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Lapunk előző, 1936 decemberi számában sajnálatos hiba fordult elő. 
A klisék véletlen elcserélése folytán Tasnádi-Kubacska András dr. „A Villa 
Nazionale tengerkutatói’> c. cikkének egyik illusztrációja (A Nápolyi Állattani 
Állomás épülete) helyett a tihanyi élettani állomás képe került közlésre.

A sajnálatos hibát helyrehozandó, lapunk jelen számához különálló négy 
oldalt mellékelünk (373—374 és 387—388. sz. oldalak), az eredetileg közlésre 
szánt képpel. Kérjük T. Előfizetőinket, szíveskedjenek decemberi példányukbólr 
kiemelni a jelzett kettős lapot és helyébe tenni a kiigazított lapokat. Egyben 
7. olvasóink elnézését kérjük a bosszantó, de egészen hibánkon kívül előfordult 
tévedésért.
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A LÍBIA I s i v a t a g  f e l d e r í t é s é n e k
TÖ RTÉNETE.

Irta Almásy László Ede.

Az afrikai kontinensnek közel egyharmadát, — Északafrika csaknem egész 
területét, — a Szahara foglalja el. Az arab „zachra” szó sivatagot jelent, a 
Szahara elnevezés tehát sivatagnak minősíti ezt az óriási területet, amely egy
magában felér Európa terjedelmével. A Szaharát nagy vonásokban három részre 
osztjuk, nyugaton Marokko és Igidi, középütt Algír, Tunisz és Hogár, keleten 
pedig Libia elnevezéssel.

A közel 2,000.000 km2 terjedelmű Líbiai sivatagot keleten a Nílus völgye, 
északon pedig a Földközi tenger határolja, nyugaton és délen azonban nincse
nek ilyen kifejezett határvonalai és ezeken a részeken csak általánosságban a 
Fezzan fensk hegyvonulatait és Szudán vegetációs övének szélét tekintjük a 
Líbiai sivatag határának.

Míg a Szahara nyugati és középső része egyrészt a tengerek, másrészt a 
magas hegységek befolyása miatt aránylag kedvezőbb éghajlati viszonyoknak 
van alávetve és ennélfogva számosabb és nagyobb terjedelmű lakható területe 
van, addig a keleti, líbiai rész úgyszólván teljesen csapadékmentes és élettelen. 
A Libiai sivatag Földünk legnagyobb terjedelmű és legsivárabb sivatagja.

Északon, a Földközi tenger partján, — a Libiai sivatag területéhez értve a 
Cirenaicai félszigetet is, — aránylag csak keskeny sáv részesül a tenger felől dél
felé áramló felhők csapadékában. Délen a Középafrikából észak felé húzódó 
trópusi esők, Angol-Egyiptomi Szudán területén csak a 16-ik szélességi fokig 
érnek el és csak nyugat felé az Ennedi és Tibeszti hegységek mentén húzódnak 
fel a 22-ik szélességi fokig. A Libiai sivatag keleti és nyugati szélei úgyszólván 
teljesen csapadékmentesek. A Nílus völgyének párolgása és Fezzan fensíkjának 
gyér esői nincsenek hatással Libia éghajlati viszonyaira és azok a ritka termé
szeti tünemény számba menő esők, amelyek néha elérik a sivatag belsejét, az 
éghajlat szempontjából jelentéktelenek.

Ahol nincsen csapadék és nedvesség, ott természetesen nem is lehet élet és 
ezért a sivatagban csak azokon a mélyen fekvő pontokon találhatunk életlehető
séget, ahol a talajvíz a felszínre tör, vagyis az oázisokban. A Libiai sivatagban 
azonban hatalmas területéhez mérten csak kevés oázismélyedés van. Ezek is 
inkább csak a sivatag szélein húzódnak, míg Libia belseje nagyobbrészt magas 
fekvésű, hegyes vidék. Az oázislakók közlekedési vonalai tehát főképen a siva
tag szélén, avagy abból kifelé, a Nílus völgy, a tengerpart és Szudán lakott te-
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rületei felé vezettek és csak nagy ritkán történt meg, hogy egy-egy karaván 
nekivágott a sivatag belsejének, hogy azon átkeljen. Még a beduinok is vissza
rettentek a víznéiküli óriási távolságoktól és évszázadokon át csak kevesen vol
tak olyanok, akik bemerészkedtek a Líbiai sivatagba oly hosszú út megtételére, 
amelyik meghaladta a sivatag hajójának, a tevének teljesítőképességét.

Nem csoda tehát, hogy Földünknek ezt a legnagyobb élettelen pusztaságát 
csak nagyon lassan és óriási nehézségek leküzdésével ismerhettük meg. Azt le
het mondani, hogy ezelőtt 15 esztendővel többet tudtunk az északi és déli sark
vidékekről, mint a Líbiai sivatag belsejéről. A Föld térképének egyik legna
gyobb „fehér foltja” várt felderítésre és ennek a felderítésnek folyamatát igyek
szem az alábbiakban ismertetni.

He

A Líbiai sivatag tudományos felkutatásának történetében döntő forduló
pontot jelentett a világháború és ezért indokolt a háború előtti és utáni idősza
kot különválasztani.

A világháború előtt csak kevés tudományos expedíció járt Líbiában, azok 
is többnyire az oázislakóktól ismert karavánutakon és természetesen az akkori 
idők egyetlen szállító eszközével, a tevével. Elképzelhető, hogy milyen bizony
talan a hosszú távolságok mérése, amikor nem ál! más adat rendelkezésre, 
mint a teve menetsebességének becslése, nem beszélve az akkori mérési műsze
rek, kronométerek és magasságmérők tökéletlen adatairól, amelyeket a teve
háton való szállítás is befolyásolt.

De volt egy másik tényező is, és az nemcsak megnehezítette, — hanem 
több ízben lehetetlenné is tette, — az első úttörők munkáját: a sivatag szélét 
és az oázisokat lakó bennszülöttek fanatikus idegengyűlölete. A múlt század 
közepe felé a líbiai oázisokban mindinkább tért hódított a szenusszik vallásos 
szövetkezete. Ez az eredetileg csak vallásos puritanizmust hirdető szekta las
sanként hatalmi befolyást gyakorolt a nomád beduin törzsekre és a megtelepe
dett oázislakókra egyaránt. A szenusszi testvériség egyik sarkalatos elve pedig 
a hitetlenek megvetése és elkülönítése volt. Érthető tehát, hogy a tudós utazó 
vagy egyáltalán nem talált karavánvezetőt, vagy olyan emberre bízta magát, aki 
a „sejket követte”, vagyis a Nagyszenusszi utasítása szerint megakadályozta az 
expedíció munkáját. Ezért a háború előtti kutatók munkája annál is dicsérete
sebb, mert hiányos eszközökkel és nyílt vagy burkolt ellenállás ellenére érték el 
eredményeiket. A sivatagkutatás heroikus kora volt ez.

A világháború és az azzal összeeső technikai fejlődés egy csapással meg
változtatta a kutatás körülményeit. A szenussziak most már nyíltan, mint poli
tikai hatalom léptek fel és fegyveres bandáik betörése, nyugati határainak meg
védésére kényszerítette Egyiptomot. Ez a nyugati határ pedig nem volt más, 
mint a Líbiai sivatag belseje, a nagy ismeretlen „Fehér Folt”, amelyben a semmi 
határos a semmivel.

Automobilok és repülőgépek indultak felderítésre és a szikratávíró nem 
csak a híreket és parancsokat közvetítette, hanem a földrajzi helymeghatározás
hoz elengedhetetlen időjelzést is. A hadifogoly beduint másképen lehet vallatni, 
mint a titokzatos útról megjött békés karavánvezetőt és a friss tevenyomot ül
döző járőr a harcikedv hevében messzebb merészkedik az ismeretlen terület 
belsejébe, mint az utánpótlás nélküli kutató.

A Líbiai sivatag fehér térképlapjai megteltek rövidebb-hosszabb vonalak
kal, legalább is a sivatag egyiptomi szélén. Az oázislakók meséiből és elbeszé
léseiből a hírszerző csoportok jelentései alakultak ki. Titkos utak leírása, le-
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1. Terfani. Kis, lakatlan oázis a Libiai sivatagban.

gendás oázisok neve, a távolból látott magas hegységek képe tán még vonzóbbá 
tették az ismeretlen területet azok előtt, akik hivatva érezték magukat a „Fehér 
Folt” kitöltésére.

így következhetett el a Libiai sivatag feltárásának gyakorlati kora, amikor 
egymással versengve, expedíció-expedíció után indult a sivatag belsejébe, amíg 
megtelt a térkép és nem maradt más hátra, mint a szakember részletmunkája 
és . . .  a beteljesülés emléke.

*
Az európaiak közül elsőnek a francia Poncet orvos hatolt be a Libiai siva

tag keleti területére, Brevedent Xavér jezsuita atya kíséretében, 1698 október 
2-án indult el a Nílus völgyében fekvő Manfalut községből Kharga oázis felé. 
Onnan az ősrégi karaván úton, amelyet ma a „Darb el Arbain” (a negyven nap 
útja) név alatt ismerünk. Sheb és Szelima oázison át Dongoláig menetelt, ahon
nan folytatta útját Abisszinia belsejébe. Útleírása „A Voyage to Aethiopia” 
címmel jelent meg Angliában.

Közel 100 év múlt el, amíg ismét akadt európai, aki ugyanezt az útvona
lat követte, W. G. Browne 1793 júniuásban érte el Kharga oázist Felsőegyip- 
tom fővárosából, Assziutból jövet, ő is a nagy karavánúton utazott Szudánba 
és ugyanazon tért vissza Egyiptomba. Jellemző, hogy amikor 1929-ben a Darb 
el Arbain egy részén végigjártam, nem kaphattam más térképet, mint azt, ame
lyet annak idején Browne vázlatainak alapján készítettek.

A német Friedrich Hornemann 1797-ben Kairóból kiindulva Szíva és 
Dzsaló oázison át Tripoliszig utazik és onnan délnek fordulva Murzuk érinté
sével a teljesen ismeretlen Tibeszti és Vaddai területére lép. Ő az első, aki a 
Libiai sivatag északi határvonalát végigjárja.
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Poncet, Browne és Hormemann útleírásai következtében az egyiptomi la
kott oázisok: Kharga, Dachla, Faraira, Baharia és Sziva, felkeltették mások 
érdeklődését is. Két francia, Chewalier M. Drowetti és F. Cailliaud, valamint 
az angol Sir Archibald Edmondstone Bart 1822-ben bejárták a felsöegyiptomi 
oázisokat. Cailliaud 1826-ban az egykori Jupiter Amon oráculum híres szék
helyét, Sziva oázist is felkereste. Megemlítendő, hogy Sziva oázis neve azelőtt 
Santaria volt és hogy híres Jövendőmondó oráculumához, már Nagy Sándor 
is elzarándokolt.

Fentiekkel egyidőben az angol í. G. Wilkinson hosszabb ideig tartózko
dott az egyiptomi oázisokban és ha nem is hatolt be a Líbiai sivatag belsejébe, 
mégis neki köszönhetjük az első értékes értesítéseket a sivatag belsejében fekvő' 
oázisokról. Wilkinson jegyezte fel 1818-ban Dachla lakóitól nyert adatait, 
amelyek szerint ettől az oázistól nyugatra a következő lakott oázisok feksze
nek: Vádi Zarzura és annak két mellékvölgye, azután Kebakó, amely Augilá- 
tól 12 napra van délre és odébb nyugatra Taiserbó, valamint a „Feketék völ
gyei”. Érdekes, hogy a Kebabó és Taiserbó nevek akkor még teljesen ismeret
lenek voltak és csak jóval később váltak ismertté, mint a Kufra oázisok egyes 
részeinek elnevezése. Augila ezektől valóban mintegy 12 napi járásnyira fekszik 
északra és ennek az oázisnak nevével már Herodotos könyvében is találkozunk, 
míg a „Feketék völgyei”, a múlt század végén felfedezett Uah el Kebir és Uah 
el Namus oázisok.

Az egyiptomi oázisokat a fentieken kívül még az angol G. A. Hoskins és 
a híres német kutató, dr. G. Schweinfurth keresték fel 1834-ben, illetőleg 
1873-ban.

A fenti utazók és kutatók mind a Líbiai -sivatag keleti és északi szélén, a 
lakott egyiptomi oázisok vidékén folytatták felderítő munkájukat. A sivatag 
belseje, annak déli és nyugati része teljesen ismeretlen maradt és csak a nyugati 
oldalon fekvő Kufra oázisokról állott rendelkezésre kevés adat.

A sivatagkutatás igazi úttörője, a német Gerhardt Rohlfs, Kufra felkere
sését és egyszersmind az egész Líbiai sivatag kelet-nyugati irányban való át- 
szelését tűzte ki céljául. Egyiptom akkori alkirálya, a tudományokat pártoló 
Ismail Khedive, 1874-ben lehetővé tette Rohlfs merész vállalkozását. A német 
tudós, aki már 1869-ben Tripolisztól Alexandráig végig járta a Líbiai sivatag 
északi peremét, hatalmas felkészültséggel indult útjának. A Nílus völgyéből, 
Assziut városából 1873 december 18-án indult el először is Faraira oázis felé. 
Ekkor találkozunk először a líbiai expedíciók történetében a szenusszi befo
lyással. Rohlfs tevés karavánját Faraira lakói ellenségesen fogadták és az ex
pedíció kénytelen volt sietve Dachla felé fordulni, ahol az egyiptomi határőrség 
biztosíthatta maradásukat. Rohlfsnak az volt a terve, hogy Dachlától egyenesen 
nyugatnak tart, míg csak el nem éri a titokzatos Kufra oázist. Társait, Jordan 
és Zittel tanárokat külön-külön előre küldte, hogy előkészítsék a sivatag át- 
szeléséhez szükséges víztámpontokat, Jordan Dachlától, mintegy 100 km-re 
nyugatra régi karaván útnak útjelzőire akadt, amelyek délnyugati irányba 
vezettek. Erről jelentést küldött Rohlfsnak, aki azonban ismeretlen okból azt 
az utasítást adta, hogy Jordan ne kövesse az útjelzőket, hanem haladjon iránytű 
után, egyenesen nyugatnak. Az élcsapat mintegy 180 km-re Dachlától a „Nagy 
homoktenger” buckavonulatainak keleti lábához ért és Rohlfs itt érte utói előre 
küldött társait. Amikor meggyőződtek arról, hogy nyugat felé a buckaláncok 
beláthatatlan sorai emelkednek, Rohlfs úgy határozott, hogy lemond eredeti 
tervéről és a buckákkal párhuzamosan északkelet felé, Sziva oázisba vonul.
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Az expedíció felkészültsége, valamint az arra fordított pénzösszeg (Ismail 
Khedivetől 4000 font sterling és 200 teve) nem igazolják Rohlfs irányváltozá
sát. Mint később bebizonyosodott, a beduinok tevéikkel gyakran átkeltek a 
„Nagy homoktenger” bucka láncain és hogy Rohlfs már a legelső bucka lábá
nál visszarettent ettől a kísérlettől, annak csakis túlzott óvatosság lehetett az 
oka. Amikor 1933-ban Kádár László dr. kíséretében felkerestük Rohlfsnak ezt 
a táborát, megállapítottuk, hogy a terepviszonyok semmiben sem indokolták a 
német expedíció célkitűzésének megváltoztatását. Ennek ellenére Rohlfs útvo
nala Dachlától, fordulópontjáig, — amelyet egy csodaszámba menő esőzés 
miatt ,,Regenfeld”-nek nevezett el, — és onnan Sziva oázisig, hosszú ideig az 
egyetlen útvonal maradt a Líbiai-sivatag térképén.

