden zaj,
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minden visszhang nélkül tűntek el a semmiségben és semmi sem tudta elárulni, 
hogy milyen mélységbe zuhanhat le a víz.

Hosszú ideig elgondolkozva, szinte megbabonázva állottam a mélység 
felett. Megfeledkeztem utam céljáról, társaimról, akik bizonyosan szívszorongva 
várták visszatértem. A pokol szája fölé hajolva hallgattam és figyeltem a föld
alatti vízfolyás csodálatos erejének dübörgő munkáját. — Azután vissza kel
lett térni.

Néhány nappal később, előbbi két segítőtársammal együtt, 100 m hosszú 
kötéllel felszerelve indultunk útnak. Bizony meglehetősen nehezen és fáradsá
gosan jutottunk a 150 m-es mélységig, — t. i. ilyen mélyen feküdt a nagy 
földalatti zuhatag küszöbe, ahol első alkalommal kénytelen voltam megállani. 
Valamennyien túl voltunk terhelve. Nem kerülhettük el azt sem, hogy egy-egy 
kényszerű zuhanyt vegyünk. A kötél helyett sokkal jobb lett volna kötélhágcsót 
használni, de azt hamarosan nem tudtam előteremteni és azért úgy számítot
tam, hogy majd kötéllel eresztetem le magam a mélységbe. Amikor a leeresz
kedéshez előkészületet tettem, az egyik kísérőm figyelmeztetett, hogy a vékony 
egyes kötél helyett sokkal tanácsosabb volna kettős kötelet használni, — ezt a 
tanácsot el is fogadtam.

Az esetleg lehulló kövek ellen régi harctéri acélsisakomat tettem a fejemre, 
a karomra villanylámpát szereltem, de vittem azért magammal acetilén lám
pát is. A fogaim közé fütyülőt szorítottam és társaimmal bizonyos füttyjelek
ben egyeztem meg. Azután igyekeztem a zuhatagtól mennél távolabb fekvő 
kiugró sziklafokot keresni, hogy a kötelet lebocsájtkozásomkor azon vessük át.

Meg is találtam a megfelelő helyet és kettős kötéllel a hónom alatt már a 
mélység felett csüngtem. Jól szerelt villanylámpám mellettem sima sziklafalat 
világított meg, néha-néha leszabadult róla egy-egy kődarab, amint kénytelen
kelletlen hozzáverődtem a falhoz. Egyszer-kétszer a zuhatag szélét is súroltam. 
Ilyenkor füttyjellel mindig siettettem az embereket, hogy gyorsabban eressze
nek lefelé. Már 25 méteres utat is megtehettem, amikor észrevettem, hogy egy 
kis párkány elég széles ahhoz, hogy vigyázva megvessem rajta a lábam. Ez a 
művelet tényleg sikerült is és háromszoros füttyjelre társaim abbahagyták 
munkájukat, a kötelet nem eresztették lefelé. Magam alatt semmit sem tudtam 
megkülönböztetni, csak a zuhatagnak a mélységbe bukó ívét láttam. Egy kisebb 
kővel sikerült egy nagyobb kődarabot felszabadítani, amelyik a szabadesés 
suhanásával surrant le a mélységbe, azután hallottam azt is, amint darabokra 
fröccsent, de azt nem tudtam megállapítani, hogy vájjon valahol a talajt érte-e 
el, vagy egy kiálló peremrészen zúzódott szét. Sajnos, azonban azt minden
esetre megállapíthattam, hogy az ötven méter hosszúságú kötéllel semmiképen 
sem érhetem el azt a helyet és hogy a további leereszkedésnek semmi értelme 
sincsen.

Egy kis pihenőt tartottam és hosszasan elnéztem a zuhatag leomló vastag 
víztömegét, amint azt a lámpa megvilágította. Nagyon sajnáltam, hogy nem 
ereszkedhettem lejjebb, mert egész jól, erősnek éreztem magam és tökéletesen 
megbíztam segítőtársaim erejében is. Végre meg kellett kezdeni a visszafelé 
vezető utat. A felhúzás megkezdésére jelt adtam, azután feszült izmokkal vár
tam a kötél ismeretes rándulását. A kötél tényleg megfeszült, megismételtem a 
jelet, amire lassan emelkedni kezdtem.

Egész testemben éreztem, hogy a sziklán átvetett kötél hogyan reszket a 
súrlódás következtében. Emelkedés közben lassan meg-megperdültem magam 
körül az űrben, de egyszer csak az emelkedés megszűnt. Újra füttyentettem,
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hogy az embereket munkára serkentsem, éreztem, hogy valami tétovázás, bi
zonytalanság van a felemelkedő mozgás folytonosságában, azután tényleg 
emelkedtem is 1— 1 méternyit, de kétszerannyit csúsztam vissza. Ekkor villant 
az eszembe, hogy mi történhet odafenn: az emberek már kifáradtak, testsúlyom 
és a kötél súrlódása kimeríthette erejüket. Jobbra-balra forogtam a kötélen, 
majd kilengtem a fagyos vízesés alá.

Nagyon szerettem volna feljebb kerülni. Idegesen fütyültem újra és újra, 
de a kötél nem akart megmozdulni — talán megakadt a szikla valamilyen kis 
repedésében — és én mint az inga, tovább lebegtem a mélység felett. Kétség- 
beesett erőfeszítéssel igyekeztem elkapni a sziklafalat, de a sima és nedves 
falon sehol sem tudtam kapaszkodásra alkalmas helyre akadni és ismét csak 
tovább lengtem az űrben.

Valami elkeseredett hangfoszlány jutott le hozzám, mentem éreztem, hogy 
kétségbeesett erővel húzzák a kötelet és lassan, egészen lassan, rövidke sza
kaszokkal emelkedni kezdtem. A nekem nagyon hosszúnak látszó rövid pihenő
szakaszok ellenére láttam, hogy közeledem a kötél felfüggesztésének pontja 
felé és néhány perc múlva, amint a kötelet a fejem fölött tartottam, az ujjaim 
beszorultak a kötél és a szikla közé, kegyetlenül összemorzsolva az ujjaimat. 
Nagyon fájt a kezem, éreztem azt is, hogy erősen vérzik, — de a fájdalmat 
letompította a szabadulás vágya. Amint szerencsésen túljutottam a felfüggesz
tés pontján, embereim újra megpihentek, — de most már a kötél súrlódása 
megszűnt és így bizonyos megkönnyebbedéssel húztak maguk felé. Ez alatt a 
rövid emelkedés alatt jól meg tudtam már a minden erejükből küzdő emberek 
körvonalait különböztetni. Látszott rajtuk, amint a sziklának feszülve kínlód
tak, hogy csak a végső kétségbeesés erejével tudják még izmaikat használni. 
Amikor végre térdre kapaszkodva szilárd talajt érezhettem magam alatt, embe
reim is egyszerre felvidultak, de siettek kijelenteni, hgy ők most már egészen 
hasznavehetetlenek.

Három óra hosszáig tartott, amíg a fáradt emberekkel felfelé a 150 mé
ternyi utat sok terhűnkkel együtt megtettük. Amikor kijutottunk a felszínre, 
ragyogó holdvilágban úszott a vidék és fagyott. Nagyon sietni kellett a válla
lat barakjai felé, mert átázott ruhánk lassan kérgesedni kezdett. 16 órai ke
mény munka után este 10 órakor érkeztünk a már értünk komolyan aggódók 
körébe. —

Ezután a kutató egy fiatal, vállalkozó kedvű mérnök és két korábbi kísé
rője társaságában még többször felkereste a már nagy vonásaiban ismert föld
alatti világot. Pontosan térképezték a járatokat, a zsombolyszerű részt, a víz 
útját is és megállapították, hogy az a hely a zuhatag felett, ahol Casteret kötél
lel kezdett leereszkedni, 150 m mélységben van és hogy ezt a helyet csak 70 m 
vastagságú sziklafal választja el a külvilágtól. Egy ilyen hosszú alagúttal a 
vállalat tehát könnyen elérheti a folyót, azt elvezetheti és ipari céljaira felhasz
nálhatja. Miközben a felmérést folytatták, csaknem az egész kis társaság sze
rencsétlenül járt. Az a laza sziklatorlasz, amelyiket első alkalommal is olyan 
bizalmatlanul közelített meg Casteret, tényleg meglódult, 3—4 m3-es szikla
darabok bukfencezve zuhantak le a folyó medrébe, kitéptek a kutatók kezei 
közül több felszerelési tárgyat, — de nekik az ijedtségen kívül szerencsére 
semmi bajuk sem történt. Utoljára 1933 október 28-án szálltak le a barlangba 
és amikor este 8 órakor visszatértek, az egész környéket vastag hólepel borí
totta, — a zsomboly nyílása is be volt már temetve. Hét hónapra eltűnt a
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nyílás a kíváncsi tolakodók elől, de szerencsére akkor már minden munkával 
végeztek és már az alagút építésén gondolkoztak.

Franciaországban több 100 m mélységet meghaladó zsombolyt ismertek 
már azelőtt is, néhány közelben levő meghaladja és megközelíti a 200 m-es 
mélységet, így pl. a Hures 205 m mély, a Lozére 196 m, a Rabanel 194 m, de 
az új Cigaliére barlang mélysége — amint az a későbbi felmérések során kitűnt 
— valamennyit túlhaladja 482 méteres mélységével.

Ezzel kapcsolatban érdemes és érdekes megemlékezni a Föld eddig ismert 
hasonló és legnagyobb képződményeiről. A világ 30 legnagyobb és legmélyebb 
barlangja, víznyelője és zsombolya közül 26 Olaszország területén, a Trentoi 
Alpokban van. A legnagyobb a Preta, újabban Mussoliniról elnevezett zsom
boly. 1927-ben a bőséges állami támogatásban részesülő híres veronai bar
langkutatók ezt a zsombolyt két évi munka árán derítették fel, mélysége 637 
méter! Egy évvel később a trieszti alpinisták egyik barlangkutató csoportja a 
a Verco zsombolyt kutatta át, a fáradságos munka három évig tartott, ez 518 
méterre ereszkedik le a felszín alá. Ugyanebben az esztendőben a trieszti kuta
tók egy másik csoportja a Montero zsombolyban dolgozott, annak a mélysége 
480 m és egy 20 m mélységű, vízzel telített kútban folytatódik. Az előbbi három 
zsomboly felderítésével megszűnt az 1925-től kezdve aránylag rövid ideig tartó 
Bertarelli zsomboly elsőbbsége, ennek a történetét több kutató halála teszi 
szomorú emlékűvé. Az előbbiek szerint tehát a franciaországi Cigaliére bar
langgal kapcsolatos zsomboly a sorrendben a negyedik helyet foglalja el.

Mindezeknek a kutatásoknak természetesen tudományos jelentőségük is 
van, nemcsak a számok értékével szédítenek meg, hanem felvilágosítással szol
gálnak sokszor arról is, hogy a mészkőhegység mélyében mozgó víz nemcsak 
oldó hatásával, hanem hidrodinamikus nyomás alatt erózióval is működik.

K . A .
Novája Zenilya jégtakarója.

Ezen az északeurópai kettős szigeten a szovjet már régebben meteorológiai 
állomást rendezett be. Az állomás tagjai az északi szigeten igen érdekes ered
ményekkel járó kutatásokat folytattak. Megállapították, hogy a szigetet 60—100 
km széles, 450 km hosszú, 100 m vastag belföldi jégtakaró borítja. Ez a jég
takaró kelet felé asszimetrikusan el van tolódva. így a nyugati parton 50, a 
keletin csak 20—25 km széles jégmentes partszegély van. A jégtakarónak nin
csen firnterülete, hanem az egész jégpajzs jégkorszak utáni hóból keletkezett 
és friss hóból pótlódik. Felületének formája nagyjából megegyezik az altalaj 
domborzatával. A jégtakaró alatt a föld 300 m mélyen meg van fagyva, a 
fagyott föld felett még 8.5 m vastag fagyott hordalék (kavics, görgeteg) van. 
Mivel a jég a hangot igen jól vezeti, a jégtakaró felszínén hangterjedésmérése- 
ket is végeztek. ß . ß .

Tragédia a Nanga Parbaton.
Amikor a német Himálaja-expedíció elindult útjára, Bemard dr. expedí

ció-orvos kijelentette, hogy vállalkozásuk meglehetősen nagy és egyáltalában 
nem megvetendő teljesítmény, mert a Nanga Parbat meghódítása a legvesze
delmesebb és legnehezebb feladatok egyike! Azonban az orvos (egészen ter
mészetesen) pesszimisztikusan ítélte meg a helyzetet, mert még azt is mondta, 
hogy minden remény megvan arra: útjuk sikerrel fog járni és Merkl Willy, az 
expedíció reménysége és szervezője, az első ember lesz ezen a Földön, aki fel
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jut a Nanga Parbatra... És múltak a napok, múltak a hetek, jóformán két hó
nap kerekedett az elindulás mögé, amikor megkezdődött a távírógépek kopo
gása és az apróbb vonalkák és pontok mindig szomorúbb, mindig ijesztőbb be
számolókat röpítettek világgá. És július 21-én a simlai távíróállomás leadta 
azokat a sorokat, amelyek sok hegymászó és természettudós lelkét mélyen 
megrázták: M er k i W illy , W e ltze n b a c h  és W ie la n d  hősi h a lá lu ka t le lté k  a t i to k 
z a to s  N a n g a  P a rb a t csúcs o lda lában .

Ez a tragédia, amelyet szinte már előre meg lehetett volna jósolni, álta
lános megdöbbenést keltett a tudományos világban is. Merkl Willy volt az 
expedíció lelke és ő volt az, aki minden hitével bízott abban, hogy sikerülni fog 
megmászni a Nanga Parbat csúcsot. Merkl tervezte ki a legnagyobb pontosság
gal az expedíció egész menetét, ő állította össze a felszerelésnek anyagát és ő 
volt az é lc so p o rt v e ze tő je  is. Ez annyit jelentett, hogy a különböző á llo m á sh e ly e 
k e t (amelyekről a lapokból a közvélemény is értesült) társaival, Weltzenbach- 
hal és Wielanddal megszervezte. Ez a munka óriási feladat volt, hiszen a Nanga 
Parbat a Föld egyik legveszedelmesebb hegycsúcsa. Elképzelhetjük, milyen fel
adat: folyton, fokozatosan felfelé haladva felállítani a különböző depókat, ille
tőleg állomáshelyeket! Merklék azonban már eljutottak a hetedik állomásig, 
amikor elérte őket a hóvihar.

Ez a tragédia nemcsak azt jelenti, hogy három kitűnő, kemény férfi vesz
tette el életét, hanem azt is, hogy a tudományos geográfia és meteorológia lett 
szegényebb olyan megállapításokkal, amelyeket csak tőlük, Merkléktől lehetett 
várni. A Nanga Parbat, ez a félelmetes hegyóriás újból beburkolózik a titokza
tosság ködébe és a három német tragikus halálával távoltartja magától az újabb 
vállalkozókat. És itt vetődik fel a kérdés, hogy érdemes-e ilyen vállalkozásokba 
belemenni, hogy szabad-e egyáltalában emberéleteket kockáztatni ilyen felada
tokért? Mert függetlenül minden geográfiai, valamint meteorológiai eredmény
től, elsősorban (és talán véglegesen is) ez a feladat, igazság szerint, 
a lp in is z tik a i feladat! Ezt mutatja az is, hogy maga az expedíció veze
tője, Merkl, valójában hegymászó és a német Himálaja-expedíció egész szer
vezete, függetlenül a tudós tagoktól, mégis a hegymászásra volt beállítva 
és arra, hogy meghódítsák a Nanga Parbatot, tehát feljussanak oda, ahová 
még senkise jutott fel, se ember, se madár, egyedül talán a magasan szálló 
fellegek és a jeges hópihék. Mert a tudományos eredmény, ha nagyon mérle
geljük a helyzetet, meglehetősen negatív és csakis egészen szükreszabott rész
letkérdéseket oldhat meg, olyan részletkérdéseket, amelyek végeredményben 
nem sokat számítanak. Nem számíthatnak sokat azért, mert a különböző 
környékbeli expedíciók révén a Nanga Parbat se tartogathat a maga topo
gráfiai területén újabb meglepetéseket, viszont a felső régiók meteoroló
giáját már az angol Etherton ezredesék repülőútja eléggé felderítette. Tehát 
függetlenül mindentől, mégis csak azt kell leszögezni, hogy a német Himá- 
laja-expedíciónál az a lp in is z tik a i s z e m p o n t volt a lényeg és bizony ilyen 
feladatért kár volt három embert, három nagyszerű, igazán keménykö- 
tésü emberéletet feáldozni!

Himálaja a bennszülöttek nyelvén annyit jelent, mint a „Hó hazája“. 
És valóban a hónak és a jégnek birodalma ez a hatalmas hegytömeg, a Föld 
legmagasabb hegysége. Járhatatlan völgyei, óriási sziklafalai szinte hozzáférhe
tetlenek.. Ilyen csúcs a Nanga Parbat is, amely Kasmír északi 
részén emelkedik az ég felé. 8120 méter magas, tehát alacsonyabb, mint a Kan- 
csendzönga vagy a Jongson csúcs, de veszedelmesebb, talán a legveszedel
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mesebb az összes Himálaja csúcsok között! Mert szabadon emelkedik ki, vo
nalát nem törik meg hegygerincek, alpesi platók, hanem, akár a süvegcukor, 
úgy nyúlik fel, meredeken, veszedelmesen jéggel és hóval borított falaival. Ed
dig többen kísérelték meg, hogy feljussanak örök jéggel és hóval borított csú
csára. És tegyük hozzá mindjárt: eredmény nélkül! így az angol Mummery 
kapitány harminckilenc évvel ezelőtt, 1895-ben indult el a hegyóriás meghódí
tására. Mummery abban az időben híres hegymászó volt és egyik legismertebb 
térképezője az angol gyarmati hadseregnek. Kisebb expedíciót szervezett, 
amelynek katonák voltak a tagjai. Az angol tiszt is hófergetegbe ke
rült és két bennszülött gurkha katonájával halálát lelte a Nanga Parbaton...

Merkl, Wieland és Weltzenbach a jelentések szerint: b iz to s  m e g fig y e lé se k  
alapján indult neki az utolsó szakasz, tehát a Nanga Parbat csúcs megmászá
sára. Azonban a Himálaja kiszámíthatatlan, azt lehet mondani, hogy egyik 
percről a másikra csapnak le a hóviharok, jéglavinák és akkor, bi
zony, nehéz menekülni. A Nanga Palrbat csúcson jóformán csak 
hegymászó-szögekkel és kötelekkel lehet dolgozni. Merklék biztonság 
kedvéért még oxigéntömlőket is vittek magukkal, hogy megkönnyítsék a ritka 
levegőben nehéz munkájukat. A mászás munkája ebben a magasságban szer
felett nehéz  ̂ hiszen nemcsak a ritka levegőt kell legyőzni a tüdőnek és a szív
nek, hanem ott van a hideg is, a gyakran 35—40 fokot is meghaladó borzal
mas hideg. Hóviharban kapaszkodni a Nanga Parbat falán, amikor egy mé
terre se lehet látni és ráadásul elbírni a jeges süvöltő szél rettenetes marását, 
a ritka levegőt, bizony nem embernek való! A 7-es’számú táborhelytől, mint 
megállapították, Merkl, Weltzenbach és Wieland legfeljebb csak 800—870 
méterrel lehettek magasabban és mégis el kellett pusztulniok, anélkül, hogy 
társaik segítséget nyújthattak volna. Mert hiába minden emberi akarat, ez a 
nyolcszáz méter a Himálaja magas régióiban óriási szám és óriási méret! El 
kell gondolni azt, hogy maga a felszerelés (a kötelek, a jégkampók, a csáká
nyok, a nehéz hegymászó cipők) óriási terhet jelentenek a ritka levegőnek 
ebben a világában. Itt minden kilogramm súly megnövekedik és< en
nek arányában fogy az erő a hegymászók testéből. Hiába volt a 7-es tábor 
minden közelsége, Merkléknek el kellett pusztulniok a hóviharban, hogy újabb 
bizonyítékot szerezzenek arra, hogy a Nanga Parbat meghódítása egyelőre 
m eg o ld h a ta tla n . D é k á n y  A n d rá s .

Uj sziget.
A Kara tengert térképező orosz expedíció a tengerben új kis szigetet 

fedezett fel. Az új sziget neve a GPU főnöke után Balinszkij sziget lett. 18 
mérföldnyire van a parttól, gránitból áll és tundra borítja. B . B .

Autonóm Bajkálterület.
Az USSR népbiztosainak tanácsa március 9-én kelt határozatával a Baj- 

kál tó környékét Csita fővárossal autonóm területté nyilvánította. Azelőtt ez a 
terület a Távolkelet köztársasághoz tartozott. B . B .

Sztálin csúcs.
A Pamirvidék és egyben Szovjetország legmagasabb pontját, a tadzsikok 

földjén levő Garmo hegycsúcs nevét (7660 m) Gorbunov és Abolakov kutatók 
Sztálin csúcsra keresztelték át. A két kutató 1933 szept. 3-án hallatlan nehéz
ségek között meg is mászta a hegyóriást. B . B .
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Kovács Alajos dr. Mexicoi úti képek. — Szilády Zoltán dr. Barangolás a Retyezáton. — 
Székely László. Az őserdő sötétjében. — Pécsi Albert dr. A Saar vidék. — Hírek és

ismertetések mindenfelől.

m e g h í v ó  e s te ly -
A M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G
október I-én, hétfőn este 6 órakor a m. kir. Honvédtisztek Országos Tudo
mányos és Kaszinó Egyesülete dísztermében (IV., Váci-u. 38. II. em.) tartandó

N É P S Z E R Ű  F Ö L D R A J Z I  E S T É L Y É R E  
Dr. CHOLNOKY JENŐ, a Magyar Földrajzi Társaság elnöke:

A  b a r la n g o k r ó l (vetített képekkel.)
A Magyar Földrajzi Társaság és a Tiszti Kaszinó tagjai által bevezetett 

vendégeket szívesen látjuk.
Budapest, 1934 október 1-én.

D l T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  s. k.
főtitkár.

D r .  C I I O L N O K Y  J E N Ő  s. k.
elnök.

F i g y e lm e z te t é s ! T á r s a s á g u n k  E S T É L Y E I T  ezen tú l m in d e n  h ó n a p  
első H É T F Ő J É N  ta r t ja .

Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság. — A kiadásért és szerkesztésért felelős: Kéz Andor dr.

„Élet" irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, L, Horthy Mlklós-út 15.— Igazgató: Laiszky Jenő.
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Tucci professzor Nyugattibetben.
Az olasz királyi akadémia megbízásából és támogatásával negyedszer 

utazta be Tucci professzor dr. Ghersi kíséretében Nyugattibetet, hogy a láma
kolostorokban a buddhizmust tanulmányozza. Expedícióját Szimlában állí
totta össze. 17 tibeti származású kísérőt fogadott fel. Roppant fáradságos, 
magashegyi utakon jutott el Lahut és Spiti tibeti „hercegségekbe“. Az itteni 
kolostorok életének tanulmányozása után a tulajdonképeni Tibetbe a Sutlej 
folyó völgye mentén hatolt be az expedíció. Sikerült Tuccinak a soha még 
európai ember nem látta Rabgyeling kolostorba is bejutnia. Tolungban a szik- 
lábavágott barlangtemplomot és lámakolostorokat is tanulmányozta, sőt még 
egy papszentelésen is részt vehetett. Tucci Sanam tartományon keresztül tért 
vissza Britindiába. B . B .

fHubbard Alaszkában.
A múlt év nyarán Hubbard amerikai egyetemi tanár négy társával vulka- 

nológiai, földtani és őstörténeti kutatásokat folytatott Alaszkában. Az Aleuta 
szigeteken kőkorszakbeli településeket talált; ezeket ki is ásatta. B . B .

Ujguinea felderítése.
A volt újguineai német gyarmat ma ausztráliai mandátum. Az ausztráliai 

kormány elhatározta ennek a majdnem teljesen ismeretlen területnek a lehető 
pontos feltárását és pacifikálását. A mandátum hét kerületre van felosztva, de 
közülük ötben csak névleges az ausztráliai kormány uralma. Ellenben kettő, 
Kieta és Ujbritannia eléggé ismert és kikutatott terület. A kormány elhatározta, 
hogy ebben a két eléggé ismert kerületben még további tervszerű felderítőmun
kát végez. Legelső feladat lenne a bennszülött lakossággal közelebbi kapcso
latba kerülni, de ezt megnehezíti a közlekedés nehézsége és a különböző dia
lektusokat beszélő lakosság miatt még nyelvi akadályai is vannak a dolognak. 
Eddig mindössze annyi történt, hogy az ausztráliai kormány kiküldött bizott
sága minden falu élére faíufőnököt nevezett ki; ez a méltóság örökiendő. A 
gondolat szerencsés, mert a pápuák az öröklődő főnöki méltóságot nem ismer
ték, nekik eddig csak bizonyos alkalmakkor bizonyos célra választott vezetőik 
voltak. De más hasznot is remélnek a hatóságok az öröklődő főnökségtől: 
egyrészt barátságos magatartást a bennszülöttek részéről, másrészt azt, hogy 
a falu főnökének átadott falukönyv (amelybe minden lakosnak feljegyzik az 
adatait) segítségével majd pontos népszámlálást lehet végezni és felvilágosí
tást lehet szerezni a lakosság szociális viszonyairól. B . B .

Nem találják a Douglas szigetet.
Christensen Lars dán kutató fel akarta keresni a Déli Jeges tengerben a 

Kerguelen szigetektől állítólag délre fekvő Douglas szigetet, de a megadott 
helyen (66° 28’ déli szélesség, 65° 5’ keleti hosszúság) 264 m tengermélységet 
talált és a szigetnek nyomát sem látta. Christensennek az a véleménye, hogy 
a „sziget“ felfedezői annak idején valami nagy jéghegyet néztek el száraz
földnek. B . B .

A sze rk e sz té sé r t  és  k iadásér t  felelős Kéz Andor dr.

..Élet” Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I.. Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Lalszky Jenő.
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MEXICOI ÚTI KÉPEK.
Irta K o vá cs A la jo s  dr.

Mexicoval nincs sűrű forgalmunk; Magyarországról kevés ember fordul 
meg ott s így meglehetősen ismeretlen a magyar közönség előtt. Nem iesz 
azért talán érdekesség nélkül, ha ottani tartózkodásomról, a látottakról és szer
zett benyomásokról beszámolok ,,A Földgömb” olvasóinak.

A Nemzetközi Statisztikai Intézet, a világ statisztikusainak ez a tudomá
nyos egyesülete, amelynek egyébként Hágában van a központja, minden má
sodik évben szokta ülését tartani, mindig más és más ország fővárosában. Még 
pedig ott, ahonnan meghívást kap. Ezek az ülések, amelyeken a statisztika 
művelői az egyöntetű adatgyűjtést és közlést beszélik meg, hogy az egyes 
országok adatai összehasonlíthatók legyenek, mindig nagy eseményt jelente
nek az illető ország életében és a kormánynak, s a diplomáciai karnak legtel
jesebb részvételével folynak le. A statisztikának ma már olyan szerepe és tekin
télye van, nemcsak mint tudománynak, hanem mint a gyakorlati élet nélkülöz
hetetlen szervének, hogy az államok szívesen hoznak áldozatot is azért, hogy a 
Nemzetközi Statisztikai Intézet náluk tartsa szokásos ülését. A mexicói kor
mány még az 1931-ben Madridban tartott ülésen terjesztette elő meghívását s 
annyira ment az áldozatkészségben, hogy a tengerentúli tagok közül 52-nek 
egész utköltséget is viselte. A kongresszust múlt évi október 10-ike és 14-ike 
kozott tartották meg Mexico városában és ezen mint az Intézet tagja és a ma
gyar kormány kiküldöttje vettem részt.

A látottak és tapasztaltak megértek minden fáradságot. Aki azonban az 
Amerikai Egyesült Államokban járt — ilyen pedig sok van Magyarországon 
is —, annak sincs fogalma arról, hogy milyen más világ van Mexicoban, amely 
pedig szomszédos az Unióval. A szomszédságot természetesen úgy tessék venni, 
mintha azt mondanám, hogy Oroszország szomszédos Spanyolországgal, mert 
hiszen mindkét állam óriási kiterjedése mellett a központok közti távolságok 
olyan nagyok, mint pl. Moszkva és Madrid között. Az Egyesült Államok népe 
mégis csak Európából került oda, kultúrája, szokásai a fehér fajé; a rabszolga
ként odahurcolt négerektől eltekintve, mondhatni teljesen meghódította a föl
det és arra rányomta a fehér faj bélyegét. Az ott talált ritka őslakosság, amely
ből alig maradt pár százezer, a rezervációkba szorítva él és a hódítás előtti 
időkből semmi emlék nem maradt utánuk. Ezzel szemben Mexicoban a hódító 
spanyolok egy megállapodott, aránylag magas kultúrájú és sűrű indián lakos
ságot találtak, amelyet nem tudtak számban sem felülmúlni, sőt ők olvadtak 
bele az ottani indián népességbe. Csupán nyelvüket tudták velük elfogadtatni, 
ami annál könnyebben sikerült, mert a mexicoi indiánok maguk is igen külön-
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böző nyelveket beszéltek és így a spanyol, mint közvetítő nyelv, könnyebben 
juthatott köztük uralomra.

A helyzet tehát az, hogy M e x ic o b a n  tú ln y o m ó  tö b b sé g b e n  in d iá n o k  la kn a k , 
akiknek jórésze ma már spanyolul beszél és ez megmagyarázza azokat a sza
badságharcokat, amelyeket a mexicoiak a spanyolok ellen függetlenségükért 
folytattak, de megmagyarázza azt a tapasztalható ellenszenvet is, amellyel 
spanyol nyelvük dacára még ma is a spanyolokkal szemben viseltetnek.

A látni vágyó szempontjából egyenesen csodálatos ország Mexico. A föld, 
az éghajlat, a növény- és állatvilág, a nép és az emberi kultúra alkotásai mind
mind egészen különösen hatnak az európai emberre. Az ország központja az 
északi szélesség 20. foka alatt fekszik, tehát kb. a Nilus középső folyásával van 
egy magasságban. Tropikus hőségnek kellene ott lenni, de ilyennel csak az 
aránylag keskeny tengerparton találkozunk. Az óriási kiterjedésű országnak, 
amely hatszorta nagyobb, mint a háború előtti Magyarország és húszszor na
gyobb, mint hazánk mostani területe, nagyobb része az 1000, sőt 2000 méteres 
magasságot is meghaladja. Ez a nagy tengerfeletti magasság rendkívüli módon 
enyhíti az éghajlatot, s amellett egyenletessé is teszi, úgyhogy Mexicoban igen 
kedvező a kiima; nincsenek nagy szélsőségek. Ottlétem alkalmával október 
közepén és második felében körülbelül olyan időjárás volt, mint nálunk május
ban. Az ősznek úgyszólván semmi nyoma, a fák, virágok teljes pompájukban 
díszlettek. A természet valósággal tobzódik a virágokban, az utakat sok he
lyütt egész virágerdő szegélyezi és még 3000 méter magasságban is csak úgy 
sárgállanak a hegyoldalak a temérdek virágtól.

Maga Mexico városa 2300 méter magasságban fekszik, tehát majdnem 
olyan magasan, mint a Magas Tátra csúcsai. Ennek megfelelően a légnyomás 
igen alacsony, csupán 585, a budapesti 751-gyei szemben. A gyengébbszívű 
idegenek meg is érzik ezt, de az ottani lakosság, úgy látszik, megszokta. Egyik 
idős svéd kollégám egész idő alatt betege volt ennek az alacsony légnyomás
nak. Kirándulásaink alkalmával, amelyeket autókon tettünk meg 150—200 km 
távolságra, gyakran mentünk át 3000 méternél is magasabb hágókon. A növény
zet még itt is egészen buja; a természet képe egyáltalán nem árulja el, hogy 
ilyen magasságban vagyunk, csak a fülünkben érzünk egy kis zsongást. Nálunk 
ilyen magasságban már csak hó és szikla van. Mexicoban a hó csak 4000 mé
teren felül kezdődik. Egy alkalommal a Névadó de Toluca vulkán kihűlt krá
teréig is felmentünk 4200 méter magasságba (2. kép). Itt már láttunk havat 
és megszűnt a vegetáció. Az utat egészen a kráterig rendes városi autókkal tet
tük meg, hajmeresztő hegyi utakon. Egyébként a városok közti rendes köz
lekedési utak elsőrendűek és nagyszerűen gondozottak.

A vidék panorámája is remek. Maga Mexico városa (C iu d a d  M e x ic o )  he
gyektől körülvett óriási katlanban fekszik (1. kép). A völgyet tavak és kisebb, 
vulkánikus eredetű hegyek tarkítják. Turistáknak, természetimádóknak valósá
gos paradicsom ez a vidék. A város közelében van a Xochimilco tó, amely 
vízzel látja el a várost. Partjain és a számos szerteágazó csatorna mentén a 
legbujább növényzet, amit el lehet képzelni. Itt termesztik a zöldségeket a város 
számára és százféle virágfajtát, amelyek kaleidoszkopszerű színözönnel lepik 
el a földet. Órákhosszat hajókáztunk felvirágozott csónakokon ezekben a széles 
csatornákban és mindig új és új megragadó kép tárult elénk.

A várost körülvevő hegyek koszorújában a városból is jól látható a két 
nagy vulkánnak, az Ixtaccihuatlnak és a Popocatepetl-nek hófödte csúcsa (3. 
kép). Mind a kettőnek a magassága 5400 méter körül van, tehát jóval maga
sabb Európa legmagasabb hegyénél, a Mont Blancnál. Az Ixtaccihuatl neve
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!. Mexico városa repülőgépről. A kép közepén a város főtere, balról a hatalmas székesegyház, szem
ben az elnök palotája. A háttérben a várost körülvevő tavak egyike látszik.

indián nyelven annyit jelent, mint „fekvő nő”, tényleg ilyen alakja is van a 
sziluettjének. A másik, a Popocatepetl, igen szép szabályos alakot mutat. 
Ugyanilyen szabályos alakú a harmadik nagy vulkán is: az Orizaba csúcs, 
amely Orizaba városról van elnevezve. Ez magasabb (5582),mint a másik kettő. 
Mexicotól távol esik, de van olyan táj Puebla város közelében, ahonnan mind 
a három vulkán egyidejűleg látható, pedig többszáz kilométer távolságra van
nak egymástól. A haladó kocsin vagy vasúton percekig tart ez a látvány és az 
ember nem tudja szemét levenni róluk.

Maga Mexico város is, amelynek egymillió lakosa van — tehát olyan nagy, 
mint Budapest —, európai szemnek szokatlan látvány. Tulajdonkép kiszárí
tott tóra építették, azért házai többnyire csak egyemeletesek, mert talaja még 
mindig süppedékes és két méter mélységben már víz fakad. Két ú. n. felhő
karcoló mégis van a városban, de ezek cölöpökön épültek. Egyik ilyen épü
let a város legnagyobb szállodája, a 300 szobás Regis-, amelyben laktam s 
amelynek minden egyes szobája fürdőszobával van ellátva. Általában felkeltette 
csodálkozásomat, hogy még kisebb vidéki városokban is, ahol megháltunk, a 
szállodai szobákhoz kivétel nélkül tartozott fürdőszoba is. Igaz, hogy az egyik 
ilyen város, Cuernavaca (magyarul: „Tehénszarv”), gyönyörű fekvésénél és 
nagyszerű klímájánál fogva kedvelt nyaralóhelye nemcsak a mexicoiaknak, 
hanem az északamerikaiaknak is. Itt a szállodát a szvasztikáról, vagyis a horog
keresztről nevezték el, ami az indiánoknak régi jelvénye. Semmi sincs tehát 
új a Nap alatt! A másik város pedig Puebla — Mexico Szegedje —, a főváros 
után legnagyobb városa az országnak. Körülbelül annyi lakosa is van, mint 
Szegednek. Mexicoval ellentétben szép tiszta, igen rendes város; utcái este 
vakító fényben tündökölnek, minden utcai lámpa ötszörös nagy gömbből áll.

Mexico városra a nagy tisztaságot nem lehet ráfogni és ami igen kelle
metlen látvány, a házak, még a középületek is, rendkívül el vannak hanyagolva.
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Többnyire terméskőből építkeznek, de a kövek annyira kopottak és piszkosak, 
hogy az emberben azt a benyomást keltik, hogy itt ismeretlen fogalom a reno
válás. A természet szépségével és meg-megújuló frisseségével szemben nagyon 
visszatetsző a falvak szürke egyhangúsága. A kőből vagy vályogszerű anyag
ból (a d o b e )  szorosan egymásmellé épített tetőtelen házak, amelyeken csak 
ajtók vannak az utca felé, vigasztalan sivár látványt nyújtanak. Faluvégi 
cigány-putrik hasonlíthatók csak ezekhez a házakhoz. Az ellentétet még csak 
növeli, hogy a ház melletti kertben a legszebb növényzet díszük, agávék, banán
fák és mangófák dús gyümölccsel. A kert sokszor csak oszlop-kaktusszal van 
bekerítve. A kaktuszoknak a legkülönbözőbb fajai láthatók itt. Annyira nem
zeti növénye a kaktusz Mexiconak, hogy az ország címerében is kaktusz van, 
amelyen csőrében kígyót tartó sas ül.

Nagyon szép épülete Mexiconak a Nemzeti Színház, amely egyúttal mű
csarnok is. Állítólag már 30 éve épül, mert közben többször süllyedt, más ver
zió szerint a forradalmak akadályozták befejezését. Üléseinket itt tartottuk; 
a szükséges helyiségeket, minthogy az épületen még mindig dolgoznak, sebti
ben tették számunkra használhatókká. Nagy örömmel hallottam ottani magya
rokról, hogy az épület szobrász-munkáit és világítási berendezését magyar 
emberek tervezték és készítették. Világhírű a mexicoi székesegyház, amely a 
Szent Péter templom után állítólag a világ legnagyobb temploma; még a XVII. 
században épült. A budapesti Tisza Kálmán térhez hasonlítható nagy térség 
egyik oldalát foglalja el. A tér másik oldalán a köztársasági elnök hivatalos 
palotája, a székesegyházzal szemben a városháza foglal helyet. Impozáns nagy 
tér, közepén gyönyörű parkkal (4. kép). Legszebb útvonala a városnak a Paseo 
de Reformra, hatszoros fasorral, a mexicoi nevezetes emberek szobraival, a ber
lini Siegesallee mintájára. Ezen az útvonalon van a gyönyörű szabadság-oszlop, 
továbbá az utolsó indián királynak, Montezumának a szobra. A parkokban, 
amelyekben a legcsodálatosabb délszaki növények és pálmák láthatók, majo
likapadok és szobrok vannak elhelyezve. A város szélén terül el a Chapultepec 
park, amelynek helyén őserdő lehetett; évszázados faóriások vannak benne, a 
legnagyobbnak kerülete 24 lépés. A parkban egy elég magas domb emelkedik, 
ennek tetején díszük az egvszerűségében is impozáns elnöki palota, az elnök 
lakóhelye. A szerencsétlen végű Miksa császár, Ferenc József királyunk öccse 
is ebben lakott. Ugv látszik, a mostani elnök sokallotta az egész palotát, azért 
egyik szárnyában elhelyezték az országos statisztikai hivatalt, amely ilyenfor
mán a legszebben elhelyezett statisztikai hivatala a világnak. Ablakaiból pá
ratlan körképre nvüik kilátás.

A városnak élénk forgalma van, az autók száma ötször annyi, mint nálunk. 
Az üzleti élet is élénk, a gazdasági válságnak itt alig van nyoma. A legnagyobb 
áruházak azonban, valamint" a gyárak is, többnyire idegen kézben vannak. A 
mexicoi pesonak, amely eredetileg az amerikai dollárnak fele volt, értéke mégis 
erősen lement; ma kevesebb, mint harmadát éri a dollárnak, kb. a sveici frankkal 
egyenrangú: 1 pengő 10 fillér. Az olcsóság bámulatos: úgylátszik, az árak 
még nem követték a pénz elértéktelenedését. A legelőkelőbb szállodában négy- 
fogásos ebédet feketekávéval lehet kapni 1 peso 20 centért, a mi pénzünk sze
rint tehát kb. 1 pengő 32 fillérért. Autótaxi egy negyedórára 50 cent (55 fillér). 
Ha többen használiák. érdemesebb taxin menni, mint villamoson. Olvan na- 
gvobbszabású vendéglők, mint nálunk, nincsenek. Többnyire keskeny, hosszú
kás alakú helyiségek a vendéglők, ahol a megrendelendő halak, húsok közszem
lére vannak téve és az asztalok a helyiség egyik oldalán külön kis fülkékben 
vannak elhelyezve. Ezért a miniszterek által tiszteletünkre rendezett banketteket



spanyol-amerikai szokás szerint klubházakban tartották, csak a külügyminisz
ter estélye volt a külügyminiszteri palota fogadótermében, amelynek zöld már
ványdísze és aranyozása a vendégeket bámulatra ragadta.

A négy napig tartott ülésezés után a rendezőbizottság teljes nyolc napig 
a szó szoros értelmében hurcolt bennünket a közeli és távoli környék neveze
tességeinek megtekintésére.- Ezeken a kirándulásokon nemcsak a tájképi szép
ségeket élveztük, hanem a népélet számos jelenségét is megismertük; láttuk a 
népviseletet és népszokásokat, gyönyörködtünk a nemzeti zene és tánc fület, 
szemet megigéző szépségeiben. A zene és tánc különös módon hatott rám. 
Mindkettő ritmusában, elevenségében van valami a magyar zene és tánc rit
musából és frisseségéből. A nép temperamentuma és mulatni vágyása is ha
sonló a magyaréhoz. Érdekes, hogy nemzeti színük is ugyanaz, mint a miénk 
és sűrűn is alkalmazzák ruháikon. így pl. a nők szoknyáján, akár csak nálunk 
a magyarruhás lányokon, többszörös piros-fehér-zöld csík vonul végig. Ven
dégszeretetük meg épen túlszárnyalja a világhírű magyar vendégszeretetet is. 
Nem elég, hogy mindenüvé ingyen vittek bennünket, s ha meg kellett hálni, még 
a szálloda is ingyen állt rendelkezésünkre, de a dús banketteken kívül még 
külön ajándékokat is kaptunk. A fogadtatás rendesen úgy történt, hogy a vá
rosháza tanácstermébe vonultunk először, ahol a kormányzó, polgármester és 
a tanács tagjai összegyűltek és ott üdvözöltek bennünket ünnepélyes komoly
sággal. Egyik helyen mulatságos jelenetben volt részünk. Az egyik tanácstag 
feláll és formális indítványt tesz — természetesen spanyol nyelven —, hogy a

2. A statisztikai kongresszus kiránduló csoportja a Névadó di Toluca kialudt vulkán kráterében. 
(4200 m.) Ebben a magasságban már hó is látható.
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3. A Popocatepetl vulkán (5452 m) hófödte csúcsa Amecamecá-ból nézve.

város vendégeiül tekintse a kongresszus tagjait és az ezzel járó költségeket 
viselje. Egy másik tanácstag pártolólag szólal fel és kéri az indítvány elfoga
dását. A polgármester szavazásra teszi fel a kérdést, mire kézfelemeléssel egy
hangúlag elfogadják az indítványt. A polgármester kimondja a határozatot s 
csak azután fog bele üdvözlő beszédébe. Cuernavaca városban a polgármester 
még a város díszművű kulcsait is átadta kongresszusunk elnökének, mintegy 
látható jeléül az egész világon ismert spanyol vendégszeretetnek: ,,a z  én há 
za m , a te h á za d ” üdvözlési formának. Visszafelé a határig kísért bennünket a 
polgármester és mikor a határon elnökünk vissza akarta adni a kulcsokat, ez 
neki, illetőleg a Statisztikai Intézetnek ajándékozta azokat emlékül.

Néhány nagyobb ipartelepet is megnéztünk. így pl. a pachucai ezüstbá
nyát és kohót, ahol naponta tíz métermázsa ezüstöt állítanak elő; azután a san 
rafaeli papírgyárat, amely egész Mexico újságpapírszükségletét fedezi. Itt leg
nagyobb meglepetésemre egy egri születésű magyar fiatalembert találtam, aki 
a gyárnak főmérnöke. Az utolsó évtizedben általában erősen megszaporodott a 
magyarok száma Mexicoban. Az 1920-as statisztika még csak 60 magyart 
talált az ország területén, ma csak Mexico városban 500-ra becsülik a számu
kat. Szép nagy klubhelyiségük van a város központjában, a Pannónia klub, 
amely egy ház egész emeletét elfoglalja. Látogatásom alkalmával legalább 100 
magyart találtam ott a legjobb hangulatban, akik nagy érdeklődéssel hallgat
ták meg előadásomat az itthoni viszonyokról, Trianon és a revizió kérdéseiről. 
Legnagyobb részük természetesen iparos és kereskedő, de orvosok és mér
nökök is vannak köztük s úgy látszik, elég jól boldogulnak. Az egyik a német 
kézben lévő legnagyobb gyógyszeráru kereskedésnek a vezetője, egy másik ma

3. A Popocatepetl vulkán (5452 m) hófödte csúcsa Amecamecá-ból nézve.
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gyár fiatalember, aki csak kereskedelmi iskolát végzett, bőrgyárak szervezé
sével és berendezésével foglalkozik. Újabb bevándorlók elől azonban a mexicoi 
kormány is bezárta a kapukat.

Meg akarok még emlékezni a mexicoi népviselet két érdekes és jellemző 
ruhadarabjáról (5. kép). Az egyik az óriási szélű, hegyes tetejű mexicoi 
kalap, a som brero , amelyet férfiak, nők egyaránt viselnek, ha nemzeti ruhába 
öltöznek. Az egyszerűbb nép szalmából készíti, de vannak nemezből valók is, 
igen értékes ezüst- és aranydíszítéssel. Ilyen kalap ára 4—500 pesóra is fel
megy. A másik ruhadarab az ú. n. za ra p é . Gyapjúból szőtt hosszúkás alakú 
pokróc, amelyet a férfiak hosszában többször összehajtva a vállukon viselnek. 
Közepén nyílás van, amelyen esőben, hidegben kidugják a fejüket, a pokróc 
pedig elől-hátul leomolva védi a testüket. Ezek a zarapék az egyszerű szürke 
színtől a legtarkább színvegyülékig minden kivitelben láthatók. Rendkívüli tar
kaságuk és a beléjük szőtt indián motívumok igen tetszetőssé teszi őket. Szí
nekben való tobzódásuk a matyó hímzésekre emlékeztet.

A mexicoi konyha is sok hasonlóságot mutat a magyarral. A paprika (az 
erős fajtájú aji), itt épen olyan megszokott fűszer, mint nálunk; sőt még a 
paprikánál jóval erősebb fűszert is használnak. Boruk azonban csodálatoské
pen nem terem, csak Kaliforniában. Többnyire francia bort és saját gyártmányú 
sört fogyasztanak. Az agavéből készült ú. n. p u lk e  a nemzeti italuk, ami tej
szerű folyadék; elég kellemes íze van. A legfinomabb gyümölcsökben szinte 
tobzódnak. A banán és ananász ott közönséges gyümölcsnek számít. Legízle- 
tesebb gyümölcsük a m a ngó , amely olyan, mint egy kisebb fajta sárgadinnye, 
de egyetlen nagy, kemény magja van. Ize és zamata a legfinomabb dinnyének,

4. Mexico város főtere a városház erkélyéről. Szemben a székesegyház, jobbról az elnöki hivatal 
épülete. A tér Mexico legforgalmasabb pontja.
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őszibaracknak és 
ananásznak a ve- 
gyüléke. Kár, hogy 
nem bírja a szállí
tást, annyira romlé
kony. Azért nem 
ismerjük Európá
ban.

Az oda- és visz- 
szautazás néhány 
érdekes élményét is 
megemlítem. Cher- 
bourgban, Francia- 
országban szálltam 
hajóra szeptember 
20-án és csak októ
ber 10-én értünk 
Veracruzba, Mexico 
kikötőjébe. A hajó
út tehát 20 napig 
tartott. A valóság
ban még több na
pig, mert odamenet 
mindennap 20—30 
perccel vissza kel
lett igazítani az órát, 
egy-egy nap 24 órá
ja tehát ennyivel 
több volt. Mexico- 
ban 7 órával hát
rább vannak, mint 
Nyugat-Európában 
és 8 órával hátrább, 
mint nálunk. Az út 
azért is tartott ilyen 
sokáig, mert négy 
spanyol kikötőben 
megálltunk, és új 
utasokat vettünk fel.

Az utasok legnagyobb része spanyol volt, mert a nyelv közössége folytán mégis 
csak Spanyolországgal legnagyobb az utasforgalom. A mexicoi öbölben, mielőtt 
odaértünk, óriási vihar volt, amely a másik kikötőt, Tampicot elpusztította. 
Emiatt is késtünk. Az európai part után először Havannában álltunk meg, ahol 
a forradalmi hírek ellenére bemerészkedtünk a városba, sőt visszafelé jövet 
újra benéztünk, de a néger gyerekek baksist kierőszakoló kitartó támadásain 
kívül más forradalmi jelenséget nem tapasztaltunk. Ugylátszik, szerencsénk 
volt, mert néhány nap múlva a hajón megjelenő rádióújságunkban olvastuk, 
hogy Havannában egy kis lövöldözés esett, csekély 70 halottal. Amerikában 
az a mondás járja, hogy a Spanyol Amerika városaiba betekintő idegeneket 
külön figyelmeztetik, hogy „ebbe az utcába ne tessék menni, mert ott forrada
lom van”. A hír olvasásakor mégis egy kis borzongásfélét éreztünk.

5. Népviselet Mexicoban. A férfi vállán átvetett tarka kendő a „zarapé“ 
Az egész öltözet tarka színekben pompázik, a nemzeti színeket (piros 
fehér, zöld) és az ország címerét sűrűn alkalmazzák. A nagyszélü ka 

lap, amelyet a nők is viselnek, a „sombrero“ .
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Megemlítem még, hogy Mexicoban több templomot látogattam meg, de az 
egyházüldözésnek, amely annak idején annyira felverte a keresztény világ nyu
galmát, most már nem láttam nyomait. A templomok nagyon látogatottak, a nép 
rendkívül vallásos. Ugylátszik, az egyházüldözés már kitombolta magát, vagy 
megtorpant a nép kitartásán.

Felejthetetlenek egy ilyen utazásnak az élményei, különösen ha annyi sok 
szépet és érdekeset lát az ember, mint amennyire alkalma nyílik Mexicoban...

BA R A N G O LÁ S A RETYEZÁTO N.
Irta S z ilá d y  Z o ltá n  dr.

Első kirándulásunk Korcsova telepről indulva a határhegység felé irányult. 
Naplómban ennyit találok följegyezve:

1898. VII. 18. Kirándulás a Branul havasra. A Marilla völgynek átvágva 
kijutunk a fenyvesből és elérjük a nenyefenyő övét. Egy helyen utat vesztve 
végre elérjük a tetőt. Fáradtságom s álmos szédülésem miatt nem bírtam tovább 
menni, de ebéd után elmúlt a baj s leereszkedtünk a Barascul vagy Lepusnicu 
Mic völgyébe. A torkolatnál vártak lovaink nyereg nélkül (feledékenységből) 
s a Nagy Vizen átlábolva haza lovagoltunk.

Amit az akkori egyetemi hallgató maga előtt is elhallgatott, azt most ilyen 
formán tehetem hozzá: — Az első hegymászás igen kellemesen indult, de annál 
súlyosabbra fordult 1800 méter magasságban, ahol már a fenyvesöv árnyéka 
nem védett a napsugarak forróságától. A magasabb hegyoldalakon a henye
fenyő sivár birodalma következik. Ez a 2—3 m magas tűlevelű bokor össze
vissza szövődő ágaival olyan sűrűségeket alkot, amelyeken csak rettentő fárad
sággal lehet áttörni. A fenyőbozót terjedelmes foltokban, sötétzöld párnák alak
jában lepi el a hegyoldalt, 1800 és 2000 m magasság közt majdnem mindenütt, 
a meredekebb sziklák kivételével. A bozótpárnák foltjai távolabbról tekintve 
márványszerű rajzot adnak, mert köztük hézagok, bizonytalan irányú tisztás 
övék vannak. Aki ezeket ismeri, áthatolhat a sűrűség között, de ha zsákutcába 
jutunk, vissza kell térnünk, hogy kitűzött irányunknak megfelelő hézagot, lehe
tőleg lavinautat találjunk. Sok idővesztegetés után, a rettentő forróságban ki
merülve jutunk föl a hegytetőre...

Amit a napló következő szavai rejtegetnek, az egyszerűen hegyibetegség 
volt. Kimerültségemet izomszakadtáig menő erőfeszítéssel lepleztem, amíg lehe
tett. Utitársam, a gyakorlott hegymászó, jóval előttem ért föl a gerincre és 
rettentőn szégyeltem, hogy elmaradtam tőle. Valahogyan föl is jutottam a tetőre, 
de itt már ólomsúlyok húzták lefelé tagjaimat, megszédültem és ájultan estem 
össze. Kísérőim észrevették és visszatértek. Egy félórai pihenés, az üde forrás
víz és néhány falat étel újra talpraállított.

Ez a baj nem ismétlődött többé. Az akaraterő legyőzte a nehézségeket. 
A következő napot pihenéssel és a gyűjtött rovarok kikészítésével töltöttem el. 
Másnap utitársam a Borescu havas oldalán kutatta a kőzethatárokat.

VII. 22. A Nagy Lápusnik völgyébe rándultunk ki. A völgy egyetlen jár-
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ható ösvényét, mely a Lunca Berhiniig tart, az olaszok készítették az irtás érde
kében. A meredek sziklafalakon jól láthatók a hegységet alkotó mészpala és 
csillámpala rétegei.

VII. 24. Reggel megindult táborunk a havasokra. Az utat gyalog tettük 
meg. Közben megnéztünk egy stinát — esztenát —, hol a tejtermékeket elő
állítják. Egy szép leány s néhány jólfejlett legény volt ott. Rövid juhbőrbeke- 
csük, hosszú hajuk és lapos, karimás kalapjuk van a pacurarik-nak. Csak tíz 
hetet töltenek fenn rozoga viskójukban. A gazda nagyon jómódú ember. Annál 
bosszantóbb, hogy a sok birka mind lelegeli a flórát. Csak a Geum, Rhodo
dendron, boróka, fenyő és zászpa maradnak sértetlenül. Egy sziklaalatti 
védett terecskén sátrat vertünk...

Másnap a Borescu havas terjedelmes fensíkján jártunk. Itt láttam meg az 
első jégkori völgykatlant, amely egykor a firn, a fölhalmozódó jegeshó gyűjtő- 
medencéje volt. Lóháton tértünk haza és hosszú darabon kísértek a juhász
kutyák, amelyek úgy vonítanak, mint a farkasok.

VII. 27. Átköltözés a Kis Borescura. Reggel hosszas hajszába került, míg 
a hanyag oláhok az elszéledt lovakat hazaterelték. A Borescu fensíkon keresztül 
haladva egy birkát vettünk a csobánoktól, hogy a konzerv-ebédeket friss hússal 
váltsuk föl. Az oláhok még a beleit is megették. Útközben gránátos gneiszt 
és nagy kvarcit sziklatömböket láttunk, amelyek távolból úgy fehérlenek, mint 
a legelő birkák.

VII. 29. Kirándulás a Szkerisorába. Vezetőim a Barascul völgynek indulva 
a bozót közé vezettek. Miután kiderült, hogy a völgy alsó része járhatatlan, 
visszatérünk a Szkerisora patakig. Ennek völgyében dél felé elhatoltunk a kis 
tóig, mely leomlott sziklából való cirkuszvölgyével egy óriási karfülke (hó- 
gyüjtő) maradványának tekinthető. Partján sokféle állatot találtam. Délután 
fölmásztunk a határra, honnan jóidőben állítólag a Dunáig láthatunk. A szép

A Retyezát és környékének vázlatos térképe.
F — Fekete tó. Z — Zenoga tó. B — Bukura tó. 2262 —  Zenoga csúcs. 2477 __ Retyezát csúcs

2506 — Pelaga csúcs. 2436 — Bukura csúcs. 2281 — Petrile csúcs. 2072 — Szleveju csúcs.
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1. Retyezát csúcs kőfolyásokkal (gránit); az előtérben henyefenyő-párnák.

nap óriási záporral végződött. A megdagadt patak dörgő zúgással sodorta az 
óriási görgetegköveket. Sátrunk kiállta a próbát és mi nyugodtan sakkozhattunk 
alatta.

Ehhez a vallomáshoz is szó férhet. A sakkozás megtörtént ugyan, de a 
nyugodtságot némiképen megzavarták a körülöttünk lecsapódó villámok és a 
kőgörgetegek pokoli pergőtüze. A kis patak, amely sátrunk alatt, tőlünk vagy 
ötven lépésnyire haladt el, percek alatt fékevesztett óriássá növekedett és asztal
nagyságú kőtömbök is lábrakaptak, sőt ördögi táncot jártak a medrében.

A tegnapi és mindennapi szelíd természet most démoni paroxizmusban mu
tatta be rejtett erőit. Zengett, zúgott és rengett körülöttünk a világ és tébolyító 
tombolásában nem tudtuk, hogy a hánykódó kövektől vert talaj dobogását hall
juk-e, vagy az égbolt harsonáit.

Ezer szerencsénk, hogy a Retyezát nagy csatajelenete nem tartott sokáig 
és a sátorponyva alatt baj nélkül megíródhatott az a szűkszavú híradás, amely 
az egyéni benyomásokat olyan túlszerényen leplezte.

A hónap utolsó napjain a határgerinc további részét, a Galbina és Pal- 
tyina csoportokat vizsgáltuk át. Különösen érdekes nap volt és utazásunkban 
is fordulópontot jelent a rákövetkező augusztus elseje. Naplóm így szól:

— A reggeli ködben fölszedtük sátorfánkat és a völgyoldalban haladó 
úton leereszkedtünk a Lunka Berhinire, vagyis a felső Lapusnik völgyének arra 
a tágulatára, ahol az terjedelmes kavicsterraszok közt a Galbina és Paltyina 
patakokat veszi föl. Ebben a gyönyörű kis ligetben ütöttünk sátort s ide jött 
délben ifj. báró Nopcsa Ferenc, a fiatal geológus. Délután előkészítettük a pos-
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tát Malomvíz felé. A vacsoránál Nopcsa érdekes dolgokat mesélt a bécsi geoló
gus körökről és szerencsés leleteiről. A Szacsal mögötti patakáttörésben (kas
télyuk közvetlen közelében) több száz csontot talált a senon-agyagban, főleg 
reptiliákat...

Ez volt az első írásos följegyzés arról az őshüllőleletről, amely aztán 
Nopcsa nevét a világhír szárnyaira emelte. Másnap együtt mentünk föl a Szte- 
nuletyére, az országhatár szürkemészkő gerincére, hogy megközelítsük a zer- 
géket, amelyeket reggel a távcsövön át mint apró pontokat láttunk mozogni 
szédítő magasságban a fejünk fölött.

Zergét aznap nem láttunk már, de Nopcsát itt sem hagyta el tudományos 
szerencséje. Hárman háromfelé kerestünk kövületet, hogy a kőzet korát meg
határozhassuk és az egyetlen Nerinea-csigát ő találta meg. A hegységnek ez a 
része tehát a kréta-korszakban keletkezett, az írókrétával egy időben.

Vendégünk másnap visszatért. Én a rovargyűjtést folytattam, Schafarzik 
professzor pedig egy oldalvölgyön fölfelé haladva megállapította, hogy hol 
kezdődik a Retyezát hegység főkőzete, a gránit.

VIII. 5-én indultunk a Retyezát főcsoportjába, a Zenoga tavához. A Szle- 
vej sztina mellett fölértünk a tetőre és a gyalogfenyő közt északkeletnek for
dulva elértük a gránithatárt. Innen már átpillanthattunk a hegység keleti felének 
hatalmas völgyeibe. A mély Zsudele völgyön áthaladva délután följutottunk 
2000 m magasságba és megtelepedtünk a szép, csöndes tó, a Zenoga partján, 
egy vásott szikla tövében, természetesen sátor alatt, mert a Rudolf trónörökös 
idejében épült „vadászlak” födele már akkor is be volt dőlve.

Vásott sziklák, karfülkék, cirkuszvölgyek... A szakkifejezések elijesztik 
az olvasót. De aki megismerni és érteni is akarja a havasok világát, annak 
ezekkel az új nevekkel is meg kell barátkoznia. Mert a kétezer méteres magas
ságon fölül minden új számunkra. Itt nem gömbölyűek a hegytetők, hanem 
csúcsokba és élekbe tornyosulnak. De legföltünőbb a völgyek különbözősége.

A városi ember többnyire csak a középhegység völgyeit ismeri. Ezek rend
szerint messzire kanyargó, erdőborította völgyek, lankás oldalakkal és földes 
talajjal. Legmélyebb részük egy keskeny bevágódó vonal: a patak útja. Magát 
a völgyet is ez a patak vágta be évszázadok alatt és a völgy partjait a belé- 
futó esővizek pallérozták lankássá.

A magas hegység völgyei nem ilyenek, nem vízvágta völgyek. Ezeket a 
jégkorszak idején a jégárak, gleccserek gyalulták szélesre, öblösre. A mi ha
vasainkon a jégkorszak alatt is csak a legmagasabb terület volt a jég biro
dalma. Ezért a gleccservölgyeink is rövidek, átlag 1800 m magasságban át
alakulnak rendes,^ vízjárta völgyekké. Némely helyen a jeges völgynek csak a 
legfölső szakasza, az egykori hógyüjtő medence maradt meg s ez az, amit c ir 
k u s z v ö lg y n e k  nevezünk.

Például a Zenoga tónál a turista az első körültekintésre megérti, hogy 
miért beszél a tudomány cirkuszvölgyről. Valóban olyan ez, mint egy óriás 
méretű cirkusz, széles, lapályos arénával (ez a középrésze, a lapos völgytérség) 
és körülötte meredeken föltornyosuló sziklafalakkal. A cirkusz egy vagy több 
más cirkusszal szomszédos, s az összetalálkozó meredekségek éles hegygerin
ceket formálnak a választóvonalakon.

Még tökéletesebb lesz a hasonlat, ha a cirkuszvölgyet színházhoz hason
lítjuk. A meredek nézőtérbe köröskörül páholyszerű üregek mélyednek be, ezek 
a hógyüjtő fülkék, tudományos néven k a r -ok. Téli időben most is meggyűlik 
bennük a hó, mint az egész cirkuszüreg medencéjében. De csak kevés helyen
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marad meg állandó hófolt alakjában. A jégkorszak idején azonban évszázados 
hó rétegződött itt évről-évre és gerincmagasságig töltötte a cirkusz medencéjét. 
A mélyebb rétegek hava lassanként jegeshóvá tömörődött, firnné merevült a 
fölső rétegek nyomása alatt. És ez a havas jégtömeg gyalulta ki maga alatt a 
völgymedencét olyan széles-lapossá, amilyen ma. Ez a színház földszinti része, 
a parterre-nézőtér. Előtte egy kis bemélyedés volna a zenekar helye, ezt ma 
sötétkék tó tükre foglalja ei. A zenekar és a színpad közti korlátot itt egy 
óriási kőrakás helyettesíti, ez a végmoréna. Kisebb-nagyobb kőtömbökből ösz- 
szetorlódott gát, amely harántosan elvágja a cirkuszvölgy kijáratát. Ezt a kő
gátat a mozgó firnjég tolta idáig valamikor. Mióta a jég eltűnt, csak egy kevés 
hideg víz maradt a helyén és ez gyűlik meg sekély tóvá, tengerszemmé a moréna 
kőgátja mögött.

A jégkorszak idején maga a jegesedő hótömeg, a firn támasztotta meg a 
cirkuszmedence hatalmas építményét. Mióta ez eltűnt, a kerek nézőtér merész 
bordázatai és sziklapáholyai sok helyen beomlottak. A jégtől élesre faragott 
párkányok és gerincek sziklája nagy darabokra esett szét a téli fagyban és a 
lesuvadó kőtömbök a cirkusz meredek partjain leomolva létrehozták a kőfo
lyásokat vagy kőtengereket.

Aki a völgyet ma körüljárja, nem kerülheti ei ezeket a kőtengereket. Ke
resztül kell rajtuk gázolnia, pedig több méteres darabok is vannak köztük és 
egyik-másik könnyen megbillen a lábunk alatt. A kövek közt bizonytalan rések 
vezetnek a mélységbe, hogy milyen mélyre, azt csak onnan sejtjük, hogy egyes 
helyeken apró, láthatatlan vízfolyás zúgása hallatszik át alattunk a kőtengeren.

Az olvasó, aki most gondolatban a színház összeomott páholyai közt jár 
velünk, azt kérdezheti talán, hogy mi van hát a színpadon és még távolabb, 
mögötte.

A színpadnak az a völgyrészlet felelne meg, amely a morénán túl követ
kezik. Egy részét zöld fűszőnyeg borítja, de ezen is elszórt kőtömbök hever
nek, mintha óriások csatáztak volna a színpadon. Még azt is elképzelhetjük,

2. Pelaga csúcs; a cirkuszvölgyfö hófoltjai három karfülkét jeleznek, előtérben kisebb tengerszem.
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hogy két pártban állhat
ták a színpad két oldalán 
és úgy hajigáltak egymás 
felé, mert a kőhulladék 
javarészt kétfelől sorako
zik a széles völgy két part
ját szegélyezve. Ezek az 
oldalmorénák. Ezeket is a 
jég hordta oda. Mert ha a 
firn megindul a völgyön, 
jégár, gleccser lesz belőle 
s ez lassan csúszva haladt 
tovább és a tetején, oldalt 
hurcolt kövek a gleccser 
elolvadásakor a völgy ol
dalán ülepedtek le. így 
torlódtak össze a mi nagy 
színpadunk két oldalán és 
tovább is, ameddig a szé- 
les, jégjárta völgyben el
tekinthetünk.

Ez a színpad hosz- 
szúra nyúlik és szakaszo
san megismétlődik. Az 
első színpadon túl egy 
újabb tengerszem s azon 
alul egy másik harántos 
kőgát vagy végmoréna 
következik. Egy hidegebb 
időszakban idáig terjed

hetett a mozgó jégtömeg, mert akkor a mi színpadunk helyén lassan haladó 
jégár, gleccser foglalt helyet.

A Retyezát völgyeiben több tengerszemet és morénagátat találunk. A jégár 
a leghidegebb korszak után fokozatosan vonult vissza és minden állomásnál 
hagyott egy végmorénát. A tengerszemeket kristálytiszta és jéghideg vizű 
patak köti össze. Ez vezeti le a cirkusz és a gleccservölgy hólevét és minden 
csapadékát. Ez táplálja a tengerszemeket is.

Más országokban a jégszántotta vidékeken még egyéb jelei is vannak az 
elhaladó jégár’’munkájának. Ilyenek a gleccserkarcolások és a vásott sziklák. 
Gleccserkarcolásokat a Retyezáton nem találtunk, noha gondosan végignéztük 
a jégkori völgyek parti szikláit, ahol ilyenek lehetnének. Vásott sziklák azon
ban a tengerszemek környékén mindenfelé láthatók. Ezek a völgyfenékből kiálló 
nagyobb sziklatömbök, amelyeket gömbölyűre koptatott az egykor fölötte elha
ladott jégár.

VIII. 6-án a Zenoga tó északi oldalán vonuló gerincen áthatolva a Fekete 
tóhoz (Teu Negru) ereszkedtünk le. Itt láttam először az úgynevezett köten- 
gert, amely nem épen a turisták kedvéért van.

A következő napokon aztán a Bukura csúcs, a Retyezát csúcs és a Bukura 
gerinc bőséges alkalmat adott, hogy a kőtengerekkel közelebbről is megismer
kedjünk. Nem egyszer megirigyeltem a vezetőnk bocskorát, amely ezeken a

Egy cirkuszvölgy és 
környékének vázlatos 

térképe.
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mozgékony kőhalmazokon sokkal biztonságosabb, mint a szögestalpú turista
bakancs.

A Bukura tó és környéke sokkal gazdagabb gyűjtőterületnek bizonyult, mint 
a Zenoga. Halak is vannak benne s a környező kis tavak növényzete és állat
világa is érdekesebb. Vezetőinket és az utunkba eső bőrsüveges pásztorokat is 
az érdekelte, hogy mit keresünk mi a tisztavízű tavakban. A geológusnak könnyű 
a kíváncsiakat megnyugtatni: ő a kalapácsával aranyat keres. De a bogarász 
már gyanusabb elemnek látszik. Ha a legelő birkáról, lóról vagy kutyáról legye
ket fogdos, az veszélyt is jelenthet, mert hátha „face ceua” (fácse cseva), — 
hátha „csinál valamit”, vagyis megbabonázza az állatokat. Még rosszabb jel, 
ha maguk közt elejtik ezt a szót: strigoi. Itt már azzal gyanúsítanak, hogy 
boszorkánymesterek vagyunk. Illendő dolog tehát, hogy mielőbb megnyug
tassuk a kedélyeket. Megmagyarázzuk rövidesen, hogy a tóból csak a „pesci 
mich“, az apró, piros halakat fogdossuk, mert abból orvosságot lehet csinálni.

Ezek az apró halacskák a turistákat is tévedésbe ejtették már sok esetben. 
Tökéletesen halalakúak, halformán úsznak és a fejükön jókora fekete szemeik 
vannak. Sokféle színben pompáznak, többnyire pirosak, mint az aranyhal. Ezek 
a rajszámra élő apróságok a rákfélék csoportjához tartoznak és Branchipus a 
a nevük. Ilyen magasfekvésű vizekben még nem is találták őket eddig. Kü
lönleges életföltételük a hideg. A petéik olyan vízben kelnek ki legkönnyebben, 
amely télen megfagy, vagy kiszárad és csak a tavaszi hóié áztatja föl újra. 
Ezért aztán igazi eldorádójuk a tengerszem jéghideg vize.

3. Cirkuszvölgy határán emelkedő meredek völgyfal (zöldpala); lábánál leomló köíengerek és borókás
réten legelő nyáj.
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4. Iker (Zseminye) tó a Retyezát havason, tavaszi időben, hógyiijtö fülkékkel (kar) és az előtérben
morénagáttal.

Naplómnak itt következő része igen vázlatos és hiányos. Csak annyit 
tudunk meg belőle, hogy a nyár hátralévő részét a Retyezát hegység nyugati 
részeinek fölkutatására fordítottuk.

A fárasztó havasi kirándulások után visszatértünk a Nagyvíz völgyébe, 
Gurazláta telepre. Három heti sátorozás után jólesett viszontlátni az emberi 
kultúra kényelmetadó berendezését. A fatelep barakkja fényes palota volt szá
munkra és estére, szokásunk ellenére, levetkőztünk, ahelyett, hogy felöltözköd
tünk volna, mint eddigi sátortanyánkon történt, ahol éjjelenként 2—3 foknyi 
hidegre számíthattunk.

Gurazlátáról egy napon Malomvízre is visszalovagoltunk. Máskor is innen 
megközelíthető völgyeket látogattuk meg. Legtöbb időt fordítottunk a Retye
zát nyugati'szomszédcsoportjára, a majdnem 2000 m-ig emelkedő Vurfu-Petri 
havasra. Ez a kevéssé ismert hegycsoport Hunyad és Krassószörény vármegye 
határbástyája. Alig emelkedik a jégkorszak hóhatára fölé, de mégis vannak 
rajta félreismerhetetlen gleccsernyomok. Két kis tengerszemet is találtam és 
ezeknek az állatvilága különösen érdekes volt. A Vurfu-Petri mélyen beszakadó 
völgyei nyugatnak haladnak és a Bisztrán át a Temesbe öntik vizüket. Délnek 
vágó hegygerince pedig úgy tekinthető, mint a Szárkó-Godján hegylánc elő- 
foka. Ez a hegység délnek, Mehádia felé húzódik és a Cserna közelében ér 
véget. Nem csodálkozhatunk tehát, hogy már a Vurfu-Petrinél találkozunk az 
előőrseivel annak a gazdag állat- és növénytársaságnak, annak a harmadkori 
eldorádónak, amely Orsóvá és Herkulesfürdő vidékét világhírűvé tette.

Halkan csilingel mellettünk a nváj kolompja. Messzire eltekintünk a havasi 
legelők hosszú sorozatán végig a Duna felé. Ez a szakadozott, füves hegygerinc
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volt az országútja annak a népnek, amely a törökvilág elől menekülve, egyetlen 
vagyonát, nyáját terelgetve jött be valamikor hozzánk, hogy szegényből gaz
daggá, bocskorosból úrrá és végül uralkodóvá legyen egy meggondolatlanságig 
vendégszerető új haza jóvoltából.

Hátunk mögött az égbolt hideg kékségében, szélkergette felhők között 
tornyosul az Erdélyi havasok jégkori világa, ahol egykori gleccserek emléke 
uralkodik, ahová evente visszaszáll egy jeges világ hideg csókja, hogy elfa
gyassza az előretörő élet útját. A másik oldalon pedig betekinthetünk az ígéret 
völgyébe, ahol a diófa és a szőlő vadon terem, ahol egy ősrégi meleg korszak 
életvirágzása integet felénk.

Az élet és a halál küszöbén állunk itt a Vurfu-Petri sziklaélén. És ezen az 
„Ultima Thulén” szembekerülünk az élet nagy problémájával.

►9-

AZ Ő S E R D Ő  S Ö T É T J É B E N .
Irta S z é k e ly  L á sz ló .

Már harmadnapja ültem a Szumátra szigetének északi partján fekvő jól 
megerősített garnizon-városka, K ó ta  R á d ja  kis szállodájában. Egy amerikai 
pénzemberre vártam; ide rendelt, hogy Singaporeban megkezdett üzleti beszél
getésünket itt, közel a tetthelyhez, folytathassuk.

Gummiültetvény létesítéséről volt szó, költségeit az amerikai lett volna 
hajlandó vállalni; de a singaporei hajó üresen érkezett.

Talán a következő hajóval érkezik, gondoltam és rászántam még egy 
hetet. Az amerikai, ha jó pénzt sejt, nem szokta megszegni a szavát, gondoltam, 
s unatkozva üldögéltem a bungalow-szerű szálloda szellős tornácán. Odakünn 
a szálloda előtti téren vakítóan sütött az egyenlítői Nap; néhány karcsú kókusz
pálma gyér árnyékában félmeztelen malájok lustálkodtak, néha egy-egy csi
lingelő taliga kocogott el az olvadozó aszfalton, az eléje fogott kis ló bágyad
tan lógatta fejét, a maláj kocsis pedig álmosan bóbiskolt az izzó vászontető 
alatt. A tornácon, az elszórt asztaloknál, zöldes-sápadt, beteges kinézésű euró
paiak gubbasztottak szótlanul: valahonnan a maláriás őserdők mélyéről, ideg
láz vagy más nyavalya miatt szabadságolt kormányzósági tisztviselők, akik 
hosszú, magános esztendők után egészségük és idegzetük helyreállítása végett 
kerültek ideiglenesen a városba.

Szomorú elhagyatottság és bágyasztó egyhangúság terjengett el a fülledt 
hőségben.

Néhány európai képeslapot átböngésztem és már sor került a helybeli 
— szumátrai — lapokra is. Az unalom sok mindenre ráviszi az embert, — még 
egy szumátrai lap elolvasására is. Kénytelen-kelletlen belelapoztam a lepedő
nagyságú Sumatra Kurírba és szemem szórakozottan siklott el a sok ismert 
és megszokott hír felett: Délszumátrában pestisjárvány tört ki. A „Hock Hong 
Liang” fedélzetén ópiumot csempésző kínaiakat fogtak el, 87 kiló ópiumot 
elkoboztak. Sibolgában, a nyugati parton, egy ámokfutó két európait, négy 
bennszülöttet és két kínait lekaszabolt. Lelőtték . . .
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Szemem egyszer csak megakad egy nagy hirdetésen:

TIGRISVADÁSZOK!
Si Boeloeangban, a Felső Rókán folyásánál egy királytigris 
eddig tizenhét embert támadott meg és pusztított el. Az egész 
környéket terrorizálja és a kétségbeesett bennszülött lakosságot 

állandó rettegésben tartja.
Jertek és segítsetek a halálra rémült lakosságon!

A. W. van Drosten,
A Felső Rókán vidék polgári parancsnoka.

Elgondolkozva eresztettem le az újságot. A Felső Rokan-vidékét jól ismer
tem, valamikor, úgy nyolc esztendeje a Borneo Sumatra Co.-nak ültetvények 
létesítésére alkalmas terepet kerestem arrafelé. Jól ismertem a mélyen elrejtett, 
nehezen megközelíhető, átjárhatatlan ősrengeteggel benőtt zord hegyeket, a 
fekete sűrűségben meghúzódó kis pálmalevél-falvakat, a sebes hegyifolyókat, 
a völgyekben gőzölgő és bűzlő mocsarakat, a jóindulatú, szelíd és munkás 
bennszülött malájokat. Szerettem ezt a békés, csendben élő szorgalmas fajtát, 
amelynek a szörnyű rengetegben olyan iszonyatos küzdelmet kellett folytatnia 
a megélhetésért, a mindennapi tányér rizsért és szárított halért, nap mint nap 
reggeltől estig és estétől reggelig szakadatlan életveszélyben, de békésen és 
megelégedetten.

És most egy garázda emberevő tigris tartja rettegésben a sötét erdők 
békés lakosságát!

Minden gyerek tudja, hogy Szumátra erdeiben a tigris nem ritkaság, de 
a végzetben megnyugvó lakosságot a tigris szomszédsága nem nyugtalanítja. 
Hiszen annyi más veszély is leselkedik az őserdőben, ott tanyáznak a vadon 
nagyjai: az elefántok, páncélos orrszarvúak, a vad és alattomos medvék! Meg 
aztán ott vannak még a félelmetesen elszaporodott vaddisznó-kondák és majom
csapatok, amelyek különösen asszonyok és gyerekek számára teszik veszé
lyessé az erdőt. A bennszülött lakosság óvatos is: az erdei maláj, de még az 
asszonya vagy gyereke sem hagyja el a házat, nem tesz egy tapodtat sem a 
borotvaélesre köszörült hosszú, kardszerü p á rá n g -ja nélkül.

Különösen a falvakat környező g ru m b u lá n -ban, a valamikor rizsföldnek 
használt, de már régen fiatal erdővel benőtt sűrűségben szeret a vad tartóz
kodni. A fiatal fák rügyei, a felsarjadzó alang-alang fű fiatal hajtása finom cse
megét szolgáltat a g id á n g -n a k , az erdei szarvasnak, a tápióka gumói ízes ele
delt adnak az éhes vaddisznónak. És ahol sok a növényevő, ott szeret járni a 
nagy vadász is: a tigris. A sötét erdők bennszülöttje tisztelettel említi az erdők 
veszedelmét és soha másként nem nevezi, mint: Az Élőlények Legvénebbje, a 
Csíkos Öreg, vagy a Nagy Ur. De nem fél tőle, mert a tigris korántsem mindig 
ellensége az embernek. Sőt. Pusztítja az ültetvényét rongáló vaddisznókat, s 
a bennszülöttnek eszébe sem jut a Nagy Urat üldözni vagy megsérteni — amíg 
közönséges tigris marad. De ha egyszer a vérszomjas csíkost a korgó éhség 
az ember ellenségévé teszi, ha kivénül és izmai ellankadnak, ha a sűrűségen 
átvillanó szarvast nem tudják fáradt, öreg lábai elérni, ha karmai nem elég 
erősek, hogy a vadkant letiporja és a hatalmas agyarak már veszedelmes fegy
verként fenyegetik, akkor a tigris ráfanyalodik az állatok leggyámoltalanab- 
bikára: az emberre. És akkor jaj a lakosságnak, mert a csíkos nem kímél 
senkit!

A szálloda unalomtól ásító tornáca eltűnt szemem elől és magam előtt 
láttam a vad rengeteget, hallottam a rémült lakosság segítséget kérő zsolozs-
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Utca Kota Radjában.

máját, hallottam az áldozatok — talán asszonyok és gyerekek — kétségbeesett 
sikoltását és hirtelen felállottam. Elfelejtettem az amerikait, elfelejtettem, hogy 
a kota-radjai szállodától Padang városáig nyolcnapi hajózás, onnan kétnapi 
kocsiút Kamparig, az utolsó fehér p o s t- ig , ahonnan még jó négy nap gyaloglás 
sötét őserdei ösvényeken Si Boeloeangig. Elfelejtettem a veszedelmet, a fárasztó 
út nehézségeit, csak a kétségbeesett gyereksikoltás csengett fülemben, az a 
rémült sikoly, amelytől megborzong a háta annak, aki már egyszer hallotta.

Kifizettem a szállodást, az amerikainak még üzenetet sem hagytam és a 
legközelebbi hajóval elvitorláztam a nyugati part felé.

Nyolc napig ringatott a kis parti gőzös, két napig zörgött alattam a kis 
kétkerekű taliga. Az álmos maláj kocsis bágyadtan bóbiskolt a fáradt lovacska 
faránál, néha fel-felriad, ilyenkor rettenetes acsarkodásba kezdett, rángatta a 
szeggel, dróttal, madzaggal toldott-foldott gyeplőt, végighúzott a kis ló so
vány hátulján, aztán, mint aki munkáját jól elvégezte, bóbiskolt tovább. Én 
pedig hánykódtam ide-oda, a kis faketrecben megrekkent a levegő, az izzadság 
patakokban ömlött rólam és a fejem szédült.

Feketén meredt kétoldalt az átjárhatatlan rengeteg, a keskeny sáros út 
kacskaringózott a meredeken felfelé törő sudár fák között, mint sötétzöld 
alagút, borultak a hatalmas fák ágai az útra és a sürü félhomály meleg, mér
ges nedvességet lehelt ránk a komor, fenyegető erdő belsejéből. Egy sekély 
őserdei folyón maláj favágók bivalyokkal húzatták át a szépen elkészített 
épületfát; hosszas habozás után a maláj kocsis is nekivágott a folyónak és egy 
langyos fürdő árán átkeltünk a habarcsos vizen .

Este egy p a sa n g -g ra h a n -b a n , egy kis deszkabarakban szálltam meg, 
amelyet a kormányzóság az átutazó tisztviselők, vagy nagyritkán erre vetődő 
más európaiak részére építtetett. Minden napi járóföldre van egy ilyen szállás, 
ameddig az út vezet. Aztán nincs semmi, csak sötét erdő.

Mint a félholt, úgy rogytam a szállás kemény ágyára és egy szempillan
tás alatt elnyomott a nehéz, ólmos álom.

Másnap reggel folytatódott az út. Megint zörgött a taliga, megint szunyó
kált a maláj kocsis és fel-felriadva vérszomjas ordítással ösztökélte fáradt 
lovát. De most már eredménytelenül. A kis ló csendesen kocogott, fáradt kis
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testéről ömlött a verejték és hangos lihegése még egyhangúbbá tette a kerekek 
zörgését.

Másodnapi zötyögés után megérkeztünk Kamparba, a Felső Rókán polgári 
parancsnokának állomására.

A falu előtt egy mély völgyben elárasztott rizsföldek árulták el az ember 
közellétét. Aztán cölöpökre épített pálmalevél-kunyhók, amelyek előtt itt-ott 
maláj ezermester-kézművesek hihetetlenül primitív szerszámokkal hihetetlenül 
finom ezüst ékszereke kovácsoltak. Egy-egy magános banán- vagy papaya
kert, néhány karcsú kókuszpálma, kihalt némaság. Egy gondosan ápolt kert 
közepén nagy, szellős bungalow, előtte zászlóárbocon a hollandi trikolor lógott 
bágyadtan a szélcsendes, forró levegőben: a hollandi királynő képviselőjének 
hajléka.

Van Drosten, a Felső Rókán vidék polgári parancsnoka — két napi járó
földön az egyetlen európai — nagy örömmel fogadott. Már néhány hónap óta 
nem látott fehér embert, nem beszélt európai nyelven és a magányban elvadult 
európai örömével rázta kezemet. Örült, hogy megint beszélhet fajtája nyelvén, 
újságokat hallhat kintről, a „nagy világból”, hogy legalább egy este elpoha- 
razhat egy magához hasonlóval. De örült a segítségnek is, mert szerette a 
népet és sajnálta a vérengző fenevadnak kiszolgáltatott szerencsétlen benn
szülötteket. Sajnálta őket, hiszen azok vakon bíztak benne, a fehér hatalomban 
és a fehér hatalmat még az emberevő tigris hatalmánál is többre értékelték. 
Sajnálta volna, ha a vakon bizakodó emberek csalatkoztak volna benne és 
fajtájában, akiktől a megszabadítást várták.

A parancsnok bungalowjában megtiszálkodtam, átöltöztem, kicsomagol
tam fegyvereimet, megvizsgáltam töltényeimet, aztán a hűvös verandára tele
pedtünk és elnyujtózkodtunk kényelmes fonott nádszékeinkben.

A lemenő Nap narancs- és aranyszínűre festette a pálmák cakkos leveleit, 
a falu felől gamelan-zene halkan csengő-bongó hangját hozta felénk a langyos 
szellő. A parancsnok szolgája egy-egy whisky-szódát tett elénk és egy csomag 
cigarettát. A parancsnok halkan kezdte elbeszélni a si-boeloeangi tigris ör- 
ténetét:

Egy erdőtjáró maláj volt az első, akit a tigris megtámadott. A maláj, a 
felesége és az anyja egy erdei ösvényen igyekeztek az erdő belseje felé, hogy 
tengernádat, gyantát és- guminedvet gyűjtsenek. A férfi ment elől, s mint ren
desen, hosszú, élesre fent párángja a karján feküdt, hogy minden percben ké
szenlétben legyen. Ő látta meg először az alattomosan összehúzódott szörnye
teget. Nagy, sárga szemei alattomosan égtek és bajuszos szájából egyetlen 
hatalmas metszőfog meredt ki. A másik már le volt törve. A maláj — mint 
akibe az istennyila csapott — hirtelen megállt. Menekülni már nem lehetett, a 
tigris öt-hat méternyire tőle lapult ugrásra készen.

— Leguggolni! — kiáltotta a férfi és mindhárman egyszerre rogytak gug
goló helyzetbe. Egy „közönséges” tigris ilyen manőver után rendszerint meg
ijed és menekül. De ez nem volt közönséges tigris. Abban a pillanaban egy 
sárga csík villant a levegőben és maga alá teperte a férfit. A hatalmas állkap
csok mint vasfogók fogták a maláj combját. A dzsungelben lakó maláj azonban 
veszedelemben nevelkedett, nem egykönnyen veszti el lélekjelenlétét. A páráng 
suhant a levegőben és zuhanva csapott le a tigris homlokára. Az Élő Lények 
Legvénebbje megtorpant. Éles fájdalom nyilalott át szemei fölött, ijedtében el
engedte a vonagló embert és egy szökéssel eltűnt a sűrűségben. Az ösvény 
földjén visszamaradt nagy vértócsa azonban biztos jele volt, hogy a páráng 
jól talált.
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A csendes k a m p o n g -ban egyszerre szétfutott a hír: emberevő tigris vart 
a környéken! Emberevő tigris, az ember legnagyobb ellensége. A lakosság elő
vigyázatos lett, bár tudta, hogy az első időben a megsebesített emberevő nem 
fog jelentkezni. El is múlt néhány hét anélkül, hogy valami történt volna.

Péntek este egy öreg maláj férfi a patakból vizet vitt, hogy ünnepesti 
szertartását elvégezze, amikor egyszerre egy nagy sárga test zuhant rá. A 
szerencsétlen öregnek utolsó percben sikerült görbe késével mély szúrást ejteni 
támadóján, de ez volt utolsó mozdulata is. A tigris szétroncsolta mellkasát, de 
a szúrás éles fájdalommal égett testében és áldozatát otthagyva, visszasom- 
polygott a sűrűbe. A haldokló öreg az odasiető malájoknak még el tudta 
mondani, hogy a tigris szeme fölött egy még alig beforrott, vörös sebhely ék
telenkedett. Aztán meghalt.

Megint nyugalom volt néhány napig, de a lakosság már biztosan tudta, 
hogy az emberevő nem hagyja abba megkezdett munkáját.

Egy apa jött fiával a folyóról; lassan ment fel a hegyoldalon és mindkét 
kezében nagy vizesedényeket cipelt. A kis meztelen, hatéves maláj gyerek 
játszva poroszkált utána. Egyszerre csak a gyerek azt látja, hogy egy nagy 
sárga valami repül a levegőben és apja elvágódik. Nagy, sárga, macskaféle 
állat guggolt hanyattfekvő apja mellén és mérgesen fújt a gyerek felé. A gye
rek ijedtében hanyatt esett és nem bírt feltápászkosni. Négykézláb mászott a 
legközelebbi ház felé és ijedten makogta el, hogy apját elvonszolta egy nagy 
állat, amelyiknek egy vörös csík volt a homlokán.

Maláj favágók bivalyokkal huzatják át az épületfát az őserdei folyón.
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Elárasztott rizsföldek Kampar határában.

Ekkor kezdődött az igazi riadalom Si Boeloeangban. Most már gyorsan 
egymásután estek az áldozatok és sohasem lehetett sejteni, hogy hol tűnik fel 
a rettenetes féreg.

Egy öreg ember ült a házába vezető lajtorja legalacsonyabb fokán és ál
mosan pislákolt a lemenő Napba. Tisztán hallotta a szomszédok izgatott hang
ját, akik riadtan beszélgettek arról, hogy legidősebb fiúk még mindig nem jött 
haza az erdőből, holott ha emberevő tigris van a környéken, tanácsos idejében 
otthon lenni. De egyszerre feltűnt az ösvényen a hazatérő fiú izmos, barna 
teste, nevető arca.

De ni-ni! Nem tévedtek az öreg fáradt szemei? Mi az ott a sűrűben, a fiú 
mögött?!

— Szaladj!! — ordította torka szakadtából, de már késő volt. Mint a le
csapó sas zuhant a tigris a fiúra; az öreg még látta az ijesztő, nagy sebhelyet 
a szemei felett.

Aztán megint csendes lett minden.
Háromszáz lépésnyire a háztól találták meg másnap a fiú testének marad

ványait.
Ekkor már a bennszülöttek nappal is csak csoportokban merészkedtek ki 

a házukból; csapdákat állítottak mindenfelé, de az erdők csíkos királya ügyet 
sem vetett a csalétekül kikötött kutyákra, kecskére: ő már embervért ízlelt, neki 
már más nem kellett.

Egy öreg halász fényes délben háza udvarán ült és hálóját javítgatta.
— Jöjjön már ebédelni! — kiáltott ki felesége a kunyhóból.
— Megyek — válaszolt az öreg; de abban a pillanatban egy furcsa nyek- 

kenést hallott az öreg asszony. Kiszaladt az ajtón és még látta, hogy a magas
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bambuszsövényen egy tigris ugrik át és hatalmas szájában az urának véres 
teste vonaglik.

Harmadnap egy szegény özvegyasszonyt a gyerekeinek szemeláttára vitt 
el a szörnyeteg; aztán egy fiatal lányt; aztán meg sok mást: asszonyt, gyere
ket, fiatalt, öreget. Aztán a rizsföldön . . .

Ez volt a legmegdöbbentőbb. A rizsföldeken harminc férfi és asszony állott 
egysorban és szorgalmasan vágták az érett kalászokat. A sor végén állott egy 
fiatal anya, a szép, barna, fiatal testén körülkötött kendőben hathónapos gye
reke szundikált. Az Isten áldását, a rizst arató munkások halotti csendben vé
gezték munkájukat, nem úgy, mint máskor, vidám nótaszó mellett. Isten nagy 
csapást mért rájuk, a rettegéstől nem hangzott az Istent dicsőítő dal. Szótlanul 
vágták a sárga kalászokat és rakták a nyakukban csüngő zsákokba. A Nap 
égetően sütött; a csendben csak egy magasan kóválygó ragadozómadár éles 
vijjogása volt hallható.

A sor szélén dolgozó öregasszony látta meg először. A rizstábla szélén 
húzódó árokban settenkedett egyre közelebb a fiatal anyához.

— Vigyázz! — sikoltott a vénasszony . . .  de már későn volt.
— Allah, a gyerekem! — hallották a körülállók a szerencsétlen anya hang

ját és látták, amint a tigris magával ragadja az asszonyt, aki kétségbeesett 
mozdulattal próbálta a dereka köré csavart kendőt meglazítani, hogy gyerekét 
megszabadtsa. De az erős vászonkendő nem engedett; csak amikor a tigris

Maláj ezüstmüvesek.
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egy magas bambuszsövényt hatalmas szökéssel átugrott, sikerült az asszonynak 
a kendőt kibogoznia és egy kétségbeesett mozdulattal a csecsemőt a magas 
rizsszalmába dobnia.

Az emberek még mindig kővémeredten nézték a rettenetes látványt. De 
egyszerre, mint egyetlen torokból, iszonyatos ordítás hagyta el a huszonkilenc 
szájat és mint akik az eszüket veszették, önkívületes vad dühvei vetették magu
kat a fegyvertelen emberek a vérengző rabló után. Üvöltve, sikoltva rohant a 
megvadult embersereg az anyarabló gyerekgyilkos után. Véresen forogtak a 
szemek üregeikben, görcsösen, karmokká merevedve, kaparásra készen nyúltak 
előre az inas, barna kezek, nyálazva acsarkodtak a villogó fehér fogak.

A tigris csak nehezen tudott előre törni a rettenetes sűrűségben. Talán 
megérezte, hogy az őt követő sereg már nem ember többé, hanem valami meg
vadult, feldühödött csorda, amely kész csupasz körömmel, fogakkal megtá
madni az erdők véres királyát. Ijedten eresztette el áldozatát és suhanva me
nekült tovább. De az asszonyban már nem volt élet.

Ő volt a huszonegyedik áldozat.
A falu népe már nem merte elhagyni a házat, sem férfi, sem asszony. A 

kertek és ültetvények elhanyagoltan, kapálatlanul maradtak és az Isten áldása 
aratatlanul pergett szerteszét. A házakból szakadatlanul hangzott az ima, a 
kétségbeesett, rimánkodó fohász Állatihoz, hogy szabadítsa meg őket a rájuk 
mért csapástól . . .

— Ez volt az utolsó hír Si Boeloeangból — fejezte be Van Drosten az 
elbeszélését —, de azóta megint elmúlt néhány nap. Isten tudja, lehet, hogy 
azóta az egész község felszedelőzködött és elhagyta a vidéket . . .

Másnap reggel a parancsnok két erdőjáró malájt adott mellém és neki
vágtunk a többnapos útnak, a rengeteg szívébe. Négy napig meneteltünk egy 
kis csapáson a fekete sűrűségben, a gőzölgő, csöpögő, zúgó és bugyborékoló 
rengetegben. Kígyók siklottak el előttünk, néha egy-egy vaddisznókonda csör
tetett el, majd messze dübörgő elefántcsorda reszkettette meg a csendet. Vér
szívó p a tje t- e k gömbölyűre szívták magukat vérünkkel, a ruha cafatokban ló
gott rólam, negyednapos szakálam viszketett és gyomrom kóválygott a meg
erőltetéstől.

Negyednap délután érkeztünk Si Boeloeang környékére. Én mentem elől 
jó négyszázötös Winchesteremmel, utánam az egyik maláji, párángjával kezé
ben, leghátul a másik maláj Mauser karabélyomat lövésre készen tartva.

A falu csendes volt, mintha kihalt volna. A cölöpökre épített kis pálma
viskók zárva voltak és még a feljáró létrákat is behúzták. A két maláj a k a to e w a  
— a falu vénje — házához vezetett. Az öreg benn ült a kis kalibában és imát 
mormolt. Nem volt meglepetve, nem csodálkozott és nem hálálkodott. Fásultan 
nézett maga elé és nem sokat lehetett belőle kivenni. Allah akarata szent, gon
dolta az öreg, ha Allahnak kedves, hogy a község kipusztuljon, ám teljesedjék 
be az ő szent akarata . . .  és tovább imádkozott.

Mi pedig kimentünk az elhagyott rizsföldekre, magas cölöpökre egy kali
bát építettünk magunknak és vártunk.

Vártunk három napig . . .  a tigris nem jelentkezett. Aztán vártunk tovább.
Hetedik nap este, a Nap már lemenőben volt, az egyik malájt elküldtem 

vízért a közeli patakhoz. Az ember megmeríti az egyik lopótököt és éppen 
a másikat akarja meríteni, amikor a mellettem guggoló maláj lassan oldalba 
bök és a pataktól nem messze levő bambuszbozót felé mutat.

Lassan, nagyon lassan egy sárga-fekete fej bukkan elő az üdezöld lomb
ból. Széles, vörös sáv a két sárga szem fölött. Aztán a földhöz lapulva, hihe-
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Az elejtett ,,Nagyúr''.

tetlen óvatos léptekkel, mint valami kísértet, húzódik a patak felé. A lemenő 
Nap utolsó sugaraiban aranyszínűén csillog a Nagy Ur.

Lassan az arcomhoz emelem Winchesteremet. Óvatosan, sokáig célozok. 
Már nincs messzebb, mint húsz méternyire a vizet merítő malájtól. Lassan, egé
szen lassan, fejét a földig lehajtva kúszik előre a bambuszbozót tövében.

És egyszerre eldördül a fegyver. Élesen visszhangzik a csattanó dörrenés 
és tízszeresen verődik vissza az erdő meredek faláról.

A tigris egy hatalmasat ugrik a levegőbe s valóságos salto mortaleval, na
gyot döngve zuhan a földre.

A maláj a pataknál mint a villámütött vágódik hasra és mozdulatlanul vár.
Én arcomhoz emelt fegyverrel lesem a tigris minden mozdulatát.
A maláj a hátam mögött tömjénes dohányból és szalmából cigarettát sodor.
A tigris nem mozdul. A maláj a pataknál a földön hasal. így múlik el 

néhány perc.
Aztán lemászom a magas emelvényről és lassan, óvatosan a fekvő tigris 

felé lépdelek.
A tigris halott volt. A szeme fölött hosszú, vörös forradás futott, az egyik 

metszőfoga le volt törve, a másik sárgult már az öregségtől. A fülein meg
számlálhatatlan kullancs nyüzsgött, öreg háta erősen kopaszodott a rühtől.

Az egyik maláj sebes iramban a falu felé száguldott és néhány perc múlva 
idegrázó üvöltés verte fel a mély csöndet.

Aztán egy párángokkal felfegyverkezett, megvadult embersereg rohant 
elő. A megvadult tömeg iszonyatos dühvei vetette magát a halott fejedelemre 
és egy perc múlva csak véres, felismerhetetlen húspép maradt a rettegett Élő
lények Legvénebbikéből.

Én meg visszamentem Kota Radjába, hátha még találkozhatnék az ameri
kaival. De az már nem volt ott. Most ő sem hagyott üzenetet...
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A SA A R  VIDÉK .
Irta P écsi A lb e r t dr.

A XVI. században a Habsburgok birodalma Franciaországnak csaknem 
összes szárazföldi határait elállotta. Évszázados küzdelmekbe került, amíg 
Franciaország kiszabadult az agyonszorítással fenyegető ölelésből. A nagy cél 
elérése azonban nem elégítette ki vezetőinek becsvágyát. Még a létért folytatott 
harcok közben, a XVI. században szerezték meg a három püspökséget: Metz, 
Tóul és Verdun városokat, környékükkel együtt. Evés közben gyorsan jött meg 
az étvágy: a következő századokban egymásután jutottak Franciaország bir
tokába a Franche-Comté, Artois, Elzász, Loíharingia és néhány kisebb terület, 
a legtöbb a Német birodalom rovására. A nagy forradalom és Napoleon seregei 
rövid időre a Saar vidéket is megszerezték több rajnai tartománnyal együtt.

Az európai érdeklődés homlokterébe került Saar vidék csekély kiterjedésű 
terület a Saar folyó középső szakasza mentén, az új német-francia határon: 
1900 km2 (kétakkora, mint Debrecen város határa, vagy Esztergom vármegye). 
Lakosainak számát (800.000) azonban törvényhatóságaink közül csak Buda
pest és Pest megye múlják felül.

A nagy népsűrűség (km2-ként 400, négyszer akkora, mint Csonka Magyar- 
országé) már sejteti a kis terület jelentőségét. Fontosságát elsősorban gazdag 
széntelepeinek, azután határmenti fekvésének, a lotharingiai vasérctelepek kö
zelségének köszönheti. Hovatartozása különösen a világháború befejezése óta 
vált vitássá.

Az 1919 június 28-án Versaillesban kötött békeszerződés a Saar vidék 
bányáinak tulajdonjogát Franciaországnak juttatja, kárpótlásul azokért a ká
rokért, amelyeket a németek az 1918 nyarán és őszén végrehajtott nagy vissza
vonulás alkalmával az északfranciaországi szénbányák elpusztításával okoztak. 
A Saar-vidéki bányák legnagyobb része a porosz államkincstár tulajdona volt. 
A magántulajdonosokat a német állam köteles kártalanítani.

Az akadálytalan kiaknázás érdekében a „szövetséges és társult hatalmak” 
szükségesnek látták, hogy ne csak a széntelepeket, hanem azt az egész terü
letet kivonják a Német birodalom uralma alól, ahonnan a bányászok munkába 
járnak. Wilson elvei alapján azonban nem csatolták a területet Franciaország
hoz, hanem ideiglenesen a Népszövetség kormányzása alá helyezték. A Nép- 
szövetség a kormányzást egy ötös nemzetközi bizottságra ruházta és ez vezeti 
az ügyeket egészen 1935-ig, amikor a megbízatás lejár. A jövő évben a lakos
ságnak kell döntenie sorsáról és három lehetőség közt választhat: 1. Német
országhoz tér vissza; 2. Franciaországhoz csatlakozik; 3. fönntartja a mai 
helyzetet. Az első esetben Németország köteles a bányákat Franciaországtól 
visszaváltani. A fizetés elmulasztása esetén, a népszavazás ellenére, a terület 
„örök időkre” Franciaországhoz csatoltatik. A területet egyelőre francia csa
patok szállták meg, de 1927-ben ezeket visszavonták és azóta a rendőri szol
gálatot helybeli fegyveres erő látja el.

A földrajzi viszonyok mérlegelése meg fogja magyarázni, hogy mit jelent 
ez a kis terület Németország, Franciaország és a saját lakossága számára.