Két évvel később, 1879-ben Rohlfs ismét megkísérelte a Kufra oázisok 
felkeresését. Ezúttal a Földközi tenger partjáról, Tripoliszból indult el, ahon
nan Szokna oázison keresztül, a Cirenaicai félsziget belsejében fekvő Dzsaló 
és Augila oázisokig jutott. Rohlfs eredetileg úgy tervezte, hogy innen Kufrán át 
egészen a Csád tóig folytatja útját, így átszelve a Líbiai sivatag nyugati részét. 
Cirenaicában sajnos elmulasztotta, hogy megvárja a Nagy Szenusszi átutazási 
engedélyét és enélkül indult el Kufra felé. Ott megérkezve, a fanatikus oázis
lakók a legnagyobb ellenségeskedéssel fogadták és hogyha az utolsó pillanat
ban nem érkezett volna meg a Nagy Szenusszi szabad átvonulást biztosító le
vele, Rohlfs és társai alig menekülhettek volna az idegengyűlölő beduinok vér- 
szomja elől. így is, a tábor ellen intézett támadásuk alkalmával, Rohlfs felsze
relése és műszerei annyira megrongálódtak, hogy az út folytatására már gon
dolni sem lehetett és a német expedíció kénytelen volt Kufrából visszatérni Tri- 
poliszba. Felemlítendő, hogy Rohlfs kísérői között ez alkalommal egy magyar 
ember is volt: Csillagh Lipót, aki azonban egészségi okokból már Szoknából 
visszafordult, de még mielőtt elérte volna Tripoliszt, útközben meghalt.

A következő évtizedben alig történt haladás a Líbiai sivatag feltárásában. 
A Szudánban 1882-ben kitört a mádi-lázadás és ugyanakkor Egyiptomot is véres

2. Almásy László expedíciója az Uweinat hegység Karkur Talch nevű völgyének bejáratában. 1934.
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forrongások rázkódtatták meg. Érthető, hogy ebben az időben nem nyílt lehe
tőség tudományos expedíciók számára.

A Líbiai sivatag délkeleti részében 1887-ben Karl Neufeld német keres
kedő utazása említendő, aki Vádi Halfából kiindulva, azzal a szándékkal mene
telt Szelima oázisba, hogy onnan a negyven nap útján Dar Fur-ba utazzék. 
Karavánját máhdista kísérői tévútra vezették és Dongola közelében a dervisek 
fogságába esett.

A francia More márki 1890-ben tett kísérletet Kufra Tunisz felőli elérésére, 
de Tunizia déli részén a tuarégek karavánját megtámadták és Morét meg
gyilkolták.

Egyiptomban 1894-ben H. G. Lyons kapitány beutazta a Kharga és 
Dachla oázisok közötti sivatagot, Jennings Bramley egyiptomi szolgálatban álló 
kerületi főnök pedig 1899-ben csak egyetlen ember kíséretében Dachla oázisból 
kiindulva és a ,,Nagy homoktenger” északkeleti részén átkelve elérte Szíva 
oázist. Bramley vakmerő útjának célja, a titokzatos Zarzura oázis felkutatása 
volt, teljesítménye, tekintettel a ,,Nagy homoktenger” buckavonulatai okozta 
terepnehézségekre, szinte páratlan. Nem hagyhatom megemlítés nélkül, hogy 
Branley Dachlától harmad napra összeszólalkozott beudin kísérőjével és a két 
férfi az ezt követő kilenc nap alatt külön-külön lovagolt és táborozott, egymást 
szemmel tartva, de egymással nem érintkezve.

Ugyancsak Zarzura keresésére indult D. Comyn hadnagy 1906-ban, né
hány beduin kísérővel. Vádi Halfából kiindulva, a lakatlan El Sheb és Saf-Saf, 
Terfaui, Debbes és Szelima oázist kereste fel. Majd délnyugatnak fordult és 
felkereste a „negyven nap útján” fekvő Laggia kutat, ennek a rabszolga keres
kedelem idejében volt nagy fontossága. Idáig jöttek annak idején az egyiptomi 
karavánok a Szudán felől érkező kereskedőket áruinak átvételére, mert mindkét 
fél számára biztonságosabb volt a ,,Darb el Arbainon” fele úton találkozni és 
az áru kicserélése után visszafordulni. Comyn a Laggia kutaktól egyenesen ke
letnek vonult és szerencsésen elérte a Nílus völgyét.

A Líbiai sivatag következő úttörő kutatója W. J. Harding King angol 
tudós volt. Dachla oázisból kiindulva 1909 telén, délnyugati irányban hatolt be 
az ismeretlen sivatag belsejébe. Hiányos felszerelését kitartó szívóssága pótolta, 
nem tudhatta azonban, hogy Dachla oázisban szerződtetett karavánvezetője a 
,,Sejk-et követi” és fondorlataival meghiúsítani igyekszik kísérletét. A tudós 
kutató, az egyiptomi oázisokban sok adatot gyűjtött a Líbiai sivatag belsejében 
fekvő állítólagos oázisokról. Nemcsak a legendás Zarzura oázisra vonatkozólag 
gyűjtött adatokat, hanem ő hallott először az egyiptomi terület délnyugati sar
kában fekvő Uveinat oázisról és az attól délre Szudán területén lévő titokzatos 
Mergá-ról is. Harding King mindenekelőtt Uveinat-ot szerette volna elérni és 
ezért víztartályait messzire kivitte a sivatagba azon a régi karavánúton, ame
lyet annak idején Rohlfs kísérője, Jordan volt kénytelen elhagyni. Dachlába 
visszatérve, Harding King ismét megrakta tevéit bőséges vízkészlettel, abban 
a reményben, hogy a létesített raktár felhasználásával most már elérheti Szudán 
határát. Kvei nevű vezetője ekkor cserbenhagyta és Harding King vízbázisához 
érve rémülettel látta, hogy az előző alkalommal visszafordulásakor Kvei hátra
maradt a víztartályoknál és azokat kiürítette. Csodával határos, hogy Harding 
King kis karavánját visszavezethette Dachlába, ahol közben Kveinek menedé
ket nyújtott a „szenusszi zavia” (kolostor). Ettől az úttól eltekintve, Harding 
King értékes kutató és térképező munkát végzett a Nílus völgy és Kharga, 
Dachla, Faraira oázis között is.
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3. Karkur Talch völgyének terrasza, az időnkénti lakosság letelepülésének helye. 
Középütt három kőrakás látszik, a „házak.“

A következő években az újonnan alakult egyiptomi tevés határőrség pa
rancsnoka, André von Dumreicher bey és a fáradhatatlan Jennings Bramley 
értékes felderítő munkát végeztek a Sziva oázistól délkeletre és Bahamától 
északra elterülő vidéken.

A tripoliszi háború kitörése (1912) és az ezt követő fokozott bizonytalan
ság, ismét megakasztotta a sivatag kutatását egészen addig, amíg a világháború 
kezdetével a török-szenusszi szövetség veszélyeztette az Egyiptomot megszállva 
tartó angol csapatokat.

*

A Líbiai sivatag térképén 1914-ben nyugaton Rohlfs kufrai útvonalát, 
délkeleten Comyn útját és keleten a Darb el Arbain, valamint az egyiptomi 
lakott oázisok között megtett utak vonalait láthatjuk. A nagy „Fehér Folt” bel
seje felé csak Rohlfs Regenfeld Sziva és Harding King Uveinat irányába vezető 
útja van berajzolva. Hiányos még az egyiptomi oázisok térképezése és Sziva 
kivételével a Földközi tenger partjáról délre csak keskeny sáv van meg a tér
képen. A Kufra oázisok csoportjáról csak Rohlfs térképe áll rendelkezésére, a 
déli Líbiai sivatagról pedig úgyszólván semmi.

A háború második esztendejének végén a szenusszi sereg egy része átvo
nul Szíván és meglepetésszerűen megjelenik Dachlában és Khargában. Az an
gol főhadiszállás sürgős cselekvésre kényszerül. A rendelkezésre álló könnyű, 
kis Ford automobilok, keskeny kerekeik ellenére, behatolnak az ismeretlen 
sivatagba. Moore, Partridge és Williams hadnagyok járőrei felderítik a tenger
part és Sziva, valamint a Nílus völgy és Dachla közötti részeket. A szenusszik
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1916-ban kénytelenek Dachlátói visszavonulni és a fürge automobiles járőrök 
messzire követik őket a sivatag belsejébe.

A tudós dr. J. Ball Moore hadnagy kíséretében 1917-ben Dachlátói dél
nyugatra 200 km-re felfelezi a „Korsók dombját”, Abu Ballast, egy alacsony 
sziklahegyet, amelynek lábánál 300-nál több megállapíthatatlan korú, nagy 
agyagkorsót talál. Majd nyugat felé folytatja útját és a láthatáron hatalmas 
hegyláncot pillant meg, amelyet azonban a szaggatott terep nehézsége miatt 
nem tud megközelíteni. Ugyanezt a hegyláncot, már mintha Harding King is 
látta volna a távolban. Abu Balias pedig azon a régi karavánúton fekszik, ame
lyet Jordan annak idején egy darabon követett. Kétségtelen, hogy Dachla oázist 
ez a rég nem használt karavánút valamikor összekötötte egy ismeretlen lakható 
hellyel, amely a sivatag belsejében, talán abban a távoli hegységben fekszik.

Régebben — utoljára a múlt század közepén, — Dachlát több ízben meg
támadták „idegen feketék”, akik nyugat felől jöttek és ismét arrafelé tűntek el. 
Az oázislakók hagyománya szerint egyízben üldözőbe vették az idegeneket és 
Dachlátói több napi járásra nyugatra megtalálták és szétrombolták a feketék 
„titkos kútját”. Azóta nem ismétlődtek meg a támadások. Vájjon a Korsók 
dombja volt ez a titkos kút? Az „idegen feketék” nem lehettek mások, mint 
tibuk, akik a Tibesti hegységben és Kufra oázisban laknak. Rohlfs felderítése 
mutatta, hogy Dachlátói egyenesen nyugatra a Nagy homoktenger buckavonu
latai húzódnak Szivától dél felé, ki tudja meddig és milyen szélességben? Le
hetséges-e, hogy ez a régi karavánút délről megkerüli a Homoktengert és Kuf- 
rába vezet, vagy talán egyenesen Tibesti felé visz? Mindkét esetben a távolság 
meghaladná a tevék teljesítő képességét és a feketék csak úgy érhették el 
Dachlát, ha útközben oázist érintettek, vagy még több ilyen mesterséges víz
állomást raktak le, mint amilyen a Korsók dombja. Ha valamilyen ismeretlen 
oázis fekszik a Korsók dombja és Kufra között, akkor az nem lehet más, mint 
a legendás Zarzura, ha pedig Tibesti felé visz ez a titokzatos út, akkor Har
ding King informátorainak Uveinat-ja és Mergája abban az irányban kell, hogy 
feküdjék.

Ezek a problémák vártak megoldásra a háború befejezése után, de még 
eltelt néhány esztendő, amíg a tudományos kutatás ismét megindulhatott.

A fiatal egyiptomi diplomata Achmed Mohammed Hassanein a béketárgya
lások idején barátságot kötött a Nagy Szenusszival és részt vett az egyiptomi 
olasz határ megállapításában, Szíva és Szollum között.

Szayed Idrisz el Szenusszi engedélyével, 1921-ben Dzsalóból kiindulva, 
teveháton felkereste a rejtélyes Kufrát. Utján elkísérte beduin nőnek fátyolozva 
az angol Rosita Forges írónő. Rohlfs óta csak 1916-ban járt fehér ember Kuf- 
rában, egy francia hadifogoly, Maréchal de Logis Lapiérre, akit az arabok 
cipeltek oda mutatóba. Hasszánéin visszafelé Dzsaghbub és Szíva oázisnak 
vette útját, ezzel felderítve a Nagy homoktenger északnyugati határának egy 
részét. Az elért siker újabb, nagyobbszabású expedíció szervezésére ösztökélte 
és 1923 telén ismét útban volt kis karavánjával Kufra felé. Ez alkalommal a 
Kufrától délre fekvő vidék felderítését tűzte ki céljául és Kufrában szerződ
tetett tibu vezetőkkel vágott neki merész vállalkozásának.

Kufrától délkeletre először az Arkenu hegyet érte el, belsejében tibuktól 
lakott silány esőoázis húzódik meg, majd a hatalmas Uveinat hegyhez ért és 
felderítette annak ugyancsak lakott oázis völgyeit. Senki sem tudta ezelőtt, 
hogy a Líbiai sivatag belsejében 1900 méter abszolút (1400 méter viszonyla
gos) magasságú, egyedülálló hegyóriás emelkedik. Magasságával időközönként
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magához vonzza Szudán tropikus esőit és így völgyeiben lakható eső-oáziso
kat rejteget. Hasszánéin, Uveinat egyik völgyében történelemelőtti sziklaképe
ket is talált.

Uveinattól délnek fordulva a merész kutató az Érdi és Tekro kutak érin
tésével az Ennedi hegység keleti lejtője mentén haladva, 1924 jún. 19-én elérte 
Dar Fur fővárosát, El Fashert. Hasszánéin volt tehát az első kutató, aki észak
ról délnek átkelt a Líbiai sivatag nyugati részén.

Ugyanebben az esztendőben (1923) a francia M. Bruneau de Laborie a 
Csád tó és Vaddai felől jövet a szenussziktól ásott Szarra kút érintésével enge
dély és fegyver nélkül Kufrába érkezett, ahonnan bántódás nélkül engedték 
tovább vonulni Egyiptomba.

Jusuf Kemal egyiptomi herceg 1923 telén a déli Líbiai sivatagban, Szudán 
területén, terepjáró gépkocsikkal Dongolától nyugatra egészen a Rahib hegy
ségig tört előre.

Hasszánéin sikere hatalmas lendületet adott a Líbiai sivatag kutatásának. 
A dúsgazdag tudós Kemal Ed Din egyiptomi herceg elhatározta, hogy nagy 
arányokban folytatja a megkezdett munkát.

Már 1923-ban és 1924 elején Kemal Ed Din herceg hernyólánc meghaj
tású, terepjáró gépkocsikkal kísérletezett és több, kisebb expedíció után felke
reste a „Korsók dombját” és Rohlfs „Regenfeld” nevű táborát, ahonnan elhozta 
a német kutató palackba zárt helymeghatározó okmányát.

Hasszánéin visszatérte után, 1924 telén, a Kharga oázisból kiindulva elő
ször a Darb el Arbain karaván úton halad dél felé, El Sheb oázisig, ott nyugat
nak fordul és Terfaui érintésével az Uveinat hegyhez ér, majd délnyugat felé 
folytatja útját az Ennedi hegység lábáig és onnan keletnek tartva felfedezi a

4. Sziklafestmények az Uweinat hegység Karkur Talch navü völgyében. 
Felfedezőjük Hassanein bey- (1925).
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titokzatos Merga oázist. Utján dr. J. Ball kséri, aki a világháború óta a mai 
napig az egyiptomi térképészeti intézet vezetője.

Ebben az évben (1924) Lancey Forth ezredes, az egyiptomi határőrség 
parancsnoka, Szíva oázistól délre teveháton 200 km-re hatolt be a Nagy homok
tenger buckavonulatai közé.