A Saar vidék egyik kis része a Német középhegységnek, amely maga is 
része a Közép- és Nyugateurópa északi felét borító Hercyni vonulatnak és 
általános képe sokban hasonlít a Magyar középhegységéhez. Az alacsony, 
nagyrészt mészkőből és homokkőből álló platókba vágódott bele a Saar folyó 
völgye, a „Saar-Industrie-Strasse”, ahol a népesség legnagyobb része tömörül.
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A másik sűrű népességű sáv az elsőre merőlegesen nyúlik el a szénmedence 
mentén, a Sulzbach és Fischbach völgyében és annak északkeleti folytatásában. 
Részben a vetődések, részben az erózió sok helyen felszínre hozták a szénréte
geket és megkönnyítették a geológusok munkáját.

Mint minden művelt országban, úgy itt is igyekeztek a geológusok megál
lapítani a föld alatt található szénrétegek mennyiségét és fekvését. Meghatáro
zásaik fúrásokra, meglevő feltárásokra és egyéb tényekre, pozitív tudásra tá
maszkodnak ugyan, de a dolog természeténél fogva nem lehetnek egészen pon
tosak s csak becsléseknek tekinthetők. A pontosság korlátozottságánál jobban 
megnehezíti az összehasonlítást a módszerek és természeti viszonyok különbö
zősége. Egyik telepen pl. 1000 m mélységig terjednek a becslések, máshol 1200, 
1500, vagy éppen 2000 m-ig. Ezért nem is közlünk itt abszolút számokat, csak 
annyit említünk meg, hogy a Saar vidék Európa hatodik nagy széntelepe. 
Sokszorosan felülmúlják Nagybritannia, a Ruhr vidék, Szilézia; messze előtte 
jár a Donee vidék és nem nagyon sokkal előtte a belga-francia iparvidék. Az 
európai országok közül Anglia, Német-, Lengyel- és Oroszország sokszorosan 
gazdagabbak nála; Cseh-Szlovákia kétszeresen, Skócia és Franciaország nem 
sokkal múlja felül; a többi mind utána következik.

A Saar vidék bányatelepei és bányász-lakóhelyei. A négyzetek a munkahelyeket, a karikák a lakóhelye
ket jelzik. A legnagyobb négyzet 35.000, a legnagyobb karika 27.000 munkást jelent. Mindkét féle jel 

nagysága a munkások számával arányos.



A mennyiség mellett nagy szerepe van a minőségnek is. Valamennyi iparág 
közül a vasiparban van a szénnek legnagyobb jelentősége. A vasat érceiből 
koksz segítségével olvasztják ki, erre a célra pedig nem minden szén alkalmas, 
többi közt a Saar-vidéki sem. Különböző eljárásokkal, kivált a megszállás óta, 
francia technikusok sokat javítottak rajta, de minden erőfeszítés ellenére is a 
Saar-koksz minősége ma is mélyen alatta áll a Ruhr-vidékinek és a Saar vidék 
kohói, bár évről-évre kevesebbet, de még mindig sok Ruhr-kokszot fogyaszta
nak. Az acélgyártáshoz szenet használnak, de a Saar-szén ebben is lemarad 
nagy versenytársa mögött. A Saar-szén jelentékeny részét üveghutákban, agyag
égetésre, egyéb gyárakban és háztartásokban hasznáják.

A mennyiség és minőség mellett nem szabad megfeledkeznünk a fekvésről 
sem. A Saar-vidéki szén általában nagyobb mélységben található, mint aRuhr- 
vidéki. Vízszintes irányban még nagyobb a Ruhr vidék előnye: közvetlen köze
lében folyik a Rajna alsó szakasza; ezen és kis részben az Emden-Kanal-on át 
közlekedik az Északi tengerrel; a Mittelland-Kanal a Germán síksággal, a Kö- 
zép-Rajna pedig a Német középhegység leggazdagabb medencéivel köti össze. 
A hegység lábánál, a síkság szélén fekvő Ruhr vidékkel nehezen tud verse
nyezni a hegységbe belefoglalt kis Saar medence. A Saar folyó alsó német 
szakasza nem is hajózható. A felső francia szakasz ugyan csatornázva van és 
összeköttetésben áll a lotharingiai érctelepekkel és a Rajna-Marne csatornán 
át az egész nyugateurópai belvízi úthálózattal, de ennek a csatornának teher
bírása messze elmarad a Rajnáé mögött. A lotharingiai érctelep gazdagsága 
és közelsége mind nem elég gyenge a minőség ellensúlyozására, míg a Ruhr

Saarbrücken légi fényképe. Az eredeti városnak egy része a kép bal alsó sarkában látható. A Saar folyó 
rtálsó partján az 1927-ben hozzácsatolt St. Johann terül el. Az egyesített város tengelye a folyó. Észa

kon a házsorok már elérték az erdőhatárt.
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Luisenthal bánya-központja. A Saar folyó völgyében, Saarbrückentől nyugatra, a környező városoktól 
a lehető legnagyobb távolságban fekszik a vidék egyik legnagyobb bányatelepe.

vidék a tengeren és az alsó Rajnán át olcsó víziúton kapja a legjobb vasérceket 
Skandináviából, Spanyolországból, Algírból, stb. Duisburg-Ruhrort kikötőjének 
forgalmával a német kikötők közül csak Hamburgé vetekedhetik, a Saar vidék 
forgalmát ellenben túlnyomóan a vasutak bonyolítják le, de ezek teljesítménye 
is jóval kisebb, mint a Ruhr-vidékieké.

Látnivaló, hogy a Saar vidéknek Németországra nézve nincs elsőrendű 
gazdasági jelentősége, de Franciaország sem várhatja tőle azt, hogy kiszaba
dítsa teljesen abból a gazdasági függésből, amit a Ruhr-szén jelent a lotha- 
ringiai vasércek számára. A francia széninség a legutóbbi időkben különben 
is megszűnt, sőt némi túltermelésnek adott helyet. Az elpusztult északfrancia
országi szénbányák már évek óta teljesen helyre vannak állítva, modernebbül 
fölszerelve, mint valaha. Termelésük meghaladja a békebelit, bár a mostani 
általános gazdasági válságban némileg hanyatlott. A Franciaország felé irá
nyított Saar-szén, a tüzelőanyagok gazdaságosabb kihasználása, a vízierők 
kiépítése fölöslegessé tette a német jóvátételi szállításokat és az angol beho
zatal jó részét is. A mai helyzetben a Saar vidéknek nagyobb szüksége van a 
Franciaországgal való kapcsolatra, mint viszont, annál is inkább, mert termé
keinek a német piacon való elhelyezésére a mostanihoz hasonló viszonyok 
között kevés kilátása lehet.

Az anyagi erőknél azonban, úgylátszik, hatalmasabbak az erkölcsiek és 
ezek Németország javára billentik a mérleget. A Saar vidék lakossága csaknem



310

kizárólag német, sokkal inkább, mint a iengyel határon fekvő Sziléziáé, vagy 
akár az ország belsejéhez számítható Ruhr vidéké, amelynek egyes kerületei
ben a bevándorolt szláv bányászok arányszáma már a háború előtt elérte a 
30 százalékot. A lakosság nyelvét, ethnikai összetételét, érzelmeit sem a száz 
év előtti rövid francia birtoklás, sem az ipari föllendüléssel járó nagy beván
dorlás, sem a jelenlegi népszövetségi kormányzás nem tudta megváltoztatni, 
vagy akár érezhetőleg módosítani. A mostani bevándorlás, akár állandó lete
lepedés, akár ideiglenes munkavállalás alakjában, ma is csaknem kizárólag a 
Német birodalom szomszédos részeinek lakosságából telik ki. Az ugyancsak 
szomszédos Lotharingia, gazdagságához képest ritka lakosságával, Európa 
legdúsabb vasérctelepeivel, rengeteg kohójával, hatalmas vasiparával, nemhogy 
kivándorlókat küldhetné ki magából, hanem inkább nagyszámú német, szláv 
és olasz bevándorolt munkást foglalkoztat.

A Németországgal való erkölcsi kapcsolatokat erősítik a Saar vidék kü
lönleges munka- és lakásviszonyai is. Kiterjedése sokkal kisebb, mint a Ruhr 
vidéké, vagy az angol, vagy akár északfrancia iparvidékeké. Nagy városa 
nincs; egyetlen százezres városa: Saarbrücken, öt kisebb város egyesítéséből 
keletkezett néhány évvel ezelőtt. A népesség legnagyobb része kisvárosokban 
vagy épen falvakban lakik, munkahelyétől gyakran több tíz km távolságra.Akár- 
hány nagy bánya bejáratának közvetlen környéke csaknem néptelen. A fejlett 
vasúti közlekedés lehetővé teszi, hogy a munkások naponta járjanak be távoli 
lakóhelyükről munkahelyükre. Nem is szakadnak el teljesen a földtől; a csa
lád otthonmaradt tagjai művelik a kertet vagy a szántót, gondozzák a jószá
got. Nincsenek itt fekete sivatagból kiemelkedő salakhegyek, mint a Ruhr 
vidéken vagy Középangliában. Az erdők elrejtik a bánya bejáratát, részben 
még a magas kohókat is, a gondosan művelt mezők pedig a vonatról szemlé

lődő utasban mezőgazda- 
sági vidék benyomását 
keltik. A munkások na
ponkint való áramlása 
megáll a francia, de nem 
áll meg a német határon. 
A Németországban kiéle
sedett válság, a velejáró 
munkanélküliség csak nö
velte úgy az állandó lete
lepedést, mint a napi mun
kába menetelt. így a Saar 
vidék lakossága állandó 
érintkezést tart fenn a né
met kormány fennhatósá
ga alatt élő honfitársai
val.

A német-francia ver
sengés a Saar vidéken 
egyúttal az anyagi és er
kölcsi erők mérkőzése 
lesz. Ebben a küzdelem
ben a németek egy er
kölcsi sikert már elértek: 

A Saar vidék földrajzi fekvése. biztosnak látszó jelek
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szerint a franciák lemondtak arról, hogy a Saar vidéket országukhoz csatol
hassák. Törekvésük most arra irányul, hogy a jelenlegi állapot fenntartására 
nyerjék meg a szavazatok többségét. A németek nem elégednek meg ilyen 
félmegoldással, hanem véglegesen vissza akarják csatolni az ideiglenesen el
szakított területet. Kétségtelen, hogy az eddigi népszavazásokon a németek 
jelentékeny anyagi és még szebb erkölcsi sikereket arattak: keleten szláv anya
nyelvű polgárok is tömegesen nyilatkoztatták ki hazájuk iránt érzett hűségüket. 
Joggal elvárhatnak legalább ennyit egy tiszta német nyelvterületen.

Európai és általános emberi szempontból kívánatos, hogy ez a súlyos 
probléma végre nyugvópontra jusson. Az önrendelkezés jogának hívei már most 
rebesgetik, hogy a jelenlegi kormányzás meghosszabbítása esetén szükség lesz 
újabb népszavazásra, hogy a lakosságnak módot adjanak kedvezőbb körülmé
nyek között az eredeti hazához való visszatérésre. Minden ideiglenes megoldás 
csak meghosszabbítaná a német-francia feszültséget, a világbéke legnagyobb 
veszedelmét.

IS M E R T E T É S E K  É S  H ÍR E K  M IN D E N F E L Ő L .

A Pontini mocsarak kiszárítása.
Rómától délkeletre, alig 40—50 km-nyire vannak a híres Pontini mocsa

rak. Nagyjában négyszögalakú sík terület a Monti Lepini hegyvidék és a tenger 
között. A tenger partja lagunás, homokzátonyai mögött elhalt szerves lényektől 
fertőzött sós víztükrök csillognak. A lagúnákat mintegy 5 km széles, magas 
homokbuckasor zárja el a szárazföldtől és megakadályozza, hogy a Lepini 
hegységből a síkságra folyó vizek a tengerbe jussanak. Tíz eszendővel ezelőtt 
csak időnkint járható utakon lehetett ezt a vidéket megközelíteni és ott csak 
a farkascsordák és maláriás szúnyogfajok érezték jól magukat. A váltóláztól 
elgyötört gyér népesség vagy elpusztult vagy koldusbotra jutott.

Régebben a Pontini mocsarak vidéke nem volt olyan siralmas. Első állandó 
lakói az etruszkok voltak. A római birodalom virágzásakor a nagy Rio Martino 
csatornával vezették le a mocsarak vizét, erre haladt át a Napoliba vezető híres 
római út, a Via Appia is. A birodalom hanyatlásakor a csatornát nem gondoz
ták és az lassan eliszaposodott. A partvidék megemelkedése éppen a Rio Mar
tino torkolata táján volt a legerősebb, s a víz lefolyása teljesen megszűnt. Az 
ókor végén a Pontini mocsarak eltemették Róma előkelőinek díszes nyaralóit 
és a Via Appia mentén a falvak termőföldjeit. A lagúnákban a tengeri kaló
zok, a mocsárban a vadállatok ütöttek tanyát. Elsőnek a mocsárvilág lecsapo- 
lására X. Leó pápa (1513—21) gondolt. Unokaöccsét, Giuliano di Medicit 
fölhatalmazta, hogy a Pontini mocsarak birtokosait és községeit szólítsa föl 
a közös munkára, vonakodásuk esetében pedig az elárasztott területeket sajá
títsa ki. A többség a költségektől és kétes eredménytől való félelmében nem 
járult hozzá a csatornázáshoz. Giuliano aránylag rövid, de jól tervezett csa
tornát ásatott és hatalmas, rendkívül termékeny földbirtokkal növelte a Medici 
vagyont.

V. Sixtus pápa (1586—89) a régi római csatornát, a Flumen Antiquumot 
szélesítette és mélyítette ki. Ezt a csatornát azóta Sistonak nevezik. Két év
századdal később VI. Pius pápa (1775—99) Gaetano Rappini tervei alapján
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századdal később VI. Pius 
pápa (1775—99) Gaetano 
Rappini tervei alapján ásatta 
a Via Appia mentén a Linea 
Piának nevezett csatornát és 
újra forgalomba helyezte az 
ezer évig víz alá temetett 
fontos útvonalat. A szeren
csés vállalkozást megörökítő 
emléket és magát a nagy 
művet is néhány év múlva 
földrengés tette tönkre. Ami
kor ebben az időben a ma
lária is elterjedt, a lakosság 
elhagyta a mocsárvidéket.

1926-ban az olasz kor
mány elhatározta, hogy a 
használhatatlan maláriafész
ket egészséges termőfölddé 
változtatja és az észak- és 
középitáliai földmüvesosz- 
tály fölöslegének egy részét 
ide telepíti, Natale Pram- 
polini szenátort bízták meg 

a tervek elkészítésével és keresztülvitelével. Nyolc év alatt már csak
nem elkészült a nagy munka. 500 km hosszú csatornahálózatot építettek. 
Az 50 km-es főcsatorna, a Canale Mussolini vezeti a tengerbe a Lepini hegy
ségből lefutó vizet. A csatornák körülbelül 123.000 kát. hold termőföldet ár
mentesítenek. A 260 km hosszúságú új út, 4000 tanya, 5 község és 2 város: 
Littoria és Sabaudia felépült. A harmadik város: Pontinia 1935 októberében, a 
Marcia su Roma ünnepére készül el. 14.000 munkás dolgozott a közmüveken 
és azok összesen 270,000.000 lírába (90 mill, pengő) kerültek. A fizikai mun
kával egyidőben kezdte meg az olasz Rockefeller intézet sermonetai malária
kutató csoportja az írtó háborút a váltóláz ellen. 1926-ban még a lakosság 
95 százaléka fertőzött volt, ma már megszűnt a maláriaveszedelem és a betele
pülőket egészséges környezet várja.

Az ármentesített földek a régi birtokosoké maradnak. A lecsapolás költ
ségeinek nagy részét is ők viselik, az államtól csak olcsó, hosszú lejáratú 
kölcsönt kaptak. A birtokos aztán 20—22 kát. holdnyi darabokra osztja földjét, 
minden parcellára lakóház, istálló, sertés- és baromfiól, sütőkemencéből álló 
tanyát épít. A gazdaságokat Középitáliában elterjedt és jól bevált ősi, ú. n. 
mezzadria rendszerben adják bérbe. A mezzadria a mi ,,feles” bérletünknek 
tökéletesebb alakja. A birtokos adja a földet és tanyát, fizeti az adót, előlegezi 
a gazdasági gépek és állatállomány árát. A bérlő és családja adja a szükséges 
kézi és igás munkát, beszerzi az ekét és apró szerszámokat. A termés- és állat- 
állomány jövedelme felében a birtokost, felében a bérlőt illeti. Nemcsak a 
gabonát és kapásnövényeket felezik, hanem a sertést, a juhsajtot, a borjúk 
árát és az elhullott állatokból eredő kárt is. A birtokos gazdasági vezetője, 
bankárja, gondozója a bérlőcsaládnak. A családfővel naponta megbeszéli a 
teendőket és minden nap közös elszámolást készítenek két példányban a bir
tokos és a bérlő számára.
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A telepes földműves általában nagyon jóravaló, szorgalmas, tanulékony 
és kisigényű. Mindent házilag állít elő, amire szüksége van. Ezért bizonyos, 
hogy ha nem is gazdagszik meg, szükséget sem fog szenvedni a Pontini mocsa
raktól elhódított új szántóföldeken.

Az olasz kormány méltán megújíthatná VI. Pius pápa rombadőlt emlék
oszlopát, s annak büszke feliratát: ,,01im Pontina Palus-Nunc Ager Poníinus”.

P. /.

Á spanyol kálisótermelés.
1929-ben nyitották meg az első spanyol kálisóbányát és négy év alatt az 

ország kálisótermelése hatalmasan megnövekedett. A bányák Kataloniában 
vannak három körzetben: Suriában, Candonában és Sallentben. A bányák olyan 
gazdagok, hogy a termelt só mennyisége (1932-ben 65.000 t) 1933-ban már 
95.000 t-ra szökött. A kivitel ugyanebben az időszakban 54%-kal emelkedett.

B . B .
Kiszárítottak egy spanyol lagúnát.

Az ókasztiliai Laguna de La Nava kiszárító és lecsapoló munkálatai befe
jeződtek. Az egykori laguna ma már művelhető. A régi vízfelület területe 16.8 
km2 volt és a téli esőzések idején 1 /2—2 m-es víz borította. Most mesterségesen 
öntözött kerteket létesítenek rajta. B . B .

Villamosított vasútvonalak Spanyolországban.
1934 januárius 1-én 902 km hosszú vosútvonal villamosítása volt befe

jezve. Valamennyi vonal az ország északi részén, az iparos vidéken van. To
vábbi 215 km vonal villamosítása építés alatt áll. A leghosszabb villamosított 
vonalak: Barcelona—Manresa—San Juan 168 km, írun—Alsasua 103 km, Bil
bao—San Sebastian 144 km. B . B .

Uj vasútvonal Bologna és Firenze között.
Az új vasútvonal építését még 1915-ben kezdték meg, de csak ennek az 

évnek az elején adták át a forgalomnak. A kettősvágányú vonal két alagúttal 
hatol át az Appenninókon. A Monte Adane alagút hossza 8 km, az Appenninói 
alagút hossza 18.5 km. B . B .

Bányászat és — sztratégia.
A francia kormánynak egy érdekes intézkedése is igazolja, hogy a német

francia megegyezés egyelőre még az álmok világába tartozik. A kormány 
intézkedése szerint az elzászi Pechelbronn petróleumkútjának nyersolaját nem 
Elzászban, a strassburgi petróleumfinomítókban dolgozzák fel, hanem Brest- 
ben, mert a strassburgi petróleumfinomítók kibővítését a kormány sztratégiai 
okokból helytelennek tartja. Hasonló okokból az elzászi kálisóbányák gyár
telepeiket Rouenba helyezik át. B . B .

Uj lengyel nagyváros.
A sziléziai tartományi kormány három lengyelsziléziai bányavárost, Kró- 

lewska Hutát, Chorzówot és Nowé Hajdukit május 15-i határozatával Novvy 
Chorzów néven egyesítette. Az új városnak 104.000 lakója van. B . B .
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Ukrajna ifővárosa Kijev.
Az ukrán központi végrehajtóbizottság jan. 21 -i határozata szerint az 

Ukrán szovjetköztársaság székhelye már nem Kharkov, hanem Kijev. B . B .

Mongolia, az összeütközések földje.

Két Mongolia van, az egyik, Küísömongolia, 1924 óta mint szovjet szocia
lista köztársaság Délszibiriát szegélyezi; a másik, Belsőmongólia, az előbbitől 
délre fekszik és attól a Gobi sivatag választja el; tulajdonképen hercegségekből 
áll és azok mind jobban és jobban Japán befolyás alá kerülnek. Külsőmongo- 
liába mindig nehezen lehetett eljutni. Három útja van: 1. északon Bajkál tar
tományból, Verhne-Udinszkból kiindulva Urgába, helyesebben újabb nevén 
Ulan-Bator-Hoto-ba lehet eljutni, jelenleg rendszeresen, naponkint közlekedő 
autóbuszjáratok kötik össze a két várost és Küísőmongoliának ez a legfonto
sabb, nyugat felé kapcsolódó útvonala; 2. nyugatról Szemipalatinszk felől 
Urumcsit lehet elérni, de innen a fővárost megközelíteni körülményesebb; 3. vé
gezetül a régebben legtöbbet használt út az volt, amelyiken Pekingből Kal- 
gánon át lehetett Urgát megközelíteni. Ma is rendszeres autójáratok vannak 
üzemben ezen a keleti úton, de használata a kínai közbiztonsági állapotok miatt 
meglehetősen kockázatos és nehéz. A kínai hatóságok is nehezen adnak vízu
mot, de az nem elég, hanem még a belga és svéd misszionáriusokkal is érint
kezésbe kell lépni, meg kell szerezni a támogatásukat, mert ezeknek a missziók
nak a bennszülöttekre nagy hatásuk van. Végezetül biztosítani kell magát az 
utazónak a rablókkal szemben is. Emiatt a rablók főnökével kell megegyezni, 
mert a rablók látják el az út mellett a közbiztonsági szolgálatot. Ez a szolgá
lati beosztás ugyan meglehetősen gyanúsnak látszik, de mindenesetre hasznos, 
mert a banditák igen jó rendőrök és saját területükön megvédik az oltalmuk 
alatt álló utast a szomszédos rablóbandáktól, — de ez a védelem körzetenkint 
100 dollárba kerül...

Az utazás feltételei tehát nem mondhatók kedvezőknek, ami annál is inkább 
kellemetlen, mert Külsőmongoliát az idegen még legkönnyebben kelet felől 
közelítheti meg.

Küísömongolia politikai és gazdasági tekintetben is nagy átalakuláson 
megy át, az átalakulás menetét és eredményeit az átalakítás vezetői, az oro
szok, nem szeretik közszemlére tenni és emiatt közönségesen idegent egyálta
lában nem engednek be orosz területről Mongoliába. Mindegy, hogy az idegen: 
kereskedő, turista vagy tudományos kutató, senkivel sem tesznek kivételt, kü
lönösen akkor nem, ha valaki kelet felé, a gyanús szomszéd, Japán felé 
igyekszik.

A mongoloknak a szovjetizálódás előtt bizony nagyon szomorú, sanyar
gatott életük volt. A hercegeknek, mindentől eltekintve, mértéktelen adókat 
fizettek, azonkívül a városi és nomád lakosság nyakán is lerázhatatlanul csüng
tek a szipolyozó lámák. A lámák, ha nagyon-nagyon szerényen is, éppen csak 
az ismeretek gyökerei között élősködve, — a tudás megszemélyesítői voltak és a 
szociális életben mint orvosok, lelkipásztorok, gyakran mint szemfényvesztők 
nélkülözhetetlen elemet képviseltek és mindent elkövettek, hogy a köznépet a 
számtalan és inkább rossz, mint jóindulatú istenség megalázkodó és ellenvetés
nélküli rabszolgaságában megtartsák. A lámák mellett, mint az alvilág ügy
nökei, — a sámánok is megtalálták a maguk müködéskörét. Évszázadokon ke
resztül a köznép jóformán csak azért élt, hogy a lámák mennél jobb módban



315

végezhessék sáfárkodásaikat és hogy a kolostorok gazdagodjanak. A mongol 
gyermekes együgyüséggel tűrte sorsát, de emellett már régén nem volt igazán 
hívő, bensőségesen vallásos, mert másképen nem mehetett volna végbe a közel
múlt nagy átalakulása. Az is érdekes, hogy a nemzeti érzés és öntudat azért 
nem veszett ki teljesen a mongol leikéből, Dzsingisz khánnak és a többi nagy 
mongol nagyságnak szelleme még mindig ott kísért a jurtok körül és hirtelen 
felvillannak a szemek, ha rájuk terelődik a szó.

Amikor 1924-ben legelsőknek a hegyi nomádok Moszkvához fordultak 
segítségért, Moszkva kapva-kapott ezen az alkalmon. A „nagy kuruldan” (a 
mongol proletárok gyülekezete) felhívására Moszkva hajlandónak mutatkozott 
arra, hogy Külsőmongoliát kegyeibe fogadja és ha kell, hivatalosan is fellépjen 
védelmében. Az orosz szovjet' azonban mindenekelőtt teljes politikai súlyával 
tudásával és pénzzel Mongolia gyors modernizálódását igyekezett elősegíteni. 
Az eredmények hamarosan mind a két felet kielégítették. A mongolok olyan 
időket kezdtek élni, amilyenről nem is álmodtak, a köznép részére ez a változás 
tényleg nagy felszabadulást jelentett, mint ahogy az orosz cári uralom Tur- 
kesztánban is végtelen nagy megkönnyebbülést és szabadelvűséget jelentett a 
régi kháni uralommal szemben. Akik újabban látták a mongoliai városokat, nem 
győznek a gyors átalakulás és a változás nagyságáról beszámolni. A városok 
élete egészen megváltozott, külsőleg sokkal tisztábbak és új épületek díszeleg
nek bennök: a bankok, a kormányzó hatóságok, a raktárak és legfőképen a ka
szárnyák épületei.

A főbb útvonalakat rendbehozták és azokon rendszeres autóbuszjáratokat 
vezettek be. Az oroszok monopolizálják a szállítást; a kereskedelmet, a ban
kokat hasonlóképen Moszkva tartja fenn. Számtalan orosz mérnök, gazdasági 
tanácsadó, bányász, iparos, stb. árasztotta el Mongoliát. Tudományos expedí
ciók igyekeznek az ország gazdasági kincseit leltározni. Uj városok keletkez
tek és a régiek átalakultak, mindinkább elveszítve régebbi kínai jellemvonásai
kat. Az eddig csaknem kizárólag nomád életmódot helyenkint az állandóan te
lepült lakosság foltjai is megbontják és a földművelés is terjeszkedik.

Mindenekelőtt pedig az oroszok legjobb katonáikat küldötték Mongoliába 
a mongol hadsereg megszervezésére.

A szovjetnek nem az a célja, hogy Mongolia gazdagságát kiaknázza — 
arra éppen elegendő saját területe is van —, hanem inkább az, hogy védelemre 
és támadásra alkalmas terepet készítsen elő, amihez pedig elsősorban hadse
regre van szükség. Jelenleg Külsőmongóliának 50.000 főből álló állandó hadse
rege és 200.000-nyi tartaléka van már. Akik látták ezt a hadsereget, azt állítják, 
hogy kitűnő emberanyagból áll, jól fel van gépfegyverekkel, ágyúkkal, harc
kocsikkal és repülőgépekkel szerelve. Természetesen mindezek orosz eredetűek, 
oroszok a keretek is, mint ahogyan orosz a hadsereg célja is.

Az oroszok azt mondják, hogy a hadseregnek a köztársaság területi sér
tetlenségét kell megvédelmeznie és pedig a japániak és Mandzsukóval szemben. 
Japán, vagy ma már helyesebben Nippon, a forradalmi körülmények között élő 
Mandzsukét békés állapotba helyezte és képessé tette arra, hogy természetes 
gazdagságát jól kihasználhassa. Dzseholnak, az egykori belsőmongoliai tarto
mánynak elfoglalása után Nippon megkezdte terjeszkedését Mongoliában is.

Belsőmongoliában a japániakat minden vonatkozásban örömmel fogadták, 
mert látták Mandzsukó gyors felvirágzását, mert a kínaiakat a kínai köztár
saság kikiáltása óta, amelyiktől a mongoloknak csak elnyomásban volt részük, 
— gyűlölték. A japáni hadoszlopokkal együtt Belsőmongoliába a szívesen üd-
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vözölt rizskultúra vonult be és ugyanakkor megszűnt a rablóbandák féktelen 
garázdálkodása.

Mindezeket igen jól tudják Külsőmongoliában is és északról már vágya
kozó szemmel kezdenek délfelé figyelni. Csalogatja az északiakat a sokkal 
termékenyebb terület és a kívánatosabb életlehetőség, a természetes vonzalom 
rokonaik iránt, akik megszabadultak a gyűlöletes kínai uralom alól is. Érzik a 
lehetőségét annak, hogy a múltat újra fel lehet támasztani, hogy a mongolságra 
újra győzelmi időszakok következhetnek. Szeretnének már déli testvéreikkel 
kezet fogni és eközben szívesen hálátlanok lennének szovjet-nevelőikkel szem
ben is. Ma már nagyon érdekes meséket suttognak a mongol jurtok tövében...

Nippon részére egész Mongolia hasonlóképen védelmező előterületet jelent. 
Ma Mandzsuké minden vitás és veszélyeztethető pontja a hatalmas szovjet 
repülőpark tüzének hatáskörében fekszik. Tokio levegőhöz szeretné juttatni a 
védelmében levő Mandzsukét és az esetleges támadások kiindulópontját lehető
leg mennél messzebb szeretné eltolni a mandzsukéi határtól, — végeredmé
nyében tehát ugyanolyan célra akarja Mongoliát felhasználni, mint Moszkva. 
Mongolia egyik hatalmas tényeződarabja a nagy pánázsiai politikának, mert 
ha magához tér, ha regenerálódik, hatalomra, majd függetlenségre tesz szert, 
Mandzsukéval való közvetett vagy közvetlen egyesülése révén irányt szabhat 
a kínai politikának is, — Kínának, amely szerencsétlen helyzetében várva- 
várja azt a mestert, aki mai, minden tekintetben zavaros és bizonytalan helyze
téből ki fogja vezetni.

A Franciaországnál hatszorta nagyobb kettős Mongolia elkeseredett vita 
tárgya. Mind a két részről, Tokio és Moszkva felöl is, háborús szellemből fa
kadó szeretettel övezik, mert pajzsnak mind a két fél a maga javára akarja fel
használni. Aki ura lesz Mongoliának, uralkodni fog Ázsia felett is.

Napjainkban a Pacifikus vidékek szomorú tragédiája íródik. Az első fel
vonás Nipponnak a kontinensen való megjelenésével végződött. Holnap ugyan
azért a célért két ellentétes szociális rendszer ellentétes érdekekből készül össze
tűzni: a Szovjet és Nippon. Nagyon meglehet, hogy egy nevetséges határsértés 
kiváltja azt az összeütközést, amelyet ma Ázsiában mindenki vár és mindenki 
elkerülhetetlennek tart.

Legközelebb tehát a vér Mongoliában és Mongoliáért fog folyni. K . A.

Az olasz Földrajzi Társaság lybiai expedíciója.
A Monterini professzor vezetése alatt álló expedíció tagjai túlnyomóón 

egyetemi hallgatók voltak. Februárius elsején hagyták el Benghasit, hogy 
autókon Kufrába menjenek. Kufrából rándultak ki a Dzsebel Uvenatba és ta
nulmányozták a hegység geológiai felépítését. Tebu falu közelében Monterini 
újabb sziklarajzokat és prehisztorikus sziklafestményeket talált. Ezek igen 
kezdetlegesek. Jóval fejlettebb ízlésről tanúskodnak az Ihiussi kút környékén 
felfedezett sziklafestmények. A képek főleg elefántokat ábrázolnak, pedig ma 
elefánt ezen a vidéken sehol sem él. Hasonló rajzokat és festményeket találtak 
Rebiana oázisban is. A Dzsebel Uvenatban tálát barlangból és óriásüstökből 
Monterini azt következteti, hogy a jégkorszak idején a Szahara éghajlata sokkal 
nedvesebb volt, mint ma. Az expedícó április közepén tért vissza Rómába. B . B .

Expedíció a lybiai sziklarajzok tanulmányozására.
A lybiai sivatag egyiptomi és tripolitániai részében felfedezett őskori szik

larajzok jelentőségéről a magyar közönség is tudomást szerzett Almásy László
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Ede, továbbá Frobenius kutatásai és előadásai alapján. A kutatások még csak 
kezdeti stádumban vannak, ismereteink még igen hézagosak. A Szahara ősla
kosságáról igen keveset tudunk, pedig a kutatások azt bizonyítják, hogy ezek a 
sziklarajzok és feliratok az ismeretlen őslakosság életére vonatkozó, igen sok 
és érdekes értesítést rejtegetnek. 1934 április 6-án M igliorin i, B e g u in o t és S c a -  
rini professzorok éppen azért indultak el a Lybiai sivatag tripolitániái ré
szébe, hogy tanulmányozzák ezeket a sziklarajzokat és feliratokat, mert az 
eddigi kutatások szerint a raizok és feliratok az őslakosság személyneveit, jel
lemző tulajdonságait, életmódját akarják jelezni. Az expedíció eredményeit 
nagy érdeklődéssel várja a tudományos világ. B . B .

A Rio Grande del Norte szabályozása.
A Rio Grande del Norte 2700 km hosszú folyó, az északamerikai Cordil- 

lerák San Juan Mountains csoportjában, Colorado államban, mintegy 2400 m 
magasságban ered. Vad, magas völgyeken fut át, sok hegyi patakot vesz fel 
és nagy eséssel sokszor tekintélyes vízmennyiséget szállít. Vízállása már itt, 
a magas hegységben is ingadozó; a ritkán előforduló, de annál hevesebb felhő- 
szakadásoktól függ. Torkolatától 1600 km-re, 1130 m magasan épült balpart- 
ján El Paso, iobbpartján Huarez város, az utóbbi már Mexico területén. Ettől 
kezdve a folyó jelöli az USA és Mexico határát. El Pasotól a Pecos mellékfolyó 
torkolatáig helyenkint mély kanyonokban, máshol széles, lapos völgysíkon 725 
kisebb-nagyobb vízesésen, sellőn át fut le, itt már egészen kidomborodik pusz
tai folyó jellege. A Pecos felvétele után lassú, széles, sekély alföldi folyóvá válik.

A Rio Grande del Norténak El Paso fölött és alatt széles, művelésre alkal
mas völgysíkját évszázadok óta a folyó vizével öntözik. Száraz időjárás esetén 
annyira szétöntözik a vizet, hogy El Pasonál teljesen kiszárad, máskor, felhő- 
szakadás után, medréből kilép. A vízállás kiszámíthatatlan változásai legjob
ban az El Paso—Box kanyon szakaszon veszélyeztetik a gazdasági életet és 
sok nemzetközi súrlódásra adtak okot, mert itt a Rio Grande del Norte már 
határfolyó is.

Részben az öntözést, részben az állandó víz szállítását akarta szolgálni az 
1895-ben El Paso és Huarez között épített völgyzárógát. A gátat azonban két 
év múlva a rendkívül magas májusi áradás áttörte és tönkretette. 1916-ban a 
város fölött mintegy 150 km-nyire hasonló célból épült az Elephant Butte Dam 
nevű völgyzárógát. Ez a nagy árvizeket valóban föl is tartóztatta, de viszont 
állandóan kevés víz került az alsó mederrészletbe s nem tudta elszállítani ho
mok- és iszaphordalékát, hanem medrét El Paso alatt feltöltötte. A meder any- 
nyira eliszaposodott, hogy kisebb arányú áradások esetén is nagy területeket 
önt el a folyó és az árvízveszedelem ma sokkal gyakoribb, mint a gát építése 
előtt volt.

Ezek a körülmények arra indították az Egyesült-Államok és Mexico kor
mányait, hogv a Nemzetközi Határmegállapító Bizottsághoz forduljanak a Rio 
Grande del Norte szabályozása és az ezzel kapcsolatban szükségessé váló 
határkiigazítás tárgyában. A Bizottság előterjesztését mind a két kormány el
fogadta és 1933 novemberében közzé is tette. A terv szerint El Paso Huareztől 
lefelé a Box kanyonig kiegyenesítik a Rio Grande del Norte szeszélyesen ka- 
nvargó medrét és ezzel a szakasz hossza 236 km-ről 134 km-re csökken, esése 
viszont kilométerenkint 36 cm-ről 64 cm-re növekszik. Ez az esés már elegendő 
lesz a hordalék elszállítására és így a meder állandósulhat. Az új medret két 
oldalán árvízgátak fogják kísérni. A vízjárás kiegyensúlyozása céljából az
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Elephant Butte Dam alatt 34 km-re, Caballonál, újabb völgyzárógátat és tá
rolómedencét létesítenek. Ez fogja szabályozni a régi gát áradáskor erősen 
túlfolyó vizét és közvetlenül látja el a két gát között elterülő öntözőművek víz
szolgáltatását. Remélik, hogy a Caballo gáttal El Pasonál felére csök
kenthetik a folyó árvizeit.

Rio Grande del Norte szabályozásának költségeit a két szomszédos állam 
olyan arányban viseli, amilyen hasznot remélhet tőle. A Nemzetközi Bizottság 
a költségek 88 százalékát az Egyesült-Államok, 12 százalékát Mexicora rótta ki.

Az új egyenes határvonal a folyókanyarulatok levágása következtében 
szükségessé teszi bizonyos területeknek a két szomszéd állam között való köl
csönös kicserélését. Összesen 14— 14 km2 folyómenti terület fog gazdát cserélni. 
Az újonnan nyerendő területet az államok kisajátítják és nemzetközi felügyelet 
alá helyezik, rajta később telepítéseket fognak létesíteni. P. /.

Utépítőtervek Amerikában.
A gépjármüvek nagy terjedése a személy- és áruszállításban egyaránt 

háttérbe szorítja a vasutat, legalább is a kistávolságú forgalomban. A ,,kis” 
távolság nagyon bizonytalan, elmosódó határú fogalom, a gyorsütemben élő, 
fiatal Amerikában hosszabb utat jelent, mint nálunk. Az Egyesült Államok 
idegenforgalmának kétharmad része gépjárműveken bonyolódik le, és 1928- 
ban az Unió 12,750.000 polgára utazott automobilon Canadába. A vállalkozó 
szellemű amerikai most azt tervezi, hogy gépkocsiján versenyre kel a tengeri 
hajójáratokkal is, megteremti a kényelmes, változatos, tanulságos, mulatságos 
és ami fő, gazdasági szempontból előnyösen kihasználható műútösszeköttetést 
Alaszkától Argentínáig.

A terv nem kivihetetlen, mert csak összekötő szakaszokat kell iktatni az 
egyes fejlett úthálózatú országok határállomásai közé az elmaradt országokon 
át. így különösen Canada nyugati részén keresztül Alaszkába és Mexicotól Pa
namáig Középamerikán át> kell új utakat építeni. Helyenként még Mexicóban 
és Délamerikában is sok helyen alapos javításra és bővítésre szorul az új út
hálózat.

Az építendő utak közül az Unióból Alaszkába vezetőknek tervét az érde
kelt államok közös bizottsága már 1930-ban elkészítette és a törvényhozás elé 
terjesztette. A 3650 km hosszú Seattle—Vancouver—Hazelton—Atlin—White
horse—Dawson—Fairbanks útvonalból 1730 km régi, többé-kevésbbé jó álla
potban már készen állt. Ehhez fog csatlakozni Brit-Columbiában 836 km, Yukon 
territóriumon 771 és Alaszkában 293 km-nyi új út. Ha ez az útvonal nagy 
gazdasági fellendülést nem is hozhat, bizonyosan megkönnyíti majd a távoli 
északi vidék megismerését és lakosságának nehéz sorsát.

Nagyobb jelentősége lesz a középamerikai útvonalnak, már csak azért is, 
mert eddig Észak- és Délamerika úgyszólván kizárólag tengeren át érintkez
hetett egymással. Vasúton a lassú menetsebesség, sok átszállás és kerülő csak
nem lehetetlenné tette a személy- és áruforgalmat. Mexicón át 2570 km hosszú 
lesz az út, a fele ennek már kész régi vonal; Guatemala és El Salvador kiépí
tett útjai szintén bekapcsolódnak az új műútba; Costa Rica, Nicaragua és Hon
duras államokban azonban eddig alig járt vidéken vezetik majd az úi utat. Az 
új út terveit három évi munkával az Egyesült Államok útépítő hivatala készí
tette el a Panama csatorna területén székelő katonai repülőalakulatok légi tér- 
képfelvételei alapján. A légi felvételezés az ismert legpontosabb módszerekkel 
készült, a célnak megfelelő részletesebb képet ad, mint a hosszadalmas, régen
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szokásos eljárások. Az új útvonal a Csendes óceán partjához közel, igen vál
tozatos terepen készülne. Panama köztársaság területén a csatorna alacsony 
vidékéről arra a magas fennsíkra emelkedik fel, amelyből a Chiriqui 3355 m 
magas vulkáni kúpja magaslik ki. Aztán a Rio General letelepülésre és műve
lésre igen alkalmas, de zártsága miatt lakatlan, 105 km hosszú völgyén át 
Costa Rica állam sűrűn lakott, gondosan müveit kávés-kertjébe, a Meseta 
Central területére jut és a már kiépített úthálózathoz csatlakozik. Ez az út
hálózat vezet le az alacsony pacifikus partvidékre. Nicaraguában a két óceán 
vízválasztóján, kisebb-nagyobb városok sürü sora mellett halad az út, majd 
meredek emelkedőn kapaszkodik fel Honduras magas fennsíkjára és annak 
peremén szeli át az ország délnyugati sarkát. A guatemalai határon túl, a Cor- 
dillerák völgyeiben emelkedik fel San Vincente és Guatemala városokhoz, Las 
Floresnél pedig legmagasabb, 3218 m-es magasságát éri ei. Innen fokozatos 
eséssel 305 m magasságban Mexico határához érkezik. Hossza Panamától 
kezdve 2450 km lesz, 189 folyót kell áthidalnia, a hidak hossza összesen 
6122 m lesz.

A tervezett műút megépítésétől nagy gazdasági föllendülést várnak. Kö- 
zépamerika lakosságának több mint fele amúgy is a bővebb csapadékú nyugati 
partvidék közelében él, kávé és banán termésének értékesítéséből kerül ki a 
partmenti államok kivitelének 90 százaléka. Most azt remélik, hogy a közleke
dés javulása, a kikötők elérésének könnyebb lehetősége nagyarányú új telepü
lést és olyan termesztmények meghonosodását vonja majd maga után, amelyek
nek termelési feltételei ezeken a vidékeken mind megvannak. Tea, rizs, fahéj, 
kámfor, khinin, kopra, kókuszdió találna az U. S. A.-ban közeli piacot; az út
építés tehát nem utolsó sorban az Egyesült Államok érdeke. P. /.

Megmászták az Aconcaguát.
1934 március 8-án három olasz alpinistának (Carasa, Chiglione és Pos

ten) és a kíséretükben levő Plantamura nevű argentínai hadnagynak sikerült 
feljutni az Aconcaguára. Aneroid méréseik szerint Délamerika legmagasabb 
csúcsa 7030 m magas. Plantamura hadnagy az első argentínai ember, akinek 
sikerült hazája legmagasabb hegyét megmásznia. Az expedíció március 7-én 
6000 m magasan táborozott. Éjfélkor indultak a csúcsra és másnap érték el. 
Útközben olyan sokat szenvedtek a hidegtől, hogy már reménytelenül a kísér
let abbahagyására gondoltak. Mégis továbbvánszorogtak és március 8-án dél
ben már az argentínai és az olasz lobogót csattogtatta a csúcson a fagyos szél. 
Visszafelé jöttükben megtalálták a hegymászók az 1925-ben szerencsétlenül 
járt osztrák alpinistának, Parckernek a holttestét. B . B .

A Galapagos szigetek vadászat- és halászatjogát egy norvég társaság vette 
bérbe Ecuadortól. Puerto Ayorában, a szigetcsoport székhelyén már fel is épült 
a konzervgyár. A társaság kötelezte magát, hogy a kikötőben világítótornyot 
és rakodókat épít. B . B .

Bernatzik kutatásai Ujguineában és a Salamon szigeteken.
Ennek az évnek a tavaszán tért haza a bécsi Bernatzik kétéves tanulmány- 

útjáról. Expedíciójának célja a melanéziai és polinéziai malájok és pápuák 
műveltségi viszonyainak a tanumányozása volt. A Salamon szigeteken régi 
maláji-pápua kevert műveltség nyomait találta. Valószínűnek tartja, hogy ez 
a műveltség a keletázsiai és a husvétszigeti kultúrák között az összekötőkap-
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csőt jelentette. Innen ered kevert jellege is. Ujguineában, a keleti, hegyes szi
getrész elzárt völgyeiben olyan pápua törzseket talált, akik még a dohányt és 
az üveggyöngyöt sem ismerték, tehát senkivel sem érintkeztek. Ezek között 
a teljesen kezdetleges törzsek között gyűjtötte Bernatzik expedíciójának leg
értékesebb anyagát. Megfigyelései a lakosság szellemi és anyagi kultúrjavaira 
kiterjedtek. Nyelvészeti, ethnográfiai feljegyzéseit és gyűjteményeit 4000 fény- 
képfelvétel egészíti ki. B . B .

A leníngrádi Sarkkutató Intézet expedíciója.
Januáriusban tért haza az expedíció a Csukcs félszigetről, Ázsia legtávo

labbi északkeleti partvidékéről. Az expedíció néprajzi kutatásokat folytatott 
és a csukcsok eddig még eléggé ismeretlen hieroglif írását tanulmányozta. B . B .

Knud Rasmussen hetedik sarki expedíciója.
Rasmussen utolsó expedícióját 1932-ben Délgrönland tanulmányozására 

szervezte meg. Expedíciója 62 emberből állt, közülük 25 grönlandi volt. A tu
dományos kutatások céljaira Rasmussennek egy gőzhajó, egy repülőgép és két 
motorcsónak állt rendelkezésére. Az expedíció a Farewell fok és Umivik között 
dolgozott a partvidéken és a belföldi jégtakarón. Az expedícó pilótái a déli és 
nyugati parton és a belföldi jégtakaró felett összesen 6275 mérföldet repültek 
be és ezer légi felvételt készítettek. A térképezés mellett a geológiai és archeo
lógiái kutatásokat sem hanyagolták el. Motorcsónakokon járták be a partvidé
ket és megállapították, hogy a szárazföld ősi vulkanikus és kristályos kőzetek
ből áll, de hasznosabb ásványi kincseket sehol sem találtak. A régészek 200 
házromot kutattak ki és 21 romot ástak fel. Megállapították, hogy a déli part
vidék valamikor jóval sűrűbben lakott volt, mint manapság, de fehér ember 
letelepedésére még fókában való gazdagsága ellenére sem alkalmas, mert a szá
razföldi prémes állatok teljesen hiányzanak. B . B .

Osztrák sarkkutatók Jan Mayen szigeten.
A második nemzetközi sarkkutatóév munkálataiban résztvevő osztrák ex

pedíciót határozottan üldözte a balszerencse. A tudományos megfigyeléseket 
és méréseket a rossz időjárás nagyon megnehezítette. Három kutató meg is 
betegedett és tudományos szolgálatát csak a legnagyobb nehézségekkel tudta 
ellátni. Mégis az expedíció csillagászati, földmágnességi, növénytani és állat
tani munkálatai és kutatásai szép eredménnyel jártak. Az expedíció méréseinek 
és megfigyeléseinek egy részét még Jan Mayenen feldolgozták, de a tudomá
nyos eredmények legnagyobb részének kiértékelése folyamatban van. B . B.

H elyreigazítás.
A „Földgömb“ áprilisi számában megjelent „Luzerntól Interlakenig“ cikkbe két 

sajtóhiba és két elírási hiba csúszott bele. A harmadik kanton nem Unterlaken, hanem 
Unterwalden és Göschen helyett Göschenen értendő. Wassen csak 931 m magasan 
fekszik, a Szt. Gotthard alagút hossza pedig pontosan 14912 km.

Az ötödik századból származó templomot sokan a VII. századból vagy még 
későbbről származtatják.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Kéz Andor dr.
„Élet” Irodalmi és Nyomda Rt, Budapest, I., Horthy Miklós-út 15.— Igazgató: l.alszky Jenő.
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A M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G
november 5-én, hétfőn este 6 órakor a m. kir. Honvédtisztek Országos Tudo
mányos és Kaszinó Egyesülete dísztermében (IV., Váci-u. 38. II. em.) tartandó
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Dr. v ité z  TEMESY GYŐZŐ, a Magyar Földrajzi Társaság főtitkára : 

A  v a r s ó i  n e m z e tk , fö ld r . n a g y g y ű lé s  é r d e k e s s é g e i .
A Magyar Földrajzi Társaság és a Tiszti Kaszinó tagjai által bevezetett 

vendégeket szívesen látjuk.
Budapest, 1934 november 1-én.

D rD r .  T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  s. k
főtitkár.

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

F ig y e lm e z te t é s ! T á r s a s á g u n k  E S T É L Y E I T  ezen tú l m in d e n  h ó n a p  
első  H É T F Ő J É N  ta r t ja .

Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság. — A kiadásért és szerkesztésért felelős Kéz Andor dr.

„fiiét" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, I., Horthy Miklós-út 15 .— Igazgató: Lalszky Jenó.
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A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A G ER EC SE H EG Y SÉG  EGYIK  
L E G É R D E K E SE B B  BA R LA N G C SO PO R TJA .

A Gerecse kőzete — miként tőszomszédjaié, a Budai hegyeké, meg a 
Vértesé is, — tömegének legnagyobb részében a földtörténeti másodkor (meso- 
zoikum) tengervizéből leülepedett mészkő. Ezzel egyúttal azt is beharangoz
tuk, hogy senkit sem lephet meg, ha ezen a hegyvidéken itt is, ott is egy-egy 
üregre bukkan. Mert valóban úgy áll a dolog, hogy a mészkő-vonulatot úgy 
követi a barlangosodás, mint a fényt az árnyék. El is mondhatjuk, hogy a tör
ténelmi Magyarország mészhegyeiben képződött barlangoknak se szeri, se 
száma. És a Gerecse barlangjait sem vettük még mind számba, pedig ez a 
hegység elég könnyen megközelíthető és járható.

Túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a közfigyelmet magára irányító festői 
fekvés és könnyű megközelíthetőség szemszögéből a Bánh'da határában lévő 
Szelim barlangot illeti az elsőség pálmája. Mert lehetetlen, hogy a Budapest
ről Győr felé igyekvő utasnak, Tatabánya állomását elhagyva, északon sze
mébe ne tűnjék az Alsó Galla fölött emelkedő Kőhegy (297 m), s rajta Európa 
legnagyobb méretű állat-szobra: a kiterjesztett szárnyaival 14 métert befogó 
bronz turul (1. kép). De ha ez a szép ezredévi emlékmű megragadta figyel
münket, bizonyosan kellemesen feszíti tovább érdeklődésünket a turultól 
északra, mintegy 500 m-re, a szakadékos hegyoldal felső pereméhez közel 
tátongó barlangnyílás. Igaz, nyáron részben elfedi ezt a bejáratot az előtte 
díszlő nagy szilfa. Annál jobban látszott a szinte torzultan nagyot ásító bar
langszáj lombhullás után.

Csakhogy ezentúl már nemcsak nyáron, hanem télen is kisebbnek látják 
majd az utasok a Szelim barlang nagyobbik bejáratát (3. kép).

Honnan és miért ez a változás?
Ennek története van. Hadd mondjuk itt el röviden !