A következő év (1925) december havában Kemal Ed Din herceg terepjáró 
gépkocsikaravánja ismét útban van. Ez alkalommal Dachla oázisból indul ki 
és a Korsók dombján túl követi Harding King útvonalát. Eléri a Kingtől és 
Bálitól látott hegység lábát és a lapos tetejű meredek sziklapárkányt Gilt el 
Kebirnek, a ,,Nagy falnak” nevezi el. A párkány lábánál összetorlódott homok
buckák között azonban nem talál átjárót, hogy megközelíthetné a látszólag 
megszakítás nélküli sziklafalat és így nem tud feljutni a fensíkra. Annak vonu
latát követi tehát délyugat felé és ezalatt térképezi a Gilf el Kebir keleti peremét.

Uveinathoz érve, körben megkerüli a hegységet és behatol annak völgyeibe. 
Az északnak lefutó legnagyobb völgyben, amelyet az ott pásztorkodó nomád 
tibuk Karkur Talh-nak neveznek, néhány falfestményt is talál. Megemlítendő, 
hogy az expedíció Uveinatnál 1926 februárban 6-án hajnalban —6° C hőmér
sékletet mért, ugyanaz nap délben +32° C-t mutatott a hőmérő.

Uveinattól Kemal Ed Din herceg délnek fordul, majd a Szarra kutat ke
resi fel és útján hatalmas düne vonulatokon halad át, azok csapásiránya már 
nem a „Homoktengerben” jellegzetes északnyugat-délkeleti, hanem északkelet
délnyugati, vagyis a passzát szelek irányának megfelelő.

1925 telén Jennings Bramley is kísérletezik könnyű autós expedícióval és 
kijelöli Vádi Halfa és Szelima oázis között a legkönnyebben járható utat.

A következő esztendőben (1927) L. Beadnell, aki Kharga oázisban artézi 
kutak fúrását végezte, megbízást kap az egyiptomi kormánytól, hogy a Líbiai 
sivatag belsejében végezzen kísérleti fúrást. Dr. J. Ball ebben az időben állí
totta fel érdekes elméletét a sivatag alatti vízrétegekről. Az eddig ismert „va
lódi” (talajvíz) oázisok vízszintjének magasságából ugyanis kiszámította, hogy 
az oázis mélyedések között elterülő sivatagos részek alatt milyen mélységben 
fekszik a víztükör.

Beadnell a Torfaui oázistól mintegy 130 km-re délnyugatra, vagyis az 
Uveinat felé vezető legkedvezőbb útirány vonalán kezdte meg munkáját. Másfél 
esztendeig tartott a fáradságos fúrás, mígnem 1928 karácsonykor pontosan 
Bálitól számított 65 m mélységben feltört a víz.

Az év (1927) legnagyobb teljesítménye két szudáni angol tisztviselőnek: 
Newboldnak és Shawnak tevekaravánnal végrehajtott utazása volt El Fasherből 
Merga oázisig és onnan Szelima oázison át Vádi Halfába. Rendkívül értékes 
felderítő útján a két angol megállapítja Szudán vegetációs övének északi ha
tárát, elhaladnak a teljesen ismeretlen Tageru és Meidob hegységek mellett, 
keresztezik Vádi Hauart és útjukon érdekes sziklavéséseket és őskori leleteket 
találnak.

Ugyanebben az évben (1927) hajtottam végre első autós kísérleteimet a 
Nílus völgye és Baharia oázis között, miután az előző esztendőben (1926) a 
Nubiai sivatagon át sikeresen elértem Khartum városát.

A következő évben, 1928-ban Beadnell még a kút befejezése előtt hosszú 
felderítő utat tesz délnyugat felé és Kemal Ed Din herceg útvonalától délre ő 
is eléri az Uveinat hegyet. A kút elkészítése után, amelyet a „földmérők kútjá
nak”, Bir Messahanak nevez el, — 1929 januárjában még egy felderítést végez 
délfelé és keresztül-kasul járja azt a vidéket, amelyen Harding King, Ball, New-
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5. Bir Messzába. A Libiai sivatagban ásott 65 m mély kút. Az állványzaton 80 1-es tartályt felhúzó 
csiga lóg, balról a húzószerkezet kalyibája. Jobbról Aimásy expedíciójának tábora. Előtérben egy

beduin leány sírja.

bold és Shaw feltételezték a legendás Zarzura oázist, de útján nem talált sem
miféle depressziót és így megdőltek azok a feltevések, amelyek Zarzurát Tor- 
faui-tól délnyugatra helyezték.

Ez év őszén (1929) R.'Bagnold őrnagy néhány tiszttársával Baharia oázis
ból kiindulva, behatol a „Nagy homoktenger” keleti diine vonulatai közé. 
Ugyanekkor, Walpole Bahariától északnyugatra, a hatalmas terjedelmű Qattara 
mélyföldet térképezi, amelynek legmélyebb pontját, a tenger szintje alatt 135 
méterrel állapítja meg.

Júniusban (1929) két könnyű túragépkocsival Keletafrikából jövet, Vádi 
Halfából a Szelima oázishoz hajtottam és attól észak felé felderítettem a Darb 
el Arbain karavánútnak Browne (1793) óta még járatlan szakaszát El Sheb 
oázisig, majd Kemal Ed Din herceg és Beadnell útvonalát követve, elértem 
Kharga oázison át a Nílus völgyét.

Az 1930-ik év január és február havában, herceg Kemal Ed Din két ex
pedíciót indít a Baharia és Sziva oázisok közötti vidékre, azok során az elha
gyott kis Szítra, Areg és Bahrein oázist kutatja át.

Áprilisban (1930) Vádi Halfából kiindulva két könnyű túraautomobillal 
ismét a Szelima oázisba, majd attól 200 km-re nyugatra haladtam, Uveinat felé, 
hogy benzinlerakatot létesítsek a kővetkező télre tervezett repülőgépes expe
díciómhoz.

Ugvanez év (1930) októberében Bagnold őrnagy, Newbold és Shaw tár
saságában három könnyű Ford kocsival hosszú expedícióra indul. Először a 
Nagy úomoktenger keleti szélén végeznek felderítést, majd délnek fordulva, a 
Gilf Kebir hegység keleti lejtője mentén haladva, az Uveinat hegyhez érnek. 
Itt találkoznak a hegységet lakó tibuk egyikével, de útjukat nem folytathatják
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dél felé, mert egyik kocsijuk javíthatatlanul eltörik és így két kocsival kényte
lenek kelet felé, Szelima oázison át Vádi Halfába visszafordulni. Bagnold őr
nagy innen a Darb el Arbain útvonalát követve, Kharga oázis felé folytatja 
útját. Itt az oázis északi szélén felfedezi a hajdani római műutat, ezzel lehetővé 
válik Kharga és Assziut között a rendszeres gépkocsiközlekedés.

1930 decemberében Wilson ezredes a Dar Fur-ból kiindulva katonai autós
expedíciójával a déli Líbiai sivatagban Merga oázisig nyomul előre, majd 
északkeletnek fordul és a Laggia kutakon át, Dongolába tér vissza.

1931 első hónapjában rendkívüli események színhelye a Líbiai sivatag 
belseje. Január 19-én olasz expedíciós sereg rajtaütéssel elfoglalta a szenusszik 
utolsó fellegvárát, Kufra oázist. Az oázis lakói pánikszerűen menekültek há
rom irányban.

Az a csoport, amelyik Kufrából egyenesen nyugatnak fordult és a Nagy 
homoktengeren át az egyiptomi Faraira oázis felé vette útját, minden baj nél
kül elérte célját, pedig ez a ritkán használt karavánéit számtalan buckaláncon 
vezet keresztül.

Egy másik csoport a Kufrából dél felé, a francia Vaddai-ba vezető kara- 
vánúton menekült, ezeket az olasz repülők és tevésosztagok utolérték, szét
szórták és a menekülőket a Szarra kút környékén fogságba ejtették.

Ugyancsak nagy veszteséget szenvedett a menekülők legnagyobb csoportja, 
amely Salah el Ateuis és Abd el Galií emir vezetése alatt Arkenu és Uveinat felé 
vette útját, hogy onnan elérjék Egyiptom és Szudán lakott területeit. Uveinat 
forrásai a közel 1000 főnyi menekülőt tevéivel együtt nem tudták vízzel ellátni. 
A kufraiak tehát két csoportra oszlottak, az egyike Kemal Ed Din herceg her
nyótalpas autóinak nyomán Dachla felé fordult, a másik pedig az Uveinatban 
tartózkodó tibuk vezetésével Merga oázis felé vonult.

Jellemző, hogy mennyire nem ismerték a beduinok és a tibuk a Líbiai si
vatag belsejét, hogy a két csoport hetekig bolyongott, míg végre néhány férfi 
elérte Dachla oázist és ott értesítette az egyiptomi hatóságokat a sivatagban 
lejátszódott drámáról. Abd er Rachman Zoher egyiptomi határőrtiszt példátlan 
bátorsággal és önfeláldozással néhány könnyű gépkocsival kifutott az isme
retlen területre Dachlától délre és több száz ember életét mentette meg.

Abban az időben az egyiptomi térképészeti intézet hivatalnoka, Clayton, 
háromszögelési hálózatot létesített Wadi Halfától az egyiptomi és szudáni 
határ mentén Uveinatig. ő is találkozott menekülőkkel, akiket a Bagnold féle 
Uveinatnál hátrahagyott gépkocsi felhasználásával részint Halfába, részint 
Kharga oázisba szállított. Uveinati tartózkodása alatt Clayton csak egy kocsi
val indult felderítő útra, a Gilf Kebir nyugati lejtőjének mentén, amelyet közel 
150 km-re követett észak felé, anélkül, hogy a hatalmas fensík további terje
delmét megállapíthatta volna.

Fordulópontján, — Uveinattól mintegy 200 km-re északra, — egy a Gilf 
sziklafalairól aláfutó vádiban őskori sziklarajzokra akadt.

Szeptemberre tervezett expedíciómon elsőízben szándékoztam repülőgépet 
felhasználni, főképen a titokzatos Gilf Kebir hegység felderítésére. Tervem, 
sajnos, repülőgépem sérülése miatt nem kerülhetett kivitelre és így csak Kairó
tól nyugatra, a Vádi Natrun medencéjén túl végezhettem kisebb felderítő utakat.

A repülőgépes expedíciót már csak 1932 áprilisában indíthattam útnak. 
Három könnyű Ford gépkocsit és egy Moth típusú sportrepülőgépet használ
tam. Ez volt az első eset, hogy repülőgép, — a gépkocsikat mozgóbázisnak 
használva, — behatolt a Líbiai sivatag szívébe. Főcélom a titokzatos Zarzura
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oázis felkeresése volt, amelyet az összes arra vonatkozó adatok gondos feldol
gozása után, valahol fele úton a „Korsók dombjá” (Abu Balias) és Kufra oázis 
között tételeztem fel.

Vállalkozásom teljes sikerrel járt, mert nemcsak a Gilf Kebir nyugati ha
tárvonalát állapíthattuk meg Clayton fordulópontjától még mintegy 150 km-re 
északra, hanem a hatalmas fensík belsejében a repülőgépből növényzettel bo
rított völgyet láttunk meg. Valószínűleg erre a völgyre vonatkoztak a Vádi 
Zarzuráról szóló bensziilött tudósítások. Ugyanekkor sikerült a Gilf nyugati 
lábától kiindulva elérnem Kufra oázist és ezzel először szelte át tudományos 
expedíció a Líbiai sivatag belsejét kelet-nyugati irányban.

1932 szeptemberében Bagnold őrnagy ismét nagyobb expedícióra indult. 
Kharga oázisból kiindulva, először egyenes vonalban az Uveinat hegységig ha
lad, ahol Penderel angol repülőtiszt katonai repülőgépeivel találkozik. Penderel, 
Kairó felé visszarepülve, értékes felderítést végezett a Gilf Kebir felett. Meg
állapította, hogy a táblahegyek csoportjából álló fensík, két, északi és déli 
részből áll.

Bagnold Uveinattól, — amelynek nyugati forrásait ugyanakkor olasz járőr 
szállta meg, — a Szarra kútig, majd onnan nyugatnak és délek fordulva az Érdi 
fensík lejtőjén fekvő Tekro oázisig haladt. Innen expedíciója visszatért Uveinat- 
hoz és miután Vádi Halfából üzemanyagát pótolta, az Uveinat hegytől délre 
az Érdi és Ennedi hegység mentén, a déli Líbiai sivatagba indult. Átkelt a Vádi 
Hauaron, majd El Fasher-ig folytatta útját dél felé. Innen a Malha kráter, Vádi 
Hauar, Natron oázis és Merga érintésével ismét észak felé tartott, végül Lag- 
gia és Szelima oázison át Vádi Halfába tért vissza. Azután Vádi Halfától, járat
lan területen át, Dachla és Baharia oázis érintésével tért vissza Kairóba.

Télen (1932) a szudáni hadsereg autós és repülőgépes expedíciója Wilson 
ezredes és Sandison kerületi tiszt vezetése alatt; El Fasher-ből a Vádi Hauaron

6. Házak Kufra oáziscsoport várában, a Tadzs-ban. A háttérben az oázis egy vegetációs foltja látszik.
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át Natron oázist, majd Mergát kereste fel, hogy egy ott rejtőző kufrai menekül
tekből és guraanokból álló rablóbandát ártalmatlanná tegyen. Az expedíció nem 
sikerült, mert a rablók a repülőgépek közeledtére Mergát elhagyták és az autós 
expedíció nem találta meg, a Mergától északra fekvő, akkor már sokat hangoz
tatott F$ir Bidi kutat, amelynek közelében a guraanok elrejtőztek.

A következő évre (1933) Kemal Ed Din herceg szolgálatában nagysza
bású expedíciós tervet dolgoztam ki, de az a Libiai sivatag nagy kutatójának 
hirtelen halála után (1932. aug. 6.) kivihetetlennek látszott.

A térképészeti intézet ezért Claytont küldte ki, aki Ain Dáliától kiindulva 
nekivágott a „Nagy homoktenger” buckavonulatainak és könnyű gépkocsijaival 
hihetetlen nehézségek leküzdése után, nyugat felé azokon átkelt. Majd délnek 
fordult a Gilf Kebir felé és behatolt a repülőgépből látott völgyembe és attól ke
letre egy másik eső oázis völgyet fedezett fel. Innen Kulrába ment és ismét a 
Homoktengeren keresztül tért vissza Bahariába. Útközben Orde Wingate had
nagy tevés karavánjával találkozott, aki kisebb felderítést véglett a buckák kö
zött. A Gilftől északra fekvő bucka-vonulatok folyosóiban tal.ilta Clayton azo
kat a silica-üveg darabokat, amelyek azóta „kozmikus drágakő” elnevezéssel 
olyan feltűnést keltettek.

Március havában végre mégis elindulhattam expedíciómmal, amelyre 
dr. Kádár László egyetemi tanársegéd kísért el. Kharga oázisból kiindulva elő
ször a Korsók dombját kerestük fel, ahonnan Rohlfs Regenfeldjéhez hajtottam, 
hogy elhozzam onnan az elhunyt Kemal Ed Din herceg ott elhelyezett okmá
nyait. Majd a Gilf Kebir keleti lejtőjéhez értünk, ahonnan Kádár a Messzaha 
kúthoz hajtott. Felderítettük és térképeztük a Gilf Kebirt ketté választó nagy
szakadékot, átkeltünk a hegységtől nyugatra fekvő sivatagon Kufráig, majd on
nan visszatérve, a fensík nyugati lejtőjét térképeztük. Itt sikerült felfedeznem a 
Gilf harmadik eső-oázis völgyét és többek közt érdekes felfedezést tettünk, ami 
nagyon hozzájárult feltevésem megerősítéséhez, hogy t. i. a Gilf völgyei a le
gendás Zarzura völgyeivel azonosak. A legendák és az egyiptomi oázis lakók 
hagyománya szerint a Zarzura völgyeket ugyanis tehéncsordákkal pásztorkodó 
nép (tibuk, vagy guraanok?) lakták és itt a Gilf nyugati lejtőjén, egy ős hegyi 
ösvény lábánál, Kádár egy tehén hulláját találta.