Mi sem természetesebb, minthogy a feltűnőbb fekvésű, s így a földnépe 
képzeletét is foglalkoztató barlangok egy-egy monda gyújtópontjába kerül
nek. Ezt a szereplést a bánhidai Szelim barlang sem kerülte el. Erről most 
csak annyit, hogy a szóhagyomány szerint Szelim szultánnak a Dunántúlt dúló 
hadai elől a közeli hét falu népe a Kőhegy nagy barlangjába menekült. Ám 
a törökök rájöttek a búvóhelyre s az ott szorongókat a bejárat elé rakott 
máglya füstjével megfullasztották. Innen a név is.

V. É V F O L Y A M 1 9 3 4 9 .  S Z Á M

Irta G aál Is tv á n  dr.
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Ezenkívül azonban régibb időkből eredő szóhagyományok is élnek az 
itteni lakosság ajkán. Ezek a mende-mondá'k egyfelől Komáromig, vagy Esz
tergomig, sőt a budai Várhegyig vezető barlangjáratokról, esetleg alagutakról 
regélnek, másfelől pedig a háborús idők folyamán az itteni kisebb-nagyobb 
barlangokba, vagy az említett alagutakba elrejtett kincsekre vonatkoznak. 
Egyik-másik alsógallai, meg vértesszőllősi ember készséggel bevallja, hogy 
már ő is áskált a Szelim, vagy valamelyik szomszédos barlang kincse után. 
Ezek a kincskeresők fűnek-fának azt is elújságolták, hogy aranynak, ezüst
nek ugyan bottal üthették a nyomát, de cserepet és csontokat valóban bőven 
találtak.

És lám, még olyanok is akadt?*k, akiknek fülében a barlangokban lelhető 
csontok és cserepek zörgése a legkívánatosabb muzsika. Ilyen vállalkozó és 
kutató természet a Kessler Hubert mérnöké is, akinek neve a Baradlában vég
zett nagyjelentőségű fölfedezései révén a barlangkutatás annaleseinek legdí
szesebb lapján van följegyezve.

Kessler, hirtelent gondolva, egy szép napon harmadmagával neki állt és 
a 45 m hosszú Szelim barlangban vagy másfél napi ásatással két és fél méter 
mély próbagödröt ásott. Minthogy sem idejéből, sem ,,házi pénztárcából nem 
futotta többre, a napfényre hozott „kincsekkel“ megrakodva bevonult a — 
Magyar Nemzeti Múzeumba. Itt aztán megfelelő szakemberek vizsgálták meg 
az ,,anyag“-ot és megállapították, hogy a Szelim barlangot kitöltő üledékben 
a fölszínhez közel a csiszolt kőkor (neolit) cserepei, a két méter körüli mély
ségben pedig már a diluvium ősemlőseinek csontmaradványai rejtőznek.

Ez a próbaásatás olyan hatású volt, mint az a fuvallat, amely a hegy
ormon egy maroknyi havat meglódítva, a meredek lejtőn lezúduló óriási hó
görgeteg okozójává válik. Honnan, honnan nem, hamarosan előkerült egy má
sik érdeklődő szakember és — ami mindennél fontosabb! — előkerült egy 
kis pénzmag is. És minthogy a barlang tulajdonosa, Eszterházy Ferenc gróf, 
készséggel adta beleegyezését a Szelim barlang teljes, szakszerű kiásatásának

1. A bánhidai Kőhegy. Baloldalt fenn a Szelim barlang kettős bejárata, jobboldalt fenn a bronz 
turul látható. (Tóth Lajos felvétele.)
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2. Az épülő kyklops-fal (F) a Szelim barlang nagyobbik nyílásában. A támfal a barlangból 
kiásott földtömeg fölfogására szolgál. (Kessler Hubert felvétele.)

tervéhez, a kutatómunkálatok e sorok írójának irányításával ez év tavaszán 
megindultak és három teljes hónapig szakadatlanul folytak.

Az eredmény?
Rövidesen azt mondhatnók: a legvérmesebb várakozást is kielégítette. 

Hiszen már magában az a körülmény, hogy a barlang hátsó felét csaknem a 
mennyezetig kitöltő üledék vastagsága a 12 m-t is meghaladta, sokat sejttet. 
A barlang fenekét borító középdiluviális képlékeny agyagrétegtől kezdve a 
jelenkor humuszos rétegéig minden időszakasznak megvan itt a képződménye 
(4. rajz) s ebben állat- és növényvilága; és megtalálhatók voltak emberőseink 
hajdani ott tanyázásának, „kultúrájának“ kézzelfogható nyomai is. Mindezek 
részletes ismertetése nem fér bele rövid cikkünk keretébe, de a főbb eredmé
nyek egyikét-másikát röviden mégis érintenünk kell.

Ha azt tekintjük, hogy más barlangok jelenkori lerakódásában csak el
vétve akadtak embercsontokra, a Szelim barlangban előkerült 12 egyénre valló 
embercsont-lelet eléggé föltűnő. S talán még inkább szembeszökő, hogy fér
fiak, nők és gyermekek csontjait vegyesen találtuk (5. kép). Semmi sem szól 
azonban a temetkezés föltevése mellett. Tehát valószínűen szerencsétlenség, 
vagy bűntény többszáz, sőt esetleg egy-két ezer esztendő előtti áldozataival 
volt itt dolgunk. Arról azonban, hogy a hét falu barlangba fojtott népének csont
maradványai kerültek itt napfényre, szó sem lehet. Már csak azért sem, mert 
a 10— 15.000 év előtt lepergett csiszolt kőkori itt tanyázók is sokkalta több 
nyomot: tűzhelyet, kő-, csontszerszámokat, valamint cserépedényeket hagytak
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itt, mint amennyit a XVI. században hét falut benépesítő, s föltehetően minden 
féítettebb holmijával idemenekült lakosság itt hagyott.

Az is való ugyan, hogy ebben a legfelső rétegben a kincskeresők áská- 
lásának nyomait 5—6 helyütt felismertük, de alig hihető, hogy ezek munkája 
egyfelől erre irányult volna, másfelől pedig minden akkoriban állítólag elrej
tett cókmókot fölfedeztek és elvittek volna.

Más szóval: az ásatások eredménye szöges ellentétben áll a népmondával!
Ami pedig a diluviális rétegsort illeti, a 4. rajzon bemutatott földtani 

vázlatos szelvény kapcsán röviden ezt mondhatjuk róla.
A legfelső diluviális képződmény — a rajzon 2. sz. réteg — első pillan

tásra nagyon hasonlónak látszik a nálunk, különösen a Dunántúlon annyira el
terjedt löszhöz. S valóban, a behatóbb vizsgálat is igazolja ezt a gyanúnkat. 
A különbség mindössze annyi, hogy a Szelim barlang lösze tele van a meny- 
nyezetről beléhullott kisebb-nagyobb, de sokszor mázsás mészkőtuskókkal. Ezt 
a réteget egyszerűen b a rla n g i lö s zn e k  nevezhetjük. Természetes, hogy ez a 
barlangi lösz a dombvidékeinken látható lösz felső csoportjával egy időben 
képződött. Annál fontosabb tehát a benne talált állati és növényi ősmaradvá
nyok, valamint emberi „kultúr-nyomok“ alapos vizsgálata, mert ezek részle
tesen megvilágítják a felső lösz-réteg képződésének idejét és kísérő körül
ményeit.

Mi került hát elő a Szelim barlang löszéből?
Bizony nagyon „vegyes“ dolgok. Ha ugyanis idejében nem gondoltunk 

volna az egységesnek látszó, átlag mintegy 1.60 m vastag réteg csont- és 
paleolit anyagának kiilöntartására egyszerűen érthetetlenekké, helyesebben: ér-

3. A Szelim barlang rétegsora.
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4. A barlang jelenkori rétegéből előkerült embercsontok. (Tóth Lajos felvétele.)

telmezhetetlenekké váltak volna a leletek s velük együtt maga a képződmény is. 
Kellő figyelemmel azonban rájöttünk, hogy a barlangi lösz felső felében számos 
kis rágcsálófaj mellett a ló, gyapjas orrszarvú, őskaribu (R a n g ife r  a rc tic u s) , 
barlangi medve,s ezek mellett apró tűzkő „pengék“ és csontból faragott szerszá
mok (harpuna), egyszóval hideg éghajlat állatvilága s a m a g d a l e n i  ipar 
termékei hevernek, — míg az alsó 40—60 centiméterből többek közt pompásan 
kidolgozott, s o 1 u t r é i típusú lándzsahegy, s emellett barlangi medvén, mam- 
muton és lovakon kívül jávorszarvas és hiéna csontmaradványai is napvilágra 
kerültek. Az innen kikerült faszéndarabok Hollendonner vizsgálatai alapján 
lombos fákra utalnak.

Mindebből az a fontos tanulság szűrhető le, hogy a típusos, sárga lösz 
nálunk nemcsak hideg, hanem enyhe éghajlat idején is képződött.

És hogyha még mélyebbre hatolunk a barlang üledéksorában, a barlangi 
lösz alatt, — szakkifejezéssel: feküben lévő — barna, 0.3—6.4 m vastag agyag
ról is hasonló megállapításokat tehetünk. Anyagát nézve ez is azonosnak mond
ható a lösszel. Barna színét szerves törmeléknek köszönheti. Állatvilágának leg
jellemzőbb vonása a barlangi hiéna gyakorisága. De nagyon gyakori a 
barlangi medve is. Egy-két mammutnak, orrszarvúnak, lónak, wapiti szarvasnak, 
farkasnak csontjai is előkerültek. A ritkán előkerült őskaribú alapján már-már 
hajlandók lettünk volna ezt a réteget is — az általános felfogáshoz iga
zodva •— az eljegesedés idején képződöttnek minősíteni, ettől azonban visszatar
tott egy 10 cm-nyi, a réteg kellős közepén talált gallyacska, amelyet Hollendon
ner professzor b e rk e n y é -tö \ származónak határozott meg. Ez nyilvánvalóvá tette,
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hogy a „hiénás réteg“ képződésének idején a mainál nem lehetett hidegebb az 
éghajlat.

' Ehhez tehát szorosan csatlakozik a fedüben lévő, sárga barlangi lösz 
a l s ó  része, amit a lombos fa szenének, s a hiéna csontjainak jelenléte kéz
zelfoghatóan igazolt.

Hogy a „barna-lösz“, vagyis hiénás réteg képződése idején is embertanya 
volt a Szelim barlang, faszénmaradványokon és feltört állati csontokon kívül 
néhány pattintott kőszerszám is bizonyítja. Úgy látszik azonban, ezek az ős
lakók nagyon híjjával voltak a megfelelő kőanyagoknak, mert csak alig néhány 
paleolit, de ezzel szemben nagyon sok csontszerszám, — kivált az úgynevezett 
„fogpenge“ — került innen napfényre. Kőipar szempontjából ezt a réteget a 
solutréi korszak elejére tehetjük.

A hiénás réteg fekiijében laza, szürke homokot találtunk. Települése el
árulta, hogy vízi eredetű. Minthogy a Szelim barlang a mai völgy fölött mint
egy 130 m t. sz. f. magasságban van, kétségtelenül felső diluviális terrasz 
képződményre kell gondolnunk.

Érdekes, hogy ebben a rétegben néhány szarvasagancs töredéken, s egyet
len e m b e  r-fogon kívül meglehetősen gyakori volt a tűzhelyről származó fa
széntörmelék. Ebben Hollendonner professzor h e g y i fe n y ő  maradványaira is
mert. Ez nyilván hideg éghajlat bizonyítéka.

Ez pedig annál feltűnőbb, mert ennél is mélyebben föltárt, s a barlang 
fenekére tapadt képlékeny vörösagyagból előkerült faszenek ismét lo m b o s er
dőre, illetőleg enyhébb éghajlatra utalnak. S ez a megállapítás ismét más vo
natkozásban nagy jelentőségű.

Még 1910-ben történt, hogy Tatán, tehát a Szelim barlang közelében Kor
mos Tivadar moustiéri jellegű paleolitot lelt, „hideg fauna“ maradványaival 
együtt. Akkoriban még úgy tudták, hogy a moustiéri időszak egész folyamán 
zord volt Középeurópa éghajlata. A tatai nyilt völgyben való előfordulást is 
azzal magyarázták, hogy az ottani melegforrások közelében meghúzódva bírta 
csak a szabadban való tanyázást a H o m o  p r im ig en iu s .

A Szelim barlangból előkerült leletek világánál másképp látjuk ezt. A ta
taiakkal megegyező típusú kőszerszámokkal lombos erdőben vadászott és gyűj
tött tüzelőanyagot a Szelim barlangban élt ősember. Tatai kortársa sem fa- 
gyoskodott tehát. Sátorfáját pedig azért ütötte föl az ottani tavak és források 
közelében, mert a vízi vad, s a hal is szerepelt az étlapján. Viszont a Szelimbe 
sem a hideg elől menekült be akkor az ember. Hanem, mert nagyobb volt a 
biztonsága. Ha pedig mindezt ebből a szemszögből vizsgáljuk, alig értjük meg, 
hogyan minősíthették a farkas, oroszlán, hiéna, barna medve, bölény, gim, 
ősjuh, óriás szarvas, orrszarvú (?), ló, mammut (?) és néhány rágcsáló rajból 
összetevődött tatai állattársaságot „hideg fauná“-nak.*

A Szelim barlang rétegsora alapján tehát Bánhida földjének történeti múlt
ját a diluvium közepe tájától összefüggően a következő képben foglalhatjuk 
össze.

4P

A harmadkor végső szakaszában képződött barlangüreg kitöltődése csak a 
diluvium közepe táján, a H o m o  p r im ig e n iu s  uralmi időszakában, vagyis a mous- 
tieri kultúra korában vette kezdetét. S jóllehet ez az időszak enyhe éghajlatú

* Az orrszarvút s a mammutot az eddigi fölfogás ebben a rétegben gyapjas szőrű
nek minősítette. Minthogy azonban most már semmi okunk sincs a gyapjas bunda föltéte
lezésére, ha nem is más faj-, de legatább más fajváltozat-névvel kell ezt a két alakot 
jelölnünk.



327

volt, emberőseink szívesen ütöttek tanyát a több biztonságot nyújtó barlan
gokban. i

Az éghajlat azonban — úgy látszik, elég hirtelenül — zorddá vált. Az 
időjárás csapadékos lett. Az előbbi lomberdő helyét a Dunántúl dombjain 
(Sárvár!) is hegyi fenyő foglalta el. Valószínű, hogy az ősember — még min
dig a H . p r im ig e n iu s! — most már minden barlangüreget alkalmas tanyahely
nek tartott, s amennyire tehette, barlangba húzódott.

Néhány ezer év múlva azonban a zord éghajlatot ismét az előbbi enyhe 
váltotta fel. Természetesen fokozatosan. Az erdő fái lombhullatók, az állat
világ meleget kedvelő. A lakóhelyül bevált barlangtól azonban ebben az idő
szakban sem vált meg az ember; s talán még a barlangi medvétől s a hiénától 
is elvitatta azt.

Ez az ember-ősünk már a ma uralmon lévő emberfajok valamelyikének 
egyenes őse lehetett, vagyis már nem a H . p r im ig en iu s . Ennek idejében a jég
mezőktől fölszabadult területek törmelék anyagát messzire széjjelhordták a 
szelek. A szélárnyékban, vagy barlangokban alászitált porból lett a földműve
lésre nagyon alkalmas lösz, köznyelven ,,sárga föld“. .

De ez az enyhe időszak sem tartott 12— 15.000 esztendőnél tovább. A 
löszhullás végén újra hegyi fenyő szorította ki a lombos fákat, s e környék föld
jén hidegtűrő, sőt hidegkedvelő állattársaság tanyázott. A barlang ismét na
gyon keresett lakóhelye a ,,magdaléni“ ipar emberének, amelyik már a csont
faragásban és rajzolásban is jeleskedett.

A földtani jelenkor hajnalán ismét csak enyhére fordult az éghajlat, me
gint más emberraj megtelepülését tette lehetővé. A Szelim barlangot ez az 
ősnép is alkalmas lakóhelynek minősítette. Nem lehetetlen, hogy a csiszolt 
kőkorszak elejétől a rézkor elejéig állandóan lakott volt a Szelim barlang. A 
rézkor óta azonban, tehát 
mintegy 7—8000 éve,
csak „alkalmi“ tanyahely.

Az öreg Szelim bar
langot úgy veszik körül a 
közeli kisebb-nagyobb 
földalatti üregek, mint a 
kotlót csirkéi.

A legközelebbi, s 
minden Szelim-látogató- 
nak okvetlenül szemébe 
ötlő kis barlang, — in
kább csak kőfülke — a 
Szelim tőszomszédjában, 
ettől mintegy 40—50 lé
pésnyire van. Közelsége 
és alkalmas fekvése lehe
tővé tette, hogy a Szelim 
barlang kiásatásával egy 
füst alatt ennek kikutatá
sát is megindítsuk (5.
kép). 5. Az „Eszterházy kőfülke“ . (Tóth Lajos felvétele.)

á
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Ez az alig 10 m hosszú és 7 m széles kőfülke — amelyet ezentúl birtoko
sáról, E s z te r h á z y  k ö fü lk e  névvel jelölünk —, úgylátszik, csak előcsarnoka egy 
nagyobb, de mélyebben fekvő barlangnak. Mennyezetének kialakultsága 
ugyanis nincs megfelelő arányban a kőfülke méreteivel. Déli fala mentén észre
vehető 4.5 méteres, ma barlangi lösszel és beléhullott sziklákkal eltömött rés 
a DDK-felé tartó folytatást valószínűsíti. De keleti végében is van egy kes
keny, 1.5 m hosszú folyosó, amelynek záró kőzete szintén nem mészkő. Mint
hogy azonban a jelzett irányokban való továbbhatolás robbantást, s általában 
nagyobb munkaerőt igényelne, egyelőre a könnyen hozzáférhető, 63 m2 terü
let kiásására határoztuk el magunkat.

Az alig arasznyi jelenkori törmelék alatt, mint várható volt, itt is a felső 
diluvium barlangi löszét találtuk. Ám ez az átlag másfél méter vastag képződ
mény a sziklás barlangfenékre települt. Más szóval: az Eszterházy kőfülké
ben barlangi lösszel kezdődik és zárul a diluviális rétegsor.

Sajnálatos, hogy az innen napfényre került, a maga nemében nagyon 
szép egyetlen pattintott kőszerszám: egy kettős vakaró, nem olyan jellegzetes 
darab, amely a kulturszint meghatározását lehetővé tenné. Az előfordult állat
maradványok — barlangi medve, róka, ló — szintén nem eléggé tájékoztatók. 
Egyelőre tehát be kell érnünk avval, hogy a diluvium végén ez a kis kőfülke is 
lakott volt.

Nincs azonban nyoma az ember ottjártának a Szelimtől északra, mint
egy 800 m-nyire fekvő barlangban. Bodrogi Gusztáv, a bánhidai telefonerő
sítő állomás vezetője már több ízben hatolt be hason csúszva a nagyon ala
csony és szűk folyosóval kezdődő barlangba, amelyben nagy tömegben tanyá
zik a denevér. Az innen előmbe hozott fehértorkú denevér (V e sp e r til io  m u r i-  
n u s  L.) példány fajának legnagyobb méreteivel dicsekedhetett. Ezt a barlan
got tehát, amely kelet felé ígér folytatást, ideiglenesen „Denevér barlanginak 
kereszteltük el.

Közvetlenül a bronz turul alatt látható kis ,,Turul-lyuk“-ról most bőveb
ben nem szólva, arról a sajátságos barlangról kell megemlékeznem, amely a 
turultól KDK-re, mintegy 1500 lépésre, a fensík egy mélyedésében van, de 
még 10 lépésről sem árulja el jelenlétét. A nép „ördöglyuk“ néven ismeri.

Ennek a barlangnak alaposabb kikutatása a benne kétszer is megfordult 
Kessler Hubert szerint semmikép el nem maradhat, mert kialakulásának pro
blémája, s a belőle napfényre került leletek egyaránt indokolttá teszik azt. 
Ezúttal az ideiglenesen „Mammutos útvesztőinek nevezhető barlangról csak 
annyit, hogy két előmunkásom három emeletnyire ereszkedett le benne, össze
sen 37 m mélységre. Mai bejárata sűrű cserjésben levő szűk nyílás, de nyil
vánvaló, hogy valaha tágasabb bejárata beomlott. Máskép nem is magyaráz
hatnék meg az első terem diluviális üledékéből előkerült mammut és barlangi 
medve csontok odajutását, csak olyaténformán, hogy a hajdan könnyen jár
ható, tág nyílású barlang is tanyája volt diluviális ősünknek.

A Szelim körzetébe sorozhatjuk be végül a turultól DK-re fekvő, 341 m 
Vöröshegy nyugati lejtőjére nyíló barlangot is, amely a „Mammutos útvesztő“- 
hös hasonlóan, sajátságos keveréke az ördöglyuknak s a vízszintes járatú 
barlangnak.

íme, ennyi a Szelim táján másfél kilométeres körzetben eddig ismeretes 
barlang!

De lehet még ismeretlen is.
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6. A Szélűn barlang második termének mennyezete: a keletkezőben lévő zsomboly iskolapéldája.
(Kessler Hubert felvétele.)

Bizonyára senki sem minősíti erőltetettnek azt a föltevésünket, hogy a 
bánhidai Kőhegy barlangjai közül egyik-másik összeköttetésben állott egy
mással, vagy most is összefügg a Szelim barlanggal. A Szelim sziklafenekén 
láthatóvá vált kürtő is elárulja, hogy hajdan a barlangi vizek itt szálltak le 
mélyebb szinttájra, hogy ott is érvényesüljön oldó-bontó hatásuk. Egy „eme
lettel“ mélyebben tehát újabb barlangra bukkanhatunk. Ezenkívül a Szelim 
barlang keleti fala láthatóan valamelyes járatot rejteget. Sajnos, hogy ebben 
az irányban a munkálatok előrelátható bonyolultsága miatt eddig meg sem 
kísérelhettük az üledék kihordását. Ez a jövő föladata marad.

Ép ilyen figyelemre méltó a Szelim második termének boltozatán kelet
kezőben látható zsomboly. Ez fényes bizonyítéka a Kessler-féle zsomboly
keletkezési elméletnek (6. kép).

De nem folytatjuk a megoldásra váró problémák fölsorolását. Ezúttal 
csak annak megvilágítása volt a célunk, hogy a Gerecse hegységnek a Szelim 
köré csoportosuló barlangjai földtörténeti, őslénytani, régészeti és barlangtani 
szemszögből egyaránt megérdemlik érdeklődő és kutató figyelmünket.

*

Végül pedig legyen szabad ehelyütt tenni föl a kérdést, hogy a jellegze
tes Gerecse hegység 633 m magas Gerecse csúcsának s a Szelim barlangcso- 
csoportnak csaknem közvetlen közelében két község: Szöllős és Tolna miként 
jutott a tökéletesen megtévesztő és földrajzi szempontból elfogadhatatlan 
Vértes,szöllős, illetőleg Vérfestolna névhez?
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Mert különösen külföldi turistának — aminő máris jelentkezett az immár 
tudományos jelentőségű Szélim megtekintésére, s aki a Vértes hegységről né
met nyelven is megjelent hatalmas geológiai ismertetés révén ennek a terület
nek földtani szerkezete felől alaposan tájékozott, — valóban sehogysem tud
nék elfogadhatóan megokolni a Gerecse hegység szívében fekvő két falu 
„Vértes“ jelzőjét.

Nemes Komárom vármegye illetékes hatósága bizonyára könnyűszerrel 
megtalálja a módját a geográfiai abszurdum megszüntetésének. Csak vegye 
kezébe a dolgot, — de minél előbb!

AZ EG EI TEN G ER  O LASZ SZIGETEI.*
Irta F e s t A la d á r.

KISAZS/A o -

a

Olaszországnak e legújabb gyarmatbirtoka a Kisázsia partvidéke mentén 
vonuló S p o rá d o k  déli csoportját foglalja magában: R o d i-n , vagyis Rhoduson 
kívül még tizenkét nagyobb szigetet. Ezért nevezik — nem hivatalosan — 
D o d e c a n n e so -nak (Tizenkétszigetnek) is. Hivatalos neve: ,,/so le  Ita lia n e  d e l i

E g e o “.
Politikai tekintetben 

a Római Birodalom ide
jében az összes egei-ten- 
geri szigetek, a Cikládok 
és Sporádok együtt egy 
tartományt alkottak ,,P ro 
vinc ia  In s u la n im “ elneve
zéssel. A birodalom ket
téválása után együttesen 
mentek át a keletrómai 
(bizánci) császárság bir
tokába s ott megmarad
tak nyolcszáz éven át. 
Miután azonban a negye
dik keresztes hadjárat se
rege Velence vezetése 
alatt Konstantinápolyi 
1204-ben elfoglalta s a 
bizánci császárság rom
jain a latin császárságot 
alkotta meg, a Sporádok

* Giuseppe Gianni: Le 
Isole ItaVene deli’ Egeo, Fi
renze, 1928. A firenzei Kato
nai Földrajzi Intézet kiad
ványa. E munkából vettük át 
a statisztikai adatokat és ké
peket.
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északi része velencei uralom 
alá került; déli — nagyobb
— részét később Roüi szi
getével együtt a Szent Já- 
nos-rend vitézei (johanni- 
ták) szállották meg (1308),
— akiket ezentúl rhodusi lo
vagoknak is neveztek.

A lovagrend és Velence 
itteni uralmának II. Szoli
mán szultán vetett véget. 
Hosszú és elkeseredett küz
delem után 1522-ben (négy 
évvel a mohácsi ütközet 
előtt) a főszigetet, Rodit is 
elfoglalta; a lovagrend kény
telen volt székhelyét Máltá
ba áttenni.

Ezután négy századon 
át a török uralom követke
zett (1522—1912).

Amikor Olaszország ezer- 
kilencszáztizenkettőben hoz
záfogott Tripoiitánia és Ci- 
renaica meghódításához, el
sősorban a tengeren való 
uralmát kellett biztosítania, 
hogy megakadályozza a tö
rök csapatok és hadianyagok 
szállítását Afrikába. Evég- 
ből megszállotta először is
Krétától északra az Egei Görög-keleti (görög nemzetiségű) szigetlakok népi viseletben.
tengerben központi fekvésű
S ta m p a lia  szigetet s azt berendezte flottabázisnak. Innen azután sorjában meg
szállotta Rodit és még tizenegy szomszéd szigetet, -—- az úgynevezett d o d e -  
k a n n e so s f.

A háború befejezése és az afrikai török birtok átengedése után e szige
tek olasz részről való megszállása még elhúzódott a világháború kitöréséig. 
Miután pedig 1915-ben Olaszország belépett a küzdők sorába, újból hadat üzent 
Törökországnak is s a londoni egyezményben Anglia, Franciaország és Orosz
ország részéről biztosíttatta magának a megszállott szigetekhez való föltétien 
felségjogát. De Törökország a háború végével is csak hosszas tárgyalások 
után járult hozzá a szigetek végleges átengedéséhez (1923, la u sa n n e -i szer
ződés). Az addig elfoglalt szigetekhez ekkor még hozzácsatoltatott a Kis- 
ázsia déli partja előtt fekvő C a ste íro sso  sziget is, melyet 1915-ben a franciák 
foglaltak el, de 1921-ben átengedtek Olaszországnak.

Ezzel együtt most már összesen tizennégyre emelkedett az olasz fenható-
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ság alatt álló szigetek száma. Ezek közül három: C aso  (Kasos), S c a r  p a n to  
(Karpathos) és R o d i Kréta sziget folytatásaként elzárja az Egei tengert a 
Földközi tenger keleti medencéjétől, melyből a Casoi, Scarpantoi és Marmarai 
tengerszorosok vezetnek át a beltengerbe.

Roditól észak felé húzódik majdnem egyenes vonalban Kisázsia nyugati 
partja mentén sorjában a többi sziget: Sírni (Symi), P isco  pi, N is iro  (Nysiros), 
C oc  (Kos), C alino  (Kalymnos), L eró  (Leros), L isso  (Lipso) és P a tm o  
(Patmos, — ahol a hagyomány szerint Szt. János evangélista száműzötten 
egy barlangban élve megírta a Látomások Könyvét). Közvetlen Rodi mellett 
van nyugatra C alch i (Charki) szigete. Távolabb nyugatra a szigetsortól, Kré
tától északra S ta m p a lia , az olasz hajóhad hadműveleteinek kiinduló pontja, az 
egész Egei tengeren uralkodó központi fekvésben. Végül egészen elkülönítve, 
már az Egei tengeren kívül, Kisázsia déli partja előtt a franciáktól átengedett 
kis C a ste lro sso  (Kastelariso) sziget. (A régi görög neveket hivatalosan is 
olasz hangzású nevekkel cserélték fel.) Valamennyi nagyobb szigethez még 
számos apróbb körülfekvő szigetecske és szírt tartozik.

Az egész szigetbirtok területe mindössze 2700 km2. Ez összterületnek több 
mint fele (1400 km2) Rodi szigetére jut. A többi sziget közül csak kettő köze
líti meg a 300 km2-t: C oo  (295) és S c a r  p a n to  (288 km2). Ezek után már csak 
C alino  haladja meg a 100 km2-t (107); a többi mind 100 km2-en alul van.

Az összlakosság s z á z h ú s z e z e r  körül van (az 1922-i népszámláláskor 
118.000); de ennek már csak mintegy harmadrésze (45.000) jut a főszigetre, 
Rodira, — mert a népsűrűségben is nagy eltérések vannak: Rodiban ez csak 
32, míg a jóval kisebb C alino, C a ste lro sso  és S im i szigeteken a százat is meg
haladja (190, 140, 109). A leggyérebben lakott sziget a stratégiai szempont
ból oly fontos S ta m p a lia , ahol csak 12 lakos esik egy km2-re.

Vallás szerint az összlekosság 80%-a g ö rö g -k e le ti (közel százezer), m o 
h a m ed á n  csak mintegy 12.000 maradt meg Rodi és Coo szigeteken (a többi

Rodi. A johannita lovagok régi székesegyháza, a belső kikötő bejáratánál.
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Szigetlakó görög nők népi viseletben.
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Rodi. A Foro Littorio a kormányzói palotával.

visszavándorolt Ázsiába); z s id ó  kerekszámban 4500, többnyire R o d i, C oo  és 
L eró  szigeteken, de elszórva egyebütt is.

R ó m a i k a to lik u s  lakosság azelőtt csak Rodi városában volt, de a meg
szállás óta nemcsak itt, hanem a többi jelentékenyebb szigeten is, főként C oo-  
ban és L e ró -ban folyvást szaporodik, egyházakat, iskolákat és egyéb intézmé
nyeket alapít. Száma 1922-ben a zsidókéval volt egyenlő (4500), most már jó
val többre becsülhető. Ma már a folytonosan gyarapodó katolikus lakosság szá
mára helyreállították a török uralom alatt 1797 óta megszűnt ősrégi rhodusi 
katolikus érsekséget, mely már a IV. században fennállott.

A vallásfelekezeti statisztika nagyjából pótolja a hiányzó n e m ze tisé g i sta
tisztikát: a görög-keletiek görögöknek, a mohamedánok törököknek, a katoliku
sok olaszoknak számíthatók.

A szigetbirtok élén 1920 óta polgári kormányzó áll, aki Rodi fővárosban 
székel; közvetlen kormányozza Rodi szigetét s a közel mellette fekvő Calchit. 
A többi szigeteken kormányzósági kirendeltségek működnek, hatáskörük egyes 
nagyobb szigetekre, vagy szigetcsoportokra terjed ki.

R o d i e hasonnevű sziget és az egész gyarmatbirtok fővárosa, a sziget 
északnyugati csücskén fekszik, csak 18 km távolságra a kisázsiai parttól, ki
sebb öböl mellett, melynek bejáratánál emelkedett a világhírű rhodusi kolosz- 
szus. Hajdan világító toronyként kedvező fekvésének — az Egei tenger bejá
ratánál — köszönhette a város hajdani nagyságát; lakosságát a római korban 
n yo lc v a n e ze rre  becsülték. Ma húszezerre tehető (a megszálláskor csak 16.000 
volt). A városnak két kikötő medencéje van; a belső kisebb kikötő medence a
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„ P orto  delle  G a le re “ (Gályakikötő) teljesen biztos, de szűk bejáratú és a 
mostani nagy tengeri hajók számára nem elég mély; a külső kereskedelmi ki
kötő (P o r to  d e l C o m m e rc io ) elég mély és tágabb ugyan, de viszont túlságosan 
ki van téve az északi szélnek. Az olasz kormány telhetőleg igyekszik a bajokon 
nagyarányú kikötőmunkálatokkal segíteni.

Az ősrégi várost számos régi és új középület díszíti. A kisebb kikötőme
dence (a Porto delle Galere partján emelkedik a johannita lovagok régi szé
kesegyháza, különálló harangtornyával. Érdekes keleti stílusban épült a kor
mányzói palota a F oro  L itto r io -n . Jellegzetes képet nyújt az új F oro  lta lico  
a belső kikötő partján, háttérben a város panorámájával.

Rodi szigetének belseje mészkőhegységből áll; a legmagasabb hegycsúcs, 
az A tta iro , 1212 m-re emelkedik. A sziget bővelkedik folyóvizekben; éghajlata 
enyhe és egyenletes, szélsőségek nélkül; a növényzet télen át is tenyészik. A 
parti sík vidék azonban maláriás; az olasz kormány a pontini mocsárvidéke
ken már bevált intézkedésekkel igyekszik e bajon segíteni.

A többi sziget is bővelkedik festői szépségű részletekben. Gyönyörű S im i  
sziget hasonnevű főhelyének és kikötőjének látképe.

Igen jellegzetes képet nyújt S ta m p a lia , egyedüli nagyobb lakott helye a 
hasonnevű szigetnek, melyből az olasz hódítás kiindult. Tágas öble jó hadi 
kikötő.

A szigetlakok főfoglalkozása a földművelés, melynek többnyire megvannak 
kedvező előfeltételei: az enyhe éghajlat, egyenletes hőmérséklet és légköri ned
vesség. Főtermelvényei a gabonanemüek, szőlő, olajfa, eperfa, gyümölcs, do
hány. Az erdők azonban kipusztultak. A török uralom nem sokat törődött a 
mezőgazdaság modern kifejlesztésével. Ezt a hiányt a mostani olasz kormány-

Rodi. A Foro ltalico, hátterében a város látképével. Balról az új vásárcsarnok.
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zat nagy eréllyel igyekszik pótolni. Csak egy év alatt (1927—28) ha tm illió  
Urát irányzott a mezőgazdaság felvirágoztatása és modernizálása érdekében: 
mintagazdaságokra, mezőgazdasági propagandára, növényi és állati betegsé
gek leküzdésére, mezőgazdasági gépekre és eszközökre, laboratóriumokra és 
állatfajok nemesítésére. Csak egy évben (1926—27) 35 ezer olajfacsemetét, 
20 ezer amerikai szőlővesszőt, 5 ezer különböző nemes gyümölcsfacsemetét 
(körte-, barack- és cseresznyefát) osztott ki az olasz kormány a szigetlakok 
között. Ezenkívül hozzáfogott az erdősítéshez, a hegyi patakok szabályozásá
hoz, vízgyűjtő medencék és vízművek létesítéséhez, utak építéséhez. A mező- 
gazdaság színvonalát azzal is igyekszik emelni, hogy értelmes olasz földmű
veseket telepít a szigetekre, akik példát mutathatnak a föld racionális műve
lésére az őslakóknak.

A mezőgazdasági hitel fellendítésére és a népet kiszipolyozó uzsora meg
akadályozására a szicíliai bank Rodiban földhitelintézeti központot állított fel, 
melynek ügynökségei vannak szerte az olasz szigeteken.

Ősi iparok e szigeteken a borászat, olajsajtolás, szeszpárolás, tészta- és 
gyümölcskonzerv készítés, dohánygyártás. Legfejlettebb iparágak: a selyem- 
szövés, birkabőr- és kecskebőrcserzés és csomózott szőnyegek készítése. A kor
mány gondoskodása ez iparágakra is kiterjed: különösen a selyemipar alapjául 
szolgáló se ly e m h e rn y ó te n y é s z té s t igyekszik előmozdítani.

A szigetbirtok kereskedelmének központja R o d i, de élénk részt vesznek 
benne C oo, C alino  és S im i is.

Fontosabb b ev ite li cikkek: gyapjú- és gyapotszövetek, húskonzervek és 
egyéb élelmezési cikkek, vas, üveg, építőanyagok. E bevitelben most már Olasz-

Simi. A város kikötője.
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Stampalia sziget főhelye.

ország áll első helyen, kivált Trieste kikötője. T ö rö k o rs zá g  főként sajtot, vajat 
és vágómarhát szállít, G ö rö g o rszá g  sajtot és különböző élelmezési cikkeket, 
C iprus élőmarhát és bort, A u sz trá lia  lisztet és gabonát, R o m á n ia  kőolajat, fát 
és lisztet. Részt vesznek még a behozatalban E g y p to m  (rizs, burgonya, bőrök, 
mész), Ju g o sz lá v ia  (cement), F ra n c ia - és A n g o lo r s zá g  (divatcikkek).

A kivitel tárgyai: zöldség, déligyümölcs, egyéb gyümölcs, csemegeszőlő, 
olaj, bor, borszesz, dohány, cigaretták, cserzett bőr, szappan és sz iv a c s . (A 
szivacshalászat egyik legvirágzóbb kereseti ága a szigetlakoknak; az egeiten- 
geri kitűnő szivacsok világhírűek.)

A felvevő országok között első helyen most már Olaszország áll: különö
sen igen sok gyümölcsöt és bort vesz át. Utána következnek a szállított súly
mennyiség sorrendjében: Görögország, Törökország és Egyptom.

A szigetek kereskedelmi forgalmát sűrű gőzhajójáratok bonyolítják le. 
Négy olasz hajózási vállalat érinti L lo y d  T riestin o , S o c ie tá  P u g lia , S e rv iz i  
M arittim i, S o c ie tá  S a n  M arco; összesen hat járattal; egy francia ( M essa g erie s  
M a r itim e s ) ;  két török és két görög. Igen élénk az egyes szigetek közötti part
hajózás a fiumei , ,N a u tic a “ társaság kisebb olasz gőzöseivel. Ezenkívül több, 
mint ezer idevaló vitorlás vesz részt a szigetek forgalmában. Rodi kikötőjében 
1927-ben menet-jövet 1370 gőzös és 4754 vitorlás fordult meg.

. . .  A középkorban akkora volt az olasz (velencei és génuai) befolyás a 
levantei kereskedelemben, hogy az olaszból rontott levantini nyelv vált a ke
reskedelmi érintkezés nyelvévé. Ma ismét az olaszok állnak őrt a Kelet kapuja 
előtt; most szerzett szigeti gyarmatbirtokukból messzi kisugárzik az olasz szel
lem; új utakat nyit magának az olasz vállalkozás. Olasz kézben van itt az 
Egei tengernek s a Földközi tenger keleti medencéjének kulcsa.
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AZ O R T L E R  A LJÁ N .
Irta W a lln er  E rn ő  dr.

„Fiume Adige.“ Első pillanatra autósoknak szóló figyelmeztetésnek véli 
az ember az országút melletti kék zománctáblán ezt a két szót. Nyilvánvaló, 
hogy túljutottunk a Reschen Scheideck (Resia) hágó széles, völgyi vízválasz
tóján. Az út észrevétlenül vezet át rajta az Inn vízvidékéről az Adige völgyébe.

Az olaszok szerencsés ötlete, hogy a folyók nevét így feltüntetik, mert 
bizony abban az egy-két arasznyi vízerecskében, amelyik az országút alig ész
revehető áteresze alatt egy réten át a Reschen tóba siet, nem igen ismernénk 
rá a lombardiai síkság Adige-jére.

Az útról való letérést tiltó táblák, a réten és erdőszélen kíváncsi sze
mek ellen védő kerítések, no meg az őrtálló olasz katonák figyelmeztetnek 
arra, hogy a világháború utáni új olasz-osztrák határ fontos stratégiai pont
ján járunk. Most folyik a megerősítése. Elárulja ezt a betonszegélyes pompás 
müút is, mert a minősége sehogy sem áll arányban a lanyha forgalommal. 
Noha könnyen járható út, gazdasági jelentősége mégsem nagy. Aránylag gyér 
lakosságú és gazdasági cserére kevés alkalmat nyújtó vidékeket köt össze. 
Az igazi gazdasági hátterek ■— délen Merán, északon Landeck — forgalmát 
más útvonalak szívták magukhoz.

Aki kelet felől igyekszik az Ortler vidékére, a Reschen hágónál szebb 
utat nem választhat. Landecktől, az arlbergi fővonaltól kezdve, az osztrák 
posta és az olasz Societá Automobilistica Dolomiti -— röviden SAD — tár
saság kényelmes, menetrendszerű autóbuszjáratai állanak rendelkezésre. Az 
olasz vállalat piros kocsijait különösen hálás szívvel emlegeti mindenki, mert 
aránylag olcsón érheti el velük az Alpok egyik legelrejtettebb, de legszebb 
vidékét.

Az 1508 in magas Reschen hágón igéző szépséggel tárul elénk a vi
dék. A hegyoldalak lejtőinek zöld keretéből csodaszépen emelkedik ki az 
Ortler, az egész szemhatáron uralkodó hófehér csúcsaival. A hágó környékén 
a 2500 méter magasságig érő legömbölyített formák a jégkorszak hatalmas 
gleccsereinek köszönhetik keletkezésüket. Később keletről hatalmas törmelék
kúpok nyomultak előre és három tóra osztották a valamikor összefüggő me
dencét. Az utolsó törmeléklejtőn üde rétek között, majd német falvak sok 
déli hatásra valló szűk utcáin át, meredeken ereszkedik alá az út a széles 
völgyfenék felé. A havasok már eltűntek látkörünkből, csak a feléjük vezető 
mély völgy tátongó nyílása látszik jól, mintha valami tó szürke víztükréig érne. 
Közelről látni csak, hogy a szürke víztükör a Sulden pataknak a völgyet 2 km 
szélességben teljesen kitömő törmelékkúpja. A törmelékkúpon megcsendesedett 
folyó itt megszabadul terhétől és új erőre kapva, mély szurdokot vág.

A Nap forrón tűz, még közel 900 m magasságban vagyunk, de már meg
jelenik a szőlőlugas, még inkább a gyümölcsös. A napsugarak beesésének 
szöge a délnek néző lejtőkön a lejtés szögével megnövekszik, úgyhogy a nem 
ritkán 20 fokos lejtőn nyáron a napsugár majdnem merőlegesen éri a talajt. 
Minden talpalatnyi helyet kihasználnak, mindenfelé öntözésre szolgáló kes
keny vízerek, az északi és déli lejtő megművelése közti nagy különbség, Ízelítő 
az Etschnek boráról, gyümölcséről híres völgyéből.

Az Etsch felső völgyének, a Wintschgaunak — Val Venosta — ez a jég
kor utáni lépcsője a nagy laasi törmelékkúpig tart. A törmelékkúp 6 km szé
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les, 3Y 2 km hosszú és 170 méteres vastagságával olyan torlaszt emelt, hogy 
Maistól Laasig kb. 14 km hosszúságban a völgy feltöltődött s rajta a szabá
lyozás előtt a folyó ágakra oszolva, mocsarassá tette az egész völgyfenéket.

A Reschen hágóról az Ortler felé vezető út éppen csak átszeli a völgyet s 
már megint felfelé kapaszkodik. Elhagyja a magasan fekvő Stilfs falut, az 
utolsót, ahol még a földmívelés kenyeret ad. Sűrű fenyvesek tövében 1400 m 
magasságban még szántók, gabonaföldek. Feltűnően keskeny, alacsony sze
kereken most kezdik meg a termés betakarítását. Itt Péter-Pál helyett csak 
augusztus táján pendül a kasza.

Gomagoinál ketté válik az út. A keleti ág a Sulden völgyben (Val Solda) 
vakon végződik, a nyugati a Trafói völgyben indul neki annak a hatalmas 
kapaszkodónak, amely után majd a felsőolaszországi tavakhoz ereszkedik alá. 
Aki hegyet akar mászni, vagy magaslati éghajlatot keres üdülésre, az Solda 
felé igyekszik. Az út helyenként erősen emelkedik s olyan keskeny, hogy két

t*  Stilfsi hágó , 
2.*Umbrail hágó

'Jelenlegi határ  
Régi osztrák hatar
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kocsi nem fér el egymás mellett. Nem csoda, ha az autóbusz utasai aggódó 
szemmel nézik hol az utat, hol a soffőrt, — egy eltévesztett mozdulat s a szé
dületes mélységben elkerülhetetlen a pusztulás. Az utakat folyton javítják, 
a természet mintha tiltakozni akarna magányának háborgatása ellen, örökös 
munkát ad. Kőomlások, vízmosások, lavinák és más leselkedő veszedelmek a 
legnagyobb éberségre késztetik a leggyakorlottabb kocsivezetőt is. Az utas 
pedig, akárcsak a vadász a nemes vad közeledtekor, feszült érdeklődéssel lesi- 
várja minden fordulónál az újabb és újabb csúcsok előbukkanását. Végre 
vakító hómezőjével előttünk az Ürtler. Még az is, aki sokat járt az Alpok
ban, csodálva és gyönyörködve nézi a Keleti Alpoknak ezt a legmagasabbra 
emelkedő, 3902 m magas piramisát.

Solda (Sulden) falu — amennyiben falunak nevezhető — 1900 m ma
gasan fekszik az aránylag sík, gleccserjárta völgyfenéken (1. kép). A völgy 
egyik végét az erősen visszahúzódott Sulden gleccser zárja el, másik végén 
pedig, ahol az út Gomagoiból jövet felér, összeszűkülve éppen csak a Sulden 
patak sziklás medrének hágy helyet. A völgyben ma viszonylagos jólétben él 
a túlnyomóan német lakosság. A rét közepén magában áll az új templom, kö
zelében 3—4 nagyobb emeletes ház, — a falu magva — azután 50— 100 
méternyire egymástól elszórtan a házak — többnyire szállók — s végül a 
nagyszálló tövében megint pár lakóház, majdnem 3 km hosszúságban szét
szórva: ez Solda. Az alföldi magyar fejcsóválva állana itt és nehezen menne 
a fejébe, hogy kitűnő hazai termőföldje ma aligha biztosít jobb megélhetést, 
mint ezek a sziklák. Ezt az inkább szállodatelepülésnek nevezhető falut télen- 
nyáron az idegenforgalom látja el. A régi alpesi kőházak mellett a modern 
kényelemmel berendezett szállók nagy ellentéttel hatnak — de ez ma már az 
alpesi települések minduntalan visszatérő legújabb formája.

Aki nehezen érti meg, mi öröme lehet valakinek abban, hogy nyaktörő 
sziklákon szinte minden percben százszor is kockára tegye az életét, jöjjön ide, 
itt megértheti ezt a szenvedélyt. Mintha szirének csalogatnák a kék égbolt fe
lett ezüstösen csillogó havasokról, úgy vonzzák magukhoz az embert. Először 
csak egy erdei séta a közeli kilátóponthoz, ahonnan jobban kitárul a kép, az
után félnapi kirándulás a gleccser végéhez, egy kis séta a hófolton, egy éjszaka 
a legközelebbi magasan fekvő menedékházban, kapaszkodás egy-két ártatla
nabb sziklán — s nincs már menekvés a havasi tündérek igézete elől. Nem
csak a Tisza vize, a hófehér csúcsok is belopakodnak az ember szívébe . ..

Hajnali öt óra. A hegyeket egymásután éri el a kelő Nap sugara. A sötét
ben is világító hómezők ragyogni kezdenek. A völgy keleti lejtője, noha már 
jócskán felkapaszkodtunk rajta, árnyékban van még és így sokáig elgyönyör
ködhetünk ebben a „színjátékban“. Homeros sem képzelhette szebbnek a „ró
zsaujjú“ hajnalt.

A keskeny ösvény meredeken kapaszkodik a Schaubachhütte, •— most 
Rifugio Cittá di Milano — menedékházhoz (2. kép). Már jóval 2000 m fölött 
járunk, amikor elérjük a gleccser szélét. Zöldeskék, tiszta jégfolyó helyett 
piszkos, a homlokmoréna törmelékével fedett, meredeken végződő jégtömeg 
ez itt; pontos határvonalát csak ott ismerni fel, ahol egy tiszta jégfalboltozat 
— gleccserkapu — alól előtör a tejszerűen zavaros gleccserpatak. Lassanként 
elérjük a gleccser magasságát, sőt egy régebbi oldalmorénán már fölötte is 
járunk. Jól látni a hasadékokat, de mélységüket csak sejteni lehet, mert a tá
volságokat és mélységeket gyakorlatlan szem nehezen ítéli meg.

2500 méteren elérjük a lejtők legjobban lepusztult részeit. Az erős éjjeli



1. A széles, gleccserjárta völgyfeneken, az erdők és havasi legelők ovezeteben, 1845 m magasságban 
fekvő Solda (Sulden) község. Jellemző szétszórt szálloda-település,

lehűlés és nappali fölmelegedés közötti hőmérsékletkülönbség, a nedvességgel 
szövetkezve, a legkeményebb kőzettel is elbánik.

Jó két óra, míg elérjük a menedékházat. Felejthetetlen szép amfiteátrum 
tárul elénk. A háttér félkörben nyitott cirkuszvölgy, benne a teknők összefutva 
egyetlen nagy gleccsert, a Suldenfernert táplálják. Alig 2—3 km távolságban 
sorakoznak az Ortler, a Suldenspitze és a Königspitze merészen égnekszökő 
hópiramisa, a Keleti Alpok egyik legszebb csúcsa. Valamennyi egyszerre, szinte 
elbűvöli az embert.

A Monte Cevedalétól szétágazó gerincvonulatokról 98 gleccser nyúlik le, 
úgyhogy az Ortler-csoport területének egytizede jéggel borított.

Elsőknek értünk fel aznap a völgyből, de a menedékházban már régen 
talpon van mindenki. Akik itt töltötték) az éjszakát, már vagy úton vannak 
felfelé, vagy lefelé készülnek. Éjjel három órakor indultak el ketten, vezetővel, 
a Königspitzére s távcsővel kitünően látni, amint a gerincen kapaszkodva, 
lépésről-lépésre küzdik előre magukat a vakító hómezőn. De lehettek még für
gébbek is, mert az Ortler csúcsán is felfedezünk két pihenő turistát. A szabad 
szemmel nevetségesen könnyűnek és kicsinynek látszó hófalak, sziklapárká
nyok a távcsőben tekintélyessé növekednek. Eddig mosolyogva lenéztem a 
menedékházak elé helyezett távcsöveket, akárcsak a kilátótornyok automatás 
reklámmesszelátóit, most azonban nagyot nőtt szememben a becsületük. Hi
szen ezekkel végigkísérhetik a vakmerő turisták egész útját s ha baj érné őket, 
a mentésükre sietők tudhatják, hogy hol látták őket utoljára. Amint így tű
nődöm és latolgatom, vájjon milyen magasra tudnék magam is feljutni, észre- 
veszem, hogy mellettem egy öreg vezető — jelvényéről és ruhájáról nem nehéz 
felismerni — vár, hogy ő is belenézhessen a távcsőbe. Beszélgetni kezdek az 
öreg Wieser Péterrel. Hatvannyolc éves, vezetői igazolványát még harminc
négy évvel ezelőtt szerezte Bozenben. Néhány százszor volt már az Ortler-
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vidék csúcsain s ma is a Monte Cevedale 3774 méteres csúcsáról jött. És még 
azt állítják némelyek, hogy a hegymászás tönkreteszi a szervezetet! Érdeklő
dőm a kereseti lehetőségek felől. Nem is olyan rosszak; az, aki pl. a két 
turistát ma a Königspitzére vezette, 350 lírát kap.