A Gilf Kebir legdélibb pontján emléktáblát heljeztem el Kemal Ed Din 
herceg tiszteletére, majd Uveinathoz hajtottunk, ahol az Ain Dua forrás felett 
sok történelemelőtti barlangfestményt fedeztem fel. Ezt a felfedezést később az 
olasz Caporiacco, valamint a német Frobenius tanárok, akikr.ek a festményeket 
megmutattam, maguknak vindikálták.

1933 őszén újabb hosszútávú expedícióra indultam Frobenius tanárral és 
Uveinat északi völgyeiben sok száz történelemelőtti barlangfestményt és szikla
karcot fedeztem fel. Arkenu és Kufra érintésével a Gilf Kebirhez vezettem az 
expedíciót, ahol ismét rendkívül értékes barlangfestményeket találtam. Mindkét 
esetben táborunktól távol csak szudáni szolgám kíséretében egyedül bukkantam 
rá a rendkívül gazdag őskori telepekre.

A Gilf Kebirtől, a Messaha kúton és a Szelima oázison át Merga oázishoz 
hajtottam, ahol sikerült felfedeznem a titokzatos Bir Bidi-kutat. Majd a Nátron 
oázist és Vádi Hauart kerestem fel, ahonnan a Darb el Arbain karavánúton tér
tem vissza Assziutba. Ez volt az első alkalom, hogy a „Negyven nap útján” a 
Vádi Hauártól egészen a Nílus völgyéig autós expedíció végighaladt.

Az 1934-ik év tavaszán az angol-olasz határmegállapító bizottság kereste 
fel az Uveinat és Merga oázist. Ugyanakkor Kairóból kiindulva, ismét nagyobb
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expedíciót vezettem Uveinatba, majd Kufrán át a Gilt Kebir hegységbe, az ős
kori telepek részletes tanulmányozására.

Ennek az esztendőnek (1934) őszén Clayton a British Múzeum geológiai 
intézetének expedícióját vezette a „Nagy homoktenger”-be, a silica-üveg lelő
helyére.

A fenti expedíciók útvonalai immár keresztül-kasul járták a még néhány 
esztendővel ezelőtt ismeretlen Líbiai sivatagot. Nem maradt más nagyobb „Fe
hér folt” ; mint a déli Líbiai sivatagban Vádi Hauar környéke és az északi ré
szen a „Nagy homoktenger” belseje.

Mindkettő felderítésével és térképezésével 1935 telén végeztem. Első expe
díciómat a Darb el Arbainon vezettem végig a Laggia kutakig, onnan Merga 
felé fordultam, majd a Nátron oázishoz hajtottunk. Itt délkeletnek térve beha
toltam a Rahib hegység belsejébe, ahonnan végigjártam délnyugat felé a Vádi 
Hauart. Üzemanyag utánpótlásért felkerestem El Fashert, majd visszatérve a 
Vádi Hauarhoz, a hajdani folyómedret a francia határtól ismét a Rahib hegy
ségig követtem. Rövidesen utánam Shaw expedíciója ugyanezt az útvonalat kö
vette és ugyancsak a Vádi Hauar térképezésén dolgozott.

Következő utam 1935 április havában, Baharia oázisból kiindulva, a „Nagy 
homoktenger” bucka-vonulatain keresztül Szíva oázisig vezetett és 12.000 km2 
térképezését eredményezte.

*

A Libiai sivatag térképén nincs többé „Fehér folt” és a részletektől elte
kintve már nem várhatunk Líbiában újabb meglepő földrajzi felfedezést.

Ez a részletkutatás azonban még több fáradságot és önmegtagadást fog 
követelni azoktól, akik erre vállalkoznak, mert nem fogja meghozni számukra 
az úttörő jutalmát, — az elsőséget. Mégis az a reményem, hogy köztük lehetek 
én is, mert . . . „visszakívánkozik a sivatagba az, aki azt valaha megismerte”.

D ÉLA FR IK A I EG Y E SÜ L T ÁLLAM OK.
Irta vitéz Temesy Győző dr.

(A képeket a „Délafrikai Vasutak és Kikötök“ engedélyével közöljük. — Photoes 
reproduced by courtesy of the South African Railways and Harbours.)

Amikor decemberben kitört az angol alkotmány válsága, a világsajtó ismé
telten kiemelte, hogy az angol miniszterelnök nem foglalhat állást addig, amíg 
a dominionok kormányait meg nem kérdezte. Hangsúlyozták a lapok azt is, 
hogy 1931-ben a Kerekasztal konferencia újólag megállapította, hogy a leg
főbb, egyes viszonylatokban egyedüli kapocs az anyaország és a dominionok 
közt a király személye. Ezért a király se határozhat a maga trónjának kérdé-
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Cseppköbarlang Oudtshoorn közelében. A Cango folyó forrásainál vannak a híres Cango barlahgok.

sében a dominionok nélkül. Végül azt is olvashattuk, hogy a Délafrikai Unió 
önálló és hajthatatlan álláspontot képvisel.

Megszoktuk, hogy a magunk kis, a világhoz képest nagyon szűk látókö
réből tekintve Európát azonosítjuk a világgal, történelmét is világtörténelemnek 
nevezzük. Jobb lenne azonban a világ egyéb pilléreit taulmányozni, mert Európa 
régen nem döntő világvezető erő többé.

Mi magyarok aligha tudunk valami érdemlegeset Délafrikáról, pedig ez 
az utóbbi félszázadban a világgazdaság vezetői közé küzdötte fel magát. Af
rika a magyarság előtt még mint a „sötét” Afrika él, említésekor négerek, hot
tentották, zulukafferek és nyám-nyámok jutnak eszünkbe, pedig délen azóta 
már hatalmas államalakulat ragadta magához a vezetést: a Délafrikai Egyesült 
Államok, melynek tagjai Capland (Fokföld), Oranje állam, Transvaal (vagyis 
a Vaal folyótól északra, a Vaalon „túl” fekvő állam) és Natal. Ebben az or
szágban a vezetés a búrok kezében van, akik tudvalevőleg hollandus telepesek 
leszármazottjai: ez az Unió Angliával valóban laza, főleg gazdasági kapcso
latban áll.

Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy Délafrika a legutóbbi félszázadban a 
világgazdaság vezető helyeinek egyikét foglalta el. íme: a világ összes arany
termelésének kétharmadát adja és a gyémánttermelésnek még nagyobb, túl
nyomó részét. Ez teszi érthetővé azt a tényt, hogy amikor az életerejében meg
fogyatkozott Európában válsághullám van és minden aprócska terület vakon



17

A Waterval Bőven vízesések Transvaalban, a Limpopo (Krokodilus) folyó forrásvidékén, Pretoriától
északra.

és mérhetetlen gyűlölettel harcol hihetetlenül piciny koncokért, akkor Déi- 
afrika mit sem érez az európai és északamerikai gazdasági romlásból, hanem 
teljes virágzásban gyarapszik.

íme egy adat arra, hogy mennyire jelentéktelen a világ gazdaságában a 
kis acsarkodó európai államok ereje: Johannesburg városa az utóbbi 49 év 
alatt egymaga másfél milliárd angol font értékű aranyat adott el.

így érthető, hogy az angol világbirodalom, a British Commonwealth, a 
wembleyi nagysikerű világkiállítás után most Délafrikában rendezte meg biro
dalmi kiállítását, éppen Johannesburgban, a Milner park területén. Nemcsak 
azért esett a választás Johannesburgra, mert magasabb fekvése folytán kelle
mes az éghajlata és Kairó (1,060.000), valamint Alexandria után (570.000) 
a legnépesebb városa Afrikának (283.000), hanem azért is, mert Johannesburg 
csak 1886-ban keletkezett egy kiterjedt aranymező közepén, tehát fenállásának 
50 éves fordulóját ünnepli.

A johannesburgiak ebből az alkalomból belenyúltak az iszákjukba és 
ugyanannyival járultak hozzá a költségekhez, mint maga az államszövetség; 
azonkívül minden esetleges hozadékot közcélra szánnak, tehát a kiállításnak 
nincsenek kereskedelmi céljai.

A nagy kiállítás 1936 szept. 15— 1937 jan. 15 közt van; ez a főidény, a 
nyár. Látható rajta minden irányú haladás, amit Délafrika az utóbbi 50 év 
alatt elért. Ha már a vasúti és légi különjáratoknak egyikét se vehetjük igénybe,
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hogy azt az új kultúrvilágot személyesen megcsodáljuk, legalább vessünk egy 
átfogó pillantást Délafrikára, hogy a világ fontos hatalmasságai közé való 
bevonulását emlékezetünkbe iktassuk.

Johannesburg Transvaalban, Pretoriától délre fekszik, keletre Mafekingtől, 
amelyet Baden-Powell olyan hősiesen védett az angol-búr háborúban (1900— 
1901) és ahol a cserkészet gondolatát kitermelte. Transvaalnak és egyszersmind 
az Uniónak is nem Johannesburg, hanem Pretoria a fővárosa, az első gyémánt
bánya települése. Azonban hiába találták Pretoriában az angol korona híres 
Cullinan gyémántját, hiába van jelentős vas és acél ipara, Johannesburg a maga 
aranyzuhatagával túlszárnyalta rövid néhány évtized alatt. Pretoriának csak 
62.000 lakosa van.

Az Unió államain kívül még igen jelentékeny területek tartoznak Délafri- 
kához, elsősorban a teljesen angol gyarmat: Rhodesia, kereken egymillió és a 
volt német Délnyúgatafrika, közel egymillió négyzetkilométernyi területtel. Az 
egész Délafrika kereken négymillió km2, kereken 11 millió lakossal.

Az egész Délafrika éghajlat és termelés tekintetében nagyon változatos 
és nehezen áttekinthető képet nyújt. Európai ember számára csak a legdélibb 
rész és a hegyek magasvidéke megfelelő települési hely. Nagyjából három övét 
jelezhetjük. Fokváros és attól keletre, a legdélibb Afrika olyan vidék, mint a mi 
Földközi tengerünk partvidéke. Ez azt jelenti, hogy mindaz megterem rajta, 
ami Görögországban vagy Délitáliában. Hosszú, meleg, száraz nyara van és 
csapadékos, enyhe tele. Domborzatát a Karru hegység ú. n. lépcsői határozzák

Havas Worcester közelében. Worcester Capetowntól keletre, a Fokváros— Kairó vasútvonal elágazá
sánál fekszik. 1500— 2000 m magas hegyek övezik.
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meg. Úgy kell elképzelnünk a helyzetet, hogy Délafrika is hozzátartozik a nagy 
afrikai táblához, amely földtanilag igen régi és egyenrangú. Ennek a táblának 
fensíkja itt, egész délen négy lépcsőben esik a tengerig: a lépcsőket kelet-nyu
gati irányú törésvonalak alakították ki. A tenger felől néhány száz méteres dom
bokkal kezdődnek és a fensík magassága már 1500—2000 méterig emelkedik.

Ezt a vidéket még eléri az eső: itt déligyümölcs és bor van bőven. De 
amint északnak megyünk, már nagy különbség van a keleti és nyugati partvidék 
közt. Keleten a Draken hegység állja el a part felől jövő párás szél útját. A par
ton a monszun hatásából nagyszerű szubtrópikus tenyészet van, északabbra a 
partot trópusi őserdők kísérik, de ez már nem az angoloké, hanem a portugal- 
lusoké: — Portugál Keletafrika.

A keleti parttal párhuzamos Draken hegységen túl azonban az esős mon
szun hatás nem ér. Ott már szavannás, vagyis bokros, ritka erdős és nemsokára 
szteppes, vagyis csak füves vidék van, olyan kevés esővel, hogy az mezőgazdál
kodásra nem elegendő.

Egészen ellentétes a helyzet a nyugati parton. A keleti meleg tengeráram
lást itt délről jövő, hideg áramlás váltja fel. Ez az állandó hideg víz semmiféle 
felhőt nem tesz lehetségessé: hiába van ez a föld is a térítőkor magasságában, 
amelyben a .keleti parton sűrű erdő él, itt nyugaton már a partnál kezdődik a 
sivatag.

így értjük meg, hogy olyan gyér az egész ország átlagos lakossága. Azért 
ezen az óriási, Európa egyharmadánál jóval nagyobb földön jelentékeny mező-

A Venster szikla Caledon mellett, Cape tartományban. Caledon délkeletre van Fokvárostól, félúton
közte és az Agulhas (Tű) fok közt.
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gazdasági kincs is van. Magának az Uniónak van egymillió lova, 11 millió 
szarvasmarhája és 38 millió juha. Azonkívül, a bőrön és gyapjún kívül, nagy 
kiviteli mennyiségekkel rendelkezik strucctollból, fagyasztott húsból, búzából 
és kukoricából. A régi hottentotta és bushman lakosság a Kalahári sivatag felé 
szorul és a földet mindenütt, ahol művelhető vagy legeltetésre alkalmas, a fehér 
ember vette át.

Arra, hogy nemcsak az angol király személye tartja össze ezt a belső 
ügyeiben teljesen független birodalmat Angliával, ime a döntő adat: a kivitel 
összes értéke (1930) 130 millió font volt és ebből Anglia 110 millióval része
sedett, a többi állam (főleg Északamerika és Németország) pedig összesen 
20 millióval.

*

A világkiállítás alkalmából nagy tömegben érkeztek látogatók Délafrikába. 
Az Unió középeurópai nagykövetsége Rómában tartja székhelyét és előzőleg 
teleszórta Európát meghívóival. Hálófülkés vonatot és repülőgépet kínálgat és 
a gazdagabb Európából sok ezren mentek le egy kis hetezésre is. A termé
szeti szépségekhez külön kirándulásokat szerveztek. Ilyenek az ismeretes Vik
tória vízesések, melynek erejét villamosáramtermelésre használják fel, a Cango 
barlangok, Capetown a csodaváros, több arany- és gyémántbánya, gyönyörű 
autóutazások a hegyekben, a Zimbabwe romok, hegyi-, vadász- és halász
kirándulások.

Mindezeket kisebb-nagyobb mértékben másutt is meg lehet kapni. Van 
azonban Délafrikának egy olyan nevezetessége is, amely valóban páratlan a 
maga arányait tekintve és sajátszerűségeinél fogva. Ez a látnivaló: a Kruger 
nemzeti park, a világ legnagyobb védett területe.

Nemzeti Parknak általában olyan elzárt területet nevezünk, amelyen va
lamilyen természeti értéket, ritkaságot őriznek: az elzárással biztosítják zavar
talan fejlődését. Az Amerikai Egyesült Államoknak 20, Lengyelországnak 6 
nemzeti parkja van természeti ritkaságok (gejzír), állatok (bölény) és növé
nyek (fenyők), stb. védelmére,

A Kruger park eredete az, hogy 1898-ban Kruger akkori búr elnök meg
tiltotta a vadászatot a Draken hegység keleti dombvégződései és a portugallus 
határvonal (Libombo hegyek) közt. Az angol-búr háború után Milner lord lett 
Transvaal kormányzója és az új kormányzó hasonlóképen elrendelte a tilalmat. 
Ma tehát az a helyzet, hogy 35 év óta nem vadászták a vadat. Szabadon, za
vartalanul élhetett és szaporodhatott, legfeljebb egymást falták fel. A terep 
nagyrésze már sík, szubtrópikus, szavannás terület, kiterjedése felül van a 8000 
négyzetmérföldön és újabban igen látogatott.

Az embereket izgatja az olyan ősi terület látása, amelyben 35 év óta tilos 
az ember pusztító munkája. Az idény júniustól októberig tart, vagyis az ő 
telükön és tavaszukon. Ilyenkor, mondjuk, Pretoriából elmegy a különvonat 
„all-in” alapon Komati Poortba. All-in annyit jelent, hogy „minden benne van”. 
A vonaton alszanak is hét napig. Komatiban autóra ülnek és meglátogatják az 
előírt vonalon a zebrákat, a gnu, antilop, zsiráf nyájakat. Az Olifant, Szabi és 
Letaba folyón komp visz át, kicsit tutajozni is szabad benszülöttek vezetésével, 
de idegen ember egy éjszakát se tölthet „odakinn”. Ha nem akar a vonaton 
aludni, akkor nyilvános sátortelepre vonulhat éjjelre: ilyen több helyen van (a 
világ legnagyobb vadaskertjének 3000 mérföldnyi autóútja van), a legnagyobb 
Skukuzában.
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A Montagu-hágó fordulója. A hágó az Olifants River völgyéből, Oudtshoorntól vezet a Karroo leg
délibb hegysorán át az óceánparti Mossel Bay-be.

Aki még többet akar látni, az felkeresi az elefánt-, vadkan-, vagy a fogoly-, 
gyöngytyúk- és fácántelepeket. Az Olifant riverben (Lipalule, a Limpopo bal
oldali mellékfolyója) víziló ménesek tanyáznak és az útról bölénycsordákat 
lehet látni. Van aztán „főattrakció” is: oroszlán. Igen közönséges; ijedős kis
asszonyok is lefotografálhatják az oroszlán házaspárt, feltéve, hogy nem za
varják őket zsákmányuk elköltésében vagy egyébként.

Mindezek után aztán még le lehet ugrani a tengerpartra: az idényben nincs 
maláriaveszedelem. Meg lehet látogatni a Delagoa öbölben (a szomszédban) 
Laurenq:o Marquest, a portugallusok az idegent szívesen látják. Az ember meg
fürdik a kiváló strandon és rohan vissza a Krokodilus folyó mellé, Komati 
Poortba, ahol a vonat várja.

A Délafrikai Egyesült Államoknak nincs múltjuk, de a jövőben számolni 
kell velük, mint egyenrangú gazdasági nagyhatalommal.
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M O TO R K ER ÉK PÁ R R A L AZ ÖT VILÁ G R ÉSZEN
K E R E SZ T Ü L .

— A U SZ T R Á L IÁ T Ó L , P E R IN G IG , —

Irta Sulkowsky Zoltán.

Huszonhárom ország úttalan útjai meglehetősen megedzettek mindenféle 
akadállyal szemben. Mégis, mikor hajónk végre kiköt Ausztráliában, Fremantle 
kikötőjében, érezzük, hogy ezúttal nem kis fába vágjuk fejszénket. Ismeretlen 
nép, ismeretlen hatalmas terület! Végigmotorozunk az új kontinensnek úgyszól
ván minden lakott részén. Nehéz és fáradtságos hónapok telnek el, míg a 10.000 
kilométernyi utat megtesszük.

Utunk eleje a legnehezebb. Perthből indulunk és csakhamar a nagy nyu
gati pusztaságon vagyunk. Ahogy a mérföldek nőnek, úgy fogynak az emberek, 
Kalgoorlie új és Coolgardie régi aranymezői után már teljesen néptelen vidék 
következik. Az „utat” csakhamar keresni kell. Később csak egy-két transzkon
tinentális utas kerékvágása igazít útba. Sehol senki és semmi, csupán szebbnél 
szebb színes tollazatú madarak, tarka papagályok, — ritkán paradicsommadár 
is — rebbennek fel a motor zajára. Sokszor becsap a „kukuberra” emberi ka
cagása. A kukuberra, Ausztrália híres és büszke madara, a veszedelmes kígyó
kat öli meg és ezért nagy kedveltségnek örvend. Lövünk vadpulykákat és talál
kozunk azzal a kisebbfajta kenguruval, amelyet itt wallabinak neveznek.

Később már teljesen száraz, sivatagszerű vidékre érünk. Itt évenként leg
feljebb egyszer esik, errefelé már birkát sem lehet tenyészteni.

Délausztráliában érjük el az igazi birkatenyésztő országot. Óriási föld
területeken él és a jó Isten gondjaira bízva kóborol a sok kis állat. Számukat 
a gazda is csak az évi nyíráskor tudja meg. Nem ritka a megyényi területű 
birtok, ahol százezer birka is megél egypár ember gondjaira bízva. Ha jó az 
esztendő, a nagyszerű gyapjú nagy jövedelmet ad, de ha szárazság jön, sok
szor ezrével pusztul el az értékes birkaállomány.

Később javulnak az útviszonyok, a szárazság helyett nem egyszer áradá
sokkal kell küzdenünk, az út néha mérföldeken keresztül víz alatt áll. De las
san elérjük a lakottabb részeket, előbb települések, majd falvak és kisebb váro
sok, végül a két igazi nagyváros, Sydney és Melbourne következnek. Gyönyörű 
városok, ideális éghajlat, ahol örök tavasz és nyár honol, nagyszerű tengerpart 
és remek öblök, amelyek közelében már új aszfaltutakon szaladhatunk.

Észak felé csakhamar elérjük a melegebb vidékeket és Queenslandben meg
jelennek a régen nem látott cukornádültetvények, mind gyakoribb a banán, a 
pálma és a kókusz, de a mérges kígyó is. A tengeri fürdőzést pedig a sok cápa 
teszi igen kockázatossá.

Ausztráliában megvan a pénzszerzés lehetősége, sok a kínálkozó alkalom 
a bevándorlók részére. A lakosság azonban most is csak hat millió, mint akár 
húsz évvel ezelőtt. Valami van a népben, nagy egyformaság, nagy egyhangúság 
és igen nagy büszkeség, ami nem vonzó az idegen szemében. A bevándorló 
soha sem tud beolvadni, mindig egy kissé lenézett idegen marad, alig várja, 
hogy kis pénzt gyűjtve ismét útra kelhessen. Ahányan évente bevándorolnak, 
ugyanannyian el is hagyják a kontinenst. Mintegy 50—60 magyarral is talál
kozunk, iparos és munkásemberek, főleg Sydneyben élnek. Jól élnek, de haza
vágyódnak.

*
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Utunk legszebb és legérdekesebb része következik. Celebesz, Jáva, Szu- 
mátra, a csodás trópusi szigetek, a bennszülött maiáji országok, a rohamosan 
modernizálódó Malakka félsziget. Kelet forró levegőjéből és kábítóan tarka szí
neiből kapunk új ízelítőt Celebesz szigetén és csakhamar Jáva remek útjain 
motorozhatunk. Szíve és feje ez a hollandi indiai szigeteknek. A kis Hollandia 
százezer embere él ebben a negyvenmilliós maláj ország kincseskamrájában, 
ahol a rizs, cukor, tea, kávé, dohány és gumi ültetvényeken aranyhegyek 
nőhetnek.

2000 km utat teszünk meg az ezer kilométer hosszú, keskeny szigeten, 
Soerabaya-tól (Szurabája) Bataviáig. Az út elsőrendű, majdnem állandóan ki
fogástalanul megépített széles aszfaltutakon szaladhatunk. Ha ez az aszfalt a 
nap forró tüzétől néha hullámos is, a természet megragadó szépsége minden 
kellemetlenségért bőven kárpótol.

A föld kevés, a lakosság sok. Minden talpalatnyi földre szükség van, nem 
heverhet semmi parlagon. Főtermény természetesen a rizs. Hallatlan munkával 
és türelemmel a hegyeket is lapos rízsföldekké alakítják, mert a rizsnek víz 
kell, a víz pedig sík területet kíván. Tehát még a hegycsúcsokon is megterem
tik a sík területet.

Jáva a vulkánok hazája. Mintegy száz működő vulkánt találunk a szigeten. 
Festői látványt nyújt a sok füstölgő hegyóriás, oldalaikon a magasban átha
tolhatatlan őserdők, lejjebb termő rízsföldek zöldéinek.

A városok európai részei nagyon szépek, talán sehol a gyarmatokon oly 
kényelmet nem talál a fehér ember, mint Jáván. Minden apró kőházban egy 
sereg szolga, a trópusi hőségben az utcán is pyjamában sétálnak az emberek, 
a nemzetközi nagy hote
lekben pazar esték foly
nak. Sajnos, a gyönyörű 
sziget a gyilkos malária 
igazi hazája. Bandoeng 
(Bandung) a legegészsé
gesebb város, az európai
ak fő üdülőhelye, de a 
tengerparti városokban,
Soerabayaban, Batáviá- 
ban és főleg Cheribon és 
Semarangban már bőven 
tapasztalhatjuk a vészt 
terjesztő Anopheles-szú- 
nyogokat. ,,KIambu”, az
az háló nélkül seholsem 
aludhatunk. A láz a fehé
rek közt ritkán pusztít, a 
sziget pedig bőségesen 
termi a legnagyobb ellen
szert, a chinint is.

A szállodák nagyon 
kényelmesek. A nevezetes 
jávai „reistafel”-t tizenöt
húsz dzsongosz szolgálja 
fel, megannyi tálat hozva Az útvonal második része, Indiából Ausztrálián, Hátsóindián és 

Kínán át Pekingig.
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egymásután. Az idegen utazó szinte királynak érezheti magát, de a sok tálból 
egy tányérnyi élvezetes ételt összeállítani már gyakorlat dolga.

Az esős évszakban csak délelőtt utazhatunk, mert az eső minden délután a 
szabályos időben beállít. Komikusán hihetetlen, de megtörténhet, hogy a jávaiak 
az esernyő kinyitása előtt nem az eget, hanem az órájukat nézik. Az eső percre 
pontos. A trópusi zivatar pedig nem kíméletes. Ömlik a víz pillanatok alatt, vil
lám villám után cikázik, folytonosan dörög az ég. A víz pillanatok alatt elönt 
mindent, de ugyanolyan gyorsan később meg is szűnik, újra kisüt a Nap és fel
szárad minden. A sár majdnem ismeretlen.

A forgalom az országutakon majdnem olyan nagy, mint Indiában. De Já
ván már több az autó, több a kis kocsi vagy szekér és kevesebb a gyalogos ván
dor. A nép nem szegény és nem tudatlan, ellentétben az indiaiakkal és nagyon 
tiszták is. A falvak különbek, mint sok európai országban. A gyaloglók mérleg
szerűen a vállukra fektetett bambuszrúdon viszik a csomagjaikat. Hihetetlen 
terheket bírnak így szállítani. A hajló bambuszrúd ütemeire szaporán kell lép
kedniük, hogy a súlyt a lengések révén megkönnyítsék. Érdekes a „vándorló 
restaurant” ; nemcsak az égő tűzhelyet, nemcsak a szükséges nyersanyagot vi
szi el vállán, hanem magával cipeli a vizet, a tüzelőt, edényeket, csészéket, élő 
csirkéket, sőt 2—3 széket is az útközben elcsípendő vendégek részére.

Sokkal vadabb, sokkal sötétebb vidék azonban a közeli, de Jávánál jóval 
nagyobb Szumátra szigete.

Itt az egyetlen útra kell szorítkoznunk, mely a szigeten keresztül, erdőkön 
és ültetvényeken át, Pedangtól Medanig vezet. Megismerkedünk az igazi őser
dőkkel. Keskeny úton robogunk, míg jobb- és baloldalt a mérhetetlen és nagy
részt ismeretlen erdő terül el. Nehéz leírni az őserdő fenséges szépségét, sem a 
toll, sem a fényképezőgép lencséje nem tudja híven visszaadni az igazi képet. 
Mint két élő fal határolja az erdő az utat, lehetetlen eltévedni, mert lehetetlen 
letérni az útról. Magas fű, bozótok, páfrányok, majd sűrűn alacsonyabb bokrok 
és fák, vagy egy-egy kimagasló hatalmas faóriás, de az egészet összevissza 
fonja és hálózza a keresztülkasul ágazó sok kúszó növény, a sok élősdi inda, 
melyek javarészt kötelekre emlékeztetve lógnak alá a magas fák koronáiról. 
Az egész erdőből hűvös, titokzatos levegő árad ki, míg a csodálatosan megkapó 
képet a számtalan színben pompázó, virágzó orchideák egészítik ki.

Motorunk berregését állandóan kíséri az erdők vadjainak hangja. Csak
hamar már hang után tisztán megkülöböztetjük a külöböző nagyvadat, meg
ismerjük a dzsungel életét. Gyakori a tigris, a bivaly, leopárd, de nem ritkaság 
az elefánt sem és nagyon sok a kisebb vad. A fákon kisebb-nagyobb majmok 
ugrálnak, köhögve vicsorítják fogaikat ránk, de különösen kutyánkra. Látunk 
orángutánt is, ez a név maláj nyelven „erdei embert” jelent. A haladó gépen 
veszély nincs, még a tigris is ijedten menekül a motor zaja elől, de ha vadászni 
akarunk, gépünket hátra kell hagynunk és gyalogosan indulunk előre. Éjjel pe
dig felváltva őrködünk a sátor mellett a lobogó tűz fényénél. Majdnem minden
nap elgázolunk, vagy leütünk mérges kígyókat.

Néha egész nap nyoma sincs emberi életnek, máskor falvakat találunk, 
helyenként pedig nagyszerű gumi-, tea- és kávéültetvényeket, Medan felé, Deli 
tartományban pedig a nevezetes és kiterjedt dohányföldeket keresztezzük.

A lakosság ritka, a sziget nagyrésze még ismeretlen, a hollandi kormány 
most igyekszik Jáváról malájokat áttelepíteni. Sokféle törzs él Szumátrán. Elő
ször a minangkabu-k házai hívják fel figyelmünket a mesteri fafaragásokkal, 
majd elérve a Tóba tó vidékét, a batak törzzsel ismerkedünk. Nemrégen még
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emberevők voltak és minden 
idegen utazó, aki a szent tó 
környékére merészkedett, 
életével fizetett vakmerősé
géért. A törzs földművelés
sel foglalkozik, de a kultúra 
még alig érintette ezt a né
pet. Nagy ijedelmet okoz 
megjelenésünk, eszeveszetten 
menekülnek előlünk. A fal
vakban pedig csak puskáink 
láttára csendesednek le.

2500 kilométert teszünk 
meg, míg elérjük Medant.
Néha találkozunk majdnem 
meztelen, hatalmas íjjal és 
mérgezett nyilakkal felsze
relt őslakókkal, de közeledé
sünkre ezek is ijedten mene
külnek. Soha előttünk mo
torkerékpár még nem járt 
-ezen a vidéken. Az egész 
óriási sziget lakossága nem 
több, mint hat millió.

Szumátra közepe felé 
keresztezzük az egyenlítőt, 
ezúttal először a szárazföl
dön. Hőséget nem érzünk, 
magas hegyeken járunk, ahol 
a magasság és a sok erdő 
enyhíti a nagy meleget.