A menedékház a jégkorszak előtti völgyet a glaciális medertől elválasztó 
éles tarajon, az úgynevezett vállon épült. Mögötte mindenütt hófoltok, belőlük 
kristálytiszta erecskék csurognak. Erősen érezzük a Nap sugárzását, egyre 
jobban ég az arcunk. A ritka és száraz levegő következtében az ég kékje söté- 
tebb a megszokottnál. A hófehér Königspitze merész alakja így még élesebben 
válik ki az ég hátteréből.

Lassankint megtelik a menedékház. Nadrágos nőÉ, derékig meztelenre 
vetkőzött férfiak hangos beszélgetésbe vegyülve sütkéreznek a ház körül. Be
lülről pompás ebédillat árad.

Szemlélődésem közepette egyszerre csendes botránkozással látom, hogy 
ide is eljutnak azok, akiknek az utazás, kirándulás, turistáskodás csak divat 
dolga. Nem elégesznek meg azzal, hogy levelezőlapjaikat lepecsételik a mene
dékház bélyegzőjével, még Baedekerük megfelelő lapjait, sőt aluminiumkula- 
csaikat is teleütögetik pecséttel. Még egy kis tallózás a vendégkönyvben, mi
előtt lefelé indulnánk. Birodalmi német és olasz a legtöbb, magyar ebben az 
évben még nem járt itt. Nem hágy békén a kíváncsiság, visszalapozok, mikor 
bolyongott erre utoljára honfitárs. Dr. R. Titus Budapestről 1933 augusztus 
29-én és 30-án járt a Zebru és Cevedale csúcsán.

Kissé szégyellem, de a mi magassági rekordunk csak 2800 m volt. Nem 
időzhetünk tovább, hív a túlsó völgy, ahol az emberi alkotás nagyszerűsége 
a természet fenségével párosul.

Gomagoinál, ahol a Sulden völgy elágazott, a régi osztrák erődöt most

2. A Citta di Milano menedékház (2694 m) és környéke. A menedékház irányában a Königspitze 
oldalába mélyedö karvölgyböl kis függögleccser ereszkedik le. A kép baloldali hátterében a Sulden 
gleccsert tápláló firnmezők. Kb. a menedékház magasságában jól láthatók a Sulden gleccser ke

resztrepedései.
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3. A Stilfsi hágóra vezető út az Ortler felöl.

friss drótakadály övezi. Nemcsak jelképe, hanem hirdetője is annak, hogy az 
itt kezdődő út mindig és elsősorban katonai célokat szolgált. Építésében azért 
gazdasági szempontok is közrejátszhattak, mert ez a legrövidebb közút Inns
bruck és Milano között.

A 2760 m magas Stilfsi (Stelvio) hágón átvezető út a vasútépítés kor
szaka előtt készült s az akkor még osztrák Lombardiát fűzte a császárság 
többi tartományához. Két hírességét ma is megtartotta, egyrészt még ma is 
Európa legmagasabbra vezető, technikailag zseniálisan megoldott műútja, 
másrészt olyan gyönyörű hegyvidéken vezet át, amelyhez fogható Svejcban 
is kevés akad. Közvetlen közelről élvezhetjük a gleccserek és havasok zordon- 
ságát; még tíz lépést sem kell gyalogolni ehhez.

A merész és a maga nemében páratlan utat Carlo Donegani bresciai 
építész tervei szerint 1820-tól 1825-ig építtette meg az osztrák kormány. Az 
építés tökéletességét bizonyítja, hogy az eredetileg is öt méter széles út egyes 
szakaszainak, főleg kanyarulatainak kiszélesítésétől eltekintve, változatlanul 
alkalmas volt később az autóforgalom számára is. Ha figyelembe vesszük, 
hogy a legfelső szakasz nyáron is csak két hónapig s akkor sem teljesen hó
mentes, az öt év nagyon rövid idő volt a megépítésére, igaz ugyan, hogy néha 
2000 munkás is dolgozott rajta. A kietlen környezetben ekkora embertömeg
nek ellátása abban az időben nagy feladat lehetett. A Stilfsi hágón az Alpok 
egyik legrégibb útja vezet át, egyidős a Simplon, Splügen, St. Gotthard, Arl
berg utakkal. A Spondinig és Bormio közötti kb. 25 km-nyi egyenes távol
ságot és az Adige völgyéből a hágóig emelkedő 1875 m-nyi magasságkülönb
séget 50 km hosszan 84 kanyarulattal küzdötték le. A nagyon éles fordulókat 
a modern forgalomra való tekintettel átalakították és ha az út megerőltető is, 
de veszélytelen (3. kép). A kanyarulatok közvetlenül a hágó előtt annyira tor
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lódnak, — hét kilométeren huszonöt — és olyan meredeken kígyóznak, hogy 
felülről az egész utat egyszerre nem is lehet látni.

A Stilfsi hágó európai hírű. Évente: kb. 10.000 autó fordul meg rajta, 
nem is szólva a motorkerékpárokról. S mindez 2—3 hónap alatt, hiszen a csak 
júniusban felszabaduló utat október elején az első nagyobb havazás megint 
elzárja.

Az út igazi szépsége á  2 km hosszú Trafói falu után — ez is olyan, 
mint Solda — bontakozik ki. Sűrű fenyvesek között, a háttérből előcsillogó 
hómezőkkel, sziklák tövében olyan az út, mintha örökös kanyarulataival az 
eget ostromolná. Rocca Bianca szikiafokán végre elénk tárul az Ortler-től 
a hágóig az egész gerinc. Szemben az Ortler hatalmas tömege (4. kép), a kö
zeli Madatsch fekete sziklapiramisa, hátrább a Schneeglocke, a Trafoier Eis- 
wand s a többi csúcs. Meredek lejtőiken pedig ott függenek a megmerevedett 
jégfolyamok. Szebb helyre valóban nem tehették volna Josef Pichlernek, az 
Ortler csúcs első diadalmas megmászójának (1804) emlékkövét.

Az út most már az erdőhatáron felül, a kopár lejtőkön kapaszkodik, s a 
kanyarulatokban hol a hágó, hol pedig a mély völgyfenék felé fordulva ismét
lődnek a képek. De minden ismétlődés ellenére unalmassá sohasem válnak. 
A meredek lejtőn — alig 4 km távolságon 2300 méter szintkülönbség! — a 
gleccsereken alig van moréna s így a tiszta gleccserek itt sokkal szebbek, 
mint a Sulden völgyben. A fekete sziklák élesen válnak el a fehér hómezők
től. Ez a különösen fekete szín komor hangulatot áraszt s erős ellentétével 
valami zordon fenséget kölcsönöz az egész völgynek.

2188 m magasságban elérjük a Franzenshöhét (rna Sotto la Stelvio); 
nevét Ferenc császár 1832-i látogatásának köszöni. A házcsoport vaskos épü-

4. Trafói fölött, a Stilfsi hágónak kapaszkodó út. Középen azi Ortler 3902 m magas csúcsa. Tőle 
jobbra az Ortler gleccser firngyüjtő területe, az Ortler gleccserrel. A firnmezöből kiemelkedő szi

getszert'! sziklagerinc az ú. n. nunatakok.
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5. A Stilfsi hágó (2760 m). Elől a szálló, jobbra a Dreisprachenspitze (Pizzo Garibaldi, 2841 m), 
a legégett szállóval. A lejtőn lövészárkok. A háttérben a törmelékbe temetett Umbrail alatt a

svejci határ.

létéi a Gotthard, vagy Bernina menedékházaihoz hasonlítanak. Régebben sok
kal hangosabb volt a vendéglő környéke, mert a hágó előtt ez volt az utolsó 
megálló- és pihenőhely. Hiába, a régi postakocsik kürtjeinek dallamát nem 
helyettesíti az autótülkölés. A világháborúban a Franzenshöhe a Stilfsi hágó 
frontszakasza mögött az utánpótlás legfontosabb állomása volt. Drótkötél- 
pálya vezetett ide a Trafói völgyből s innen újabb kötélpályák indultak a 
3000 méteres magasságban húzódó állásokhoz.

Maga a Stilfsi hágó egy 3000 m-es gerinc nyeregszerű mélyedése (5. kép). 
Annyira meredeken lejt, keletnek és nyugatnak egyaránt, hogy alig marad 
hely egy-két ház számára. Az egyik szálló, amelyet a világháborúban szétlőtt 
régi helyébe építettek, közvetlenül a keleti párkány meredélyén áll; a most 
épülő második már nyugat felé néz. Délre hatalmas firnmezők, végső nyúl
ványaik egészen a szállók mellé érnek, úgyhogy a júliusban is vígan síelők 
szobájuktól egy-két percnyire már fel is csatolhatják a sítalpakat. A pompás 
napsütésben csak úgy nyüzsög a hegyoldalon a sok síelő és a hágótól másfél 
órányira már új menedékházat is építettek a részükre. Északra meredek lejtőn 
rossz ösvény vezet fel a Cima Garibaldi — azelőtt Dreisprachenspitze — 83 
méterrel magasabb csúcsára. Régi nevét az itt összeékelődött három ország 
— Olaszország—Ausztria—Svájc — és a három nyelvterület — olasz, német 
és ratoromán — határától kapta. A háborúban leégett, különben már svejci 
területen lévő szálló ma is romokban hever; előtte drótkerítés mellett olasz 
katonák állnak őrt, a határt itt nem szabad átlépni.

A mély völgyek felett gyönyörű kilátás nyílik innen az Ötzthali havasoktól 
a Bernináig. Az osztrák határ messze elkerült innen, de a szemünk mégis 
három országba kalandozik. Nyugatra a Stilfsi hágó és Umbrail csipkézett 
gerince között, mint valami repülőgépről felvett kép, terül el az Umbrail hágó, 
ahol 2500 méteres magasságban kettéoszlik az út. Az olasz tavak felé vezetőt

á
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elnyeli a Braulio vad szurdoka, Svejc felé azonban még egy jó darabig látni 
az aláereszkedő szerpentineket. Az új svejci vámház előtt a határon mindenfelé 
lövészárkok és állások kettős sora, az olasz és svejci háborús óvintézkedé
sek emléke.

A régi osztrák határ mentén a dróthálóval összekötözött kövekből, beton
ból épített fedezékek omladozó maradványai már nem a semleges állam nyu
galmát féltő óvintézkedésekre emlékeztetnek, hanem ezernyi szenvedés néma 
tanúi. Vájjon kik védték a front legvégső csücskét itt, ahol egyszerre kellett 
küzdeni az ellenség és a természet ellen? Kérdezősködni szeretnék, de nincs 
kitől. Közvetlen a Dreisprachenspitze csúcsa alatt kelet felé aztán felfedeztem 
egy fehér márványtáblát — 1918-ban emelték —, az mindenre feleletet adott. 
Magyar- és németnyelvű szöveg felett, a magyar és osztrák korona között „K“ 
betű hirdeti boldogult Károly király emlékét.

Azt hiszem, az emlékkőre vésett sorok megérdemlik, hogy a már töredező 
márványtábláról, legalább részben, idekerüljenek:

„Mindhalálig híven császári és apostoli királyi legfőbb hadurához, híven 
hazájához és szülőföldjéhez, dicső őseihez méltóan védelmezé a 29. magyar 
Laudon gyalogezred IV. tartalékzászlóalja a világháború 1915., 1916., 1917. 
és 1918. küzdelmes éveiben, Kátal százados, majd Kunze alezredes vezénylete 
alatt a Stilfser Joch hágóját a Dreisprachenspitze—Scorluzzo—Nagler—Krys- 
tallkamm hóboritotta kietlen jeges bástyáit dicsőséggel több mint 40 ütközet
ben, egy lépést sem hátrálva a bátor ellenség előtt.------ -—“

Bernina felől villámok cikáznak, sötét viharfelhők gomolyognak a hágó 
felett, mire leszáll az alkony.

Az étterem barátságos meleget árasztó kandallója mellől gondolataink 
messze szállnak Magyarország hű fiaihoz, akik egykor ezeket a kietlen szik
lákat öntözték vérükkel. Délmagyarországiak voltak. Vájjon melyik szenvedésük 
volt nagyobb: amit akkor a természet mostohasága, vagy amit most az emberi 
elvakultság mért rájuk?

H O G Y A N  H Ó D ÍT O T T Á K  M E G  A Z  O R O S Z O K
S Z IB IR IÁ T  ?
Irta S ta n c z  E rn ő  dr.

Szibiria neve alatt ismerjük az Ural hegységtől a Csendes óceánig hú
zódó, orosz uralom alatt lévő területet. Ázsiának több mint a negyed része 
s Európánál is egy negyed résznyivel nagyobb. Sok magyar családot szomorú 
emlékek fűznek ehhez a földhöz. Sokaknak a hozzátartozóit tartotta vissza 
örökre azok közül, akiket a világháború véres zivatara idesodort. Régebben, a 
szakembereket kivéve, igen keveset tudott a művelt magyar közönség a Föld
kerekségnek erről az óriási területéről. Száműzöttek szenvedései, ólombányák, 
kegyetlen hideg, végtelen, sivár hómezők, medvék, farkasok társultak a kép
zeletben Szibiria nevének hallásakor. Pedig csodálatos, kincsekben gazdag 
földje a világnak!
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Az oroszok már nagyon régen ismerték, akkor, amikor az orosz hatalom 
még a bölcsőjében sem ringott. Az orosz történelem úgynevezett részes feje
delemségeinek korában már ellátogattak az Uralon túli vidékekre az orosz ke
reskedők, s onnan értékes prémekkel, mammutcsontokkal és rozmáragyarakkal 
gazdagon megterhelve tértek vissza. Az orosz krónikáknak első ilyen erről 
szóló feljegyzése az 1096-ik évből való még, tehát abból az időből, amikor a 
keresztes hadjáratok éppen hogy megindultak. Mikor azután Moszkva hatalma 
alá kényszerítette az összes orosz részes fejedelemségeket, megalapítva az egy
séges nagy-orosz államot, s a tatárokat kiszorította Európából, mindközelebb 
tolta határait az Ural hegységhez. Majd rákerült a sor az Ural hegyláncán túl 
fekvő földek meghódítására is.

Szibiria, vagy amint az oroszok hívják, Szibir meghódítása a kozákok 
nevéhez fűződik. Ennek a mi régi hajdúinkhoz hasonló katonai szervezetnek 
igen sokat köszönhet az orosz birodalom terjeszkedése szempontjából. Az igaz, 
hogy szilajságukkal igen sok gondot is okoztak a kozákok a mindenkori orosz 
kormányzatnak. Ázsia nagy részének, főképpen pedig Szibiria feltárásával el
vitathatatlan érdemeket szereztek maguknak a földrajztudomány terén is. 
Ugyanolyan nagy szolgálatokat tettek a Föld megismerésének terén a szára
zon, mint a nagy felfedező, tengerjáró népek hajósai a világtengereken. Az 
oroszok előszeretettel nevezik roppant nagy birodalmukat „szárazföldi óceán“- 
nak. Ezt a szárazföldi óceánt pedig először a kozákok szelték át apró csónak
jaikkal és fürge lovaikkal egész a Csendes óceánig, emberfeletti nélkülözé
sekkel és az őslakók ellenállásával, meg a minden képzeteket felülmúló hideggel 
küzdve folytonosan. A spanyol conquistadorokhoz hasonló eréllyel nyomultak 
előre, veszélyt és fáradságot nem ismerve, csakhogy az ő szemeik előtt nem 
lebegett a kincseiről mesés „Eldorádó“ ködképe. A harcvágy és a fehér cár 
hatalmának a kiterjesztése újabb és újabb földekre, voltak a rúgói Észak- 
ázsia vadonjait felkutató vállalkozásaiknak. 1581— 1648-ig, tehát nem egé
szen hét évtized alatt eljutottak az Uraitól a Behring szorosig.

Jermak Timofjejevics kozák atamán kezdte meg Szibiria meghódítását. 
Ezért Rettenetes Iván cártól a Szibiria hercege címet kapta. Származásáról na
gyon keveset, mondhatnám semmit sem tud az orosz történelem. Több társá
val együtt réme volt a Volga és Don vidékének; nemcsak a kereskedőket, 
hanem a Rettenetes Iván cár udvarába igyekvő ázsiai országok követségeit, 
sőt még a cár kincstári szállítmányait is kirabolta. Ezért kegyvesztett lett Iván 
cárnál és többi kozák atamán (kapitány) cinkosaival együtt a vérpad várt 
volna reá — ha el tudták volna fogni. Ezt a mindenre elszánt kozákkapitányt 
szólították fel a Sztroganov fivérek, a dúsgazdag permi kereskedők, akiknek 
egyúttal az a feladat jutott osztályrészül, hogy a voguiok, osztyákok és tatá
rok ellen az akkori Oroszország északkeleti határait megvédjék, hogy lépjen 
a szolgálatukba. 1579-ben azután 540 elszánt kozákkal együtt jelentkezett Jer- 
mák a Sztroganov fivéreknél, Permben. Ezzel a maroknyi haddal indult hódító 
útjára Jermák atamán. Az akkori orosz határszéli falvakat folyton nyugtalanító 
rabló vogulokat szétverve és üldözve, átkelt az Uralon s 1581-ben Kucsum, 
szibiriai tatár uralkodó országa ellen intézett támadást. Dacára annak, hogy 
az ágyúk és puskák tüze határtalan rémületet keltett az őslakosok között, 
mégsem volt könnyű feladat az ország meghódítása. A szibiriaiak kemény el- 
lentállást fejtettek ki. Behúzódtak, miután belátták, hogy a nyílt csatákban 
nem igen tudnak kellő ellenállást kifejteni a kozákokkal szemben, az erdők-
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kel berágott megerősített helyeikre, ahonnan azután igen nehéz volt őket ki
piszkálni. Hosszas harcok után sikerült Kucsum fejedelem megerősített főváro
sát, Iszkert, vagy más néven Szibirt elfoglalni. Jermák a menekülő Kucsum 
fejedelmet üldözve, eljutott olyan vidékre, ahol már csak fagyos pusztaság te
rült el előtte, azaz a tundrák földjéig. A legyőzött osztyák hercegeket adófize
tésre kényszerítette s hüségesküt véve ki tőlük, visszatért Szibir városba. Kolyco 
atamán társát pedig, aki előző féktelenségei miatt halálra volt ítélve, elküldte 
Iván cárhoz, hogy Szibirországot hódolattal felajánlja neki. A hűtlenség bű
nébe esett kozákok levezekelték bűneiket s készek meghalni, akár az új hősi 
harcok mezején, akár pedig a vérpadon, ahogy az a cárnak és Istennek kedve
sebb, — írta a cárhoz intézett hódoló levelében. A cár megkegyelmezett az új 
ország megszerzése fölötti örömében. A követet kegyeivel halmozta el. Jer- 
mákot hercegi rangra emelte, díszpáncélokat, ezüst serleget s a saját palást
ját küldte neki ajándékul. A Sztrogonovok sürgetésére pedig 500 lövészt kül
dött neki segítségül. A harcok azonban tovább folytak. A kozákokat azonkívül 
tizedelte a fellépő cingu, a skorbut is, úgyhogy ismételten segítségért kellett 
folyamodniok. Maga Jermák is a folytonos harcok áldozata lett. Egyízben 50 
kozákkal üldözőbe vette Kucsum fejedelmet. Ennek emberei egy éjjel az Irtis 
partján meglepték őket s csak egynek sikerült közülük Iszker városába mene
külnie. Jermák maga az Irtisbe vetette magát, hogy úszva érje el a csóna
kokat, de péncélja lehúzta s a folyamba fulladt. Később a szibiriaiak kifogták 
s amint a krónika feljegyezte, felismerték őt a páncélján lévő nagy arany sas
ról. Nagy örömöt okozott mindenütt halálának híre az őslakosok között, még a 
legtávolabb lakó osztyák hercegek is eljöttek, hogy örüljenek pusztulásának. 
Pánoélingét egy bálványnak ajánlották fel. Ruhájának többi darabján a 
papok osztozkodtak. A hagyomány szerint a mohamedán papság titokban tartja 
még ma is eltemetésének a helyét. Szibiria meghódítójának emlékét még 
ma is nagy tiszteletben tartják. Tobolszkban Szibiriában, de a donkozák föl
dön, Novocserkaszkban is szobrot emeltek neki. Jermák zászlóit szent ereklye
ként őrizték. Az orosz polgárháborúban az egyik városból a másikba vitték a 
vörös csapat elől a szent zászlókat. Hogy mi történt az öt legendás zászló
val, nem tudom. Szibir-Tatárország meghódításánál még nem álltak meg a 
kozákok. A XVII. század első éveiben már a Jenyiszej folyam mentén alapít
ják állomásaikat. De párhuzamosan folyt az oroszok előnyomulása a száraz
földivel a Jeges tengeren is. Partjain Mangazej városát alapították, ez a város 
nagy szerepet játszott az egykori orosz északi-jegestengeri kereskedelemben. 
A Léna folyam vidékére jutva Jakutszkot erősítették meg főképpen. Jakutszk 
lett azután további előnyomulásuk kiindulópontja. Innen indították útra a Je
ges tenger és Lamut tenger (Ochotszki tenger) felé expedícióikat. Sőt a ja- 
kutszki kozákok érték el először a Behring szorost is. Sokáig azt hitték, hogy 
az orosz szolgálatban álló Behring dán tengerész érdeme a szoros felfedezése. 
A XVIII. század harmincas éveiben azonban Miller orosz akadémikus a ja- 
kutszki levéltárban rábukkant Gyezsnyov kozák atamán expedíciójának le
írására, s ebből kitűnt, hogy Gyezsnyov már 1648-ban elérte Ázsia északkeleti 
csúcsát. 1647-ben indultak el Jakutszkból s a Kolima folyóig lóháton tették meg 
az utat. Innen a kocsoknak nevezett apró hajókon folytatták útjukat s megke
rülvén a most már Gyezsnyovnak nevezett fokot, eljutottak egészen Kamcsatka 
partjaira, bebizonyítva, hogy Ázsia és Amerika nem összefüggő kontinens. 
Az expedíció tagjai nagyrészt elpusztultak, egyrészük pedig elszakadt Gyezs- 
nyovtól, csak 12 ember maradt vele. Ez a maroknyi csapat folyton harcolva az



őslakó korjákokkal, az Anadir folyó torkolatánál cölöpvárat épített s az orosz 
állam birtokába vette a vidéket.

Jakutszk volt a támpontja egyúttal a kozákok dél felé irányuló előnyomulá
sának is, ahol azután a kínai birodalom határaihoz érve, elvetették a magvát 
annak a politikai helyzetnek, amely napjainkban oly fenyegetővé fejlődött az 
úgynevezett mandzsuriai kérdéssel kapcsolatban.

-
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M ILYEN M ESSZE LÁTNI A H EG YEK RŐ L ?
Irta Aujeszky László dr.

Matolay Tibornak a Földgömb ezévi 4. számában rendkívül érdekes cikke 
jelent meg „A látóhatár kiszámításáról”.

Mivel ez a kérdés nemcsak a turisták számára fontos, hanem a magam 
szakmájában (az időprognosztikában) az utolsó évek kutatásai nyomán gya
korlati tekintetben is rendkívüli jelentőséget nyert, azért legyen szabad vele 
újból és más oldalról is foglalkoznom.

Mint ismeretes, a meteorológia rohamos fejlődésének egyik főforrása az 
ú. n. levegőfajták fogalmának bevezetése volt. A földfelület más és más vidé
keiről származó légtömegek lényegesen eltérő sajátságúak és sajátságaikat 
helyváltoztatásaik után is meglepően makacs módon tovább őrzik. Ha arktikus 
eredetű légtömegek kerülnek hozzánk, azok egészen másfajta időjárási jelen
ségeket tesznek lehetővé, mint a szubtrópusi származásúak; a téli monszun 
kontinentális levegőfajtái egészen másokat, mint a téli enyhe tengeri levegő
fajták. A légkör bonyolult mozgásai gyors egymásutánban és a legvegyesebb, 
legszeszélyesebb sorrendben sodorják hozzánk a legkülönbözőbb eredetű leve
gőfajtákat; azért a bekövetkező időjárást előre jelezni elfogadható pontosság
gal csak azóta tudjuk, mióta módunkban áll a hozzánk közeledő összes levegő
fajták finomabb szerkezetét azonnal felismerni.

A korszerű meteorológus egyik legfontosabb feladata tehát az Európa 
felett jelenlevő összes levegőfajták minőségét állandóan szemmel tartani. Ez 
igen sokféle légköri tünet észlelése útján történik*; de ezek egyik legértéke
sebbje a légkör átlátszóságának állandó ellenőrzése.

Ezek a tények bírták az összes országok meteorológiai intézeteit arra, 
hogy az utóbbi évek folyamán észlelőhálózataik egész területén rendkívül ki
terjedt látótávolság-észleléseket rendszeresítsenek. Ma Európában több ezer 
olyan meteorológiai észlelőhely dolgozik, ahol napjában legalább három alka
lommal (de sok helyen óránként is) megállapítják a pillanatnyilag fennálló 
látástávolságot, hogy a megfigyelt értékeket telefonon, vagy rádió útján azon
nal jelenthessék az illető ország időjelző központjába.

Valahányszor a meteorológus egy új ilyen észlelőállomást rendez be, min
dig szemben találja magát azzal a kérdéssel: hol fekszik az észlelő pont látó-

* Mint pl. a felhők alakja, a függőleges hőcsökkenés mértéke, a csapadék minősége,, 
a szél sírna vagy lökéses jellege, a levegő páratartalma, elekromos jelenségek, a foly
tonos időjárási elemek differenciálhányadosai („tendenciája”) stb.
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határa? Mert a látásészlelő állomások működése azon alapszik, hogy az ész
lelőhely környezetében nagyszámú ú. n. cé lp o n to t szemelünk ki, amelyek külön
böző távolságokban fekszenek.

Mivel a látás tisztaságát helyi zavarok (füstforrások) és a Nap állása is 
befolyásolhatják, azért a korszerű meteorológiai látásészlelőhelynek m in d en  ol
da lá n  kell megfelelő távolságú célpontoknak rendelkezésre állniok. Okvetlenül 
kell jól felismerhető célpontokkal rendelkeznünk az észlelőhelytől 10 km, 20 km 
és 50 km távolságban; mert a határtávolságok segítségével lehet megvizsgálni 
a közbeeső levegőfajta szennyezettségét és egyéb fontos szerkezeti tulaj
donságait.

Ezzel el is érkeztünk arra a pontra, ahol a látóhatárra vonatkozó számí
tások közvetlen gyakorlati alkalmazást nyernek. Adva van két kimagasló pont 
(hegycsúcs, vagy torony), amelyekről eldöntendő, vájjon az egyikről látni-e 
a másikat.

Az idézett cikk nagyon helyesen kiemeli, hogy ezt a kérdést nem lehet 
elbírálni egyszerűen csak azzal, hogy lemérjük a két pont vízszintes távolságát 
és azután megnézzük, vájjon ez a távolság belül fekszik-e az alacsonyabbik 
pont számára kiszámított látóhatáron, vagy sem. Például: M a to la y  számításai 
szerint a Dobogókő látóhatára csak 100 km, de mégis látni lehet róla a 190 km 
távolságú Tátrát. Ez a látszólagos ellentmondás onnan származik, hogy a 
látóhatár számított értéke csak a tenger szintjében levő célpontokra érvényes, 
de nem a magasra emelkedő tárgyakra. A Dobogókőről nem is lehet látni a 
Tátra alját (még akkor se lehetne, ha közben akadályok nem volnának!), ha
nem csak a hegység magasabb részeit.

Az idézett cikk kiemeli ezzel kapcsolatban, hogy a Tátra nem fekszik ugyan 
a Dobogókő látóhatárában, de a Dobogókő talppontja viszont még beleesik a 
magasabb tátrai csúcsok látóhatárába, még hozzá épen annak a szélén van. 
Ebből látszólag annak kellene következnie, hogy „ha csak néhány kilométerrel 
esnék közelebb ez a híres kilátóhegy Budapesthez, már nem lehetne tetejéről 
látni a Tátrát és korántsem volna olyan nagy híre a turisták világában”.

Ezen a ponton azonban egy tévedés csúszott be a gondolatmenetbe. Azért, 
mert egy célnak a talppontja látóhatárunkon túl esik, még nem következik, hogy 
azt a célt nem láthatnók: fe lté v e , hogy a cél elég magas. Ha Dobogókő pl. a 
Margitsziget helyén emelkednék, akkor igaz ugyan, hogy a Tátrából már nem 
lehetne látni a Dobogókő a ljá t, de még látni lehetne a Dobogókő lejtőjének 
nagy részét és okvetlenül látni lehetne a csúcsát.

Ezt az állításunkat, az előrebocsátottakon kívül, még kétféle módon akar
juk igazolni.

Az egyik érvünk tisztán kísérleti jellegű. Ugyanis Budapest felett úszó 
légi járművekről, amelyek a Dobogókő szintjénél nem jártak magasabban, tudo
másom szerint már csakugyan látták a Tátrát. Persze csak azokban az arány
lag ritka időjárási helyzetekben, amikor a légkör alsó rétegei eléggé átlátszóak 
voltak.

De elméleti úton is igazolhatjuk, hogy a Budapest felett néhány száz mé
ter magasan úszó légi járműből látni kell a Tátrát, valahányszor a légköri fel
tételek megvannak ehhez. Nem untatjuk olvasóinkat mathematikai fejtegetések
kel, csak a végeredményt közöjük: rövid meggondolással (amelyet a Matolay- 
féle szemléletes ábrán is elvégezhetünk) arra az eredményre jutunk, hogy ké t
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magaslati pont mindaddig kölcsönösen láthatja egymást, amíg távolságuk nem 
nagyobb, mint a látóhatárértékükböl alkotott összeg *

Például: A Matolay-féle első táblázat értelmében a Tátra 2500 méteres 
magasságában álló észlelő látóhatára 190 km, a Dobogókőé pedig 100 km, a 
két látóhatár összege 290 km. Ezek szerint a Tátrát nemcsak akkor lehetne még 
látni, ha a Dobogókőt a Margitszigetre költöztetnők, hanem elég tisza időben 
még akkor is, ha a kilátóhegyet pl. Bajára telepítenők át.

Az ilyen kérdések csak addig látszanak fantasztikusnak, amíg úgy fogal
mazzuk meg őket, mintha hegyeket akarnánk áthelyezni. De rögtön kitűnik 
gyakorlati fontosságuk, ha az időjelző meteorológus, vagy a turista, vagy az 
idegen országban tájékozódást kereső repülő szemével tekintünk rájuk.

Az előadottakból két tanulságot kívánunk levonni, mintegy kiegészítésül 
ama késégtelenül nagyszámú olvasótársunk számára, akiknek figyelmét Matolay 
Tibor mesterien megírt cikke felébresztette a látóhatárral kapcsolatos bonyolult 
kérdések iránt.

Az egyik: hogy két kiemelkedő tárgy akkor is kölcsönösen látható lehet, 
ha egyiknek a talppontja sincs belül a másiknak a látóhatárán. A másik: hogy 
a kirándulások céljának megválasztásánál — ha élvezni akarjuk a távoli kilá
tás örömeit — nemcsak az egészen durva időjárási körülményekre kell tekin
tettel lenni (mint pl. szél, zivatar, utak állapota, lavinaveszély, stb.), hanem 
ezenfelül nagyon érdemes arról is tudomást vennünk, hogy mikor juthatnak 
hozzánk olyan levegőfajták (frissen beáramlott kontinentálarktikus légtöme
gek), amelyek az átlagosnál sokkal jobb látáslehetőségeket biztosítanak.

I R O D A L O M .
Stein Aurél: Ősi ösvényeken Ázsiában. Három kutathat am Ázsia szívében 

és Kína északnyugati tájain. Angolból fordította Halász Gyula. 148 képpel és 
1 térképpel. 248 o. Budapest, a Magyar Tudományos Akadémia kiadása, 1934.

Stein Aurél, a magyar születésű kiváló ázsiai kutató, több útleírásban és a 
szigorúan vett tudományos munkák egész sorozatában dolgozta fel középázsiai 
utazásainak és kutatásainak eredményeit, tapasztalatait. Útleírásai magyarul

* Bizonyos időjárási viszonyok között még ez alól a szabály alól is van kivétel, 
amennyiben alkalmas meteorológiai helyzetben két olyan pont is láthatja egymást, amely 
a megjelölt távolsági korlátnál messzebb van egymástól. Ez az eset a légkör rendellenes 
hőmérsékleti rétegezödése alkalmával következtetik be. A légkör sugártörő képessége 
ugyanis korántsem állandó, mert az egymás fellett fekvő légtömegek szakadatlanul vál
toztatok vastagságukat és hőmérsékletüket. Egyik napon éles hőmérséklet-ugrások réte
geződnek egymás fölé, máskor ismét (pl. viharos időben) egyenletes höcsökkenést talá
lunk a légkör nagy magasságáig. Ezért a légköri sugártörés hatása nem fejezhető ki 
állandó tényezővel, mint az optikai képletekben közölni szokták, hanem az időjárással 
együtt rohamosan változó mozzanatot képvisel. Kivételes légköri rétegeződés alkalmával 
a sugártörés ritka távolbalátást tehet lehetővé. (Irodalom: W. J. Humphreys: The Physics 
of the air. New-York, 1929. — A. Heim: Luftfarben, Zürich, 1912. — A. E. M. Geddes: 
Meteorology. London, 1921. — G. Pertner—F. Exner: Meteorologische Optik. Wien— 
Leipzig, 1912. — W. 1. Milham: Meteorology. New-York, 1929, — H. H. Clayton: World 
weather. New-York, 1923.) így pl. hbelt érdemlő adatok vannak rá, hogy 1798 július 
26-án a délangliai Hastings-ból, a rendellenes meteorológiai viszonyok következtében, 
látni lehetett Franciaország partjait; de sem azelőtt, sem azóta nem tapasztalták ezt a 

jelenséget.



is megjelentek, de pl. a „Romvárosok Ázsia sivatagjaiban“ c. kötet már régóta 
elfogyott, s ettől eltekintve is nem egy fontos részlete Stein Aurél utazásainak 
ismeretlen maradt a nagyközönség előtt. Ezért valóban hézagpótló müvet üd
vözölhetünk ebben a legújabb könyvben, amely összegezve ismerteti a kiváló 
tudós három nagyjelentőségű kutatóútját Középázsiában és északnyugati Kí
nában. 1928-ban Stein Aurél elkészült a Belső-Ázsiában végzett kutatások ered
ményeinek feldolgozásával s jóllehet nem volt szándékában megpihenni, hanem 
újabb feladatokat tűzött maga elé India és Perzsia, Belucsisztán és Afghánisz- 
tán határvidékein,* mégis maradt ideje arra, hogy eleget téve az amerikai Har
vard egyetem meghívásának, előadássorozatban ismertesse addigi kutatásait. 
A jelen munka angol eredetije ezeknek az előadásoknak köszönheti létrejöttét. 
Összefoglalásról lévén szó, Stein Aurél ezúttal nem időrendben és az utazá
sok egyes állomásainak sorrendjében dolgozta fel anyagát, hanem végigve
zeti az olvasót három útjának lényeges tudományos eredményein, felfedezésein 
és élményein. Rendkívül gazdag anyag ez. Hét esztendő küzdelmeinek és ered
ményeinek summája. A H in d u k u s , a P á m iro k , a T a k la m a k á n  sivatag, a T ien  
S a n  és K u n  L u n  hegységeknek a nagy sivatagot határoló szegélyei, a P e i S a n  
vidéke, U ru m csi és T u r já n  környéke, végül a K a n su  vidék látták a törhetetlen 
erejű kutatót és karavánját. Stein Aurél egyidejűleg több tudományág céljait 
szolgálta kutatásaival. Elsősorban régészeti és művelődéstörténeti felfedezései 
és megállapításai járultak hozzá nagymértékben e területek kulturális múltjának 
felderítéséhez, de Stein mint geográfus is nagy szolgálatokat tett a tudomány
nak: nagy kiterjedésű területeket térképezett elsőnek és e területek földrajzi át
kutatása és megismertetése is jelentős szerepet jászott feladatában.

A Magyar Tudományos Akadémia kitűnő szolgálatot tett a tudományos 
eredmények iránt érdeklődő közönségnek azzal, hogy Stein Aurélnak ezt a mond
hatni reprezentatív jellegű munkáját íefordíttatta és méltó köntösben kiadta. A 
fordítás H a lá sz  G yu la  munkája s olyan közvetlenül hat, mintha a művet ere
detiben magyarul írták volna. Halász Gyula évtizedek óta közeli irodalmi és 
személyes kapcsolatban áll Stein Auréllal, minden jelentős munkáját ő ültette 
át magyarra s ezért oly alaposan ismeri nemcsak a kiváló tudós egész kuta
tási területét, hanem írói intencióit is, hogy valóban teljesértéküt nyújthat for
dításával. A könyv kiállítása a legjobb külföldi kiadványok színvonalán áll, s 
különösen a szép és nyomdatechnikailag kifogástalan illusztrációk érdemelnek 
elismerést.

Stein Aurélnak ezt az összefoglaló müvét ismernie kell mindenkinek, akit 
Ázsia, a Kelet és Nyugat ősi kulturális kapcsolatai, s a magyar születésű vi
lághírű tudós eredményei érdekelnek. B a k ta y  E rv in  d r .

IS M E R T E T É S E K  É S  H ÍR E K  M IN D E N F E L Ő L .
Novája-Zemljai kutatások.

Az orosz sarkkutató intézet gazdaságföldtani kutatásairól Novaja-Zemlján 
már volt szó a Földgömbben (1934 márc. 3. szám). A kutatók a partvidék 
áttanulmányozása után a sziget hegyvidéki részén kerestek ásványi kincseket.

* Azóta Stein Aurél e feladatokat a legutóbbi évek kutatásaival meg is oldotta és 
újabb felfedezésekkel segített tisztázni sok fontos művelődéstörténeti és régészeti problé
mát. Ezekről a Magyar Tudományos Akadémia meghívására Budapesten előadást is tar
tott, f. é. október 11-én.
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Kevés bitumenes meszet, aszfaltot és kőolajat találtak, de azok olyan szegénye
sek, hogy gyakorlati értékük szinte a semmivel egyenlő. B . B .

A „Szibirjakov” 1932-i kutatóútjának tudományos eredményei.
Az orosz sarkkutató intézet az állam támogatásával 1932 nyarán a „Szi

birjakov“ jégtörőn tudományos kutatásokat végzett az Északi Jeges tengerben. 
A kutatás főcélja annak a megállapítása volt, hogy lehet-e az Északi Jeges 
tengerben Északeurópa és Északázsia partjai mentén állandó kereskedelmi 
hajójáratot beállítani. Ennek a tisztán gazdasági jelentőségű célnak az érdeké
ben a világhírű Schmidt J. professzor vezetése alatt álló expedíció tengertani 
és éghajlattani megfigyeléseket gyűjtött, mert ezeknek az adatoknak az érté
kelése adhat csak feleletet arra a kérdésre, hajózható-e és mikor hajózható 
az Északi Jegestenger.

A jégtörő júl. 28-án futott ki Arhangelyszk kikötőjéből; elhaladt a Ma- 
totcskin fok mellett., elérte a Dickson szigetet a Jenyisszej torkolatában, és innen 
a „Ruszanov“ jégtörővel együtt haladt Sverdrup sziget felé. Erről a szigetről 
topográfiai és földtani felvételeket készített az expedíció. A Kamenyev és a 
Schmidt sziget partja mentén a Tajmir félsziget legészakibb csúcsát érték el. 
Az Ujszibiriai szigeteket északról kiindulva körülhajózni nem sikerült, ezért 
az expedíció a Léna torkolata felé vette az útját. Aug. 23-án szerencsétlenség 
érte a hajót; letörött az egyik csavarszárnya. Ennek ellenére is sikerült befut
nia a Tiksi öbölbe. Itt az expedíció tudományos megfigyelőállomást rende
zett be.

Aug. 30-án a „Szibirjakov“ a Lyachov sziget mellett haladt el, majd 
szept. 3-án a Medve szigeteket érintve szept. 8-án elérte a Szevernyij fokot 
a Kolyma torkolata közelében. Utjának végcéljától, a Behring szorostól nem 
messze a Koljucsin sziget mellett ismét csavartörés érte a hajót; a hibát nagy- 
nehezen kijavították. Szept. 15-én újabb csavartörés, hozzá még motorhiba is! 
A „Szibirjakov“ nem tudta tovább folytatni az útját; befagyott a jégbe. Okt. 
1-én az „Usurie“ jégtörő vontatókötélre vette a megsérült „Szibirjakov“-ot és 
Yokohamába vontatta. Innen a jégtörő a Csendes óceánon, Földközi tengeren, 
Atlanti óceánon és az Északi tengeren keresztül tért vissza Murmanszkba. B . B .

Panzer formozai utazása.
A kantoni Szun-Jatszen egyetem német földrajzprofesszora, W. Panzer, 

dr. Eschenlohr erdészeti tanácsos kíséretében a japáni hatóságok legmesszebb
menő támogatásával a múlt év nyarán utazásokat tett Formoza szigeten. A ke
leti part déli részének kivételével az egész szigetet átkutatta. Panzer föld
rajzi tanulmányokat; a sziget legmagasabb csúcsának (Niitakayama 3950 m, 
meg is mászták) jégkori eljegesedését, a túlnyomóan mészkőből felépített hegy
ség karsztos jelenségeit tanulmányozta, rovarokat, a növényzet függőleges 
irányú elterjedésére és a bennszülöttek gazdasági életére vonatkozó megfigye
léseket gyűjtött. Dr. Eschenlohr a japániak erdőgazdálkodását tanulmá
nyozta. B . B .

Mandzsukuóról.
A közelmúltban Mandzsúriában nagy változások történtek. Japán erélyes 

beavatkozására a nyugalom és a béke mindjobban visszatér erre a sokat zak
latott területre is. Nagyon távol fekszik tőlünk ez a vidék és nem mindig tud-
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juk helyesen értékelni az újságok híreit, általában homály borong a távol
keleti dolgokon. Éppen ezért érdemes futólagosán ismertetni a mandzsuriai 
események mozgató rugóit.

Mandzsúria annyira Japán érdekkörébe tartozik, hogy az utóbbi évtize
dekben Japán a legféltékenyebb figyelemmel kísérte a mandzsuriai eseménye
ket. A kínai császárok engedélyével az oroszok Mandzsúriában meglehetősen 
berendezkedtek, vasútat építettek, Mandzsúria jelentékeny részét területen kí
vülinek nyilvánították, ott csapatokat helyeztek el és a kereskedelmet is jó
részt magukhoz ragadták. Az oroszok irányában azután Kína köztársasági ve
zetősége is jóindulatot tanúsított. Amikor Japán már túlságosan veszélyeztetett
nek látta érdekeit és elég erősnek érezte magát, két háborút is viselt Mand
zsúria miatt.

Az orosz-japáni ellenségeskedésnek 1905-ben a portsmouthi, illetve pe
kingi béke vetett véget. Japán Délmandzsuriában ugyanolyan jogokat kapott, 
mint aminőket az oroszok is élveztek. De Japánt minden érdekli, ami Mand
zsúria szomszédságában történik és óvatos figyelemmel kíséri a Kínában, Mon
góliában, Szibiriában, sőt még a kínai Turkesztánban is végbemenő esemé
nyeket. Egyetlen országnak sem érdeke annyira, mint Japánnak, hogy Mand
zsúriában rend és nyugalom legyen.

Mandzsúriát elsősorban kínaiak és mandzsuk lakják. Az 1918-ból, kínai 
forrásból származó adatok szerint Mandzsúriában 1,400.000 mandzsu élt, ez
zel szemben a mandzsu-mongol bizottság a mandzsuk számát 4,200.000-re 
becsüli. Ez a nagy eltérés az újabb keletű nagy kínai-mandzsu ellentétből fa
kad. 1911 — 12-ben a kínai forradalom „Le a mandzsu dinasztiával, fel a mand
zsukkal“ jelszóval játszódott le. Természetes tehát, hogy a kínai fennhatóság 
alatt élő mandzsuknak és mongoloknak manapság nem nagyon tanácsos nem
zetiségüket fitogtatni. A kínaiak csak a Cicikár, Aigun, Mérgén és Buhatu vá
rosok környékének, az egészen tiszta mandzsu vidékeknek lakóit vették szá
mon, máshol a mandzsuk elsikkadtak. (Eltekintve attól, hogy Kínában még 
sohasem tartottak népszámlálást, — minden adat becslés eredménye.) Ha a 
kínaiak között élő mandzsuk közül valaki be merte vallani nemzetiségét, az leg
nagyobb üldözésnek, esetleg halálos veszedelemnek tette ki magát.

Ismeretes, hogy Kínában a XVII. század közepe, a mandzsu ház uralma 
óta, a kínai birodalom előkelősége mandzsukból állott. A forradalom idején 
a tömeg elképzelhetetlen dühvei és gyűlölettel vetette rá magát a mandzsukra. 
Kantonban minden mandzsut legyilkoltak, Pekingben és más városokban pe
dig megtizedelték őket. A példa gyorsan terjedt és a mandzsuknak Mandzsú
riában sem volt nyugalmuk. A kínai köztársasági kormány megfosztotta a 
mandzsukat előjogaiktól, addigi gazdasági és szociális tekintélyüket igyekezett 
örökre lerombolni. Az ősi mandzsu birtokokat elkobozták és a különböző ke
reskedők és tábornokok javára eladták.

A jogfosztott mandzsuk a kínai birodalom üldözött páriái lettek. A mand
zsunak sohasem lehetett igaza és ha a mandzsu akár a kínai kormány, akár 
egy kínai ellen pereskedett, már előre elvesztettnek tekinthette ügyét. A kí
naiak a mandzsuk minden ellenállását vérbe fojtották. A mandzsu és mongol 
iskolákat mind bezárták, a mandzsu kultúrát erőszakkal elnyomták, ennek az 
lett a következménye, hogy ma a negyven évnél idősebb mandzsuk még a 
mandzsu nyelvet használják, de a fiatalabbak már nem ismerik a mandzsu 
írást és kínaiul beszélnek.

Természetes, hogy Mandzsukuóban a mandzsuk most már minden erővel



3 55

a régi mandzsu kultúra feltámasztásáért dolgoznak. Újra megnyitották a kü
lönböző fokozatú mandzsu iskolákat és általában megindult a mandzsu feltá
madás. Mandzsukuó és a jelenlegi állapot maradandó voltát ez a feltámadás 
is biztosítja. A mandzsuk és mongolok elméletben a kínai köztársaságot soha
sem ismerték el, az ő szemükben a császárság sohasem szűnt meg és így az 
új mandzsukuói uralkodót a legnagyobb lelkesedéssel fogadták.

De Mandzsúriában igen tekintélyes számban élnek a kínaiak is, hozzáve
tőlegesen kb. 25 millióra becsülik őket. A kínaiak csak legújabban vándorol
hattak be Mandzsúriába, mert a kínai mandzsu uralkodók igyekeztek a mand
zsuk faji tisztaságát — harci erényeik miatt — megőrizni és ezért a beván
dorlást megtiltották. Amikor a XIX. század második felében nagyon érezhetővé 
vált a munkáshiány, az uralkodók csak a férfiak időszakos bevándorlását en
gedélyezték és a mandzsu nőkkel való házasságkötést szigorúan megtiltották. 
Ilyen körülmények között a kínaiak hosszú ideig az idegenek szerepét játszot
ták Mandzsúriában. Amikor a portsmouthi béke után a japániak a délmandzsu- 
riai vasútat megszerezték és megkezdték az ország gazdasági kihasználását, 
rábírták a kínai kormányt arra is, hogy a bevándorlás szigorú feltételein vál
toztasson. Ezen a réven 1907-től kezdve a kínai munkások nagy tömegekben 
vándoroltak be.

Az új bevándorlók nagyobb része csak időszakos munkás volt és dolga 
végeztével visszatért Kínába. A kínai polgárháború kitörésétől kezdve három
millió zsold nélküli katona és kétmilliónyi bandita fosztogatott Kínában or
szágszerte, emiatt mind nagyobb számban telepedtek meg Mandzsúriában ál
landóan is a kínaiak. 1927—30 között négymillió kínai lépte át a mandzsu ha
tárt és abból több mint kétmillió állandóan megtelepedett. De azért ezek sem 
olvadtak bele a mandzsu környezetbe, még mindig külföldinek tartották és tart
ják magukat, ami kitűnik abból is, hogy halottaikat hazaküldik és a hideg 
évszakokban kínai koporsók egész légióját szállítják le a folyókon Kínába.

A letelepedett kínaiak egészen hazai szabású városrészeket építettek és 
megtartották minden szokásukat. Sőt — ez igen kellemetlen „behozatal“ volt — 
magukkal hozták Kínából az anarchiát és az erőszakoskodást is. Éppen úgy, 
mint Kínát, Mandzsúriát is kisebb közigazgatási kerületekre osztották s azok
ban egyes kínai tábornokok és ezredesek uralkodásra rendezkedtek be. Kis 
köztársaságok keletkeztek, a közbiztonsági állapotok végképpen leromlottak 
és az anarchia tobzódott, amikor Japán, hadseregére támaszkodva, hozzákez
dett Mandzsúriában a nagytakarításhoz.

A rendnek és így a japániaknak is főellenségei a banditák (hunhudzok), 
a vörös lándzsások és a kínai katonák voltak. Ez a három különböző szerzet 
a japániak megjelenése előtt egymással örökös hadilábon állott, de azután gyak
ran egyesült erővel támadtak a rendcsinálók ellen, viszont azt is megcseleked- 
ték, hogy a maguk alkalmi szövetségét meg-megszakítva, nézetkülönbségeik 
miatt egymásra támadtak.

A banditák már régen valóságos átkai voltak Mandzsúriának. Régebben 
az orosz határterületeken verődtek össze s az Amuron átkelve a mandzsu vá
rosokat és községeket fosztogatták. Később, amint a fejetlenség Mandzsúriát 
is elöntötte, ott is szép számmal alakultak ilyen csoportok. A polgárháborúban 
elszegényedett paraszt, földműves, a munkanélküli tanultabb elem, az egykori 
városi közigazgatási hivatalnok, sőt az úgynevezett tanító és tanár is felcsa
pott banditának. Egy amerikai — Howard, — aki több hónapig volt a bandi-
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ták fogságában, meséli, hogy a banditák között olyanok is voltak, akik sza
bad idejükben órákon át klasszikus idézetekkel szórakoztatták.