Míg Jáván mintegy tíz 
hazánkfia él, akik nagyobb
részt orvosok, Szumátrán Eucalyptus erdők Ausztráliában,
csak két magyarral találko
zunk. Egyik orvos Padangban, másik vegyész Medanban. Hírét halljuk még 
másik háromnak, akik közül egyik kiterjedt ültetvényén gazdálkodik, másik 
időnként látogat ide vadállatok foglyulejtésére, míg büszkék lehetünk arra is, 
hogy Szumátra szűz és ismeretlen területeit a harmadik, egy magyar mérnök 
térképezi.

Medan után félnapi hajóúttal újra az ázsiai szárazföldre jutunk vissza. 
Nagy meglepetés ér. Az ezer kilométer utat, amely Penangtól Singaporeig tart, 
a legkitűnőbb bitumen utakon tehetjük meg. Csodálatos ellentétek! Hatalmas 
őserdők, de ez a gyönyörű út szeli keresztül a vadont; a semang, sakei, sara
sam és egyéb törzsek emberei, de autóforgalom a néptelen és vad vidékeken; 
vadállatok és bambuszcsöves vadászok, majd később a tökéletesen felszerelt 
és gazdag ültetvények. Az értelmiséget, a gazdagságot és a kereskedelmet a 
hosszú félszigeten a kínaiak képviselik. Az államok malájok, az uralkodók mo
hamedán szultánok, de az angolok diktálnak és a kínaiak gazdagodnak.

Hetven éve még misztérium volt az egész Maláj félsziget. Az őserdőket
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azonban a gumi halálraítélté, egyre kevesebb az erdő és több az ültetvény. Meg
lepnek olyan városok, melyeknek azelőtt hírét sem hallottuk. Vagy ki képzelné, 
micsoda modern lakótelepek, micsoda modern városi élet van Kuala, Lumpur, 
Ipok, Seram, vagy írhore Bahru városokban? Nagy autóforgalom, közlekedési 
rendőrség, sőt Automobil Club is.

Malakka és Johore (Dzsohor) után csakhamar festői kókuszpálma erdők, 
majd óriási kínai ananászültetvények következnek és lassan, egy csodálatos út 
emlékeivel gazdagabban érjük el Singapore városát, a világhajózás egyik leg
nagyobb központját. A forgalom óriási, a lakosság többsége kínai, de végre 
újra sok európait láthatunk.

*

A maláj államokon keresztül érjük el a fehér elefántok és az akkor még 
abszolutisztikus monarkhia kevéssé ismert, nagy ázsiai országát, Sziámot. Mo
toros járművel nem igen utazott itt keresztül még senki mi előttünk. Sziámbán 
nem találunk utakat. Nagyszerű vasútja van, azonkívül az egész országot csa
tornák hálózzák be és ezeken bonyolódik le minden forgalom. A nép nagyjában 
egyforma. Zöldelő rízsvetések mindenfelé, a nedves vagy vízzel borított rizs- 
földeket töltések határolják és ezeken a keskeny töltéseken csigalassúsággal 
küzdhetjük magunkat előre. Nem egyszer vesszük igénybe a bivalyok segítsé
gét, vagy pedig bárkára szállva utazunk egy szakaszt a sok csatorna egyikén. 
Szúnyogok és csúszómászók teszik élvezetessé éjszakáinkat és nappalainkat 
egyaránt.

De elérjük a fővárost. Bangkok érdekessége kárpótol ismét a sok fáradt
ságért. Ennek a 800.000 lakosú városnak a közvetlen környékén már utak is 
vannak, néhány automobil is szaladgál, azonban a motorkerékpár még nem ért 
el idáig. Kelet Velencéje ez a város, utcák helyett mindenfelé csatornák ágaz-

Bennszülöttek építették ezt a tisztán bambuszból készült hidat Banjarnegara mellett, Jáva szigetén.
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nak, úgyhogy motorcsónakon bejárhatjuk az egész várost. Pompás paloták, 
régi, művészies templomok, pazar ünnepségek kápráztatják el az idegen sze
mét. Minden eredeti, minden más, mint máshol. Százezrek élnek a Menam fo
lyón és a csatornákon a bárkaházakban, láthatunk úszó üzleteket, éttermeket, 
sőt úszó piacot is. A ,,klong”, azaz csatorna mindig tele van.

A hadügyminisztérium udvarán őrzik a nevezetes szent fehér elefántokat. 
Ismét egy csalódással vagyunk gazdagabbak, mert ezek az elefántok bizony 
inkább szürkék, legfeljebb szőkéknek mondhatók, de nem fehérek.

A sziámi építőművészeinek van egy különlegessége és ez a törött cserép és 
porcellán. Hajószámra hozzák, a középületek, templomok, paloták tetejét ilyen 
porcellándarabokkal rakják ki, a tornyokat is egészen a csúcsig. Ha a nap rá
süt egy ilyen porcellántoronyra, a fény megtörik a sok színes cserépen és por
celánon, a torony sok színben ragyogása pazar látványt nyújt.

*

Aranya Prades mellett érjük el a Francia Indokína határát és ezzel a tür- 
hetőbb útviszonyokat. Mindenütt látszik a francia uralom hatása. Egész Kínáig 
elég jó utakat találunk, van autóforgalom, rendezettebbek a városok és sokkal 
alázatosabb a nép. Napokat töltünk Angkor csödatemplomának megtekintésé
vel, míg Saigon már európai városra emlékeztet. Saigont a kínai határral a 
nevezetes Mandarin út köti össze.

Kokinkína talán a világ legjobb vadászterülete. Elegendő volt hajnalban 
elindulnunk, hogy az országúton is mindenféle vad kerüljön puskáink csöve elé. 
A tigris errefelé is gyakori, azonban itt is csak gyalogszerrel tudunk vadásza
tainkon eredményt elérni. Puska nélkül még falvak környékén sem tanácsos 
akárcsak egy lépést is tenni.

Saigontól 100 km-re ismerkedünk meg az igazi nagyvad-vadászattal. Mert

Jáván sok a nép, kevés a föld, s a hegyeket is rizstermelő vízszintes területekké kell átalakítani.
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az idegenek, főleg az amerikai turisták részére rendezett tigrisvadászatok kissé 
komikusak. Komikusak már az itteni lapok hirdetései is, amelyek szabott árért 
csábítják a turistákat a tigrisvadászatra. Felültetik egy fa kényelmes ülőhelyére, 
csaléteknek tigris szétmarcangolta bivalyt tesznek ki, amelyhez a tigris feltét
lenül visszatér. Csak meg kell várni. A puska be van állítva, a vadásznak csak 
meg kell húznia a ravaszt az alkalmas pillanatban. Az sem baj, ha nem talál, a 
másik fán ott ül a hivatásos vadász és helyrehozza a tévedést. A vadászat árá
ban benne van, hogy a vadász megkapja a tigris bőrét is, sőt egy harmadik fá
ról az egész „izgalmas” tigrisvadászatot filmfelvételben megörökítik, ezt aztán 
a „vadász” szintén magával viheti.

Másképen fest az itteniek vadászata. Ilyenben nekünk is részünk volt. Egy 
magyar család vendégei vagyunk a kokinkínai őserdőkben, Trang-Bom-ban. 
Két testvér vezeti itt az erdőkitermelést egy francia vállalat részére. A lakásban 
minden kényelem, sőt fényűzés is megvan, de ha kilépünk, az őstermészet min
den veszedelme fenyeget. Közel a házhoz van a nevezetes „halálerdő”, ahová 
hiába merészkedtek be a legújabb időkig, valamennyien az utánuk küldött 
újabb és újabb emberekkel együtt elpusztultak. A magyarok jöttek rá, hogy 
mérges mocsárgázok gyilkolták meg a sok embert és gázmaszkokkal derítették 
fel a veszedelmes hírű erdőt.

Éjjel vadásztunk, két kulival és a magyarokkal indultunk be az erdőbe a 
favágók keskeny csapásain. A fejünkre erősített reflektorral keressük a csillogó 
szemeket, míg a közelben ordítozás, üvöltés, trombitálás teszi hangossá az ős
erdői éjszakát. A biztonság vajmi csekély, a hidegvér nélkülözhetetlen az ilyen 
vadászatnál.

A laoszi erdőkben találkozunk a legvadabb indokínai törzs embereivel, a 
moj-okkal. Fizikailag szépen fejlett, erős, izmos emberek, az erdők fáin építik 
kunyhóikat, nomád módra élnek, majdnem meztelenül járnak, fegyverük a mér
gezett nyíl, de elefántok elejtésére is vállalkoznak. Annámban pedig az anna- 
miták bámulják meg motorunkat. Nagyon szeretik a pénzt, a rizs, banán, kó
kusz és ananász mind nagyon olcsó, de a többistenhivő annamita eladja pénzért 
házi állatjait, kutyáját, szentjeit, sőt feleségét is, avagy néhány piaszterért szí
vesen hajlandó kést is döfni egy kellemetlen ismerős gyomrába.

Hűé után már kevesebb az erdő és kevesebb a vad. Tonkinban pedig már 
csak vadkakasokra és kacsákra vadászhatunk. Éppen itt is zavargások vannak 
és a tonkini bennszülött a fehér utazóra a tigrisnél is nagyobb veszedelmet je
lent. Hanoiban mindenki lebeszélni próbál a kínai útról. A határ körül állandóan 
banditák ólálkodnak, de mi ragaszkodunk kitűzött terveinkhez.

*

Harmincnyolcadik, de talán legkellemetlenebb országunk utazásunk során 
a Kínai birodalom. Látunk egy óriási népet, melynek civilizációja sokkal régebbi 
a miénknél és látjuk ezt a népet a legkezdetlegesebb állapotba visszasüllyedve.

A Hongkong, Kanton, Swatow, Amoy, Shanghai, Nanking, Peking és 
Tientsin vonalat követve, mondhatjuk, hogy végigutaztuk Kínát. De ez az út 
az állandó bizonytalanság útja volt. Soha nem tudtuk, mit hoz a holnap, soha 
nem tudtuk, hová érünk estig és megérjük-e a másnapot. Az óriási birodalom
ban most az erőszak és az általános tájékozatlanság az úr. Senki nem tud útba
igazítást adni, senki nem tudja, kik az urak az előttünk lévő szakaszon. Bel- 
háborúk folynak, a tábornokok milliókat keresnek háborúikkal, a lakosság 
zsoldból és zsákmányból él, a szökött katonák bandákba verődve rabolnak és
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fosztogatnak. Élet- és va
gyonbiztonság csak a na
gyobb városokban van, 
európaiaknak nem taná
csos még a közeli kör
nyékre sem merészkedni 
vagy a városok falait el
hagyni.

Mindjárt a határon 
csak a véletlen ment meg 
attól, hogy utunk örökre 
be ne fejeződjék. De meg
győztük a banda tagjait, 
hogy értünk ugyan senki- 
sem fog váltságdíjat fi
zetni, erre elszedték pus
káinkat és ruháinkat, az
után szabadon engedtek.
Eldugott revolvereinkkel 
kell Hongkongig kitarta
nunk. Az eset az indokí
nai határon, Taj-Ping fa
lu mellett történt.

A nagy városokban 
hihetetlenül gazdag ke
reskedelem fejlődött ki az 
idegen zászlók és hadi
hajók védelme alatt. Itt már nem a kínai az úr. A kis Tientsinben pl. hét nem
zetnek van külön kis birodalma, a legszegényebb riksahúzó kulinak is hét en
gedélyt kell iparához kiváltania. A pénz százféle és valamennyi folyton esik, de 
az árak maradnak. Ennélfogva Kína a világ legolcsóbb városa, ahol centekért 
mindent meglehet kapni.

Az „utak” Sziámra emlékeztetnek. Azaz nincsenek. Rízsföldek és töltések, 
bivalyszekérnyomok; bérelt emberi segítség visz előre. Autókkal nem találko
zunk, a gazdagabb kínai hordszéken, vagy riksán utazik.

Hongkongból már minden csomagunkat hajón küldjük előre, hogy ment
sük, amit lehet. Egyetlen pontos térképet sem tudunk szerezni és bár kerülőt 
jelent, a tengerparti utat követjük, mert ez némileg biztosabbnak látszik. A 700 
mérföldes szakaszt öt nap alatt tudjuk le. Földes, kátyús, rossz utakon döcö
günk, nehézséget főleg a hidak hiánya okoz. Mindig akad azonban jószívű kínai 
bárkás, aki hajlandó bennünket kizsarolni és gépünket méregdrágán átszál
lítani a folyón. Az éjszakákat tanácsos minél messzebb tölteni a lakott falvak
tól és egyikünk állandóan őrködik.

Shanghaiban, Kelet Pórisában hosszabb időre megállunk. Hatalmas, mo
dern város, ahol sok az európai, mindenki jól él, mindenki játékossá lesz és 
mindenki veszít. Shanghaiban bármennyit is keres valaki, pézt nem takarít meg. 
Nagy a forgalom, a gépkocsik őrült lármával közlekednek.

Kína kiváló piac. A nagy nemzeteken kívül minden kis nemzet erre tapo- 
gatódzik, minden kis országnak konzulja és kereskedelmi szerződése van. 
Magyarországnak nincs se konzulja, se szerződése, pedig Kínában mindent el-

Batak falu a Tóba tó vidékén, Szumátra szigetén.
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adnak, itt vevőre talál minden iparnak máshol már talán el sem adható minden 
iparcikke.

A kínai rajongója a fénynek, a világításnak. Nincs az a világváros, amely 
túlszárnyalna egy nagyobb kínai várost éjjeli kivilágítás és fényreklámok tekin
tetében. A városokban senkisem törődik a háborúval, a háborús hírek senkit 
sem érdekelnek.

A törvénynélküli állapotok továbbra is végigkísérik utunkat, de nem sze
gődik el mellőlünk a szerencse sem. A nagy folyókon nehezen kelünk át, de nem 
ér semmi nagyobb kellemetlenség további kínai utazásaink során.

Pekingben, azaz új, helyes nevén Peipingben, két hetet időzünk. Kína leg
nagyobb részén túl vagyunk és zavartalanul adjuk át magunkat az ősi város ér
dekességeinek. Keleti utazó ne hagyja ki Pekinget, amit itt láthat, azt sehol

máshol nem találja meg. 
Hosszú, egyenes, derék
szögben keresztező utcái 
mintha a modern város- 
építészetet hirdetnék, pe
dig a város évezredekkel 
ezelőtt épült. Itt már nagy 
volt a civilizáció akkor, 
amikor a miénk még meg 
sem született. Száz és 
száz műemlék, mindegyik 
csodával határos. Tökéle
tes művészi alkotások, 
nem győzzük végigjárni 
valamennyit. Egyébként a 
város hatalmas méretű és 
csendes faluhoz hasonlít. 
A nagy falakat, az évszá
zados palotákat, az ezer
éves templomokat, a „til
tott város” szépségeit, 
a lótusztavas parkokat, 
emeletes pagodákat, a 
kezdetleges eszközökkel 
is mesterműveket alkotó 
kéziipart most nem rész
letezhetem, de Peking 
nem fogy ki a látnivalók
ból, nekünk pedig tovább 
kell haladnunk!

Őserdőben a Maláj félszigeten

A város után néhány 
kilométerig új utakat ta
lálunk. A kínai észjárás 
kitalálta, hogyan óvja 
ezeket az utakat az auto
mobilok gyorshajtása el
len. Hogy a gyorsan szá
guldó járművek a síma
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Utca Shanghaiban (Kina), a Chapei negyedben, amelyet a japániak összelőttek.

utat hamarosan tönkre ne tegyék, a keskeny útra keresztben az út egész széles
ségében körülbelül minden száz méterre egy buckát építettek. Ezen az úton 
valóban lehetetlen gyorsan hajtani. Ha valaki a bukkanókról nem tud és gépét 
nekiereszti, az első ilyen buckánál könnyen kirepülhet kocsijából. Képzelhető, 
mennyi áldást imádkoztunk minden kínai császár fejére!

Végül is sikerül elhagynunk a sárga birodalmat. Megkönnyebbülve hagyjuk 
el ezt az országot, mely nagy és hatalmas volt a múltban, óriási és zavaros a 
jelenben, de ha egyszer majd összefog, a jövő birodalmát jelenti.

A BR U SSZ A I FÖ LD R EN G ÉS.
Irta Szilády Zoltán dr.

Az 1848—49. évi szabadságharc szerencsétlen vége nem kedvezett a tu
dományos életnek, sem a földrajzi kutató utaknak. Csak kénytelenségből utaz
tak azok, akik a császári uralom bosszúálló keze elől kénytelenek voltak kül
földre menekülni. Ezek a bujdosó hazafiak, az emigránsok később az általános 
amnesztiával hazakerülnek és tanulságos űtinaplókban számolnak be külföldi 
élményeikről. Ebből az időből való Pulszky Ferenc naplója: „Életem és korom”. 
A hadvezérek és politikusok vallomásai és utijegyzetei közül kiemelkedik Weress
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Sándornak kétkötetes memoárja: „Magyar emigráció Keleten”. Különösen az 
akkor még török uralom alatt álló Bulgáriáról, majd a török fővárosról és a 
krimi hadjárattal kapcsolatban Déloroszországról ír sok érdekes részletet. 
Könyve ma is értékes, élvezetes olvasmány.

Weress Sándor ismert történetírónk, Weress Endre édesatyja utazása köz
ben egy másik magyar utazóval, Nógel Istvánnal is találkozik. Nógel nem mint 
emigráns jutott a Keletre, hanem mint kutató és gyűjtő természetbúvár. Utazá
sairól ő is írt könyvet „Utazás a Keleten” címen (amelyről e helyen már meg is 
emlékeztünk). Nógel utazásának legérdekesebb részlete azonban Weress em
lékiratában van megörökítve. A véletlen úgy rendelte, hogy azon idők legrette
netesebb földrengése éppen akkor volt, mikor Nógel ott járt Kisázsiában az 
Olimpus lábánál fekvő Brussza városában. Meg kell jegyeznünk, hogy ez nem 
a görögországi Olympus, az ókori „istenek lakhelye”, hanem a hasonló nevű 
kisázsiai hegyóriás, amely jóval alacsonyabb, csak 2500 m.

Nógel a földrengés után összetalálkozik Weress Sándorral és így történik, 
hogy tapasztalatait Weress örökítette meg útikönyvében. Mivel abban az idő
ben ilyenfajta tudományos megfigyelések a keleti országokban még igen ritkán 
történtek, tudományos szempontból is helyénvaló, hogy ezt a részletet lapunk
ban is közöljük Weress nyomán. Csak annyit teszünk még hozzá, hogy a szó- 
banforgó brusszai földrengés 1856-ban történt és a kővetkező években kisebb 
mértékben még többször megismétlődött.

„Emeletes mezei faházban éppen asztalnál ült Nógel negyedmagával, a 
rekkenő hőség miatt nyitott ablakoknál ebédelve. Egyszerre minden zúgás, dör
gés vagy más szokott előjelek nélkül a ház oly lökést kapott alulról fölfelé, 
hogy a lépcsőzet, ajtók, ablakok összeszakadozva zuhantak le; a fedélzet törö- 
kös cserépzete csörömpölve hullott alá, ők pedig ahányan voltak, annyifelé 
buktak, sőt az ablak mellett ülő örmény ispán az ablakon át kiesett az udvarra 
és annyira megrémült, hogy megőrült s megőszült bele.

„Az egész földrengés egyetlen egy lökésből állt, melyet utólagosan távoli 
mennydörgéshez hasonló tompa moraj követett, de e lökés oly erős volt, hogy 
a városban több száz házat halomra döntött, megrongálásán talán egy se ma
radt. A házakban volt tűzhelyekről e közben több helyütt kigyúltak a romok, 
s a láng sok megmaradt épületet hamuvá tőn. Nógel és principálisa, Johnson 
azonnal benyargaltak a városba és késő éjjelig jártak a lángok és romok közt, 
s talán néhány száz félig eltemetett asszonynak, gyermeknek mentették meg 
életét.

„Az első rémület elmúltával azonnal mindenki megrongált háza lakhatóvá 
tételéhez látott. Megjegyzendő, hogy a faházak nem igen dőltek össze, leg
többet a legerősebbnek látszó kőépületek szenvedtek. A könnyű építkezési mód, 
a roppant bőségben található fa és kő tették lehetségessé, hogy a nép 2—3 hét 
alatt ismét visszaköltözött és feledni kezdé a kiállott vészt. De a vén Olymp 
mélyében az egyensúly nem könnyen állott helyre. Egy hó múlva éjjeli 10 óra
kor egy, az előbbinél még borzasztóbb lökés rázkódtatta meg a vidéket, a lökés 
egymásután háromszor ismétlődött alulról felfelé, mit aztán több percig tartó 
szitáló rázás követett.

„Az első földrengést kiállott és öreg épületek is mind romba dőltek, száz 
meg száz embert temetvén el maguk alá. Bedőlt a híres Ozmán-templom, mely
nek sugár tornyai, sok keresztrepedéseik dacára is állva maradtak; bedőlt a 
talán még török idők előtt épített nagy hán (vendégfogadó) erős bolthajtásai 
dacára. E boltívek másfél láb vastagok és oly erősek voltak, hogy lezuhanván
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sem omlottak szét, hanem mint valami óriás görögdinnyehéjj vagy bomba-da
rabok, nagy görbe szeletekben meredeztek a többi rom között. Sőt nemcsak 
az emberi müvek dőltek halomra: a város felett meredező ős sziklaormok is 
megszakadoztak, s ezernyi mázsás darabok gurultak le a városra, mindent 
rombolva, mígnem maguk is darabokra tördelőztek, vagy félelmes dűlő állás
ban itt-ott megakadtak örök emlékeztetőül e borzalmas napra. — Belől a föld 
gyomra zúgott és morgott folytonosan, mint valamely óriási kürtő, midőn a 
gőzt robogva szabadon bocsátják rajta; a rázkódás majdnem folytonos volt, 
váltogatva erős lökésekkel oly sűrűn, hogy az első 24 órában több mint 60 
nagyobb lökést lehetett számlálni, s ez — noha lassankint hanyatló erőben — 
így tartott tovább hat hónapnál. Mindenki új tüz-kitöréseket várt, de a lenn 
dúló erő nem tudott utat törni magának s lassanként egy évi tombolás és küz- 
ködés után ismét elcsendesült. Állítják, hogy a földrengések ideje alatt a brusz- 
szai, illetőleg Brussza melletti meleg kénes és vasas fürdők majdnem forró me
legekké lettek, a csend helyreállta után pedig az eddig kevésbbé meleg alsó 
fürdők a felsőknél sokkal forróbbak maradtak.”

IRODALOM .

Germanus Gyula: Allah akbar! — két kötet, 335—312 1. 70 képpel és tér
képekkel, Révai kiadása, Budapest 1936.

Germanus Gyula ,,céhbeli” a szó legszorosabb értelmében, tudós nyelvész 
és tanár, az iszlámnak s a moszlin Keletnek egyik legkiválóbb ismerője és 
kutatója. Évekig tartott keleti útjaira nem a kalandvágy és az érdekesség haj- 
hászása vitte. Komoly feladatok álltak előtte már amikor 1929-ben Rabindra- 
náth Thákur meghívására Indiába ment, hogy a sántinikétani nemzetközi 
egyetemen három éven át az iszlámról tartson előadásokat. Közben és utóbb 
beutazta India jórészét és tudása révén mindjobban elmélyítette kapcsolatait 
az indiai iszlámmal s ennek legkiválóbb képviselőivel. Erről az útjáról haza
térve, nem számolt be népszerű ismertetőmunkában indiai élményeiről és ta
pasztalatairól; a tudós gyakori tartózkodásával húzódozott attól, hogy a nagy- 
közönség részére is hozzáférhetővé tegye keleti tanulmányainak és utazásai
nak leszűrt eredményét. Szerencsére egy újabb, sok tekintetben még jelentő
sebb útja kapcsán most mégis sor került arra, hogy népszerű, irodalmi for
mába öntse évek élményeit és tapasztalatait. Ez az újabb útja Egyiptomba, 
majd Arábiába vezette a magyar tudóst. A Földgömb jelen évfolyamának 
májusi számában Germanus beszámolt arábiai útjának legérdekesebb részé
ről, a mekkai zarándoklásról. Kétségtelen, hogy ez a zarándokút volt útjának 
legkiemelkedőbb eseménye, amely mindenképpen tett jelentőségével bír, hi
szen európai embernek szinte lehetetlen bejutnia a moszlim világ szent váro
sába, még kevésbbé vehet részt a zarándoklásban. A hasonló vállalkozás köny- 
nyen életveszéllyel is járhat. Ugyancsak fel kell készülve lennie annak, aki erre
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a kísérletre vállalkozik. Germanus azonban rendelkezett minden szükséges elő
feltétellel. Nemcsak az iszlám vallásnak és az arab nyelvnek beható ismereté
ben állt ez, hanem abban a fontos körülményben is, hogy a magyar tudóst 
Abdul Karim néven már előbb befogadta a moszlim tudósvilág és például Indiá
ban vagy Egyiptomban úgy tekintették a mohamedánok vezetői, mint aki 
közülük való, Még így is nagy és kockázatos vállalkozás volt a mekkai zarán
dokút, s a veszedelmeket még váratlanul növelte egy csúf orvtámadás, amely 
sötét intrikák és denunciáló levelek formájában Germanust az illetékesek előtt 
„egy idegen hatalom” kémeként állította be és ha nem is hiúsíthatta meg, de 
kétségtelenül megnehezítette feladatának megoldását.

Germanus könyve minderről beszámol. Az „Allah akbar!” lapjaiból meg
ismerhetjük az iszlám világát; az iszlám igazi arca válik meghitté előttünk, 
mire a két vaskos kötetet elolvastuk. A mű tárgya voltaképpen nem is egyéb, 
mint az iszlám és az író személyes, bensőséges kapcsolata az iszlámmal. De 
ez az izgatóan érdekes téma a maga sokszerüségével, változatos és gazdag 
lehetőségeivel azáltal lép közel hozzánk, hogy Germanus nem áll meg az is
mertetésnél, a tények és adatok közlésénél, hanem szinte mindent eleven törté
nés formájában, közvetlen élményeken keresztül hoz tudomásunkra.

Mindjárt az első részben kézenfog bennünket a szerző és egyszerre ott ál
lunk vele az indiai mohamedánok világában. Emberek és dolgok merülnek fel, 
hangulatok és gondolatok festik meg a kép hátterét és Germanussal együtt 
részesévé válunk az élmények egész sorának. A delhii nagymecset pénteki 
imáján akarva-nemakarva elfog bennünket is az áhitat, a moszlimok különös 
elragadtatása és megértjük, hogy a hit útjai különbözőek lehetnek a vallások
ban, de a bensőséges áhitat ugyanabba a nagy egységbe zárja a hívet és Iste
nét, bármely rítus szerint hódoi is előtte. Aztán megismerkedünk az iszlám vi
lág mai problémáival, a hagyományok és az új idők összeütközéseivel és az 
áthidalás kísérleteivel. Örvendünk, amikor Germanust az indiai moszlimok ve
zérei nagy megbecsüléssel veszik körül, hiszen általa a magyar tudás is tiszte
letben részesült a messze Keleten. Ez az első rész jó bevezetés a könyv magvát 
adó egyiptomi és arábiai élményekhez.

Ezután a szerző közli a megértéshez szükséges előzetes ismereteket, 
geográfust is dicsérő módon írva le Arábia földrajzát és néprajzi viszonyait, 
hogy aztán külön fejezetet szenteljen elődeinek, azoknak a kutatóknak és uta
zóknak, akik Arábiában jártak. A könyvnek újabb, rendkívül érdekes és színes 
része következik: Egyiptom és Kairó. Látjuk a fejlődő, átalakuló mai Egyipto
mot, a régi és az új világ különös keveredését és elkísérjük a szerzőt az Azhar 
mecset régimódi diáktanyáira, ahol az iszlámita tudomány tanulói úgy élnek 
ma is, mint valamikor régen a nagy kalifák korában. Abdul Karim (Germanus) 
ott tanul köztük, egyike ő is a mecsetiskola ,,sejkh”-jeinek. Éles arcképekben 
mutatja be tudóstársait, barátait és diákkollegáit, nem egyszer meghatóan em
beri képet rajzolva egy-egy keleti figuráról, pl. amikor az elnyűtt lábbeliben 
járó szegény diákról ír, aki mégis elég gazdag ahhoz, hogy barátját megaján
dékozza.

A mai világból ismét a múltba tér vissza a szerző és megismertet bennün
ket az arabok ősi kultuszaival, Mohamed nagy művével, a mekkai zarándoklás 
történetével és jelentőségével. De ez csak előkészület a könyv legérdekesebb 
részéhez, amelyben a szerző a maga mekkai zarándokútjáról számol be. Az 
egyszerű moszlim hívő mezében, lemondva a nyugati ember minden civilizációs 
követelményéről, vegyül el a számtalan zarándok közt, akik a szélrózsa min-
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den irányából lelkes hittel igyekeznek a mekkai szent Kába felé. De mihamar 
kiemelkedik az egyszerű zarándokok közül és ismét gazdag élményekben ré
szesíti az olvasót, amint elvezeti Ibn Szaud elé, hogy a vahhabiták uralkodó
jának sátrában tanúi legyünk az igazán keleti ízű beszélgetéseknek és meg
ismerjük egy jellegzetes arab fejedelem sajátos, nem mindennapi egyéniségét. 
Különösen ez a rész — általában az arábiai élmények leírása — áll talán egé
szen egyedül a moszlim vonatkozású nyugati irodalomban. Félkezünkön ősz- 
szeszámolhatjuk azokat, akik a ma élők közt valaha megtették azt az utat, 
amelyet Germanus végigjárt és hasonló élmények részesei voltak. De Germa- 
nus írása olyan közvetlen és meggyőző, olyan eleven és lelkes, hogy a nehéz 
teljesítmények értékéhez az irodalmiság becsét is hozzáadja, s ezzel olyan mű
vet nyújt az olvasóknak, amelyhez hasonló érdekességü és dokumentum-jelen
tőségű munkát nem ismerünk az egyetlen Lawrence ezredes emlékiratain kívül.