’ A tanultabb elemmel felfrissített és modernizálódott banditák minden év
ben tanácskozásra, valóságos kongresszusra gyűltek össze, hogy az ország 
területét felosszák egymás között. Néhány banda még rendes kórház fenn
tartásáról is gondoskodott és a kórházban okleveles orvos és hivatásos ápoló
nők működtek. A bandák tagjai rendszeres fizetésüket minden nagyobb város 
bankjában beváltható csekkekben kapták meg, a kínai bankárok voltak egy
szersmind az orgazdák is. A bandafőnököknek a nagyobb városokban gyak
ran hatalmas raktáraik voltak és ezek látták el az áruk minden fajtájával a 
vidéki kereskedőket. A bandatagok nem jártak egyenruhában, mindenki úgy 
öltözködött, ahogyan éppen a kedve tartotta, sokszor a leglehetetlenebb és leg- 
festőibb öltözetekben. Kitűnően szervezett kémhálózatuk révén a banditák tu
domást szereztek a nagyobb értékküldeményekről, azok őrzéshelyéről, stb. Na
gyobb városokban minden héten rendszeresek voltak a rajtaütések és ember
rablások. A fegyveres banditák fényes nappal, nyílt utcán, a megrettent tö
meg szemeláttára, a szemethúnyó kínai rendőrök előtt követték el erőszakos
kodásaikat, hurcoltak el felnőtteket és gyermekeket. A foglyoktól vak engedel
mességet követeltek. Az arcuiütéseket, a durva bánásmódot szó nélkül el kel
lett tűrni, mert a legkisebb ellenállást is kegyetlenül megtorolták. A banditák 
különben végtelenül babonásak, különös szokások rabjai és azok hatására meg
tiltják a foglyoknak pl., hogy hátonfekve aludjanak, hogy faágra üljenek, stb. 
Kivételt senkivel sem tettek. Egyaránt kirabolták a városiakat és a falusiakat, 
a mandzsukat és mongolokat, — de különösen szerencsés zsákmánynak tekin
tik, ha külföldire tehetik rá a kezüket.

Az úgynevezett „vörös lándzsások“ már egészen más gyülekezet. Mand- 
zsukuóban különösen veszedelmesek hihetetlen fanatizmusuk miatt. Különben 
fegyverzetük és szervezettségük igen gyatra.

A vörös lándzsások és a velük egy húron pendülő „nagy kardosok“, vagy 
„sárga lándzsások“, Kínából átszivárgóit szabadcsapatok. Kínában a lakos
ság védelmére alakultak, védték azt a rablók, portyázó katonák, a különböző 
tábornokok csapatai ellen. Amikor a japániak megjelentek a láthatáron, a kí
nai propaganda elhitette a vörös lándzsásokkal, stb., hogy a japániak közön
séges rablók és mindenkit le akarnak gyilkolni. Amikor megtudták, hogy a ja
pániak Mandzsúria megszállására tesznek előkészületeket, lassan átszivárog
tak a mandzsu területekre, meghúzódtak az elnéptelenedett falvakban és meg
kezdték munkájukat: a népet a japániak és a mandzsuk ellen lázították és to
borozták. Különös szokásaik buddhista, lamaista és legfőképpen taoista erede
tűek, féktelen vallási fanatizmus fűti őket. Mielőtt maguk közé valakit fel
vennének, az illetőknek valamelyik buddhista templomban különböző, gyakran 
véres próbákat kell kiállaniuk, szüzességi fogadalmat kell tenniök, ha nősek, 
el kell válniuk, stb. Szerintük az önmegtartóztatás a sérthetetlenség alapvető 
feltétele. Azonkívül a banda „papja“ a tagokat ellenséges golyók ellen védel
mező talizmánokkal — vörös tintával kis papírszeletekre írott misztikus mon
dásokkal — látja el. Azt is elhitetik a papok a tagokkal, hogy a talizmán csak 
a hasat védi, a hátat már nem, — eszerint az ellenségnek nem szabad hátat 
fordítani. Ha valaki megsebesül, vagy elesik, ez nem ingatja meg hitüket, egy
szerű magyarázatot találnak s azt mondják, hogy a talizmánnal becsapták őket, 
mert az nem Santungból, a mozgalom középpontjából való. A talizmán hatását 
veszíti, ha tulajdonosa meztelen nőt lát és a „vörös lándzsások“ között el van
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terjedve az a hit, hogy a japániakat már régen kiverték volna Mandzsúriából, 
ha a japániak, amikor támadásra indulnak, a talizmánok hatásának lerontására 
nem hajtanának feléjük egy csomó meztelen asszonyt! Ezek a szervezetek vad 
fanatizmusukban olykor a legreménytelenebb vállalkozástól sem riadnak 
vissza, hiányos és gyatra fegyverzetükkel esztelenül rohannak bele a jól fel
szerelt japániak megsemmisítő tüzébe.

Mandzsúriába Japán beavatkozása nélkül bajosan tért volna vissza a rend 
és a nyugalom, mert a lakosság valósággal berendezkedett már a forradalmi 
állapotokra. De a japániak, mihelyt helyreállították a rendet, mihelyt menekü
lésre kényszerítették a banditákat és a velük kapcsolatos forradalmi elemeket, 
azonnal átszervezték a polgári és katonai hatalmat s átadták a kormányzást a 
helyi hatóságoknak. A lakosság kezdetben bizalmatlan volt a japániakkal szem
ben, bizalmatlan volt az új politikai és katonai vezetőkkel szemben is, mert 
azt hitte, hogy ez csak időszakos jelenség és a forradalmi elemek uralmát nem 
lehet megdönteni. Ezért óvatos volt, nem mert érzelmeinek kifejezést adni, at
tól tartott, hogy irányváltozás esetén megtorlásban és üldözésben lesz része. 
De amikor lassankint ráeszmélt arra, hogy ezúttal komoly átalakulásról van 
szó és nincs mitől tartani, boldogan csatlakozott az új rendszer híveihez.

Ma már nyilvánvaló, hogy Japán nem fogja Mandzsukuót sorsára hagyni 
és nem lehet olyan külföldi hatalomra sem számítani, amely Japánnal szemben 
újra feltámasztaná a forradalmi állapotokat és a fejetlenséget. Ezt a rendetlen
kedő elemek, a banditák, a vörös lándzsások stb. is kezdik belátni és bizo
nyos, hogy a kilengések lassan megszűnnek s a kellemetlen elemek is vissza 
fognak térni a tisztességes életmódhoz.

Mandzsukuóban és általában Keleten, meg vannak győződve arról, hogy 
ha Mandzsukuóban teljesen helyreáll a rend, a Kínában élő kínaiak is okulni 
fognak és követni fogják a példát. A Kínát és Japánt egymástól elválasztó 
kérdések megoldását a két érdekelt félre kell bízni. Ebben az ügyben minden 
idegen, külső hatalom beavatkozása csak késleltetheti a természetes gyógyulás 
nyugodt menetét. K. A.

Az északamerikai indiánok újjászületése.
Szinte már köztudatba ment át az a nézet, hogy az északamerikai indiánfaj 

kihalóban van és már csak néhány évtized kérdése, hogy eltűnjék s végleg át
adja helyét a diadalmas fehér fajnak. A valóság azonban egészen más. Az észak
amerikai indiánok egyáltalán nem hajlandók kihalni, sőt ellenkezőleg, az utóbbi 
harminc év folyamán számban és jelentőségben erősen gyarapodtak. Az Egye
sült Államok kormányzata, a legújabb hírek szerint, gyökeresen változtatni ké
szül azon a politikán, amelyet az indiánkérdésben eddig követett. Roosevelt 
elnök nagy lendülettel igyekszik leszámolni sok meggyökeresedett rendszerrel 
s az indiánok ügyét is revízió alá akarja venni. Törvényjavaslat készül, amely 
szerint — úgy hírlik — vissza fogják adni a nagyobb törzsek egykori terüle
teit, sőt ezek növelésére visszavásárolják a környező területeket a fehér tele
pesektől; az egyes törzseknek széleskörű autonómiát biztosítanak s ezzel le
hetővé teszik, hogy a törzsek maguk döntsék el, ősi nyelvüket használják-e a 
jövőben, visszatérjenek-e régi szokásaikhoz, sőt akár az egykori ősvalláshoz 
is. Erre a lépésre elsősorban az a felismerés készteti az Unió kormányát, hogy 
az indiánok rohamosan szaporodnak s így belátható időn belül elérkezik az 
idő, amidőn a mostani rend, s a jelenlegi rezervációs területek nem fognak 
többé megfelelni a követelményeknek. S amikor az Unió elismeri a vörösbőrű
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őslakók jogait, ezzel évszázados igazságtalanságot tesz jóvá. Kétségtelen, hogy 
ezt a jobb sorsra érdemes fajt a földéhes és kapzsi fehér hódítók csúnyán ki
játszottál sőt maga a kormányzat járt elől abban, hogy a velük kötött szer
ződések megszegésére példát adjon. 1880 óta ugyan sok igyekezet történt az 
indiánkérdés igazságosabb, méltányosabb megoldására, de úgv látszik, nem 
egészen megfelelő módon próbálkoztak. Most aztán az indiánok szaporodása 
és erősbödése elodázhatatlanul követeli a probléma újabb rendezését.

Az indiánok kihalásának tévhite onnan eredt, hogy az indiánok száma 
aránylag igen alacsony volt az északamerikai fehér lakosság számához kénest. 
Régebben az volt a feltevés, hogy Északamerika óriási területén sokmillió in
diánnak kellett élnie, így aztán, amikor végre pozitív számadatok álltak ren
delkezésre s az indiánok lélekszáma a múlt század végeidé csakugvan csök
kent, a csökkenés arányát sokkal nagyobbnak tartották, amilyen valóban volt. 
Azóta a történelmi és statisztikai kutatások megállapították, hogy Északame
rika kontinensén 1780 körül, vagyis az Unió megalakulásának idejében, leg
följebb 750.000 indián élt, s körülbelül ennyien lehettek évszázadokkal előbb, 
a fehér bevándorlók érkezése előtt is. Az indiánok nomád vadászó és halászó 
életet éltek, egy-egy törzs rendkívül nagy területeken kóborolt s az örökös 
háborúságok a törzsek közt gondoskodtak arról, hogy a létszám ne növeked
jék. Manapság, a legújabb statisztikai adatok szerint az Egyesült Államokban 
320.454, Canadában 122.911 indián él, összesen tehát Északamerikában — 
Mexicót nem számítva — 443.365 az indiánok száma. Ez kb. 60%-a az indiá
nok egykori legmagasabb számának.

Bizonyos, hogy egy időben úgy látszott, mintha ennek a fajnak menthe
tetlenül el kellene pusztulnia. Ez azonban csak átmeneti helyzet volt. Az in
diánok történetében — az Unió területét véve alapul — három periódust kü
lönböztethetünk meg. attól az időtől számítva, hogy érintkezésbe léptek a fe
hér bevándorlókkal. Ezek: /. A cserekereskedés kora: 2. A fehér település ter
jeszkedése és a harcok kora; 3. Az indiánok kényszerű letelepítésének kora. Az 
első periódusban a fehér település még csak a keleti tengerpart vidékére ter
jedt ki. A területeket megvették az ottlakó indiántörzsektől, s amint a fehér 
település lassan nyugat felé terjedt, az indiánokkal békés cserekereskedés folyt. 
Az indiánok különösen prémeket és állatbőröket hoztak a telepekre és ezekért 
fegyvert, lőszert, eszközöket, üveggyöngyöket, stb. kaptak. Helyenkint és időn- 
kint történt ugyan összeütközés a telepesek és egyes indián csoportok közt, 
de általában ez az időszak az indiánokra nézve nem volt előnytelen és többet 
hadakoztak maguk közt. mint a fehérekkel. Ez a korszak a fehér települések 
kezdetétől, kb. 1820—1830-ig tartott. Az egyre szaporodó és újabb bevándor
lásokkal is gyarapodó fehér lakosság azonban egyre nagyobb területekre tette 
rá a kezét és a múlt század második negyedében megindult a nagyarányú nép- 
vándorlás nyugat felé. Ezt elősegítette az is, hogy közben a nyugati — paci- 
fikus — tengerparton is fejlődő fehér települések létesültek s így két irány
ból is elindult a terjeszkedés a belső kontinentális területek felé. A nagyobb 
áradat természetesen keletről nyugatnak irányult. A prairieket és az óriási er
dőségeket, vagy hegyvidékeket az előnyomuló fehérek senkiföldjének tekintet
ték és ha kellett, erőszakkal űzték el onnan az őslakókat. Ez a mozgalom tel
jesen egyéni vállalkozásokon alapult, az Unió kormánya hivatalosan nem vett 
részt benne. Igv aztán hiába kötött a kormányzat szerződést az indiánokkal 
és hiába biztosították ezeknek területeik háborítatlan birtokát, a fehér tele
pülők a „határszéleken“ a maguk szakállára viseltek háborút a bennszülöt
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tekkel és egyre több területet ragadtak ki a kezükből. A kormányzat csak a 
kész helyzetet fogadta el és biztosította azzal, hogy erődöket létesített a már 
fehér településsé vált vidékeken és katonai különítményeket vezényelt a határ
szélekre. Anyagi haszonért a fehér vadászok és vállalkozók eszeveszett tem
póban pusztították ki a bölényt a síkságról, s ezzel az indiánok ősi életmód
ját hovatovább lehetetlenné tették. Ekkor ébredt fel az indiánok engesztelhe
tetlen gyűlölete a fehérekkel szemben. Az egyes törzsek rajtaütöttek a fehér 
telepeken és szörnyű mészárlást vittek végbe, amit aztán az amerikai katona
ság még véresebben torolt meg. Mindamellett a kormány még mindig ragasz
kodott a szerződések rendszeréhez, újabb és újabb megállapodásokban terü
leteket biztosítottak a törzseknek, de a szerződéseket sohasem tartották be, 
mert a fehér terjeszkedést nem lehetett megállítani többé. Ez a vad, véres 
korszak kb. 1870, sőt 1880-ig tartott, mialatt az indiánok egyre kisebb terü
letre szorultak. Az utolsó nagy indián felkelés 1884-ben történt, amikor az 
Unióban élő törzsek többsége egyesült a sziu főnök, Ülő Bika (Sitting Bull) 
vezérlete alatt. A felkelést leverték s ezzel az indiánok ellenállását végleg meg
törték. Canadában ez a folyamat lassabban ment végbe s ott a kormányzat kö
rültekintőbb és méltányosabb módon igyekezett megoldani az indiánproblémát. 
Canadában még e század elején is szabadon kóborló, ősi életmódjukat folytató 
törzsek akadtak és a harmadik periódus, a letelepítés kora két-három évtized
del később fejeződött be, mint az Egyesült Államokban. Az Unió már a múlt 
század 70-es éveiben áttért a szerződéses rendszerről a kényszerű letelepí
tésre, s ez a 80-as évektől kezdve általánossá vált. A*legyőzött törzseknek úgy
nevezett rezervációs területeket utaltak ki, indián-felügyelőségeket szerveztek, 
a letelepített indiánok számára iskolákat építettek, amelyeket hittérítők vezet
tek. De a rezervációkon sem hagyták békében a megfélemlített indiánokat. A 
fehér terjeszkedés még mindig nem ért véget és az egyes törzseket ismételten 
tovább kergették, újabb és újabb rezervációkra, természetesen mindig hitvá
nyabb, nyomorúságosabb területekre. Az indiánokat arra kényszerítették, hogy 
adják fel régi életmódjukat és alkalmazkodjanak az új rendhez. Ez a kény
szerű életmódváltoztatás szinte végzetessé vált az indiánokra nézve. Betegség, 
járványok tizedelték őket, s mintha elvesztették volna életerejüket és életked
vüket, rohamosan csökkenni kezdett a számuk. A csökkenés kb. 1891-ig tar
tott és az Unió területén ekkor már csak 264.834 indián élt. Ismételjük, hogy Ca
nadában sokkal jobb volt az indiánok helyzete, igaz, hogy ott kezdettől fogva 
sokkal kevesebb volt az indián, mint az Unió területén.

Az indiánok lélekszáma 1891-ben érte el a mélypontot, s ebben az idő
ben kapott lábra a nézet, hogy az indiánfaj menthetetlenül kihalóban van. De 
a múlt század utolsó évtizede óta a helyzet megváltozott. A rezervációk állan
dósultak, nem űzték tovább a letelepült indiánokat, s ezek lassankint hozzáido
multak az új életmódhoz. Jelenleg (1933-ban) 320.454 az indiánok száma az 
Unióban, s ezzel elérték 50 százalékát annak a számnak, amelyet az indiánok 
1780-ban az Unió mai területén felmutathattak (636.750). Ami azonban még 
érdekesebb, a statisztika kimutatta, hogy az indiánok közt a születések arány
száma jóval magasabb, mint az Unió fehér lakosságában. Igaz, hogy ezzel 
szemben a gyermekhalandóság is nagyobb, de az utóbbi években újra erő
sen javul a helyzet e tekintetben. Rövidesen eljöhet hát az idő, amikor az in
diánok aránylag nagyobb mértékben szaporodnak, mint az Unió fehér lakói. 
Könnyen kiszámíthatjuk, hogy Északamerikában egynéhány évtized múlva több 
indián fog élni, mint amennyi valaha élt ezen a területen, akár a fehér beván-
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dorlók megjelenése előtti időkben is. Az indián faj tehát Északamerikában nem 
hogy kihalna, hanem ellenkezőleg, gyarapodás és fellendülés előtt áll. Az Unió 
kormánya ezt a tagadhatatlan tényt akarja honorálni azzal, hogy az indiánok
nak tágabbkörü jogokat szándékozik adni s egyben lehetővé teszi számukra, 
hogy a maguk adottságai és hajlamai szerint fejlődhessenek. Feltehető, hogy 
ez a nem értéktelen emberfaj, ha részben visszatér is ősi szokásaihoz, a régi 
hibákat nem fogja feleleveníteni többé. S így az amerikai „New Deal“, az 
„új rend“, hasznára fog válni úgy az indiánoknak, mint a fehér amerikaiak
nak, hiszen a páriasorba szorított őslakók csak majd most válnak egyenrangú 
és hasznos honfitársaivá az amerikai fehéreknek. ( y . )

Francia sarkkutatók Keletgrönlandban.
A franciák két hajóval, a „Poilux“-szal és a „Pourquoi pas“-val Charcot 

vezetése alatt a második nemzetközi sarkkutatóév folyamán kilenctagú expedí
ciót küldtek Grönlandba. Az expedíció állomása a Scoresby-öböl volt; éghaj
lattani, földmágnességi, földtani és élettani megfigyeléseket folytatott. B . B.

Őstörténeti kutatások az alaszkai Kodiak szigeten.
A washingtoni Hrdlicska professzor ebben az évben, május 11-én, néhány 

tanítványa kíséretében Aíaskába utazott, hogy őstörténeti kutatásait tovább 
folytassa és befejezze. Megállapította a leletekből, hogy Kodiak sziget egykor 
sűrűn lakott volt, mert ez a sziget volt a hídja az ázsiai őslakosság amerikai 
bevándorlásának. Hrdlicska sok csontvázat is talált. Az ősbevándorlók testta- 
nilag California indiánjaihoz hasonlítottak. Aránylag magas kőkultúrát hoztak 
magukkal Ázsiából. Ezeket követték az aleuták; az aleuták az oroszok gyar
matosítása idején még Kodiakon laktak. A gyarmatosítás kiforgatta ezeket az 
egyszerű embereket eredeti életmódjukból, kénytelenek voltak a szigetről el
vándorolni. Régi telepeiket Hrdlicska sok helyen kiásatta. B. B .

A sze rk e sz té sé r t  é s  k iadásér t  felelős:  Kéz Andor dr.

„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Latszky Jenő.
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NAGY Á R L E SZ Á L L ÍT Á S:

Közöljük t. olvasóinkkal, hogy a választmány a 

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK

raktáron lévő évfolyamainak árát átmenetileg jelentékenyen leszállította. Ez
zel lehetővé akarja tenni, hogy tagtársaink és olvasóink gyűjteményüket a 
bolti árnál jóval olcsóbban kiegészíthessék. Kaphatók a következő évfolyamok:

1888, 1889, 1900, 1901, 1902, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1923, 
1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932.

A többi évfolyamokból csak egyes számok kaphatók. Egy-egy évfolyam le
szállított ára csak 2 (kettő) pengő, egyes szám ára 30 fillér. Az árban a cso
magolás és a postai szállítás költsége is bennfoglaltaik. Utánvéttel nem szál
lítunk. Megrendelések és pénzküldemények a Magyar Földrajzi Társaság 
könyvtára címére (Budapest, Vili., Sándor-utca 8.) intézendők. A leszállított 
árak 1935 január hó 31-ig maradnak érvényben.
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A FÖLDGÖMB
A M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G  N É P S Z E R Ű  F O L Y Ó I R A T A

A folyóirat július és augusztus hónapok 
kivételével havonkint jelenik meg.

El ő f i z e t é s i  ár egy évre 10.— pengő. 
A Magyar Földrajzi Társaság tagjai 

tagsági díjuk fejében kapják.

Egy-egy szám ára: 1.2u pengő.

A szerkesztőség címe: Budapest, Magyar 
Földrajzi Társaság, Vili., Sándor-utca 8. 
Mi ndennemű levelezést erre a címre 
kérünk. Hivatalos órák minden csütörtök 
és szombat délután 4—6 óráig. Csekk

számlánk száma 23.604. ^

TARTALOM:

Milleker Rezső d r .: Canada jubileuma. — v. Temesy Győző d r .: A fiatal Lengyel- 
ország műhelyéből. — Csikszentmártoni Becze Annie: A Yosemhe völgye. — Legány 
D ezső: Tiflisztől Vladikavkázig. — Irodalom. — Hírek és ismertetések mindenfelől.

M E G H Í V Ó  estély,
A  M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G
december 3-án, hétfőn este 6 órakor a m. kir. Honvédtisztek Országos Tudo
mányos és Kaszinó Egyesülete dísztermében (IV., Váci-u. 38. II. em.) tartandó

N É P S Z E R Ű  F Ö L D R A J Z I  E S T É L Y É R E  
Dr.  K Á D Á R  L Á S Z L Ó ,  a Magyar Földrajzi Társaság vál. tagja : 

A s i v a t a g  é l e t e ,  (V e títe tt  k é p e k k e l.)
A Magyar Földrajzi Társaság és a Tiszti Kaszinó tagjai által bevezetett 

vendégeket szívesen látjuk.
Budapest, 1934 december 1-én.

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

D r. C H O L N O K Y  - 7 / Í . V O  s. k.
e l n ö k .

F ig y e lm e z te t é s ! T á r s a s á g u n k  E S T É L Y E I T  ezen tú l m in d e n  h ó n a p  
első H É T F Ő J É N  ta r t ja .

Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság. — A kiadásért és szerkesztésért felelős : Kéz Ardor dr.
..Elet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, í., Horthy Mik!ós-út 15. —  Igazgató: Lalazky Jenő.



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

Négyszáz éve, hogy C artier Ja ka b  francia hajós elindult az akkor még 
titokzatos Nyugat felé, majd felfedezte Canadát és elsőnek hajózott fel a Szent 
Lőrinc folyón. Columbus felfedezései óta különös láz uralkodott Európa né
pein. A rejtélyes Kelet, amelynek elérése Afrika körülhajózásával oly óriási 
nehézségekkel járt, most sokkal közelebbinek látszott, mert a remény, hogy 
nyugaton könnyen elérhetik Kína partjait, még a spanyol felfedezések után is 
évtizedekig élt a népek lelkében. Míg Dél- és Középamerikát úgyszólván kizá
rólag Spanyolország és Portugália foglalták le maguknak, addig észak felé 
inkább a más jellemvonásű franciák és germán népek figyelme irányult. Eb
ből magyarázható az a nagy különbség, amely e nagy földrész északi és déli 
fele közt még ma is fönnáll. Míg délen egy hatalmas állam a maga hivatalos 
erejével jelent meg és a középamerikai virágzó bennszülött államokat gyors 
iramban meghódította, addig északon inkább egyéni vállalkozásokkal állunk 
szemben. Északon eleinte csak kicsiny telepek keletkeznek, nem összefüggő 
gyarmatok. A spanyolok délen erdőségeket, hatalmas, nyugodtan hömpölygő 
folyókat, sok és jó kikötőt találtak; míg az észak tele van kis földrajzi egy
ségekkel, a folyók hol széles, nyugodt mederben, hol vad vízeséseken át halad
nak. Míg Középamerika elfoglalása gyorsan és rendszeresen történt, addig itt 
északon lassan haladt elő a terület felfedezése és meghódítása, a különböző 
indiántörzsek megismerése. Valószínű, hogy Canada partjait már Cabot és 
Verazzano is megközelítették. A canadai föld igazi felfedezése mégis Cartier 
Jakab érdeme. Cartier félig breton, félig normann származású volt, hiszen a 
híres Saint-Malóban született, amely Bretagne és Normandia határán fek
szik. 1491-ben született és természetes, hogy már legifjabb korában hallgatta 
Columbus felfedezéseinek történetét, amint azt szülővárosának sok kalandos 
utat átélt öreg hajósai télvíz idején tárgyalgatták és még több fantasztikus le
gendával szőtték át, mint amennyivel a józanabb és hitetlenebb szárazföldi em
berek tarkították. Természetes, hogy lelkében élt a vágy, hogy maga is távoli 
vidékeket bejárhasson, mesés fölfedezések hőseként jöhessen vissza és így di
csőséget dicsőségre halmozzon. Negyvenéves korában dolgozta ki tervét, amely 
szerint északnyugaton keresi a nyugati átjárót és fölajánlotta az útjában fel
fedezendő területet I. Ferenc francia királynak. Philippe de Chabot, francia 
tengernagy melegen pártolta tervét és a Saint-Malo-i hajós és halász királyi 
megbízólevelet kapott, hogy az újonnan felfedezett világrész északi területeit

V. É V F O L Y A M 1 9 3 4 ÍO. S Z Á M

C A N A D A  J U B IL E U M A
Irta M illeker  R e z s ő  dr.
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kikutassa. Cartier Jakab 1534 április 20-án indult el két hajóval, mindegyik 
60 tonna űrtartalommal és 120 emberrel. Háromhavi aránylag szerencsés út 
után New-Foundlandban kikötött, majd Labradorba és onnan a Szt. Lőrinc 
folyóba hajózott.

Francia halászok már sok évvel azelőtt halásztak nemcsak Island keleti 
vidékein, hanem New-Foundland vizeiben is és valószínű, hogy a fóka- és 
bálnavadászat Canada felé is elvezette őket. E halászok meséi irányíthatták 
a merész felfedezőt. A New-Foundlandot látogató halászok a Szt. Lőrinc öblét 
akkor a „Nagy öböl“-nek nevezték. Cartier ide igyekezett és titokban remény
kedett, hogy nyugat felé ennek az öbölnek kijárata van a kínai vizekre, öröme 
nagy volt, amidőn egy tengerszorost talált, s ennek végén nem látott földet. 
Hálából elnevezte Szt. Péter útjának. Az átjárónak tartott szorost alkalmas
nak vélte arra, hogy megrövidítse a nyugat felé, Kínába vezető utat. Boldogan 
tért vissza Franciaországba, — mert bekövetkezett az ősz, — s az volt a szán
déka, hogy bővebb felszereléssel és megfelelőbb hajókkal tér majd vissza. Szep
tember 6-án kötött ki Saint-Maloban és a rákövetkező tavasszal már a francia 
királyi tengerészet három hajójával, a „Nagy Hermina“, a „Kis Hermina“ és 
az ,,Emerillon“ nevű jármüvekkel ismét útrakelt. Augusztus 10-én érte el új
ból a már ismert Szt. Péter útját és mivel éppen Szt. Lőrinc napja volt, ami
kor a torkolat közelében kikötött, az öblöt Szt. Lőrinc öbölnek nevezte el. 
innen nyerte nevét később a folyó is. Cartier lassan felhajózott a folyón és 
csakhamar észrevette, hogy a víz édesedik, az út két partja közeledik egymás
hoz és csakhamar be kellett látnia, hogy a Kínai tengerbe vezető átjáró helyett 
új, termékeny, szép és népes területet talált.

A bennszülöttek olyan névvel jelölték telepeiket, amely hasonlított a Ca
nada szóhoz és így történt, hogy az egész terület a Canada nevet nyerte.

A trombitaharsogás, dobpergés 
és a rettenetes ágyúlövések 
mérhetetlen csodálkozást és fé
lelmet keltettek az egyszerű és 
békés lakosságban, de az érint
kezés a bennszülöttekkel mind
amellett a lehető legszivélye- 
sebb volt. A hajó fedélzetén ün
nepélyt ünnepély után rendez
tek, férfiak, asszonyok táncol
tak és énekeltek, a főnökök pe
dig örömmel kötöttek a kapi
tánnyal baráti szerződést. Car- 
tier gyógyított és segített min
denütt, ahol szükségesnek mu
tatkozott; ezenfelül még a meg
látogatott területeken kis ke
reszteket is osztogatott és eze
ket a bennszülöttek szívesen 
fogadták. Nagy fakereszteket 
emelt és így a kereszténység 
és a francia király nevében 
birtokbavette s meghódítottnak 
tekintette az új területet. Ez-Cartier Jakab, Canada felfedezője. (1491— 1552.)
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Ahogyan a XVí. század közepetáján az Újvilágot elképzelték. (Egykorú térkép.)

úttal nem ment vissza Franciaországba, hanem áttelelt a folyó mentén, Hoche- 
lada szigetén. A közeli dombot, amelyet megmászott, ,,Mont Royal“-nak ne
vezte el és innen nyerte a lábánál keletkezett város a Montreal nevet. A tél hi
deg volt, huszonöt matróz skorbutban meghalt. Maga Cartier is szenvedett 
a rettenetes betegségben s ezért elhatározta, hogy tavasszal jelentéstétel végett 
visszavitorlázik Franciaországba. Az áttelelés helyén egy kis erődítményt léte
sített és ott egy 35 láb magas keresztet emelt a következő felírással: ,,Fran- 
ciscus primus Dei gratia francorum rex regnat.“

A bennszülöttek nagy félelemmel tekintettek a keresztre és a feliratra 
egyaránt, mert ezekben valami hatalmas varázslatot sejtettek.

Cartier gyönyörű vidékeket járt be, a halban és vadakban dűslakodó 
partvidékek mögött hatalmas őserdők terültek el, amelyeknek fájából pompás 
tengeri hajóhadat lehetett volna építeni. Az erdőkben a prémesvadak ezrei 
mérhetetlen értékű kereskedelmi cikket jelentettek. Nagykiterjedésű termékeny 
vidékeket is talált. De mindez nem volt elég az akkori felfogás és követelmények 
szerint. Akkoriban a felfedezések még nem a népek javára, hanem a királyok és 
udvarok dicsőségére és kincseik gyarapítására szolgáltak. Nem termékeny te
rületekre és kis értékű kereskedelmi tömegcikkekre volt szükség, hanem min
denek felett aranyra és drágakövekre. Ezekre szomjűhozott a kincstár és a 
kalandor egyaránt. Cartier, amikor visszatérve azon gondolkozott, hogy mit 
jelentsen királyának, nem merte elhatározni magát arra, hogy csak a tiszta 
valót fogja mondani, hanem kortársaihoz és elődeihez híven felruházta híradá
sát mindazokkal a meseszerű elemekkel, amelyek akkoriban gyönyörűségbe ej



tették a világot és úgyszólván minden hasonló híradásban feltalálhatok voltak. 
Canada, szerinte, rendkívül gazdag aranyban és ezüstben. A Quebec melletti 
folyó medrében gyémántok, rubintok és más drágakövek fekszenek. Különösen 
a Saguenay felső folyásánál fekvő területet valóságos Eldorádónak festette le, 
amely éppoly gazdag, mint Peru és ahol nemes fémek és drágakövek mellett 
még különböző lények, törpék és óriások, egylábú és fejetlen emberek stb. ta
lálhatók. I. Ferenc király kegyesen fogadta a jelentést, elfogadta az elfoglalt 
területet és elismerte, hogy az ő kapitánya nagy felfedezéseket tett „Ázsiában“. 
Ki is nevezték főkapitánynak és flottamesternek. De ugyancsak hosszú időbe 
telt, amíg újabb expedíció indulhatott. Most már katonai birtokbavételről volt 
szó, azonban I. Ferenc most már ,,La Nouvelle France“ (Uj Franciaország) 
nevet viselő terület alkirályául egyik kedves nemesemberét, R o b e rv a l- t ne
vezte ki. Cartier, Roberval kíséretében, 1541-ben indult útnak, augusztus 23-án 
elérte a Szt. Lőrinc folyót és tovább kutatta a partokat. Roberval és kísérete 
észak felé hatolt, de ott a mesebeli csodák helyett — a halál várt reájuk. Az 
Ígért utánpótlások elmaradtak és Cartier még a tél beállta előtt kénytelen volt 
visszatérni. Colombushoz hasonlóan őt is megrágalmazták távollétében, az ural
kodó előtt befeketítették és hosszas küzdelmek után tudta csak bebizonyítani 
érdemeit, amelyekért végre nemesi rangra emelték. A küzdelmek megviselték, 
életének utolsó éveit homály fedi. Hol lakott, hol halt meg, nem tudjuk. Ca
nada felfedezőjének sírját semmiféle emlékmű nem díszíti. De példája hatott 
és a franciák kereskedelmi vállalkozószelleme tovább folytatta a megkezdett 
munkát. Franciaország uralkodóit a vallási és ezekkel kapcsolatos polgárhábo
rúk foglalkoztatták, de Rouen-ban megalakult egy prémkereskedő társulat, 
amelynek egyik vezetője Champlain lett. Champlain rendkívül nagy utat járt 
be Canadában és ezért a „canadai bolyongó lovag“-nak nevezték. Canada kor
mányzójává nevezték ki és 1635-ben halt meg Quebec-ben, amelyet ő maga 
alapított. Alatta erőteljes bevándorlás ment végbe, különösen Normandiából 
és ezekből az úttörő franciákból kerültek ki Cooper regényeinek legendás fel
derítői és erdőjárói.

A XVIII. században 65.000 fehér lakója volt Canadának; ma már 9 mil
liónál több lakosa van. 1763-ban, hosszas háborúk és brit győzelmek után, 
a franciák átengedték az országot az angoloknak. XV. Lajos udvaroncai mo
solyogva tréfálkoztak az elveszett „hómezők“ felett. Maga ez az ország, mér
hetetlen gazdagságával, több mint 9 és fél millió négyzetkilométeres kiterje
désével, hatalmas tényezője a világ gazdasági életének.

1837-ben a canadai franciák fegyvert fogtak a brit uralom ellen, de a 
felkelést leverték. Utóbb aztán a belátó és méltányos angol kormányzás min
den ellentétet kiküszöbölt a francia és brit canadaiak közt; azóta a lakosság 
minden rétege elégedetten él Canadában, amely a Brit birodalom egyik leg
jelentősebb autonóm dominiuma.

Canada most készül arra, hogy felfedezésének 400 éves évfordulóját mél
tóan megülje és a francia hajós, aki életében oly kevés jutalomban részesült, 
talán most már megkapja az őt joggal megillető elégtételt és elismerést.
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A  FIA TA L LENGYELO RSZÁG M Ű H ELY ÉBŐ L.
írta v ité z  T e m e sy  G y ő ző  dr.

A  nemzetközi értekezletek korát éljük. A sok politikai tárgyalások mellett 
a tudomány, művészet, irodalom, sport és az ifjúság képviselői sűrűn gyűlnek 
össze eredményeik kölcsönös megismertetésére. Minden országnak jut évente 
egész sereg nemzetközi nagygyűlés. Világszerte az a törekvés, hogy a nem
zetközi érintkezés elmélyüljön és ez a kölcsönös jobb megértés útjait egyen
gesse. A geográfusok 1871-ben Antwerpenben tartották meg első nagygyűlé
süket és a háborúig elérkeztek a tizedikig. Az elsőn még a Magyar Földrajzi 
Társaság alapítója és első elnöke, H u n fa lv y  János vett részt, a tizediken pedig, 
1913-ban, Rómában, L ó c zy  L a jo s  elnök bemutatta a nemzetközi milliós tér
kép magyarországi mintalapját, s ezt el is fogadták.

A háború után mindennemű nemzetközi barátkozás fokozott jelentőséget 
nyert. Különösen kívánatos volt a magyarok külföldlátogatása. A szellemi 
együttműködés számos terén nem sokkal a békekötés után valóban helyreál
lott a szívélyes, vagy legalább udvariassági viszony, de a földrajz tekintetében 
az volt a helyzet, hogy a háború után egybehívott három nagygyűlésen mi, ma
gyarok, nem vettünk részt. Ezek voltak a kairói (1925), a cambridgei (1928) 
és a párisi (1931) kongresszusok. A meghívás körül olyan játék folyt, amely 
világosan mutatta egyes nemzetek képviselőinek háborús gyűlölködését: nem
zeti önérzetünk azt sugallta, hogy mondjunk le a szereplésről. Mikor aztán az 
idei, 1934-i varsói nagygyűlés szervezésében a lengyelek eleve ügyeltek az

A XIV. varsói földrajzi nagygyűlés megnyitása 1934 augusztus 23-án.
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egyenjogúságra, a Magyar Földrajzi Társaságnak már nem volt oka a tá
volmaradásra. Legfeljebb nyilt kérdésként kezeltük, hogy vájjon ez most hiva
talosan Xl-ik, vagy XIV-ik nagygyűlés lesz-e? A lengyelek ezen tapintatosan 
úgy segítettek, hogy elhagyták a számozást és így e kérdés körül egyáltalá
ban nem kerekedett vita.

A Magyar Földrajzi Társaság még 1933 végén elvileg elhatározta, hogy 
a nagygyűlésen — a világháború után ezúttal először — mint egyenrangú fél, 
részt fog venni. A gyűlésen azután tényleg négy magyar geográfus és két tér
képész vett részt. A magyar földrajztudomány nevében megjelentek: g r ó f T e 
lek i P á l és M illeker  R e z s ő  egyetemi tanárok, P écsi A lb e r t tanár és e sorok 
írója, az Állami Térképészeti Intézetet pedig M a g a ssy  Z o ltá n  ezredes és L e n d -  
va y  K á ro ly  alezredes urak képviselték.

A nagygyűlés három részből állott: 1. aug. 14—21. közt rendezett há
rom előző tanulmányútból; 2. az aug. 23—31-ig tartott varsói gyűlésből és 
3. a szept. 2—9. közt tartott négy utólagos kirándulásból. Az első előzetes 
kirándulást a Poléziába és Bialowiezába rendezték. Vezetők voltak: Pawlowski 
Szaniszló poznani és Lencewicz Szanisz-ló varsói egyetemi tanárok. Célja: a 
típusos síkság, a mocsár- és erdővilág tanulmányozása, amit a nyugateurópaiak 
nem igen láthatnak. A mocsarakat, a terep tektonikai és földtani problémáit be
szélték meg, elsősorban a negyedkori eljegesedésnek felszínformáló erejét. 
Másodsorban települési és néprajzi kérdések szerepeltek. Ezen vett részt gróf 
T e le k i P á l is.

Ha az ember végignéz Lengyelország geológiai térképén, azt látja, hogy 
nagyjából a Lublin—Czenstochowa vonaltól északra egészen egyhangú, gla
ciális és fluvioglaciális hordalék alkotta térszín van. A régebbi eljegesedés ma
radványaira rátelepült a fiatalabb jégkorszak anyaga és Czenstochowától a 
tengerig, valamint a Pripet vízvidékétől északra, Lengyelország tele van szórva 
a homlok- vagy végmorénák sokaságával, miket a jégtakaró visszavonulásakor 
halmozott fel. Csak itt-ott látunk egy-egy jura-, vagy krétamészkő szirtet, vagy 
a neogén takaró egy-egy megmaradt foszlányát. A földrajzi felszín tehát itt 
egyforma; termékeny homok és agyag borítja, az emelkedések (dombok) pe

dig mind morénák. 
Ennek a szerkezet
nek következménye, 
hogy a régi vízhá
lózatot sok helyen 
meg lehet állapíta
ni: megtalálták a 
jégkorszak folyói
naknak medreit, eze
ket ősmedreknek 
(Urstromtäler) ne
vezzük. Minthogy 
pedig a térszínnek 
különösen keleti 
Lengyelországban 
nincs lejtése, a mai 
folyók, mint a Pri
pet, a Bug és a Nie-

Huzul (keletgaliciai hegyipásztor) zenekar. (Síp, dob, hegedű és cimbalom.) men mellék\izei Úg)
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Delelő a bialowiezai nemzeti park bölénytelepén.

elkeverednek, hogy mocsárvidéküket alig lehet áttekinteni. — A második ta
nulmányút Podoliába, a Keleti Kárpátokba és a mi egykori északi Felvid- 
künkre vezetett. Ez tájföldrajzi út volt: Tarnopol a Seret völggyel, a Prut 
völgye, a Czarnohora a Hoverlával (2058 m), Delatyn, Gorgany,
a Stryj medencéje és Lwów (Lemberg) szerepeltek a szubkárpátikus peneplén 
(tökéletlen síkság) problémájával, a Kárpátok eljegesedésének és a magashegyi 
erózióciklusoknak kérdéseivel, valamint a Kárpátok fiatalabb tektonikus moz
gásaival és a petróleumvidékekkel. Azonkívül Lemberg környékének löszét 
(szélhordta földjét) tanulmányozták.

A harmadik tanulmányút Krakkóból indult ki. Tarnowtól Zakopane vidé
kéig minden vidéket tanulmányoztak: általában morfológiai irányú volt az 
északi Kárpátok településtípusainak bekapcsolásával. Ezen vettem részt én is, 
harmincötöd magammal. Két nap jutott Krakkóra, egy délután a wieliczkai só
bányára. Lengyelország só tekintetében rendkívül gazdag; három bőséges bá
nyavidéke van. Varsótól északnyugatra, a Kujávia tömböt Wapnónál és Inow- 
nál, a krakkói tömböt Wieliczkánál és Bochniánál, az Északkeleti Kárpátok só
ját pedig Stebniknál, Holynnál és Kalusznál bányásszák. Legfontosabb a wie
liczkai, egymás fölött fekvő hármas réteg, számos különálló, agyagba ágya
zott tömbbel. A legnagyobb elért mélység 430 méter.

A sóbánya keletkezését számunkra igen érdekes monda beszéli el. Piaszt 
Boleszláv krakkói herceg 1238-ban feleségül kérte IV. Béla magyar király 
Kunigunda lányát. A királyi ara búcsúzáskor azt kérte apjától, hogy új hazá



368

jában is sósvizű kutat nyithasson. Bedobta jegygyűrűjét egy magyar sósvizű 
kútba. Mikor Krakkóhoz közeledett, megállt egy helyen és ásatni kezdett. Min
denki csodálkozására valóban sós volt a kút vize és megtalálták benne az ott
hon bedobott gyűrűt is. A monda alapja valószínűleg az, hogy magyar bá
nyászok nyitották meg a wieliczkai tárnákat és tanították be a lengyeleket. Ma 
a termelés napi 900 tonna, évi kerek 200.000 tonna. Összesen 1400 munkás 
dolgozik benne. A Pilsudszky tárnában a vezető főmérnök mosolyogva beszélte, 
hogy náluk is járt egy amerikai pénzügyi szakértő és az alaposan megvizsgálva 
a bányák hozamát, azt javasolta, hogy a sóbányászással hagyjanak fel és a 
gyönyörű földalatti Letow teremben rendezzenek be — mozit és mulatót, az 
sokkal jobban fog jövedelmezni! Arra adós maradt a válasszal, hogy mihez 
kezd majd az 1400 munkáscsalád.

Krakkó fekvését úgy kell értelmeznünk, hogy ahol a kislengyelországi má
sodfokú tábla délen megmozdult, ott fejlődött ki a Visztula és mellékfolyóinak 
vízrendszere. A neogén völgyet Krakkótól északra és délre is széles, vastag 
lösztakaró fedi. Az ebben keletkezett mai széles völgyben lekoptatott felszínű, 
triász- és jurakorbeli mészkőszirtek vannak. Krakkónál az egyik ilyen juramész 
szirtet járja körül a Visztula folyó és ezen a szirten épült a legendás Krak 
herceg emlékét őrző királyi kastély, a Wawel. Maga a város terraszszigeten 
fekszik, sokkal inkább városias jellegű, mint Varsó; hiszen inkább volt fő
város, mint Varsó. Nagyforgalmú, a régi várterületét az egykori várfal és sánc 
helyére telepített parksáv öleli körül, nagyon sok benne a konflis és a katona, 
a közlekedés jobboldalon halad, közlekedési rendőr nincs. Tele van magyar 
emlékekkel: egyetemének a Jagellók adtak nevet. A katona úgy tiszteleg, hogy 
két ujját emeli sapkájához.

Krakkóból ötnapos autóbuszútra indultunk. Az első napon Tarnowon át 
Nowy Saczra (ejtsd: noviszoncs) vitt az út. Az a szerteszabdalt kislengyelor
szági másodkori plató, amelynek darabjait még láttuk Krakkó körül, a Tarnów 
felé teljesen eltűnik. A Visztula völgyének partjai itt tisztán neogén képződ
mények, melyeken mindenütt lösztakaró van. A legrégebbi északi eljegesedés 
határán jártunk és annak maradványait sokhelyt megtalálni. A Visztula völgy 
holocén síksága széles, erdőségekkel borított; mocsaras árterületet alkot min
denütt, ahol a Visztulát a három nagy folyó északnak szorítja: ilyen a Rába, 
a Dunajec és különösen a Wisloka torkolati vidékének háromszöge. A Dunajec 
völgyében Czchówig találtunk erratikus (a jég által messziről idehordott ven
dégkő) jelenségeket: itt a Czchów—Limanowa—Myslenice vonalon kell ke
resni az erratikus hordalék határát, mely egyszersmind az északi eljegesedés 
szélső hatását jelzi. Czchów és Nowy Sacz (Neusandez) közt a Dunajec áttö
rését láttuk sziklába vájt meandereivel: nagyon hasonlít a Duna visegrádi át
töréséhez.

Szczawnica fürdő meglátogatását összekötöttük a Pieniny nemzeti park 
tanulmányozásával. A nemzeti park fogalma azt jelenti, hogy a területet kö
rülhatárolják és őrzik, de életébe semmiképpen be nem folynak. Még a kidőlt 
fát sem viszik el, minden marad embertől érintetlenül. Lengyelországnak ma 
már hat nemzeti parkja van: a Czarnohora, a Pieniny, a Tátra lengyel terü
lete egészen, a Babia Gora, a Puszcza Bialowieska és a Kielce vidékén elte
rülő kambrium és devonkori, Góry Swietokrzyskie (szvjentoksiszkie) nevű 
masszívum egy része. A meglátogatott Pieniny park a kárpáti szirtvonulat egy 
része, anyaga krétával körülfolyt juramészkő. A Trzy Korony (Három korona) 
nevű csúcsával 982 m-re emelkedik. Kroscienkóból átgyalogolva a Vörös-
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A Dunajec áttörése a Pieniny hegység mészkövén. Ilyen fatörzsböl kivájt, 
egymáshoz kötött csónakokon (vagy tutajon) úsztattunk végig a szurdok

völgyön a Vörösklastromtól Szczawnicáig.

klastromhoz, onnan 
a Dunajec áttörésén 
négy egymáshoz 
kapcsolt, kivájt fa
törzsből álló tutajon 
2.5 óra alatt erek- 
kedtünk alá egészen 
Szczawnicáig. A Du
najec itt bővelkedik 
pisztrángban, lazac
ban, egy helyen an
golna is van. A Pie
niny nemzeti park 
faritkaságai: a k ő 
ris fa  eljött idáig és 
a meredek hegyol
dalon tenyészik, a 
kis- és nagylevelű 
hárs (tilia) néhány 
csoportja a magyar 
Alföldről húzódott

fel és a h e g y i s z il (Ulmus montana) is jól érzi itt magát. Czorsztynnál 
a jura mészkő sajátos, kissé kvarcos változatát találtuk meg, melyet eddig 
csak itt találtak a Kárpátokban. Czorsztynon és a régi magyar határváron, 
Nedeczen át Nowy Targ medencéjébe értünk: itt legérdekesebb a fluvioglaciá- 
lis feltöltődés volt.

Végül a lengyel Tátrát jártuk be: a Morskie Oko és a felette lévő tenger
szem, a Czarny Staw tavak cirkuszvölgyeit, a lengyel Öttó glaciális és függő 
völgyeit, fülkéit és forrásait jártuk be. A Tátrában igen jól láttam az átme
netet a flis öve és szubtátrikus öv között és az átmenet nélküli térszínáttoló- 
dást (Terrainüberschiebung, Charriage de nappe) a szubtátrikus öv és a Ma
gas Tátra közt. A 
vita még folyik ar- 
vagy négy eljegese- ' 
ról, hogy három, 
dési időt kell-e 
megkülönböztetni a 
Tátrában: Eugenius 
R ö m e r  lembergi 
morfológus szerint 
lick i wilnói profesz- 
négy, Bronislav H a-  
szor szerint három 
volt. Az egészen 
kétségtelen, hogy az 
északi és a tátrai el
jegesedés egyik idő
szakban sem talál
kozott, hanem köz-
bül Ggy 80 100 Podhalei hegyi zenekar. (Túlnyomórészt magyar melódiákat játszanak.)
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kilométer széles sáv állandó jégtakarótól mentes maradt. A Fekete Dunajec 
forrásvidékén, a Koscielisko völgyben végig lehet nyomozni az egész áttolódott 
tak-arót ( Überschiebungsdecke), amely a délről jött nyomás következtében a 
Tátra vulkáni és kristályos rétegeire, (gránittömb, diorit, gabro, bazalt, an
dezit, stb.) felnyomult.

A Koscielisko völgy bejáratánál eocénkorú numullites mészkő van, azután 
liasz mészkő következik, benn a völgyben krétakorú márga, benne Másszál; 
ebből van a Konczysta Túrnia. Aztán triaszkorú dolomit egészíti ki a szub- 
tátrikus áttolódást. A Hala Visana előtt már m a g a s tá tra i jura mészkő és 
liász van. Ebből áll a 2123 m-re emelkedő C za rw o n e  W ie rc h y . A völgyben lenn 
nincs gleccsernyom, maga a mai völgy teljesen eróziós lehet, mégis a felső 
völgynek típusosán gleccservölgy jellege van. A völgy felső részében ugyanis 
jól lehet látni végmorénákat, oldal- és középmorénát a III., tehát a Halicki- 
féle utolsó, legfiatalabb eljegesedés végső fázisából. A völgybe több preglaciá- 
lis barlang nyílik, a karsztjellegü, dús források sora ömlik ki ott, ahol a szub- 
tátrikus és a magastátrai (réteges) öv találkozik. A Ciemniak (2096 m) és a 
Maloloncsnyak (2096 m), valamint a köztük lévő Krzesanica (Kseszanica, 
2123 m) hegy szigetszerű gráníttakarók, gránitsapkák. Harminc éve, hogy 
Penck berlini és de Martonne párisi morfológusok vitája folyt arról, hogyan 
kerül ide a mészkőbe fenn gránittakaró. Penck azt vitatta, hogy lakkolit, tehát 
itt keletkezett eredeti gránitról van szó: de Martonne áttolódottnak mondta, 
su p e r p o s é -nek. Smolenski vezető professzorunk szerint külön expedíció vizs
gálta felül a helyzetet és szigetszerű gránitdarabot talált itt: így de Martonne- 
nak adtak igazat.

A Halastavak (Morskie Oko) völgyében A d a m  G a d o m sk i krakkói geoló
gus vezetett, aki a lengyel Tátra földtani térképét készítette. A tó cirkuszvölgy
ben van 1393 m magasságban; autóbuszon értük el. Típusos tengerszem. Az 
alsó tó 65 m, a felső 74 m mély. Felettük a Nagy, Középső és Fekete Men- 
guszfalvi csúcs, a Rysy (2503 m), Tengerszem csúcs és a Dénes csúcs van 
(2438 m, Dénes Ferenc késmárki gimnáziumi tanárról nevezték el). Jól lát
szik a Zabikone nyereg a Rysy alatt (jelentése B é k a ló ) , melyről Wächter 
Jenő magyar alpinista lezuhant. A tó küszöbe egyetlen összefüggő fal, melyen 
15—20 m-es feltöltés rekeszti el ma a tó vizét. A  lengyel oldal felől a Mied- 
ziane (2234 m) és a Mnich (Mönch, Barát) van. A Swistowkán át (1768 m) 
megyünk a lengyel Öttó völgyébe: ugyancsak típusos cirkuszvölgy, függővöl
gyekkel, kárfülkékkel és a Fehér Dunajec majd 2000 m magasban előtörő bő
vizű forrásaival. Itt találtuk 1600 m magasságban a legmagasabb Hálát, azaz 
magashegyi pásztortelepet.

Nagyon nehéz volt elbúcsúzni a Tátrától, melyet íme húsz éve nem láttam. 
Csak az vigasztalt, hogy a Tátra pompás derült idővel kedveskedett és, hogy 
hiába nevezi az erőszak a másik oldalt Csehszlovákiának, magyar marad az 
mindvégig. Sem a lengyel, sem a tót lakosság nem veszi be az elnevezést, ha
nem magyar Tátrának mondja mai napig. A lengyelek egyik legkiválóbb Tátra- 
ismerője, Romaniszyn őrnagy beszélte, hogy régen is, most is állandóan talál
kozik a Tátrában magyar turistákkal, de csehszlovákokat még nem látott fenn 
a csúcsokon, örömmel állapítottam meg azt is, mennyi magyar szó él e vi
déken: ju h á sz , g a zd a , szá llá s , g ú n y a , stb. szavakról mind tudják, hogy magyar 
szavak. A Podhale zenéje teljesen magyar hatás alatt áll. Mikor bennünket fo
gadtak, cigány játszott csupa magyar nótát (a nemzetközi társaságnak), az



A Halastó tengerszem (Morskie Oko). Oldalán az egyes tenyók es a torpefenyö harca. A tó 1393 in 
magasan fekszik a tengerszint felett és 65 m mély.

esküvőt az ,,Ég a kunyhó“ nótájával vezetik be, használnak cimbalmot, magyar 
melódiákra táncolnak, de a cigány ott csak lengyelül tud.

Végül búcsúzóul a Podhalétól néhány szót az idei árvízről.
Köztudomású az a rettenetes árvíz, amely a nyáron a Dunajec völgyeiben 

annyi pusztulást okozott. Házakat sodort el, folyókat térített ki a medré
ből, sok ember veszett belé, egész falvakat, telepeket söpört el, hidakat sem
misített meg, mert az ár hirtelen és nagy gyorsasággal támadt. Általában hat 
méternyi szintemelkedést mértek, de volt hely, ahol a merőleges emelkedés 
nyolc métert ért el. Itt most csak két jellemző és megjegyzésre méltó adatot 
említek. Az egyik a Zakopanéi meteorológiai állomás hiteles mérése a csapa
dékról. Ez így alakult: évi átlag 1100 mm (30 éves mérés alapján), a 30 évi 
jú liu s i átlag 189 mm (egyhatod rész), 1931 júliusi mennyiség 149 mm, 1932 
júliusi mennyiség 136 mm, 1933 júliusi mennyiség 246 mm, 1934 júliusi meny- 
nyiség 4 2 2 .7  m m !  (két ötödrész!).

A legközelebbi legnagyobb havi mennyiség egy évtizeddel előbb, 1925 
júniusában volt, 311 mm-rel. Az idén az egész évi csapadékmennyiség eg y  har
m a d a  július három  napján esett le!

A másik adat a novytaryi állami teherautóállomás esete. Barakszerű ga
rázsban az árvíz idején 5 teherautó állott: a víz a garázsot mindenestől elso
dorta. Az árvíz után az egyik kocsit megtalálták sokszáz méterrel lejjebb, ka
vicsba temetve. A többinek még nincs nyoma.

Varsóba éjjel érkeztünk, az ideiglenes pályaudvarra, mert Varsó új, 
1.200.000-es világvárosnak megfelelő pályaudvart épít. A Sejm, vagyis ország
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gyűlés lakóházában helyezkedtem el. A vidéki képviselők szállása szokott lenni 
és egy folyosó köti össze magával a parlamenttel. A nagygyűlés tagjainak jó- 
részié azonban a d iá k o k  ko llé g iu m á b a n  ütött tanyát és ezzel még jobban járt. 
Ezen a diákházon keresztül láttam meg először világosan az új, fiatal Lengyel- 
ország hősi küzdelmét nemzeti kifejlődéséért. Az egész új helyzet ugyanis ért
hetően felvillanyozott és munkára serkentett minden hazaszerető lengyelt. Egy 
390.000 km2-nyi ország, 33 millió lakossal, önmagában lehetőséget nyújt a 
nemzeti erők szervező munkájának. Az egészséges, vallásos szellemű, fiatal 
Lengyelország nagyszerű lendülettel veti bele magát egy szélesvonalú, jól át
gondolt, az egyetemes szellemiséget felölelő tevékenységbe. Katonailag meg
alapozta tekintélyét a szovjet csapatain aratott győzelme és hadseregét úgy 
kifejlesztette, hogy most már a nagyhatalom szerepére vállalkozhatott. De 
minden lengyel tudja, hogy a haza jövő felvirágzását a kiművelt fők hozzák 
meg: ezért a tudomány, a művészet minden terén alapos kiképzés folyik és új 
tudós és művész nemzedékek törnek előre szakmájukban. Az egyetemi diákság 
számára, íme, itt van a nagy kollégium. Megállók a Narutowicza téren és né
zem a tizenkétemeletes, teljesen korszerű épületet. Nyolcszáz központi fűtéses, 
folyóvizes, beépített szekrénnyel és mosdóval ellátott szobája van, 1200 lakó 
számára, napi két zlotyért (kb. 1.50 pengő) idegeneknek, a feléért állandó honi 
lakónak. Van benne óriási menza, ahol fillérekért jól lehet étkezni, van benne 
mindenféle üzlet és szórakozási lehetőség. És még csak az egyik fele van meg! 
Egész városrész lesz, mire elkészül. Varsónak még nem alakult ki a fővárosi 
egyénisége: nem is annyira városias, mint Krakkó: de óriási lépésekkel halad 
afelé, hogy a világot egy eltökélt, kemény akaratú és kemény öklű nagy nem
zettel gazdagítsa és ennek jelképét éreztem meg abban, hogy az orosz auto
krácia által a mai Pilsudszky téren vagy száz év előtt emelt monumentális pra
voszláv templomot leromboltatta és új értelmiségének, fiatalsága új szellemének 
kiművelésére ezt a tizenkétemeletes csodát építette fel.

A földrajzi nagygyűlés színhelye az új műegyetem épülete volt. Jelentke
zéskor mindenki nagymennyiségű nyomtatványt kapott és itt tűnt ki újra, mek
kora előnyt jelent a rendező országnak egy ilyen nagygyűlés. Lengyelország 
ismertetésére külön napot állítottak a tárgysorba, amikor is az ország leg
kiválóbb szaktudósai fejtegették a világ megjelent földrajzi közvéleményének 
az ország helyzetét és viszonyait. Még fontosabb volt, hogy a kongresszus szá
mára a statisztikai hivatal, a térképészet, az egyetemek és a nagygyűlés veze
tősége számos kiadványban tisztázta mindazokat a kérdéseket, amiket a vi
lággal meg akart ismertetni. Ezek a kiadványok hozzáférhetetlenül tudományo
sak, tárgyilagosak, mégis természetesen módot nyújtanak arra, hogy á pro
blémákat saját nemzeti nézőpontjukból ismertessék. Tartalmuk értéke miatt a 
tudományos világ szívesen fogadja őket és amellett a lengyel nemzeti meggyő
ződést hirdetik. így világították meg a legfőbb négy fájó pontot: Danzig és 
a kapcsolatos Gdynia nemzeti kikötő kérdését, a litván, a csehszlovák és a 
német határ kényes oldalait. A nagygyűlés minden tagjának módjában volt 
megtanulnia, hogy Lengyelországnak 5534 km hosszú határt kell védenie: 
ebből a tengerpart hosszúsága 140 km, az egésznek mindössze 2.5%-a! Ha 
ehhez hozzátesszük, hogy Németország tengerpartja az egész határvonalnak 
22.6%-a, Franciaországé 50.7%, Olaszországé 80% és még Litvániáé is 7.2%, 
akkor megvan a példánk rá, hogyan lehet egy fontos nemzeti ügyben szigorú 
tényállásokkal kedvező megítélést előkészíteni. A határvonalból a német ha
tárra 2000 km, az oroszra 1500 km és a csehszlovákra 1000 km esik. íme, a
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magyarázat, miért kell a költségvetés egyharmadát hadicélokra fordítani. 
(1934—35-ben 2185 millió zlotyból 762 milliót.)

Nagyszerű alkalom volt a Wawelben, a krakkói Mária templomban és fő
képpen a Nemzeti Múzeumban (Krakkóban), Jan Matejkó történelmi festmé
nyeit megmutatni. Koscziusko győzelme (lóháton az erdőn krakkói parasztok
kal); Zsigmond hűbérül adja 1525-ben Brandenburgi Albertnek Kelet-Porosz- 
országot, ez két ötször nyolcméteres vászon. Ez utóbbi jelenti a szekulafizá- 
lással Poroszország karrierjének a kezdetét: Albert hódolata mutatja a hata
lom eredetét. Jan Matejkó azonban nem egyszerű történeti festő. Az ő művei 
utat találtak minden lengyel házba és felemeltek, buzdítottak, a múlt jelene
teivel lelkesítettek. Festményei az elnyomás idején hirdetik a nemzet hivatott- 
ságát; nagy királyait, hadvezéreit példákul állítják fel: egy-egy művének min
den alakját, az egész nemzetet boncolja, magyarázza, tanul rajta. így lett Jan 
Matejkó a nemzet tanítója, szellemi vezetője.

A nagygyűlés előadásait hat szakosztályban bonyolította le. Az 1. a tér
képészeti, 2. a fizikai földrajzi, 3. az emberföldrajzi, 4. a történeti földrajzi 
és földrajztörténeti, 5. a tájföldrajzi és 6. a didaktikai és metodikai szakosztály.

Az első  szakosztály főleg a térképvetületekkel, a különböző országok
ban megjelent térképekkel és az aérofotogrammetria kérdéseivel foglalkozott. 
— A m á so d ik  szakosztályban a geológiai negyedkor tanulmányozásának föld
rajzi eredményei, az eróziós felszínek, a sarkvidék morfológiája, a pliocén és 
pleisztocén terraszok, a folyók osztályozása és a történeti időben történt klíma- 
változások kérdései kerültek megvitatásra. — A h a rm a d ik  szakosztály vita-

A lengyel Öttó cirkuszvölgye. A képen három tó látszik; két nagy és köztük egy kicsi. A háttérben, a 
sötét hegyfal lábánál emelkedő terraszon van a negyedik, az ötödik messze jobbra fönt, hátul fekszik,

a képen nem látható.
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tárgyai ezek voltak: Az ember szerepe a földrajzi tájban. A települések föld
rajzi vonásai: vándorlások. A falu kérdései. A földrajzi helyzet befolyása a 
légi- és az autóközlekedésre. A városföldrajz kérdései. Az ipar eloszlásának 
földrajzi törvényei. Hogyan határolja el a gazdasági földrajz a tájakat és en
nek ábrázolása. Végül: A túlnépesedés földrajzi elemei. — A n e g y e d ik  szak
osztály a földrajz és a történelem kapcsolataival foglalkozott. Az őslakosság 
földrajzi viszonyainak megállapítása. A történeti időben bizonyítható válto
zások a tájban. Ritka és kiadatlan régi térképek. — Ezek voltak a főtémák.

Az ö tö d ik  szakosztály az üléseit fél nap alatt befejezte. A megbeszélt két 
kérdés a következő volt: a földrajzi táj változásai és a tájak elhatárolása.

A h a to d ik  szakosztály állandóan igen nagy érdeklődés mellett a földrajz 
oktatásának minden kérdését megvitatta. A leíró földrajz oktatásának módsze
reit, hasznát és értékelését hallottuk itt minden oldalról megvilágítani. Továbbá 
több előadó foglalkozott a földrajzi gyakorlatok és kirándulások hasznával; 
a megbeszélések folyamán pedig szóba kerültek az ábrázolás és szemléltetés 
összes segédeszközei.

Ezek a tanácskozások szakemberek szakszerű megbeszélései voltak és 
azoknak anyagával itt nem foglalkozhatom. Bizonyos, hogy a lengyel tudomá
nyosságnak nagy érdeme és sikere volt az egész nagygyűlés. Ezen a helyen 
is örömmel mondok köszönetét a Magyar Földrajzi Társaság nevében a lengyel 
vendéglátóknak őszinte testvéri érzelmeikért; kifogyhatatlanok voltak az előzé
kenységben és gondoskodásban. Meg kell mondanom, hogy páratlan alapos
sággal készítették elő a nagygyűlés minden mozzanatát és minden kiadványuk 
lelkiismeretes szakszerűségével és tudományos színvonalával az egész világ 
szakemberei előtt egyhangú elismerést aratott. — Ha tehát nem is fejtege
tem most a nagygyűlés tudományos anyagát, mégis legyen szabad két részle
tet kiemelnem. Az egyik a megnyitás ünnepsége. 1934 augusztus 23-én dél
előtt a műegyetem aulája megtelt. 1200 szék volt előkészítve. Az I. emelet log
giáiból 26 nemzet zászlója leng. A II. emeletről csak lengyel zászló csüngött 
alá. Isa ia h  B o w m a n  elnök, amerikai kiküldött beszédét nyomtatásban szét
osztják. Tizenegy óra tizenöt perckor bevonul M o sc ic k y  köztársasági elnök 
és amint székéhez ér, mindenki körülnéz — keresi a zenekart. De zene nincs 
és a beszédeket megkezdik. Egyetlen izgalom kínálkozik, azzal a kérdéssel kap
csolatban, mit mond majd a német szónok? B o w m a n  amerikai, de M a rto n n e  
francia kiküldött, a le n g y e l k u ltu s z m in is z te r  és a b e lg a  szónok után szólal fel 
a németek nevében L u d w ig  M e c k in g  münsteri professzor, aki azóta egy hétig 
körünkben időzött. Nagy csendben és figyelemmel hallgatták.

„Számunkra ez a gyűlés nem viszontlátás három év múlva, hanem huszon
egy év múlva — kezdte Mecking —, ez a megjegyzés nem kerülhető el. Van 
köztünk, aki ősz fejjel is még csak egy-két gyűlésen volt. A „nemzetközi vi
szályok“ okozták, hogy a német tudomány szelleme és becsülete otthon tartott 
bennünket. A tudomány szembeszáll az emberi gyengékkel, a tudomány bi
rodalma önálló. Most szívesen jöttünk és köszönjük jóbarátaink igyekezetét 
megjelenésünk érdekében. Ha kü lső  körülmények nem hátráltatták volna, még 
sokkal többen jöttek volna el. Köszönöm a Führernek, hogy idejövetelünket 
helyeselte és hathatósan támogatta.“

Ez ügyes beszéd volt, nagyon barátságosan is fogadták: a m ai Német
ország eredményes diplomatának bizonyult.

A másik részlet, mely kiemelkedik a tudományos anyagból, a történeti 
térképek és a történetföldrajzi kutatások ügye. A negyedik szakosztályban Bo~
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Az árvíz pusztítása Szczawnica régi telepén.

le sz la w  O lsze w ic z  varsói tanár indítványt tett egy nemzetközi tervre, melynek 
célja a fö ld r a jz  tö r té n e té n e k  megiratása. Ha a terv valóra válnék, ez az egy
korú földrajzi forrásműveknek sorozatos kiadását jelentené, méltatással és a 
térképek fakszimiléivel együtt. Ez azonban csak nagy világterv elfogadása 
esetén lesz monumentális: mindenesetre a földrajznak, de sok egyéb tudomány
nak, nevezetesen a hadtörténelemnek is páratlanul bő kincsesháza lenne. 
Hozzáférhetőségét elősegítené a kölcsönös csereviszony. — Még nagyobb fon
tosságú, mert nemzeti keretek közt azonnal megkezdhető, hogy hazánk ö s tá ja it  
mi is újra megállapítsuk és a történeti idők földrajzi változásait pontosan meg
ismerjük. Két előadó foglalkozott e figyelemre méltó tárggyal; S e m k o v ic z  
U lászló  krakkói professzor szembeszállt azzal a régebbi felfogással, hogy a 
lengyel őstáj áttekinthetetlen erdő és mocsárrengeteg volt és csak itt-ott akadt 
rajta oázistelepülés. Az újabb kutatások alapján kimondja, hogy a járhatatlan 
mocsárvidékek és az áthatolhatatlan ősrengetegek mellett igen tekintélyes 
szántóföld, parkszerű rétség és legelőterület is volt: ez már a történeti idő előtt 
lakott volt, vagyis a termékeny lösz, homok és agyagterület primitív művelés 
alá került. Az jutott eszembe, milyen jó lenne, ha ismernénk Magyarország 
ókori és honfoglaláskori földrajzát pontosan: meddig nyúltak le az erdőségek 
az Alföldre, milyen volt az Alföld régi vízvidéke, hol folytak a régi folyók, ki 
hogyan nevezte el a hegyeket, stb.

íme, a fiatal lengyel köztársaság már fennállása harmadik esztendejében 
legkiválóbb szakembereit állítja sorompóba, magának az Akadémiának veze
tése alatt, bizottság formájában, hogy Lengyelország „Történelmi Térképét“ 
megszerkesszék. Tizenkét év óta jelennek meg történetföldrajzi és történeti tér
képészeti értekezések az ily című sorozatban: „Lengyelország Történelmi Tér
képe szerkesztőbizottságának kiadványai.“ A krakkói T a d e u s z  C zo rt adott elő
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erről a nagyszabású munkáról. Hogy milyen fontos lenne Magyarország tör
ténelmi földrajzát részletesen ismerni, arra csak egyetlen példát idézek. Min
den hadtörténeti író bizonyíthatja, mennyi nehézséget okoz sokszor egy-egy 
hadiesemény pontos helyének a megjelölése. Még nincs lezárva az a vita, hol 
volt Kun László hódtavi csatája. Nem tudjuk pontosan, hol és hogyan folyt a 
Böge, vagy Beghe vize (ma a Béga őrzi a nevét, de máshol folyik), pedig a 
besenyők, a vezérek és az első Árpádok idejében, több fontos hadiesemény 
ment végbe a partján. Nos, néhány évvel ezelőtt, egyik kiváló hadtörténeti 
írónk azzal a kérdéssel fordult hozzám, hol folyt Bocskay idejében a Temes 
folyó, illetve a több ismeretes ágból melyiknek a neve volt akkoriban Temes? 
Kitűnt, hogy egy fontos hadtörténeti probléma eldöntése függött attól, melyik 
meder volt a Temes folyó abban az időben?

A lengyel bizottságnak csak egyik munkálata az anyaggyűjtés, a másik 
célja történeti térképek megjelentetése két csoportban: 1. Részletes lapok, 
2. Általános lapok. A részletes térképek során 1930-ban megjelent „A krakkói 
vajdaság térképe a nagy országgyűlés idején (1788—92)“, 1:200.000-es mér
tékben. Megrajzolásához felhasználtak minden fellelhető forrást és az adatokat 
párhuzamosan külön kötetben adták ki: „A krakkói vajdaság történelem-föld
rajzi szótára a nagy országgyűlés idején“ címmel. Az előadó még kiemelte, mily 
világosságot derített a történelmi térkép az egykorú településtörténetre és a 
belső migrációkra. Nálunk is megtörténtek a kezdő lépések: boldogult Csánki 
Dezső „Magyarország történeti földrajza a Hunyadiak korában“ címmel nagy- 
értékű forrásművet jelentetett meg. Ez azonban csak nyersanyag, adatgyűjte
mény és Csánki — egyik bírálója szerint — ott fejezte be, ahol kezdeni kel
lett volna. Az adatok alapján minden korszaknak történeti földrajzi térképét 
meg is kell rajzolni, nehogy az legyen a helyzet, hogy a honfoglaló magyarok 
korabeli történeti térképet mai szituáció és vízrajzi lapon kell feltüntetni.

Érdemes lenne fontolóra vennünk, nem kellene-e hasonló nagytekintélyű 
bizottságba összevonni szakembereinket és a történetföldrajzi munkálatokat 
haladéktalanul megindítani. Bár lenne szerény szavam elősegítője a magyar 
történelemföldrajzi munkálatok megkezdésének!

Búcsúzóul hadd álljon itt ennek a minden vonalon virágzásnak indult or
szágnak néhány adata. A lengyel országos statisztikai hivatal kiadványából ve
szem a számokat: ezek a legújabb hivatalos adatok. A könyvet a kongresszus 
tiszteletére adták ki. Lengyelország nemzetiségi állam, de elég kedvező szám
aránnyal. 69% lengyel mellett 31 százalék egyéb nemzetiségű lakosa van. Egy 
városa millión felüli: Varsó 1,200.000 lakossal és öt 200.000-en felüli: Lodz 
600 ezer, Lwów (Lemberg) 320 ezer, Poznan 250 ezer, Krakkó 230 ezer és 
Wilnó 207 ezer lakossal. Nagyobb mértékben őstermelő ország, mint Magyar- 
ország. őstermelő 64% (Magy. 57%), bánya és iparral 15% foglalkozik 
(Magy. 19%), kereskedelemmel 6% (Magy. 5%), közlekedéssel 4% (Magy. 
3%) és egyéb foglalkozású 11% (Magy. 16%). Nagyjában tehát helyzete 
hasonló hazánkéhoz. Igen nagy ereje az országnak a kedvező népmozgalom. 
A természetes szaporodás számai: 1909— 12 közt átlag 1000 lakosra esett 
16.4 szap. (Magy. 11.8), 1931-ben 15, (Magy. 7), 1932-ben 14 (Magy 5).

Ez annyit jelent, hogy amíg Magyarország a békeidőben évi 240.000 lé
lekkel szaporodott 20 millió lakosság után és most Csonkamagyarország 60.000, 
sőt 1932-ben csak 42.500 lakossal gyarapodott, addig Lengyelország még a 
gazdasági mélypont éveiben is kereken félmillió lélek szaporodással dicseked
hetik. Talán még az az egy adat figyelemreméltó a mi szociális korunkban,
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hogy az összes földbirtokok 97%-a, összesen 3,156.000 birtok 20 hektáron 
aluli és csak 106.000, tehát 3% esik a 20 hektárnál nagyobb nagybirtokra.

Megismervén az országot, mindnyájan azzal a jóérzéssel búcsúztunk, hogy 
egy derekas munkával feltörekvő országban gyönyörködhettünk, amelytől sokat 
lehet tanulni.

A végére hagytam a magyar geográfusok munkájának megemlítését. Ter
mészetesen élénk részt vettünk a tárgyalásokban: azonkívül gróf Teleki Pál 
három előadást tartott és a VI., a didaktikai szakosztályban elnökölt, Milleker 
Rezső, Pécsi Albert és Haltenberger Mihály egy-egy előadást tartottak.

A Y O SEM ITE VÖLGYE.
Irta Csikszentmártoni Becze Annie.

The glory that is Yosemite! — „Yosemite maga a fenség!“ — A ter
mészet csodái felett való elragadtatását e pár szóval fejezi ki még a lelke
sedő szavakban fukar amerikai is, amidőn a Yosemite alagútból kilépve, meg
érkezünk Yosemite kőbefagyott paradicsomának a teremtő erő által csaknem 
színpadias céltudatossággal elrendezett halijába. Itt elénk tárul Amerika ha
talmas nemzeti parkjainak egyik legszebbike, a Yosemite völgye, a maga le
nyűgöző pompájában.

A Föld urát, a parányi embert gigászi méretekben, hatványozott nagy
ságokban veszi körül minden. Maga az idevezető alagút 4233 láb hosszú és 
28 láb széles. Mintha csak azért bujtatná földalatti mélyébe a felajzott ide
gekkel várakozó utast, hogy a 
legmeglepőbb ellentétet egyszer
re tárja elébe. Építészek, festők, 
szobrászok lángesze nem tudná 
soha megálmodni ezt a fenséges 
dómot, amelyet e gránitfalak fel
mérhetetlen idők óta formálnak.

A tömör sziklaóriások 15 
mérföld hosszú és félmérföldnyi 
széles, inkább szakadéknak te
kinthető völgyet zárnak körül, 
függőleges összeborulással si
mulnak egymáshoz s az egyedül- 
valóság nyugalmával, zord fen
séggel merednek a csodásán 
tiszta kék mennyboltozat felé.
Mintha Isten legcsodásabb, leg
pompásabb templomának belse
jét varázsolnák elénk a leírhatat
lan összhangban elrendezett szik
lafalak.

Erdők, mezők, ligetek szelí
dítik a páratlan tájképet, körül
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fogva a zord gránitfalak lábait, s Kalifornia egzotikus virágainak és cserjéinek 
soha nem látott fajtái színnel és illattal tarkítják a komoly tónusokat. A méltó
ságteljes hegypiramisok és sziklafalak tövében óriási tarka pillangók és mese- 
szerű színekkel tarka madarak kacérkodnak a messzeségből az örök hó herme
linköpenyébe burkolódzott, irdatlan magas hegycsúcsokkal.

Termékenyítő meleget árasztó napsugárra, vagy az alvilágból robajjal 
előtörtető szörnyű viharokra egyforma közönnyel felel a gránithegyek e fel
halmozott tengere. Az ember kicsiny és nagy bajainak tömkelegé, a technika 
elképesztő csodái, valóság és álom — mind megtorpannak e gránitcsarnokban, 
ahol a meglepetés mindent felülmúló csodája viharzik rajtunk keresztül, s úgy 
érezzük; hogy szembetalálkoztunk az Istennel!

Neki zeng zsoltárokat ez a roppant dóm, gránitba öltözött fohászok di
csérik az Ő felülmúlhatatlan hatalmát s a szférák örök dallammal hullámzó 
halhatatlan harmóniája, melyet az ember ezzel az egy szóval tud csak meg
határozni: csend.

Igen, Yosemiteben a csend akkordjait meghallja az emberi fül is s egy 
pillanatra betekinthet az örökkévalóság titokzatos műhelyeibe. Milliárd atomra 
szeretnénk szétfoszlani, felhővé, szellővé, virággá változni s a fájdalomnélküli 
megsemmisülés vágyának édes borzongása járja át minden csepp vérünket.

Ez a csodás park a californiai Sierra Nevada hegylánc szívében fekszik, 
San Franciscoval szemben, tőle 140 mérföldnyi távolságban, — magába ölelve 
a Sierra legmagasabb hegyóriásait. Lent a völgyben folynak a Toulumne és a 
Merced folyók, távolabb a kis Yosemite, visszatükrözve virágot, fát, 
sziklát, szakadékokat, vízeséseket, erdőket, mezőket, a gránitból alakult 
katedrálisok, várfalak és sziklaerődítmények között.

Ha Fresnóból közelítjük meg a parkot, az emelkedések szerint természet
alkotta hármas elosztódást különböztetünk meg. Az alsó, középső és magas
lati régiók jellege eltér egymástól, a geográfiai és természetrajzi határok jól 
felismerhetők.

Az alsó részben átlagosan 5—6 ezer lábnyi emelkedéssel az erdők régiója 
tárul szemünk elé. A kolosszális ezüst-, cukor- és sárgafenyők feje
delmei 200—250 lábnyi magas törzsükkel az ég felé nyújtóznak s e fenyő
csodák között is feltűnik az incense  cedar, vörösszínű kérgével és sárgászöld 
leveleivel, — nem törődik a téllel, a zord északi szelekkel, s amidőn tűlevelű 
rokonai álomba zsibbadnak, ő maga menyasszonyi virágpompával hirdeti az 
élet egymásba láncolódó, végnélküli folytonosságát.

A vörös cédar, a californiai n u tm eg , h e m lo c k  és ju n ip e r  tűlevelű Gulli
verjei vetélkednek egymással itt. Ezek a fák csodái lennének Amerikának, ha 
nem emelkedne ki közülök a S e q u o ia  G ig a n tica . Mellette a fák mammut-óriásai 
is eltörpülnek. A fák fejedelmei ezek a vörösfenyők családjába tartozó fa
csodák, — a történelemelőtti idők ősi tanúi. A legnagyobb példányok évgyűrűi 
többezer esztendőről tesznek bizonyságot. Koronájukat a viharok, s az idők 
viszontagságai letördelték, magasságuk mégis 300—350 láb között váltakozik, 
átmérőjük pedig 30—40 lábat is kitesz. Kérgük a cinóberpiros szín árnyala
taiban játszik s hosszú, egyenes barázdák ékítmények gyanánt díszítik ezeket 
a magasba szökő, eleven korinthusi oszlopokat.

Annak ellenére, hogy fája gyantát nem tartalmaz, asthma és tüdőbeteg
ség gyógyítására alkalmas anyagokat vonnak ki belőle. Az átható, üdítő illat 
már messziről hívogatja a látogatót. A Yosemite parkban lévő Marepose Grove 
a főfészke ezeknek a sequoiáknak. Villám, vagy égés nem egy faóriás testé-
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így látja meg az utas az alagútból kilépve a Yosemite völgyet. Jobboldalt a „Menyasszonyi Fátyol“ 
vízesés, fölötte a Half Dome, szemközt, baloldalon az El Capitan szirtfala.

ben tett kárt, többszörösen keresztülfúrva a hatalmas törzseket. Az ilyen tűzké- 
szítette odúknak egyikében húsz ember is kényelmesen elfér. Mások törzsé
ben viszont akkora alagutat rágott az idő foga, hogy autók és autóbuszok vág
tathatnak rajtuk keresztül.

Yosemite középső régiójának fö vonzereje a sok vízesés. Ezeket is pazar 
szépséggel és hatalmas méretekkel áldotta meg a Teremtő. Amikor a Yosemite 
Tunnel végén elénk tárul a csodavölgy, jobbkéz felől a ,,Bridal Veil“, vagyis 
„Menyasszonyi fátyol“ miriád eleven fehér kristálycseppből szövődött vízesése 
muzsikál 900 lábnyi magasságból.

A tajtékozó haboknak sajátszerű csipkemunkája látható itt, amint lesep- 
rődnek a szikla felületén, mintha minden csepp külön rebbenne alá, mintha 
mindegyik külön élne. Nincs semmi a természetben, amihez hasonlítani lehetne 
ezt a hófehér csipkefátyolt. Finomabb, szebb, tökéletesebb a legkiválóbb mű
vészi alkotás sem lehetne.

A vízesés híres szivárványa is párját ritkítja a Föld kerekségén. A napfény 
legkedvezőbb szögben esik a tajtékozó habokra, amint a víz kacagva, tán
colva, énekelve alázuhan a mélységbe.

Majdnem szemben a „Menyasszonyi fátyol“-lal hull alá a vízesések má
sik csodája, a „Virgin’s Tear“, vagyis a „Szűz könnye“. A név találó. Ta
vasszal ezt a vízesést megközelíteni is képtelenség. Az 1000 láb magasból alá
zuhanó, hólétől megdagadt vízesésnek romboló ereje szinte kísérteties zúgás
sal tölti be a völgyet ilyenkor. Mintha csak egy csalódott ara mérhetetlen fáj
dalmát panaszolná gránitba kövült hűtlen vőlegényének, a vele szembetekintő 
„El Capitan“ nevű 3900 láb magas sziklatömbnek.
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Köbefagyott legenda a formálódás korszakából az ugyanebből a hegy
láncból eredő 2700 láb magas „Chatedral Rocks“ is; a sziklák gótikus tornyai 
időtlen idők óta némán bámulják a villogó csipkékkel ékes „Menyasszonyi fá- 
tyolt“ és a „Szűz könnyét“. Ki tudná megmondani, mily ősrégi múltra emlé
keztet a 4000 láb magasban integető „Three Brothers“ (Három Fivér) grá
nitpiramisainak mondája? A hármas szirtet egy ős indián törzsfőnök halálra 
üldözött három fiáról nevezték el.

A Sentinel Rock fenyőligetek közül kikandikáló szikláinál már egy újabb 
vízesés dübörgő zúgása figyelmeztet a közeli látványosságra s íme, egyszerre, 
mintha az égből zuhogna le, elnémítva minden emberi hangot, 2500 láb ma
gasból törtet a föld felé a Yosemite vízesés. Messziről csak viliódzó ezüst
csíknak látszik, de tavasszal megnő s tajtékozó habjaival túltesz még a Nia
gara csodáin is, hiszen tizenhatszor magasabb ennél.

A pasztell finom színárnyalataiban, a gyöngyház és opál csillogásában, 
itt-ott hófehér foltokkal megtörve, sorakozik elébünk a finoman csipkézett

N o r th  D o m e. R o ya l 
A rc h e s , W a sh in g to n  
C olum n , majd a leg
szebb kilátóhely, a 
G lacier P o in t. A 
völgyet 6000 lábnyi 
magasságban a T e s -  
s ia k  és a H a lf D o m e  
zárja be. Az utóbbit 
helyesen jellemzi ne
ve: csakugyan olyan, 
mint valami félbe 
osztott dóm kereszt- 
metszete. Itt a völgy 
három ágba szakad: 
a T a n a y a  M eadow , 
Illiu e tte  C anyon , s a 
magas S ie rra  fe n s ik  
ezek és mindegyik 
új formákat, új cso
dákat igér. A völgy 
maga itt végződik.

A Yosemite 
park legmagasabb 
régiójában élesebb 
csúcsok, sziklatara
jok sorakoznak és 
túlzsúfolt, szinte za
varos össze-vissza- 
ságban tornyosul
nak egymás hegyé- 
be-hátába. Csúcs 
csúcs mellett meg
kövült csipkesze-

Autóút a Yosemite Parkban, az óriási sequoia-fák közt. géllyel határolja el
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az eget a Földtől. — Itt bújnak 
meg a híres kirándulóhelyek. A 
Toulomne Meadow körül turis
ták horgásznak. Itt tükröződik 
a Hetch Hetchy, bő vize San- 
Francisco szomját oltja. A Gla
cier Point a völgy legszebb ki
látója, itt a havasok csúcsa a 
csodásán kék californiai menny
boltozatba nyúlik.

Amikor a fehér ember a 
fenséges táj messzenyúló képei
ben gyönyörködik, lelkifurda
lással gondolhat rá, hogy a 
völgy őslakóit, a vörös indiá
nokat kiűzte ebből a paradi
csomból. Az amerikaiak alig 82 
éve foglalták el a Yosemite völ
gyet. Ez volt a fehér ember 
egyik legnagyobb diadala a vö- 
rösbőrűekkel szemben, akik el- 
foglalhatatlan, bevehetetlen 
erődöknek tartották e gránit
falakat. Az 1849-i aranyláz ide
jében a Sierra-Nevada biztos 
fedezékeibe húzódó maradék in
diántörzsek az aranykeresőkre 
törtek s kegyetlen öldökléssel 
pusztították el őket, de 1851- 
ben ez az ősi indián fészek már 
a fehérek birtokába került. Ne
ve, Yosemite, indián szó és 
grizzly-medvét jelent.

A Yosemite-indiánok a Si
erra Nevada környékén a Mi-
wok törzshöz tartoztak, amely csaknem 10.000 főt számlált. Ezeknek a sorsát 
megpecsételték a fehér emberek, mert amint érintkezésbe kerültek velük, az 
életrendjükben történt átmenet nélkül való változás rohamosan apasztotta szá
mukat. Sokat elpusztított belőlük az alkohol szokatlan mérge, az újfajta ruház
kodás, a természetükkel ellenkező szokások; a fehér emberek betegségeivel 
szemben sem volt bennük ellentálló erő. Végül is a pár évtizedes érintkezés 
eredményeképpen az indiántörzsek 90 százaléka elpusztult.

Amikor a fehérek rájuk bukkantak, az itteni indiánok még a kőkorszak 
elmaradottságában éltek. Talán évezredek suhantak el fölöttük, mint akár a 
hatalmas törzsű ős sequoia fák fölött. A cserép- és vasedényt nem ismerték, 
a főzés vízmentes kosarakban történt s mivel a gyúlékony főzőkosarakat tűz 
fölé nem helyezhették, az ételmelegítésnek csodálatos formáját eszelték ki. 
Ők még az őskor primitív eszközeivel fecsérelték a modern amerikai legdrá
gább kincsét — az időt. ,,Az idő — pénz“ yankee elvét még csak el sem tud
ták képzelni s talán boldogok is voltak, amikor még nem ismerték sem az idő,

A Bridal Veil (Menyasszonyi fátyol) vízesés; a világ leg
magasabb zuhataga.
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sem a pénz fogalmát. Szorgos indiánasszonyok órákhosszat foglalkoztak ököl
nagyságú kövek áttiizesítésével, hogy ezeket erős fapálcikák segítségével a 
kosárban várakozó ételekbe dobják, mitől az lassankint megfőtt.

Bár a Yosemite pompás nemzeti parkját látogató amerikaiak igen távol 
állnak a vidék primitív őslakóitól, azért az életmód ezen a tájon most is a 
lehető legkezdetlegesebb. Mindent csak turistáskodásra, vagy igénytelen pihe
nésre rendeztek be. Nagyon csalódna, aki fényűző kényelmet keresne itt. A szál
lodák faépítmények, berendezésük stílusosan alkalmazkodik a környezethez. 
Az árak napi 12 dollár körül mozognak, teljes ellátással, a vendégek napi 
programjáról is gondoskodás történik. Kirándulások, lovaglás, halászat, hegy
mászás váltogatják egymást s az esték a környéket magyarázó előadásokkal, 
hangversenyfélékkel telnek el. Annál kedélyesebbek az olcsóbb üdülést bizto
sító táborozó telepek élete. Olyanok, mint valami falu, egymás mellé épített, 
nyers fából készült kunyhóféle házikókból állanak; a bútorzat szintén nyers 
fából készült, de villanyvilágítással és kályhákkal szerelték fel az egyszerű 
tanyákat. Ezekben a házacskákban napi 5 dollárért kaphat szállást az utazó. 
Előkelőségben ezután következik a sátortelep, amelyhez nagy közös épület, 
az úgynevezett lo d g e  tartozik; ebben kényelmes társalgókat, irószobákat, ét
termeket találunk. Itt az élelmes amerikai ifjúságnak igazi típusaival talál
kozhatunk, a vendégek mulattatására s az ebéd felszolgálására egyetemi hall
gató leányok szerződnek ide, a poggyász cipelésére, s a nehezebb táborkörüli 
munkára pedig diákifjak vállalkoznak fizetésért az idény alatt. Az emberek itt 
napközben nem igen látják egymást, ki-ki túrán van, s csak este verődnek 
össze. A kép folytonosan változik, minden nap új arcok tűnnek fel, mert egy
két napon túl ritkán maradnak itt a látogatók.

Az összejövetelek alkalmával elmaradhatatlan az amerikai ízű közös ének
lés, az örökös himnusz napi imává vált szokása. Sok mókázás után táncra is 
perdül a táborozok vegyes társasága; természetesnek találja mindenki, hogy 
a rangerek (vezetők), soffőrök, cowboyok táncra kérjék akár a pénzariszto
kraták kényes leányait is.

Esti sötétben és elmélázó csendben az őserdők rejtelmes hangulatát nagy 
gúlákba rakott tábortüzek emelik, ezeket körülülik, eltűnődve a nappal látottak 
felett, míg a hotelek fölött emelkedő legmagasabb oromról néhány percig tartó 
tűzesővel szórakoztatják a vendégeket.

Kedves esti epizód a medvék etetése. A tányértalpúak napközben is a lá
togatók körül settenkednek, csemegére áhítozva. Sőt már egész rendszer ala
kult ki közöttük, akárcsak a városi koldusok között; mindegyik, kellő távol
ságban a másiktól, a szomszéd üzleti territóriumát tiszteletben tartva ,,standol“, 
s nem egyszer a legarcátlanabb formában koldul eledelért. Némelyik medve a 
kocsik ablakait kopogtatja meg, a másik pedig két lábon szolgál, mint a kis 
kutya. Mulatságos volt különösen egy hatalmas anyamédve, amint négy kis 
bocsával szinte bánatba merülve, magát szánatva ült és várta az alamizsnát. 
A kocsivezetők már névszerint ismerik a Yosemite park medvéit s bár a köz
vetlen etetés tilos, mégis minden kiránduló ambíciója, hogy tenyeréből tartsa 
jó! e nagy vadon megszelídült lakóit. Magam is a tenyeremből kínáltam meg 
egyiket csemegével.

...Mindent összegezve, a Yosemite parkban töltött napok felejthetetlenül 
szép emlékekkel teszik gazdagabbá azt, aki elég szerencsés ahhoz, hogy oda
juthasson...



TIFLISZTŐ L VLADIKAVKÁZIG.
Irta L e  g ú n y  D ezső .

1902 nyarán, egyetemi hallgató koromban, néhai Lóczy Lajos vezetése 
alatt résztvettem azon a romániai, déloroszországi és kaukáziai kiránduláson, 
amelyet a budapesti Egyetemi Földrajzi Intézet rendezett.

Kegyeletes visszaemlékezésem elszáll az elhalt vezető és elhunyt útitár
sak néma sírjához, amikor visszaidézi a harminkét évvel ezelőtt társaságuk
ban eltöltött felejthetetlen napokat...

...Közel hat hétig tartó utunkon végigjártuk Romániát, Gáláétól Szuli- 
náig. a torkolatig lehajóztunk a Dunán, majd végighajóztuk a Fekete tengert 
Batumig, azután Délkaukáziát jártuk keresztül-kasul, végül a híres gruzin 
katonai úton Tifliszből Vladikavkázba mentünk és a déloroszországi síkságon 
át tértünk vissza.

Tifliszből Vladikavkázba menet, útunk a Kaukázus második főcsúcsának, 
az 5043 m magas Kazbeknek oldalában vezetett el és Kazbek postakocsi-állo
másról két kisebb kirándulást is tettünk a hóborította hegyóriás lejtőire.

Erről szól az alábbi naplótöredék.
*

Kétnapi tifliszi tartózkodás után június 28-án két négylovas tarantászon 
(társaskocsin) indultunk útnak. Eleinte meglehetősen egyhangú vidéken ha
ladtunk. Első állomásunk Mzhet (Mzketha) falu, Georgia egykori fővárosa 
volt. (1. kép.) Számos régi épületnek romja a világhódító Timur Lenk pusz
tító kezének nyomait mutatja. Most elhagyjuk a Kúra völgyét és az Aragva 
völgyébe térünk. Pihent lovakkal és új kocsisokkal folytattuk útunkat. Tiflisz
töl ekkor már 201/2  verszt távolra voltunk (egy verszt 1066 in, 15 v. =  16 km). 
A vidék élénkülni kezd: váromladékok, kolostorok láthatók az Aragva itt még 
eléggé tágas völgyében. További két óra alatt Tzilkan állomást értük el. ahol 
megint lovakat váltottunk.

Itt már hat-hat lovat fogtak a kocsikba, erősebb hegyi út következik tehát. 
A völgy még széles, a hegyek erdősek s nem nagyon magasak, de a kapasz
kodó csakhamar igen tekintélyessé válik. A hegytetőre érve, egy kis sóstónál 
kifogtak két-két lovat s csak négyes fogattal mentünk tovább. Tif lisztöl 5 2 ^  
versztnyire értük el délután 2 órakor Dúsét állomást. Rövidesen ebédhez ül
tünk. Ebédünk már egészen oroszos volt: az elmaradhatatlan vodka, az egy
két pohárka pálinka és a „zakuszki“ nevű előételek változatos sora szerepelt. 
Apró halak, kaviár, ecetes uborka, egyéb zöldség adja ki ezt a zakuszkit, amit 
természetesen külön kell megfizetni. Éppen ezért, minél tovább tartott az útunk, 
annál inkább lemondottunk az oroszos étkezésről.

Ebéd után nem kaptunk lovakat. Sétálni mentünk tehát. Az út mentén, ár
nyas park közepén várkastély állt. Ezt meg akartuk tekinteni, mire a várúrnő, 
Bongivera tifliszi törvényszéki bíró neje, meghívta a társaságot. Míg a várúrnő 
három kedves és művelt, gimnáziumot végzett leányának társaságában meg
néztük a százéves várkastélyt, a lovagtermet, bástyákat, a gyorsan megterített 
asztalon már ott párolgott a finom orosz tea és pompás uzsonna várt bennün
ket, mintha csak a ,,Terülj asztalkám!“ tündérmeséje valósult volna meg. Utána 
egy kis diákgyerek állt elébünk és előbb szavalatokkal, majd egy grúz ember 
harmonikakísérete mellett grúz dalokkal szórakoztatott. Azután magunk is nó

383



384

tára gyújtottunk s felharsan
tak a tüzes magyar dalok és 
az édes-bús kurucnóták. 
Pompás hangulat keletke
zett hamarosan és már-már 
táncraperdültünk, amikor 
„hírnök jő és pihegve szól“, 
hogy vannak már lovak és 
mennünk kell.

Búcsút véve a kedves 
háziaktól, továbbrobogtunk 
kocsijainkon, megint hat-hat 
lóval és az előfogatos lovon 
egy-egy kozákgyerekkel. — 
Lassan teljesen ránk estele
dett. Elértük a tetőt, itt az 
előfogatos lovakat kifogták s 
mi lámpa nélkül, vak sötét
ben, nagy gyorsasággal 
ereszkedtünk lefelé. A sötét
séget csak olykor-olykor sza
kította meg egy-egy villám. 
Lovaink nagyokat horkantak 
s azután egymást marva ha
ladtak tova. Hirtelen meg 
kellett állnunk. Utunk egy 
szakadékon vezetett keresz
tül s az átjárót éppen javí
tották. Ezért egy leszakadt 
híd mellett nagyon keskeny 
úton kellett felkapaszkod
nunk. A lovak féltek, ágas
kodtak, de a meredeken fel
kapaszkodni nem tudtak. 
Végre is le kellett szállanunk, 
elő kellett vennünk a pogy- 
gyászból a gyertyákat és 
ilyen világítás mellett, kísér
teties menetben, nekirugasz
kodva a tarantászoknak. 
nagy nehezen feljutottunk a 
meredélyen. Már kilenc óra 
elmúlt s még 5 versztnyi tá
volság választott el bennün
ket Ananaur állomástól. Fél
óra múlva világosságot lát
tunk s nemsokára bejutot
tunk a megerősített község
be és a postakocsiállomásra. 
Vacsora után csakhamar
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nyugvóra tértünk Elszállásolásunk igen szerény volt, de hálát adtunk érte az 
Istennek, hogy fedél alatt vagyunk, mert egész éjjel szakadt az eső.

Az eső még másnap délelőtt is tartott. Déltájban esős, ködös időben foly
tattuk htunkat, hat-hat lóval. Az út egyre érdekesebbé vált. Mind magasabbak 
a hegyek, festőiek a völgyek. Nemsokára megint elértük az Aragva völgyét, 
amelyet már jóval előbb elhagytunk. A folyó vize piszkos, szinte fekete volt, 
el sem tudtuk képzelni, hogy a természetben ilyen fekete színű víz is lehet. 
Közben a megáradt folyó elvitte az út egyik szakaszát s ezért kerülővel, mere
dek kapaszkodón kellett kocsijainknak felkaptatniok és egy zúgó nagy pata
kon átgázolniok. Az átkelésnél csak néhány ember maradt a kocsikon a poggyá
szokat tartani, a többiek teljesen átázva és nyakig sárosán szálltak fel újból, 
amikor ismét elértük a használható kocsiutat.

Egyszer csak azt vettük észre, hogy az Aragva fekete vizében nagy sárga 
foltok tünedeznek fel. Majd összefüggő sárga sáv tűnt fel a folyó vizében és 
végre észrevettük azt a folyót, amelyik a fekete víz mellé a sárga színűt árasz
totta. Ez volt a Fehér Aragva, míg a bővebb vizű a Fekete Aragva. Utóbbi 
fekete palarétegen halad keresztül s vize szinte sűrű a fekete pala-iszaptól, 
úgyhogy a Fehér Aragva betorkolásától 400 méterre a fekete víz már teljesen 
elnyeli a sárgát.

El-elálló, de ismét kiújuló esőben 21 verszt után félháromkor értük el 
Passzanaur állomást. 1103 m magasságban voltunk már ekkor. Mivel lovakat 
nem kaptunk, a késői ebéd után ellebzseltük a délutánt, A völgy itt már meg
lehetősen szűk, a hegyek meredekek; közeledünk tehát a magas hegységhez.

Június 30-án már négy órakor keltünk és félhatkor igen szépnek Ígérkező

1. Mzet falu a gruzin hadiút mentén. — Tiflisz előtt Georgia fővárosa és a királyok temetkezőhelye volt. 
Középen a templomerődös Szveti-Cchovdi katedrális.



386

időben indultunk útnak. 18 verszt és három órai kocsizás után elértük Mleti 
állomást. Utunk igen szép vidéken vitt át, de keveset élvezhettünk belőle, mert 
igen nagy volt a köd. A ködből olykor-olykor előtiinedezve magas hegyeket, 
sziklás, itt-ott erdős gerinceket láttunk. A hegyeken megjelentek már az első 
hófoltok. Olykor zúgó patakok felett vezetett el az út, maid meg lassan csör
gedező ér futott le a sziklák magasságából, míg itt-ott már egy-egy jégár 
maradványa volt látható végmorénájával. A hátteret nagy hegység két kimagasló 
hegycsúcsa foglalta el. A távoli hegyoldalakat már hatalmas hómezők bo
rították.

Az 1512 ni magasan fekvő Mleti állomás tágas éttermében megteáztunk. 
A csájt (teát) Batum óta már mindenütt saját teakivonatunkból állítottuk elő 
az állomás szamovárjának forró vizével. Rövid pihenő után váltott lovakkal 
folytattuk útunkat. Hatalmas kanyarodókkal erősen emelkedett az út, leszáll
tunk tehát s az út jó részét gyalog tettük meg, átszelve a szerpentineket. Még 
így is volt mit húzniuk a hatlovas fogatoknak a meredek kapaszkodókon.

Egyre közelebb értünk a havas hegyvidékhez. Előttünk a ,,Hét testvér 
hegye“, hóval borított, de ködbe burkolt tetőivel. Már messziről láttuk a 2209 
méter magasan fekvő Gudaur, meteorológiai megfigyelővel is ellátott nagy 
állomását.

Ebéd és pihenő után, félnégykor indultunk tovább. Áthaladva öt, lavina 
ellen védett alagúton, feljutottunk végre a nyeregre, a 2319 m magas Kresz- 
továja Pereval-ra, magyarul Kereszthágó-ra. Ez a gruzin katonai műút leg
magasabb pontja. Az út jobboldalán lévő hegyen hatalmas fehér kereszt áll; 
Tamara, az utolsó grúz királynő emeltette. Az átjáró erről a keresztről kapta 
a Kereszthágó nevet. A hágó magasságát jelző kőnél lefényképeztettük magun
kat s miután most már négy-négy lovat visszahagytunk, csak kettős fogatok
kal haladtunk tovább lefelé, az északi lejtőn.

Gyönyörű útunk most már állandóan lefelé visz. (2. kép.) Magas szikla
falak, hóborította ormok, itt-ott az útig leérő és azon is keresztülnyúló hóme
zők, kögörgetegekkel, odább egész kőtengerek, majd rohanó hólé-patakok, ame
lyek — mint valami alagúton — ismételten keresztülbújnak az előttünk el
nyúló hómezőkön. A hegyoldalról lezúduló hótömegek ellen három óriási lavina
fogó alagút biztosítja az úttestet.

Nem tudunk betelni az út szépségeivel, amikor az út egy kanyarulatánál 
váratlanul előtűnik a Kazbek hóborította magas hegyorma. A meglepetés han
gos szava nyomul ajkainkra: ,,Pompás! Gyönyörű! Jaj, de nagyszerű!“ — 
Azután megállítjuk kocsijainkat s percekig elbűvölten, néma csendben bámul
juk a hanyatló Nap aranyszínű fényében tündöklő, csillogó hegyóriást.

Kocsijaink csakhamar újból elindulnak. A Kazbek el-eltűnik, majd újra 
meg újra előbukkan, mígnem eljutunk Kobi falu postaállomására. Itt arról 
értesülünk, hogy Kazbek állomáson oly sok utas torlódott össze, hogy nem 
mehetünk be Kazbekbe, amint terveztük, hanem itt kell az éjjelt eltöltenünk. 
A Kaukázus északi lejtőjén ugyanis az elmúlt napokban irtózatos felhőszaka
dás tombolt s a katonai műutat sokhelyütt teljesen elvitte; így a forgalom Kaz
bek és Vladikavkáz között megszakadt.

Július 1-én korán, negyed ötkor talpon volt már az egész csapat, de nem 
kaptunk lovakat s órákig hiába kellett várakoznunk. A társaság egy része 
ezért gyalog indult útnak, figyelve az erdő határát. Az 1981 m magasságban 
fekvő Kobi körül megjelennek már a kopár sziklák közt a törpefenyők, törpe



387

2. A Kereszt (Kresztovája) hágó északi lejárója a Terek völgye felé.

nyár-, fűz- és nyírfák. Gyönyörű Aquilégiák, rózsaszínű Margaréták és más 
pompásnál pompásabb színű virágok kerülnek kicsiny gyűjteményünkbe.

A Kazbeket most nem láthatjuk, előttünk a Kuro-san hegye. Lassan ban
dukolva és a vidékben gyönyörködve haladunk a nagyokat kanyargó, aszfalt- 
símaságú, pompás úton. Elhagyjuk Szion községet s gyönyörködünk a Kutaszi 
község mellett fekvő csinos vár képében.

Eleintén még felfelé haladt az utunk, de most hirtelen ereszkedni kezd. 
Robitól 12 versztnyire (13 km) vagyunk, mire utolérnek a kocsik s a gyorsan 
lejtősödő úton csakhamar kiérünk a völgybe és megpillantjuk Kazbek közsé
get, hatalmas állomásával. A hátralévő 5 versztet félóra alatt tettük meg és 
9 óra után valamivel beérünk Kazbek állomásra.

Az állomás tele utasokkal. Mintegy tizenöt kocsi áll itt, mert nem tudja 
folytatni útját Vladikavkáz felé. Szerencsénkre mégis kapunk egy termet, le
rakódunk tehát a kocsikról s azután elmegyünk a falu és a temető megte
kintésére. A temetőben egyszerű kereszt jelöli a költő Kazbek herceg sírját. 
Valamivel távolabb egy emlékkő áll, amelyen felül a Kazbek hegy kettős csú
csa, alul pedig márványba vésve a herceg arcképe látható. Egészen közel a 
temetőhöz áll a herceg egykori, elég nagy palotája. Majd a falu felső végét ke
ressük fel, ahonnan a Nagy és Kis>Kazbekre nyíló gyönyörű kilátást élveztük.

Ebédre visszatérve az állomásra, nyolc lovat rendeltünk a délutáni kirán
dulásra, úgy számítva, hogy a társaság fele felváltva lovon, másik fele gyalog 
teszi meg az utat. De csak hat lovat hoztak s azok egyikét is vissza kellett 
küldenünk, mert jóságos mentorunkat, Lóczy professzort néhány lépés után
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levetette magáról. A többi ló azonban szelídebb volt és szívesen eltűrte a cso
magokat és a hátára telepedett kirándulót is.

Bámulatos, hogy ezek az apró hegyilovak milyen óvatosan haladnak a 
veszélyesebb helyeken. Az amúgyis keskeny ösvény néhol meredek sziklafal 
szélén vitt; ilyen helyen minden lépést kitapogattak előbb, mielőtt teljes súly- 
lyal reánehezedtek volna a veszélyesnek látszó talajra.

Másfélórás menetelés után felértünk a Zminda Szameba (Szentháromság) 
elhagyott kolostorhoz. Vezetőink, a lóhajcsárok azonban — az előzetes alku 
ellenére — nem voltak hajlandók velünk tovább menni. Megnéztük tehát az 
egyszerű templomot és gyönyörködve a Kazbekre nyíló páratlan kilátásban, 
fényképezés után visszafordultunk Kazbek állomásra.

Július 2-án gyönyörű tiszta reggelre ébredtünk, amikor hajnali négy óra
kor felköltöttek. A Kazbek teljes pompájában ragyogott, pedig az állomás sze
mélyzetének állítása szerint már négy hónapja alig látták, folyton felhőkbe bur- 
kolódzott.

Reggeli után útra készülődtünk. Elég jókor megjelent az előző este felfoga
dott vezető is s így hatkor gyalog útnak indultunk a már ismert úton a ko
lostor felé, ahová ötnegyedórai menetelés után el is értünk. De a Kazbek csak
ugyan felhőkbe kezdett burkolódzni és a csúcs csakhamar teljesen eltűnt sze
münk elől. Ennek ellenére folytattuk útunkat.

Az áilomástól számított közel négyórás gyalogolás alatt az erdők biro
dalmából a kopár sziklák birodalmába értünk fel. A völgyben tölgy-, hárs- és 
egyéb lomberdő volt még, majd szegényes fenyőerdő váltotta fel. Még maga
sabban következett a törpe nyír, törpe fűz és törpefenyő öve. De csakhamar 
ez is elmaradt s helyet adott a havasi flórának. Sötétkék Gentianák, vörös- 
virágú. Rhododendron bokrok, Veratrumok, különböző Orchisok, égszínkék 
nefelejcsek, sárga boglárkafélék (Ranun culaceae) kápráztató színpompát nyúj
tottak. Azután ritkulni kezd a növényzet, törpülni a fű is s nincs már egyet
len növény sem, amely a 10 cm magasságot elérné. Végül eljutunk az örökhó 
határához. Ha itt néha el is olvad a hó, csak puszta sziklafalat találhat az 
ember és semmi mást. Itt már csak egy-egy eltévedt légy zümmög és néha- 
néha süvít át éles hanggal a levegőn egy sarlós-, vagy szirtifecske. A szédítő 
magasban kóvályog a sziklák és felhők ura, a szirti sas, de egyébként templomi 
csend borul a vidékre.

Tíz óra felé járt az idő, amikor — hatalmas kőgörgetegeken keresztül ■— 
felértünk a Kazbek egy előhegyének főgerincére, 3500 m tengerszintfeletti ma
gasságba. Mintegy 2—300 méterre alattunk feltűnt ekkor az Orcferi-gleccser 
erősen kanyarodó vonala, teljes szélességben kitöltve a völgyet. A háttérben 
pedig felcsillant néha a felhők közül a Kazbek óriási havas tömege. (3. kép.)

Egyszerre a felhők foszladozni kezdtek és nemsokára — minden leplet 
levetve magáról — ott pompázott előttünk hófehér szűzi tisztaságában, meg
ragadó szépségében az öreg Kazbek. Csak itt-ott volt már rajta egy-egy sötét 
folt, különösen a teteje felé, mintha a régmúlt idők redői borították volna hom
lokát. Lehet, hogy a vad Prometheusra gondol, akit a monda szerint ide lán
coltak az istenek, amikor az égből lelopta az ember számára a tüzet. Lehet, 
hogy az is bántotta, amit a tudomány terjeszt róla, de a bennszülött lakosság 
erősen tagad; hogy már többen megmászták hatalmas csúcsát.

A nép azt állítja, hogy ember oda még el nem jutott, vagy ha talán mégis 
eljutott, élve vissza nem került, mert az Úristen nem engedheti, hogy élő em
ber az élőknek elbeszélhesse, hogy ő a Kazbeket megmászta. Pedig megmász-
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ták az öreget már nem egyszer, sőt már 1868-ban egy háromtagú angol-német 
társaság (Freshfield és társai) svejci vezetőkkel eljutottak a Kazbek tetejére.

A Kazbekről nemsokára a jégárra terelődött figyelmünk. A csúcs alatt 
elterülő elég tekintélyes platóról indul ki, míg a csúcs környékével több, kb. 
30—50 m magas jégfal kapcsolja össze. Szabadszemmel is jól láttuk a glecs- 
cser számos, 4—5 m széles és 15—30 m mélységű hasadékát. A hasadásokat 
az okozza, hogy a gleccserjég a húzást nem bírja ki és a húzásra merőlegesen 
elhasad. Az állandóan mozgó gleccserjégen ugyanis a közepe felé gyorsabb 
a mozgás, mint a széleken. A középső jégrészek előbbre sietnek, míg a szélsők 
hátrább maradnak s így a kettőt összekötő és előbb még egyenes vonal most 
körívvé alakul át, ami a jég hátán nagyon szépen látható.

Alapos szemlélődés után elhatároztuk, hogy lemegyünk a gleccserre. A 
társaság nagyobb része a homlokmoréna felé ereszkedett le és annak megmá
szása után akart a jégárra jutni. Ez a kísérletük nem sikerült. Jómagam negyed- 
magammal nagy óvatosan leereszkedtem a hatalmas szikladarabokkal borí
tott hegyoldalon és oldalról igyekeztem megközelíteni a jégárat. A kísérlet 
rendkívül fárasztó volt és igen nagy elővigyázatot igényelt, nehogy egy eset
leg helyéből kimozdított szikladarab valamelyikünkben kárt okozzon, de fára
dozásunkat siker koronázta s a jégár szélén csergedező patakon átgázolva, el
jutottunk a gleccser szélére. Itt újabb akadály merült fel a jégár peremén el
helyezkedett hatalmas hótömeg alakjában, amelyre felkapaszkodni nagyfokú 
meredeksége miatt még szeges cipőben és bottal is elég nehéz feladat volt.

A nagyon piszkos felszínű és mintegy 5—8 m széles hótömegen keresztül-

3. A Kazbek csúcs és alatta a hatalmas morénákkal övezett Orcferi gleccser.
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jutva, az óriás szemcséjű jégpáncélra jutottunk, amely mintegy 50—80 m vas
tag lehetett és a teteje erősen olvadóban volt. A vizes felületen való járás nem 
volt valami kellemes, de meg nemsokára utunkat állta egy hatalmas, szédítő 
mélységű szakadék s ezért, ugyanazon az úton, amelyen leereszkedtünk, ha
sonló óvatossággal felkapaszkodtunk a gerincre, ott várakozó társainkhoz.

A következő rövid pihenő alatt még egy érdekes dolgot figyeltünk meg a 
felhőtlenül pompázó öreg Kazbeken. Közel a hegytetőhöz élesen megrajzolt 
vonalat vettünk észre. Szinte azt hittük, már, hogy kitaposott út vezet ott a 
hórétegben, pedig ez az élesen elütő vonal a természet alkotása. Itt találkozik 
egymással a firnjég és a lavinahóréteg. A firnjég, esetleg firnhó kemény, abból 
csak jégár keletkezhetik, de lavina nem. A lavinahó azonban sokkal lágyabb, 
lazább és egy guruló kődarab, vagy a szél könnyen megindíthatja, hogy aztán 
a mélybe érve, felnövekedett hótömegével minden akadályt elseperjen útjából. 
Az ilyen iavina nagy pusztítást vihet végbe; 1828-ban pl. ezen a vidéken egy 
megindult lavina két kilométer hosszúságban eltemetett egy ezer méternél mé
lyebb völgyet; 15,000.000 m3 hó- szikla- és földréteget zúdított a völgyre. 
Késó/ délután ennek a lavinának egy szállítmányát láttuk is a híres Kamen 
Lermonovban; ennek a 24 m hosszú és 8 m széles sziklának láttára el tudtuk 
képzelni azt a pusztítást, amelyet a lavina az emberlakta és megművelt te
rületekben okozhat.

A magunkkal hozott ebéd elköltése után fájó szívvel szedtük össze cók- 
mókunkat s egy utolsó pillantást vetve a Kazbekre, a reggel megtett úton haza
felé indultunk. És íme, az öreg Kazbek homlokára megint kiültek a gondfelhők. 
Mintha csak előttünk akarta volna kitárni keblét és most, látva, hogy a tizenöt 
magyar faképnél hagyja, fázósan és sértődötten burkolódzott bele felhőkö
penyébe.

Lefelé ugyanaz volt a kép, mint amikor felfelé tartottunk. De most a ha
lál birodalmából az élet birodalma felé közeledtünk.

Estefelé lovakat kaptunk és folytattuk útunkat Vladikavkáz felé. Utunk a 
Terek jobbpartjáról csakhamar a balpartra csapott át. Eleintén lassan, majd 
mind jobban emelkedő úton szép bazaltsziklák közt haladtunk. Itt-ott egészen 
hosszú bazalthasábok állottak ki a sziklafalból, míg egyszerre élénkbe tűnt a 
Detonata megnagyobbított oroszországi kiadása.

így értük el csakhamar a tetőt; innen kezdve útunk rohamosan szaladt 
lefelé, újból a Terek felé. A sziklába vájt út éles kanyarodókat tesz s 
kocsisainknak ugyancsak jól kell kezelniük a gyeplőt és jól kell ismerniök az 
út minden kis részletét, hogy neki ne menjenek hol a sziklafalaknak, hol meg a 
Terek félé tartó meredek lejtőnek és hogy ki tudjanak térni a szembejövőknek.

----------- Ezzel elhagytuk a Kazbek vidékét és következett útunk legka
landosabb része, az árvízsújtotta Dariel szoroson (4. kép) való áthatolás.

A műutat sokhelyen valóban elvitte az árvíz. Ismételten előfordult, hogy 
a hegyről lerohanó megáradt patakok és az esővíz egy méternél is magasbbra 
betemették az utat hordalékkal, iszappal. Az akadályok eltávolításán minde
nütt munkáscsapatok dolgoztak, csak lassan és nehezen haladhattunk. Nem
sokára már le kellett szállnunk, mert a lovak az erősen megterhelt kocsival nem 
tudtak keresztülvergődni az akadályokon, sőt többször előfordult, hogy ma
gunk is beálltunk segítségnek és toltuk a kocsit. De a kemény dió még ezután 
következett. Az út igen erősen lejtősödött. A kocsik vad száguldással rohan
tak lefelé, itt-ott beleütődve a sziklákba, vagy az útra kirakott kőrakásokba. 
Nyolc verszt út után elértük a Terek magasságát. Egy kis háznál, ahol lova-
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kát lehetett kapni a 
Kaukázus legna
gyobb jégárának, a 
Djevdorak gleccser
nek megmászásá
hoz, az út megint 
átszelte a Tereket s 
egy erős vashídon 
ismét a jobbpartra 
csapott át.

Mélyen a szik
lába vágva haladt 
itt az út, de sokhe
lyütt alig 1—2 mé
ternyire a víz színe 
fölött. A fekete, 
piszkos Terek vad 
rohanással száguld 
szikláról-sziklára, 
nagyokat loccsanva 
és óriási köveket 
lk-ngergetve. A hí
don áthaladva elér
tük a Dariel szoros 
elejét, itt kezdődőit 
az igazi hercehurca.
Az uiar nagy dara
bon a szó szoros ér
telmében elvitte a 
víz. Voltak olyan 
részletek, ahol az 
egész műútból sem
mi sem maradt s a 
rohanó ár a csupasz 
sziklákat csapkodta.
Másutt az út szélén 
lévő kavicsdombok fele leszakadt, másik fele pedig az össze-vissza repedezett 
út szélén állott, szinte függött a roppant mélység fölött. így értünk el végre 
a Dariel erődöt. Szép kis modern vár volt ez, tornyokkal és lőrésekkel ellátva. 
Rézsút szembe vele, a túlsó parton, óriási, meredek sziklafalon, Tamara ki
rálynő várának romjait láthattuk.

Az erődítés után következik a tulajdonképpeni Dariel szoros. 1000, sőt 
1800 méterre emelkedő sziklafalak között rohan a folyó és visz a sziklafalba 
vájt út. Más számára már hely nincs, a kettő az egész szorost kitölti. A szoros 
különben gigantikus mása a Tordai hasadéknak, vagy ugyancsak többszörö
sen méretezett kiadása a Semmering alatt elhúzódó gyönyörű Adlitzgrabennek.

Egy versztnyi utat haladtunk úgy, hogy azt sem tudtuk, mit nézzünk, 
miben gyönyörködjünk: a rohanó folyóban-e, vagy pedig az óriási, nagyságuk
kal lenyűgöző sziklákban?

És most következett az első komoly akadály, ahol kocsi már egy irány-

4. Sziklába vésett, magas útrészlet a Dariel szorosban, a Terek 
völgye felett.
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ban sem tudott tovahaladni. Le kellett tehát rakódnunk a kocsikról és meg kel
lett várnunk, amíg a már repesztett ösvényen, amelyen az óriási meredély fe
lett éppen hogy egy ember elfért, erős köteleket húztak végig. Most azután 
a sziklába vájt keskeny peremen, vagy a sebtében és nem is valami szilárdan 
alkalmazott keskeny deszkapallókon továbbmehettünk. Mindenki kezébe vette 
kis csomagját (a nagy poggyászt az ott dolgozó munkások vitték át) és fél
kézzel a kifeszített köteleket fogva, végigmentünk a hevenyészett ösvényen. 
8— 10 méterre alattunk vadul bömbölt és tajtékozó habot hányva rohant a 
Terek. Az egésznek a regényességét még növelte az, hogy mellettünk a szikla
falat már mindenütt megfúrták, megtöltötték, sőt a legtöbb helyütt már a kanó
cot is előkészítették, s csak egy kis rosszakarat kellett volna, hogy mindnyájan 
a Terekben pusztuljunk el, ha ugyan a szikla már korábban agyon nem nyo
mott volna.

A kocsik tehát visszamaradtak, mi pedig a fél verszt távolságra lévő Larsz 
állomásra gyalogoltunk. Itt azzal fogadtak, hogy aznap már nem folytathat
juk útunkat, mert a hatnapos árvíz az utat ismételten elvitte. Reggelre állítólag 
továbbmehetünk, de előre is kijelentették, hogy hat verszt távolságra majd 
újabb akadályra fogunk bukkanni. Larsz mellett láttuk a folyó medrében az 
1828-as lavinától lehordott Kamen Lermonovot (5. kép).

Július 3-án reggel hétkor keltünk. Mivel kocsikra hiába vártunk, abban ál
lapodtunk meg, hogy felrakják a poggyászunkat egy telegára — a mi csé- 
zánknak megfelelő járműre — és hat versztet gyalog megyünk. Biztosítottak 
róla, hogy ott már kapunk kocsikat s estére kényelmesen Vladikavkázban le
szünk. Majd dél lett, mire elindultunk. A két jó ló könnyen poroszkált a könnyű 
telegával, mi meg gyalog baktattunk az eléggé tűrhető úton. De már egy verszt 
távolságra megint annyira elvitte az utat a víz, hogy alig tudtunk átvergődni 
s azután olyan szakaszra bukkantunk, amelyen az egykori utat inkább folyó
medernek nézhettük. Óriási sziklák hevertek az egykori müút helyén s mind 
lassabban haladhattunk. Öt verszt után megint teljesen elvitte az utat a víz. 
Ki kellett térnünk nagy kerülővel a hegynek s ekkor tűnt ki, hogy a szoros 
oldala korántsem oly meredek, mint gondoltuk. Telegánk nekikapaszkodott a 
sziklaoldalnak, ahol valami rossz ösvény mutatkozott. De alig ért le a kapasz
kodóról, eltörött a telega tengelye. Mi ott álltunk a hatodik versztnél, de az 
ígért kocsiknak és lovaknak hírük-hamvuk sem volt. Előttünk 3—4 verszt tá
volságra egy erőd volt látható. Bástyáját teljesen alámosta a folyó vize. Ko
csisunkat segítségért először ide küldtük, de ló és alkalmatosság nélkül jött 
vissza. Ekkor az egyik mellékvölgyben kb. 3 verszt távolra fekvő Larsz köz
ségbe akartuk küldeni, de arra már nem vállalkozott. Végül pedig lovaival 
együtt meg akart szökni tőlünk. Ekkor tűnt fel egy telega, két orosz tiszt ült 
benne. Elpanaszoltuk bajunkat s ők ajánlották, hogy menjünk el gyalog az 
erődig s vitessük el oda a poggyászt. Ha személyesen jelentkezünk, bizonyára 
kapunk kocsikat. Most azonban nem tudtunk kapni teherhordókat. Az útbiztos- 
sal kezdtünk hát tárgyalni és alkudozni. Hála Gagarin herceg, kaukázusi fő
kormányzó ajánlólevelének, amely a végveszedelemben előkerült professzorunk 
zsebéből, kaptunk két kubikos szekeret s három óra tájban folytathattuk útun
kat. A két kis kubikos szekér teljesen meg volt rakva a poggyásszal s a nagyon 
rossz úton csak nagyon óvatosan haladhatott. Mert az utat itt is sokhelyütt 
elhordta az ár, másutt meg úgy teleszórta hatalmas kövekkel, vagy annyira el
árasztotta vizével, hogy lehetetlenné vált a közlekedés. A megáradt folyó pe
dig vad zúgással, bömböléssel, óriási szikladarabok hengergetésével oly fül
siketítő zajt csapott, hogy a saját szavunkat sem értettük.

■
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Alig haladt keresztül az első szekér az első vízfolyáson, megmozdultak a 
csomagok s attól kellett tartanunk, hogy poggyászunk a folyóba pottyan. A 
társaság a hegyoldalban haladt egy keskeny ösvényen, de akkor két társunknak 
le kellett sietnie a csomagokat támogatni. Az új medret készítő és az utat be
temető Tereknek három-négy kisebb ágán kellett átgázolniuk, hogy a szekere
ket utolérhessék. Időnkint aztán váltás érkezett s újabb őrök kerültek a sze
kerek mellé. A kocsisok hatalmas rudakkal puhatolták elől a víz mélységét s 
ha az ág átgázolható volt, derékig, esetleg mellkasig vízben gázolva, haladt ke
resztül a társaság, de ha mélyebb vízre bukkantak, másutt kerestek gázlót. 
Több mint két órát vett igénybe, míg a három verszt távolra fekvő erődöt 
elértük.

Az erődöt teljesen körülvette a víz. A gát átszakadt s most a bástyákat 
nyaldosta az ár. De azért kocsit és lovat kaphattunk volna, csakhogy oly bor
sos áron, hogy inkább újból megalkudtunk kubikos-kocsisainkkal s gyalog foly
tattuk az utat. A szekereknek még ezután is többször át kellett gázolniuk a 
vízen s hogy mindenkinek kijusson az élvezetből, most már negyedóránként 
váltogattuk a poggyászőröket. További ötnegyed óra alatt végre elértük Balta 
állomást s ezzel vége szakadt Odysseiánknak.

Balta állomáson végre csillapítani tudtuk már-már kínzó éhségünket s 
pihenéssel, szórakozással töltöttük el a nap hátralévő részét.

Július 4-én már negyedkilencre járt, mire egy omnibuszon és egy kocsin 
jó lovakkal útnak indultunk. Az út folyton lefelé haladt, s a 12 versztnyi utat 
Vladikavkázig ötnegyed óra alatt tettük meg.

A mintegy 50.000 lakost számláló város 738 m magasan fekszik a tenger

5. Larsz állomás a Dariel szorosban. Balra a lavinával lesodort Lermonov köve.
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szintje felett, A Kereszthágótól tehát csaknem 1600 métert esett az út. A vasút
állomáson leraktuk a nagyobb csomagokat, azután a Hotel Francéba szálltunk. 
Délután megnéztük a várost, szép sétányait és terjedelmes parkjait. Este ko
rán-lefeküdtünk s másnap reggel pihenten keltünk fel, hogy búcsút vegyünk 
a Kaukázustól és az annyira megszeretett Laczkó főtisztelendő úrtól. Ő ugyanis 
még hat hétre Dagesztánba készült Déchy Mór hazánkfiával.

Féltizenegykor vonatra szálltunk s a hátralévő utat hazáig hét nap alatt 
tettük meg. Eleinte még a Kaukázus előhegyei mentén haladt vonatunk: Pja- 
tigorszk, Mineralnija Voda, Nevinnomajszk, Kavkaszk állomások érintésével 
másnap délután értünk Rosztovba, a Don folyó partjára. Késő este indultunk 
innen tovább. Taganrogon, Charciszkon át 7-én délután Jekaterinoszlavba ér
tünk, de csakhamar folytattuk htunkat Jeliszavetgrádba. Július 8-án délután 
továbbutaztunk s Birszulán, Raszdjelnáján, Benderyn, Kiseneven keresztül 
9-én délután értük el Ungeninál a román határt és délután Jassyt. Egynapi pi
henő után most már hazafelé siettünk s 11-én délelőtt Csíkgyimesre, a magyar 
határra értünk.

Csíkszeredán elváltam a társaságtól. Ők még a Szent Anna tavához és a 
Torjai büdöskőbarianghoz készültek.

Elbúcsúztam szeretett vezetőnktől és a kedves útitársaktól, akikkel sok fe
lejthetetlen élményben volt részem s az édes hazai földön vidám kendőlobogta- 
tás közben engedtem útjára a társaságot, elbúcsúzva tőlük a szeptemberi vi
szontlátásig.

I R O D A L O M .

Baktay Ervin dr.: A Boldog Völgy Országa. 83 képpel és 2 térképpel. 
Frcmklin-Társulat, 1934.

A magyar nem világjáró nép. Magyart ugyan a világ minden táján lehet 
találni, de ezeket a magyarokat a munka és a megélhetés sodorta idegenbe 
és nern a világjárás vágya. Ámde idegen világokról tudni, azokat megismerni, 
azt hiszem, minden ember ősi, ösztönös vonása. Az idegen világokra vágyás, 
a barangolási kedv bennünk is szunnyad. Innen van, hogy az útleírások, el
beszélések mindig és minden emberfiának kedvesek voltak.

E nézőpontból tekintve, Baktay Ervin könyvét kettős örömmel köszönt
hetjük. Magyar világjáró beszél és az ismeretlen világokra áhítozó örök ér
deklődésünket elégíti ki. Csak bizony, amit Baktay-tő 1 hallunk, az nem egy
szerű leírás, hanem annál jóval több. Az ő könnyen folyó előadásában, mint 
egy érdekes film vonul el előttünk Kasmir. Nem mesél Kasmírról, hanem meg
ismerteti Kasmirt, ezt a Himálaja láncai között fekvő, érdekes és eléggé isme
retlen földet. Magas fekvése miatt a forró India urai, ma és a múltban egy
aránt üdülés végett szokták felkeresni. Az ország hűvösebb és vízben bővel
kedő tájai kedvenc tartózkodóhelyei az indiai uraknak. A magas hegyvidék
ről lezuhanó vizek völgyeiben szorgalmas nép dolgozik, a hatalmas platánok 
és deodár-cédrusok pedig templomokat, régi kegyhelyeket, pompás nyaralókat 
és szentek sírjait takarják. Amerre a szerző jár, a hegyek világában, a folyók 
völgyében, a városok bazárjaiban és keskeny sikátoraiban, vagy a csendes 
mogul kertek fái alatt, elbeszélése a mi élményünkké lesz. A dolgokat és élő
lényeket, jelenségeket nem kívülről tekinti, hanem a lényüket alkotó belső kap-
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csőlátókat keresi. Nem k ik iá ltó ja  a látottaknak, hanem azok megértéséből és 
átéléséből táplálkozó m a g y a rá zó ja . Innen van, hogy a kasmiri világ, Baktay 
Ervin szemén át, a maga exotikus vonásaival, de a múltban gyökerező mély 
tartalmat rejtő hátterével érthetővé válik előttünk.

Az útleírások legtöbbje, az érdekesség és az újszerűség hajhászata miatt, 
a látott dolgok túlzásával görbe tükörként torzítja elénk a bemutatott világot. 
Az exotikum és a kuriózum hajszolásával a szavahihetőség és a v a ló sá g  képe 
mind jobban és jobban elhalványodik. Baktay könyvében a mindennapi élet, 
emberek, embertípusok, az idegen világ, a való élet eredeti és igazi színeit 
mutatják, mert a látottakat a ta n u ltsá g  állandóan ellenőrzi. Baktayval jár- 
tunkban-keltünkben igen sokat tanulunk; nemcsak földrajzot és népismeretet, 
nemcsak a híres kasmiri sálok, szőttesek, szőnyegek előállítását, hanem a hindu 
és muszulmán költészet és a hindu bölcselet valódi arcát és mélységeit is 
megpillanthatjuk, sokszor nagyon derűs és mozgalmas kis epizódokba csoma
golva.

Kasmír amúgy is közelről érint bennünket, magyarokat. Erre járt K ö rö si 
Csorna Sándor, gyakran fordul meg itt S te in  A urél. Baktay könyve ezekről is 
méltóképpen emlékezik meg.

A B o ld o g  V ö lg y  O r s z á g á -nak 220 lapja valóra váltja a latin világ egyik 
követelményét: itt t. i. a hasznos a kellemessel teljes harmóniában találkozik. 
A szöveget igen szép erede ti fényképek emelik és két jó térkép, amelyek a tá
jékozódást nemcsak akarják szolgálni, hanem valóban szolgálják is.

G e sz ti  L a jo s .

I S M E R T E T É S E K  É S  H Í R E K  M I N D E N F E L Ő L .

Lange Koch hazatért hároméves expedíciójáról.

Koch 1931-ben indult el 105 főnyi kiséretével, két gőzhajóval, 14 motor
csónakkal és 2 hidroplánnal, hogy a X. Keresztély-földet és környékét alaposan 
kikutassa és tanulmányozza. Az expedíció három főállomáson dolgozott: az 
E lla  sz ig e te n , a C lavering  s z ig e te n  és H o c h s te tte r  fö ld ö n . Térképezték a Fe
renc József fjordot, a Besselr* fjordot és Hold-with-Hope környékét. A három
szögelési hálózatot egészen az északi szélesség 78 fokáig fejlesztették. Légi 
fényképfelvételeket mind a három főállomáson készítettek. A Davy öbölben, 
Clavering szigeten, az Oszkár király fjord partvidékén és a Scoresby öbölben 
földtani, őslénytani és kőzettani; a Clavering szigeten és Danmarkshavn kör
nyékén növénytani és állattani, az Ella szigeten, a Hochstetter földön, Shan
non szigeten és a Ferenc József fjord partvidékén régészeti kutatásokat végez
tek. 1934 nyarának végén tértek haza.

Az expedíció eredményeinek feldolgozását megkezdték. B . B .

Földtani megfigyelések a Bolyseszemelszkája tundrán.

A sarkvidéki földtani egyesület megbízásából K o p erin a  geológus európai 
Oroszország legészakibb partvidékén, az Adsjoa és a Cliaipudyra folyók közt 
lévő területen földtani megfigyeléseket végzett és hasznos ásványi termékeket
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keresett. Bányászatra érdemes ásványi kincseket nem talált, ellenben megálla
pította, hogy Északoroszországban a diluvium folyamán k é ts z e r  volt jégkor
szak. A két jégkorszak közötti időben a területet tenger borította. B . B.

A német Himálaja-expedíció szomorú vége.

Beszámoltunk ezévi júniusi számunkban Willy Merkl híres német hegy
mászó vállalkozásának előkészületeiről, majd szeptemberi számunkban a ka
tasztrófáról is. Azóta részletesebb adatok állanak rendelkezésünkre. Merkl a 
Nanga Parbatot (8136 m) akarta megmászni. Az expedíció különböző magas
ságokban a hegy oldalán nyolc tábort rendezett be a hegymászás egyes sza
kaszainak kiindulópontjaiul. A halál már a II. táborban (5200 m) megkezdte 
pusztítását: Drexel tüdőgyulladás áldozata lett. Egy hónappal később, július 
8-án és 12-én a VII. táborban Wieland és Welzenbach halt meg végkimerü
lésben, sőt július 16-án maga a vezető, Merkl is ott pusztult 7000 m magasság
ban egy kis hókunyhóban. Még az expedíció dardzsilingi poggyászhordói közül 
is heten életüket vesztették. Pedig az expedíció már igen közel járt végcéljá
hoz. A csúcstól 236 m-nyire, 7900 m magasságban hagytak fel a sikertelen 
próbálkozással az expedíció életben maradt tagjai.

A Nanga Parbat megmászásának második kísérlete is balul végződött. 
Elsőnek az angol Mummery próbálkozott 1895-ben, de két bennszülött kísé
rőjével együtt elpusztult. B . fí.

Francia Himálaja-expedíció.

A Club Alpin Francais, a Francia Földrajzi Társaság támogatásával nagy
szabású Himálaja-expedíciót készít elő. A bizottság élén a Francia Földrajzi 
Társaság elnöke, Franchet d’Esperey tábornok áll. Az expedícióhoz szüksé
ges összegek nagyrészét máris sikerült biztosítani, annyival is inkább, mert 
az előkelő alpinista társaságon kívül a francia társadalom is készséggel siet 
a vállalkozás támogatására. Ugylátszik, az angol és német Himálaja-expedíciók 
után most a franciák is ki akarják venni részüket a világ legmagasabb hegy
csúcsainak ostromából. Bár az eddigi vállalkozások legfeljebb csak részlet
eredményeket értek el s legtöbbjük katasztrófával végződött, a franciák mégis 
erősen bizakodnak a sikerben. Az expedíció a jövő év márciusában indul útnak 
és 12— 15 tagja lesz, köztük kiváló hegymászók, alpinisták, magas hegyi tú
rákhoz szokott műszaki emberek, fényképészek és fiimezők, de minthogy a vál
lalkozás tudományos célokat is kíván szolgálni, több jeles fiatal tudós szintén 
résztvesz az expedícióban, például a Természettudományos Múzeum az isinert- 
nevü Georges-Henry Riviére-t, a Trocadero Néprajzi Múzeumának aligazga
tóját küldi ki. A hegyvidéki táborozás, a teherszállítás és utánpótlás, a fény
képezés és filmezés, az expedíció követendő útvonalának és részletcéljainak 
problémái négy albizottságot foglalkoztatnak, amelyek az eddigi tapasztalatok 
figyelembevételével részletes terveket dolgoznak ki. Csak a helyszínén döntik 
majd el, hogy a Himálajának mely csúcsait igyekeznek megközelíteni, aszerint, 
melyik feladatnak fog leginkább kedvezni az időjárás. De a tervbevett csúcsok 
mindegyike magasabb 8000 m-nél és mind a Mt. Everest csoportjában emel
kedik. ( y j
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A kukoricatermelés meghonosodása Kínában.

Ma már nehezen képzelhetjük el az Óvilágot az Amerikából származó nö
vények nélkül. A burgonya és kukorica nélkülözhetetlen néptáplálék lett min
denfelé. — Érdekes, hogy a kukorica mily gyorsan vált ismertté és terjedt el 
Ázsiában. 1573-ban, alig nyolcvan évvel Amerika felfedezése után, egy kínai 
könyv leírja a „nyugati barbár vidékről“ hozott új növényt s húsz évvel ké
sőbb már arról számolnak be, hogy a „barbár búzát“ termelik és fogyasztják. 
— Bizonyos, hogy nyugatról. Európából került Kínába a kukorica. Vagy por
tugálok útján jutott Goába s onnan messzebb keletre, vagy — és ez valószí
nűbb — arabok vitték Spanyolországból Mekkába <s innen mohamedán zarán
dokok és kereskedők terjesztették tovább Ázsiában. * P. /.

Canada térképezése légifelvételekkel.

Canadának tetemes részét sűrű erdőség borítja s különösen a vadon hegy
vidékeken szinte leküzdhetetlen természeti akadályok állják útját a terepen 
való felmérésnek és térképezésnek. Még ma is nagy területek vannak, különö
sen az északnyugati erdős hegyvidékeken, amelyeket fehér ember sohasem lá
tott. A repülés, a légifelvételek s a fotométria nagyarányú fejlődése azonban 
mégis lehetővé tette, hogy Canada egész területéről részletes és pontos tér
képek készülhessenek. A canadai Topographical Survey vezetésével a canadai 
királyi légihaderő repülői és a melléjük beosztott szakképzett légifényképészek 
végzik a felvételek óriási munkáját. Kb. 3,600.000 négyzetmérföldnyi terület 
feldolgozásáról volt szó, amikor 1924-ben a nagyszabású munka megindult, s 
a jelen év végéig 720.000 négyzetmérföldnyi területtel már el is készültek. 
Csupán ez év folyamán 40.000 légi fényképfelvétel készült a térképezés cél
jaira. A felvételeket természetesen egybevetik a rendelkezésre álló háromszö
gelési adatokkal és a régebben készült térképekkel is. Az újonnan felvett te
rületek térképei iránt rendkívül nagy az érdeklődés egész Canadában; a tér
képészeti intézethez naponta nagy számmal érkeznek rendelések és érdeklődő 
levelek. Különösen az aranykutatók keresik az új térképeket, mert ezek segé
lyével eddig feltáratlan vidékeket akarnak megközelíteni. ( —y .)

Az amerikai sztratoszférarepülés.

A „Földgömb“ júniusi számában ismertettük annak a sztratoszférakuta
tásnak előkészületeit, amelyet az amerikai Földrajzi Társaság, a hadsereg, a 
tudományos intézetek és az iparvállalatok együttesen terveztek. A fölszállás 
az elmúlt nyáron csakugyan megtörtént és a napilapok közölték, hogy nem 
járt teljes sikerrel. A léggömb tönkrement, utasai ejtőernyővel értek földet. 
A National Geographic Magazine októberi számában a repülés egyik résztve
vője, Albert W. Stevens kapitány számol be részletesen a nagy vállalkozás 
lefolyásáról.

Az „Explorer“ nevű óriás léghajó fölszállásának helyéül South Dakota 
állam Rapid City városának közelében a Black Hills hegység egyik mély, tel
jesen szélmentes katlanát választották. Június elején valóságos kis falu épült 
itt, villanyvilágítással és vízvezetékkel, telefonnal és rádióállomással, de volt 
közlekedési rendőrsége és tűzoltósága is. Ez volt Stratocamp tábor. Több, 
mint száz állandó lakója között legtöbb volt a katonai és polgári munkás, az-
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tán posta- és rádiókezelők, meteorológusok, tudományos és műszaki segédsze
mélyzet. Már készen volt a tábor, amikor megérkezett a repülés három részt
vevője: Kepner őrnagy, Anderson és Stevens kapitány és végül a léghajó is. 
Az Egyesült Államok minden vidékéről, több mint 1000 kilométeres távolságok
ból vonaton, gépkocsin, repülőgépen hozták a tudományos megfigyelésekre 
szánt, pontosan kipróbált és beállított műszereket. A három repülő a helyszí
nen szerelte föl a gondolát s vizsgálta felül utoljára a tudományos eszközö
ket. Ezzel a munkával júiius 7-én készültek el és már csak a fölszállásra al
kalmas időpontot kellett kivárniok. A kedvező időjárás azonban három hétig 
késett, úgy hogy csak július 27-én szánhatták rá magukat az indulásra. A kö
vetkező éjszakán megtöltötték a léggömböt hidrogéniummal és július 28-án 
reggel 5 óra 45 perckor (helyi idő szerint) levegőbe emelkedtek.

Emelkedésük eleinte igen gyors volt, alig egy óra alatt elérték a 13.000 
métert és ebben a magasságban egy óra hosszáig egyensúlyban tartották lég
gömbjüket, hogy közben a kozmikus sugárzást mérjék. Azután újra emelkedni 
kezdtek, dél tájban 20.000 méterig jutottak, de ekkor a léggömbön ismeretlen 
okból repedés támadt. Le kellett tenniük tehát arról a tervről, hogy megdöntsék 
a magassági repülés világrekordját. A ballón kiszakadása után 20 perc múlva 
a léghajó süllyedni kezdett, eleinte csak igen lassan. A repülőknek volt ide
jük, hogy rádióval értesítsék balesetükről a világot, hogy ellenőrizzék és le
olvassák a pontosan működő műszereket, sőt megkísérelték az esés gyorsasá
gát mérsékelni. Ez az igyekezetük hiábavaló volt, mert a léggömbön újabb és 
újabb szakadások támadtak, végül pedig kb. 6500 m magasságban a ballón 
egész alsó része levált, felső része pedig nem bizonyult elég nagy ejtőernyő
nek a gondola súlyához képest. Az utasokat most már csak egvetlen kérdés 
érdekelte: hogyan jussanak a földre lehetőleg biztonságban? Először a gon
dola aljára felfüggesztett, ejtőernyővel felszerelt műszeres kosarat, azután a 
ballasztot és fölöslegessé vált sűrítettlevegős palackokat dobták ki, majd 2000 
méter alá kerülve, egyenkint kiugrottak a gondolából. Már csak az utolsó tiszt 
tartózkodott a léghajón, amikor a ballón hirtelen megnövekedett légnyomás 
következtében szétrobbant, a gondola pedig kő módjára irtózatos sebességgel 
zuhant tovább. Hatalmas porfelhőt verve puffant földre s utána néhány másod
perccel utasai is szerencsésen szilárd talajt értek. 9 óra 57 perces repülés után 
Nebraska állam Holdreg'e helyiségének határában egy szántóföldön találták 
magukat, mintegy 520 km-nyire fölszállásuk helyétől délkeleti irányban.

A gondolát a ballón rongyokká szakadt darabjai borították s a gömb 
az ütődéstől tojásalakúvá lapult, szabálytalanul összerepedezett. A műszereket 
és ezek föliegyzéseit gondos vigyázattal kiemelték és elküldték azoknak a tu
dományos intézeteknek, amelvek adományozták, illetve beállították őket.

A vizsgálatok kiderítették, hogy az észlelések egy része, a fénvérzékeny 
filmeken rögzített műszerföljegvzésék használható állapotban maradtak. Tel
jesen elpusztult a gondola fenekére szerelt fényképezőgép a felvételekkel együtt, 
míg a gondola aljára függesztett és ejtőernyővel lebocsátott műszeres kosár 
sértetlen maradt. A benne elhelyezett szpektográf feljegvzései bebizonyították 
azt a feltevést, hogy a légkör megakadályozza a Nap ibolyántúli sugarainak 
nagy részét abban, hogy a Földre jussanak. A gondolában elhelyezett két má
sik szpektográf erősen megsérült, de épen maradt feljegyzései alapján sike
rült a sztratoszférában lévő ózon eloszlását és sűrűségét különböző magassá
gokra vonatkoztatva kiszámítani. A kozmikus sugárzás mérésére használt 
elektroszkópok tönkrementek, feljegyzéseiknek is csak egyes részei maradtak 
használható állapotban. A gondolára kívülről rászerelt, szivaccsal tömített fa-
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dobozban lévő aneroid légsúlymérő sértetlen maradt és hűségesen jegyezte a 
repülés minden pillanatában a gondola magasságát. Az út folyamán a légsúly
mérő 760 mm-ről 51 mm-re esett s ebből a léggömb legnagyobb magasságát 
20.085 m-nek számították ki. A sztratoszférában mért hőmérsékleti adatokat 
is sikerült megmenteni. A mérések újra igazolták, hogy a hőmérséklet kb. 
16.000 m magasságig állandóan csökken, a legkisebb érték itt — 62 Celsius 
fok, aztán emelkedik. Uj megfigyelésük azonban, hogy a hőcsökkenés 6500 és 
11.300 m között rendkívül gyors.

Az amerikaiak nagyjában meg vannak elégedve a sztratoszférarepülés 
eredményével. Tudományos eredményeik, ha hiányosak is, de vannak és be- 
bizonyítottnak veszik, hogy eredményes, kockázattól mentes sztratoszféraku
tatást csakis ilyen nagy léggömbbel lehet elérni. Végül: emberéletben nem esett 
kár, az anyagi veszteség pedig biztosítás útján megtérült. P . /.

Babérrum gyártás a Kis Antillákon.
Középamerika lakóinak kedvelt élvezeti cikke a szekíűborskivonattal íze

sített úgynevezett babérrum. Gyártják ezt az erős italt Puertorico szigetén is, 
de a legkiválóbb babérrum a tőle keletre fekvő Santa Cruce, St. Thomas és 
St. John szigetecskékről kerül forgalomba. Ez a három, nagyrészt néger lakos
ságú sziget az Egyesült Államok birtoka és a babérrumot közösen állítja elő. 
St. John sziget magas hegyoldalain vadon tenyészik a mirtuszfélékhez tartozó 
Pimenta acris cserje. Bőrnemű, vastag leveleit összegyűjtik és szamárháton a 
tengerpartra viszik; ott lepárolják és fűszeres, kábító levét St. Thomas szige
tére szállítják. Santa Cruce sziget cukornádat termel nagy mennyiségben s az 
ebből készült szesz ugyancsak hajón jut el St. Thomasra. Itt készül aztán a 
két szomszéd szigetecske termékeiből finomítással és kinin hozzáadásával az el
sőrendű babérrum.

A különös ipar eredete a múlt század 60-as éveire tehető; a termelés azóta 
állandóan, de főleg az utóbbi húsz évben tetemesen megnövekedett. További 
fejlődésre — nagy kereslet folytán — lenne kilátás, de a négerek túlságos 
kényelemszeretete és munkától való húzódozása megakadályozza a nagyarányú 
fellendülést. P , / .

Perui kutatók a Pampa de Sacramenton.

Hatalmas utat és fuvardíjkülönbözetet takarítana meg a perui árúszállí
tás, ha a perui Huallaga folyó és az Ucayali között jól kiépített szárazföldi 
úton a perui áruk az Ucayali és Amazonas közvetítésével Brazíliába kerül
nének behajózásra. De a két folyó, a Huallaga és az Ucayali között a perui 
keleti Andok bástyája és az Amazonas medencéjének soha még fehérember- 
nem-járta nyugati, őserdővel borított része terül el. Ezt az ismeretlen vidéket 
két perui expedíció kutatta ebben az évben és tanulmányozta, hogy milyen 
technikai felkészültséget igényel a megépítendő útszakasz. Az útépítéshez a kö
zeljövőben hozzá is fognak. B . B .

A 6770 m magas Cerro Mercedario első megmászása.

Az argentínai Cordillerák második legmagasabb csúcsa, a Cerro Merce
dario, éppen úgy, mint a tőle délre fekvő Aconcagua, a Cordillerák fővízvá
lasztójától nyugatra emelkedik, tehát már argentínai területen. Környezete igen
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vad, nehezen megközelíthető. Ha érdeklődtek is a hegyóriás túralehetőségei 
után a hegymászók, visszariasztotta őket a sok veszély és nehézség.

Legelőször Albrecht Maass vállalkozott, 1932-ben, a csúcs megmászá
sára. Csak 6000 m-ig jutott; itt olyan hóviharba került, hogy vissza kellett 
térnie; még életét is alig tudta megmenteni.

1934 januárius 18-án egy lengyel hegymászótársaságnak sikerült elérnie a 
hegy csúcsát. A négytagú expedíció vezetője dr. Narkiewicz-Jodko volt. Rajta 
kívül egy orvos, egy geológus és egy meteorológus vett részt a vállalkozásban. 
Az északi oldalról nyomultak fel és első táborukat 4300 m magasságban ren
dezték be. A második tábort 6040 m magasságban ütötték fel és itt egy éj
jelt eltöltve, másnap, januárius 18-án elérték a csúcsot. Megállapították a 
hegycsúcs magasságát is és ezt 6770 m-nek találták. Tehát a Cerro Merce- 
dario Délamerika harmadik legmagasabb hegye. B . B .

Érdekes régészeti kutatások a Fidzsi szigeteken.
A. J. Vogan archeológus évek óta foglalkozik a csendesóceáni szigetlakok 

művelődési viszonyaival. Viti sziget északkeleti partszegélyén mészkősziklába 
vésett feliratokat és rajzokat talált. 1930-ban lefényképezte ezeket a leleteket, 
ebben az évben gipszmintát is készített róluk. Véleménye szerint az érdekes 
leletek a kínaiak emlékét őrzik, akik kb. 2000 évvel ezelőtt tengerjáró útjukon 
a Fidzsi szigetekre is eljutottak. Ebben az évben Vogan még egy igen érde
kes leletre bukkant Viti sziget északi partján. 50 láb magas, sziklából kifara
gott ülő férfialak szobrát találta meg; a szoboralak térdén kis gyermeket tart. 
Talált még egy 8 láb magas pompás szoborfejet is. Vogan szerint a régi idők 
művészét valamilyen, az ábrázolt alakokhoz hasonló szikla ösztönözhette a 
szobrok kifaragására. Kisebb, hasonló stílusú szobrokat a szigetcsoport más 
pontjain is talált Vogan; ebből azt következteti, hogy az ismeretlen, művészi 
hajlamú nép hosszú ideig lakott a Fidzsi szigeteken.

A new-zealandi Macmillan Braun nem tartja valószínűnek, hogy a kér
déses nép a kínai lett volna, mert szerinte a kínai sohasem volt igazi hajós
ién. ilyen nagy távolságra nem juthattak el hazáiuktól. B. B .

Expedíció az Ellesmere-földre.
Az oxfordi egyetem ennek az évnek júliusában hattagú expedíciót szerve

zett, dr. Humphrey vezetése alatt az Ellesmere föld még eddig teljesen 
ismeretlen, belső területeinek feltárására. Az expedíció az Ellesmere-földön 
tölti a telet és a jövő év elején kezdi meg kutatásait. B . B .

A szerkesztésért és kiadásért felelős: K éz A ndor dr.

„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, 1., Horthy Miklós-út 15.— Igazgató: Laiszky jenő.
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M E G H ÍV Ó
A  M A G Y A R  F Ö L D R A J Z I  T Á R S A S Á G

kdecember hó 13-án, csütörtökön este 6 órakor

az Egyetemi Földrajzi Intézet szemináriumi termében (Vili. kér., Múzeum
körűt 6 -8 ., földszint jobbra) tartandó

S  Z A K  Ü  L É  S E R E .
Dr. Strömp! Gábor választmányi és levelező tag: 

M A G Y A R O R S Z Á G  F O L Y Ó S Z A K A S Z A I .
Dr. Kádár László választmányi tag: 

FUTÓHOMOK-TANULMÁNYOK A DUNA-TÍSZA KÖZÉN.
Vendégeket szívesen látunk.

Budapest, 1934. november hó 23-án.
D r .  T E M E S Y  G Y Ő Z Ő  s. k. D r. C H O L N O K Y  J E N Ő  s. k.

főtitkár . elnök.

N A G Y  Á R L E S Z Á L L Í T Á S  !

Közöljük t. olvasóinkkal, hogy a választmány a 

FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK

raktáron lévő évfolyamainak árát átmenetileg jelentékenyen leszállította. Ez
zel lehetővé akarja tenni, hogy tagtársaink és olvasóink gyűjteményüket a 
bolti árnál jóval olcsóbban kiegészíthessék. Kaphatók a következő évfolyamok:

1888, 1899, 1900, 1901, 1902, 1915, 1918, 1917, 1918, 1919, 1923, 
1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932.

A többi évfolyamokból csak egyes számok kaphatók. Egy-egy évfolyam le
szállított ára csak 2 (kettő) pengő, egyes szám ára 30 fillér. Az árban a cso
magolás és a postai szállítás költsége is bennfoglaltaik. Utánvéttel nem szál
lítunk. Megrendelések és pénzküldemények a Magyar Földrajzi Társaság 
könyvtára címére (Budapest, Vili., Sándor-utca 8.) intézendők. A leszállított 
árak 1935 január hó 31-ig maradnak érvényben.
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