Összegezve Germanus kétkötetes müvének tanulságait, azt mondhatjuk, 
hogy a benne foglaltak komoly és hézagpótló értékei irodalmunknak úgy az 
orientálista, mint a földrajzi és vallástudományi ismeretterjesztés szempontjá
ból, de ezeken túl egy élesen látó, filozófiai mélységgel gondolkodó és meleg 
szívvel érző ember élményeit is tolmácsolják, s éppen ez ad a műnek különös 
jelentőséget. Germanus könyvéből nagyon sokat tanulhatunk, nagyon sok be- 
idegzett, de gyökeresen téves nézetet pótolhatunk helyes ismeretekkel, s ami 
nem mellőzhető szempont: mindehhez az élményerejű olvasmány irodalmi élve
zete járul. E sok érték mellett talán nem is helyénvaló megemlíteni az egyetlen 
fogyatékosságot: Germanus helyenként, különösen ahol nem fűti a megeleve
nítő emlékezés és az újrateremtő lendület, kissé idegenszerü nyelven ír, gyakran 
germanizmusokat és anglicizmusokat használ. Ez ugyan érthető és megbocsájt- 
ható egy sok nyelven beszélő és író tudósnak, de azért szeretnők, ha a műnek 
remélhető újabb kiadásából ezt az egyetlen kis szépséghibát is ki lehetne kü
szöbölni. Baktay Ervin dr.

Mécs Alajos: Az ismeretlen Japán. — Pantheon kiadás, Budapest, 1936. 
— 279 1., 8 rét.

Az utóbbi esztendők során Japánról feltűnően sok könyv jelent meg. Né
met, angol, francia és olasz munkák árasztják el a köyvpiacot, úgyhogy a laikus 
nagyközönség ma már zavarban van, hogy melyik könyvet olvassa el, ha jól, 
megbízhatóan akar tájékozódni a szigetországról. Minden keleti országról ne
héz jó népszerű munkát írni, hiszen a szakértő keleti kutató a legtöbbször nem 
foglalkozhat az ismeretek népszerűsítésével, a keleti művelődés történetében já
ratlan európai vagy amerikai utazó pedig csak felszínes leírását, úgyszólván 
torzképét adhatja mindannak, amit látott és tapasztalt.

Különösen nehéz a valóságnak megfelelő képet nyújtani olyan országról, 
mint Japán, amely a nyugati civilizációt és technikai vívmányokat jóformán ma
radéktalanul átvette, de alapjában mégis keleti ország. Némi joggal nevezheti 
ezért Mécs Alajos könyve címében ismeretlennek Japánt. Két esztendőt töltött 
el Japánban s ezalatt igyekezett megismerkedni a japáni társadalommal és 
szokásaival.

Mécs Alajos könyve nem földrajzi kézikönyv: tájleírást nem találunk benne. 
Inkább könnyed, élvezetes stílusban megírt tapasztalatait adja elő. Könyvének 
éppen ez a legnagyobb értéke, mert jó keresztmetszetet ad a japáni mindennapi 
életről s Japán politikai törekvéseiről egyaránt.

Könyve négy részre oszlik. Az elsőben a „romantikus Japánról” szól. El
mondja, mint ismerkedett meg a japáni szokásokkal és intézményekkel. Példá-



kát hoz fel annak igazolásául, mennyire benne él a japáni a természetben s más
felől mennyire nincsen fantáziája; mennyire kötelességtudó, udvarias és jómo- 
dorü. Jellemzi a japáni nőt, elmondja, mint cseperedik fel a japáni gyermek. Jól 
jellemzi a gésáknak Európában oly gyakran félreismert intézményét. De talán 
a legszebb a könyvében a teaszertartásnak, ennek a típusosán japáni intéz
ménynek a leírása.

„A feltörő Japánról” szól könyve második része. Néhány vonással jellemzi 
az európai technika térhódítását Japánban. „A hódító Japánról” szóló harmadik 
részben azokkal a gazdaságföldrajzi tényezőkkel (nyersanyagok hiánya) fog
lalkozik, amelyek szüségessé teszik Japán expanzióját s vázolja azokat a ked
vező körülményeket (dumping, stb.), amelyek ezt lehetővé teszik. Megismerke
dünk a japáni nagyipar problémájával és a japáni tengerészet fejlődésével is. 
Az ehhez csatlakozó negyedik rész ,,a félelmetes Japán” címen érdekes adato
kat hoz a japáni hadseregről és haditengerészetről, a japáni katona erkölcsi ér
tékéről és Japán külpolitikai célkitűzéseiről. Ezek közül a Kínára irányuló gaz
dasági és politikai hegemóniát emeli ki.

Sok érdekeset tud meg az olvasó Mécs Alajos könyvéből Japánról. Ha nem 
is ad földrajzi leírást, adatait és jellemzéseit a geográfus is értékesítheti.

Somogyi József dr.

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 .

Orosz sztratoszférarepülések.
Ez év júliusában Kokkinszki pilóta sztratoszféra léggömbjén 1000 kg hasz

nos teherrel 11.746 m magasságba, egy másik alkalommal 500 kg megterhelés
sel 13.110 m-ig emelkedett.

1936 június 18-án a Ferenc József földről felbocsátott, rádióval felszerelt 
kísérleti léggömb a műszerek tanúsága szerint elérte a 36.000 m-es magas
ságot. P. J.

Orosz repülök az Arktisz vidékén.
1936 áprilisában Vodopianov és Makhotkin orosz repülők két gépen 

Moszkvából a Ferenc József földre repültek. A 4000 km hosszú, igen sok vi
szontagsággal járt út állomásai Archangelyszk, a Pecsora torkolatánál fekvő 
Narian-Mar, Amderma, a Novája Zemlyán lévő Matocskin-Sar és a Ferenc Jó
zsef föld Tikhaja öble voltak.
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Júliusban Csekelov, Bajdukov és Bielakov pilóták Moszkvából 56 óra alatt 
az Amur torkolata közelében fekvő Nikolajevszkig repültek. 9347 km-es útjuk 
nagy részét: 5140 km-t a Jeges és Ochocki tenger fölött tették meg. P. /.

Mesterséges szigetek.
Többször kísértett már az óceánon építendő fémszigetek ötlete, különösen 

az óceánrepülések megkezdése és azóta, hogy a személy- és póstaforgalmat le
bonyolító rendszeres légijáratok szervezésén dolgoznak. A németek most meg
valósítják az úszó szigetek tervét. Három teherhajót építenek át óceáni légi
kikötőnek; anyagraktár és javítóműhely, esetleg több utas befogadására alkal
mas szállodaberendezéssel szerelik fel őket. A repülőgépeknek a hajó közelé
ben a tengerre kell majd leszállniok, azután daruk segítségével emelik a fedél
zetre. A szükséges üzemanyagfelvétel után különleges indítószerkezettel bocsát
ják újra útjukra. A Westfalen és Ostmark nevű úszó szigetek a délamerikai 
Zeppelin útvonalon az afrikai Bathurst és amerikai Fernando Noronha előtt 
fognak horgonyozni, míg a Schwabenland az Atlanti óceán északi részében 
teendő próbajáratok leszálló állomása lesz az A^ori szigetek közelében. 
Szeptember közepén az első, Zephyr nevű, próbagép a Schwabenlandról indítva 
22 óra alatt juttatta el a postát New Yorkba. P. J.

Nagytávolságú légi vonalak tervei.
Aug. 5-e és szept. 13-a közt Levanevszki és Levicsenko orosz pilóták 

39 nap alatt, de tulajdonképpen 12 napi repüléssel Moszkvából Los Angelesbe 
jutottak, hogy a két város légiösszeköttetésének lehetőségéről tájékozódjanak. 
A rendszeres légiforgalom megteremtését San-Francisco, Seattle, Fairbanks, 
Nome (Alaska), Bering szoros, Ambardsit, Tikszi, Jakuck, Krasznojarszk, 
Omszk útvonalon lehetségesnek találták.

Japán mikronéziai mandátumterületével tervez légiösszeköttetést. A To
kio—Palaos sziget 4000 km-es távolságot négy részletben fogják megtenni a 
repülőgépek. A repülőterek építése Katcsijo, Csicsi, Saipan és Palaos szigete
ken már megkezdődött. P. J.

India domborműves térképe.
Benáreszben a hinduk templomot emeltek az „egyetemes Anya” képében 

megszemélyesített hazájuk, India tiszteletére, s e templom fődísze egy hatalmas 
domborműves térkép, amely egész Indiát ábrázolja. Ez az első eset, hogy egy 
térképet vallásos kultusz kegytárgyává tegyenek. A dombormű 762 darab már
ványkockából készült, 9-5 m hosszú és 9 m-nél valamivel szélesebb. A Mount 
Everestet pl. egyetlen darab 37-5 cm magas márványkockából faragták ki. A tér
kép tervezője és a kivitel vezetője, Bábu Sívapraszád Gupta, kétféle léptéket al
kalmazott: a vízszintes távolságokat (az angol mértékegységek megközelítő át
számításával) 1 cm = 4090 m arányban, a magassági méreteket 1 cm = 610 m 
arányban tüntette föl. Ez ugyan csökkenti a térkép földrajzi pontosságát, de 
nyilván szükséges volt, mert ha egységes léptéket alkalmaznak, a márványból 
faragott domborzati térkép vagy túlnagy lett volna; vagy a hegységek nem 
emelkedtek volna ki eléggé hatásosan belőle. Az „India Anyá”-nak szentelt 
templomot Mahátma Gándhi avatta föl ezekkel a szavakkal: „Az édesanyának, 
aki szült bennünket, előbb-utóbb meg kell halnia, de egyetemes Anyánk, aki 
mindnyájunk szülője és fenntartója, nem hal meg soha!” B. E.
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Berma elválasztása Indiától.

Berma (Burma), ez a nagykiterjedésű hátsóindiai terület, eddig Britindiá- 
hoz tartozott és ma is ennek egyik tartománya (provinciája). Már a londoni 
Kerekasztal konferencia óta felmerült a terv, hogy Bermát önálló, külön alkot
mánnyal felruházott területté teszik a Britbirodalom keretén belül, tehát elvá
lasztják Indiától. A kérdés még mindig nincs eldöntve, de alaposan felrázta úgy 
az indiai, mint a bermai közvéleményt, mert igaz ugyan, hogy Bermára nézve 
sok szempontból előnyösebb lenne a különállás, de azért gazdasági, kereske
delmi, sőt politikai indokok is szólnak amellett, hogy a jelen helyzet, főleg a 
mostani közös vámhatárok miatt, továbbra is fennmaradjon. Indiai szempontból 
azért tiltakoznak a szétválasztás ellen, mert az Indiai Törvénygyülés nem akarja 
elismerni a birodalmi kormányzat jogát ahhoz, hogy az eddig India szerves 
részét alkotó Bermát, vagy bármely más részt elszakítsa az anyaországtól. Ezek 
csupán politikai szempontok, de ami a földrajzi helyzetet illeti, Bermát maga a 
természet választotta el Előindiától, hiszen Asszamot, India északkeleti határ- 
területét magas hegység különíti el Bermától és például aki Indiából Bermába 
akar utazni, az csak expedíciószámba menő vándorlással juthat el oda a szá
razföldön, ha nem akarja a szokásos útvonalat követni, hajóra szállva Kalkut
tában és tengeren téve meg az utat Rangunig. —y.

Az indiai parti hajózás.
A britindiai Törvényhozó Gyűlés elé indus képviselők immár ismételten 

törvényjavaslatot terjesztettek, amelyben azt kívánják szabályozni, hogy az 
indiai partmenti hajózás kizárólag indus hajóvállalatok vagy tulajdonosok ha
jóinak legyen megengedve. A kormányzat nem sok hajlandóságot mutat arra, 
hogy ezt a javaslatot elfogadja, hiszen ezidőszerint túlnyomórészben brit vál
lalatok bonyolítják le a partmenti hajózást is. De a törekvés mindenesetre arra 
vall, hogy az indusokban egyre inkább feldereng a tengerjárás fontossága, 
s jóllehet a régi hinduknak alig volt számbavehető hajózása, s ezt a középkor 
folyamán arab vagy perzsa kalmár-tengerészek látták el, ma már indiai moha
medánokon kívül hinduk is alapítanak hajósvállalatokat. —y.

Abisszínia jövendő úthálózata.
Az olasz hódítók már elkészültek az új abisszíniai úthálózat tervével. Mél

tók akarnak lenni római elődeikhez, akik minden hódításukat kitűnő műutakkal 
biztosították.

Amint a térképből kitűnik, az úthálózatnak két elsőrendű csomópontja lesz. 
Az egyik Dessié, a hódító hadjárat döntő ütközetének színhelye, mely megnyi
totta az utat Addis Abeba felé. Itt négy irányból fognak összefutni elsőrendű 
müutak. 1. É.-ról Massaua felől Asmara, Adigrat, Makallé és Quorum érintésé
vel; 2. Ény.-ról a szudáni határon a Takazze partján levő Om Ager-tői Gon- 
dar-on és Debra Tabor-on át; 3. Ék.-ről Assab kikötőből a dankáliai pusztasá
gon át, 4. D.-ről Addis Abeba felől.

Dessié ennek folytán nagy jövőnek néz eléje; elsőrendű kereskedelmi em- 
póriumnak indul.

A második elsőrendű csomópont maga a főváros, Addis Abeba. Ideirányul 
az észak-déli főút folytatása Dessié felől; ezenkívül egy másik főút Ény.-ról Om 
Ager-bői; ennek első szakasza Debra Marcoson át egyenesen vezet Addis Abe-
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báig. Ugyancsak a fővá
rostól egyenesen nyugat 
felé van tervezve az a fő
út, mely a most behódolt 
Lckemti-ig vezet, s ettől 
a várostól kettős elága
zással egy irányban Ény. 
felé visz a szudáni hatá
ron levő Kurmuk-ig, más 
irányban Dny.-nak Gore 
és Gambela felé, ugyan
csak a szudáni határ kö
zeiéig. A két végpontot:
Gorét és Kurmukot még 
egy dél-északi összekötő 
út kapcsolja össze. Addis 
Abebáról Dny. felé még 
egy főút van tervezve 
Kaffa tartomány irányá
ban egészen Giren (Dzsi- 
ren ) helységig.

Az eddig felsorolt utak mind sürgősen kiépítendőknek vannak jelezve. Ké
sőbb kerül a sor a térképen pontozva megjelölt utakra. Ezek egyike a Gibuti— 
Addis Abeba vasútvonal mellett fog haladni s a fővárost Francia Szomália ki
kötőjével kapcsolja össze. A második út a jövőben tovább fogja folytatni az 
Addis Abeba—Giren útvonalat Kaffa tartományon át Magi-ig (Madzsi), meg
közelítve a szudáni határt és a Rudolf tavat. Egy harmadik útvonal a fővárostól 
ugyancsak déli irányban a déli tavak sorozatos láncolata mellett haladva Álla
táig ér; innen Dny.-ra és Dk.-re ágazik el. Délnyugati folytatása rövidesen új
ból kétfelé ágazik: egyik ága megmarad Dny. irányban és a Stefánia tó déli 
csúcsánál éri el Kenya angol gyarmat határát, a másik ága Dk. felé hajlik el 
s Moyale helységnél éri el ugyancsak Kenya határát. A másik főág Állatától 
egyenest Dk.-nek fordul és Dolo-nál éri el a Giuba folyót (Dzsuba).

A most tervezett mííutak különben valamennyien már régebben használt, de 
kellőleg ki nem épített, csak üggyel-bajjal járható karavánutak, ösvények, csa
pások vonalait követik. Az új úthálózat kiépítése után csakhamar fel fognak 
virágozni ez utak csomópontjai és végpontjai: Addis Abeba, Dessié, Massaua, 
Asmara, Om Ager, Debra Tabor, Lekemti, Kur mák, Gore, Gambela, Magi, 
Moyale, Dolo és Assab. F. A.

Mozambique betelepítése.

A portugálok nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy a keletafrikai Mocam
bique gyarmat fehér telepeseit szaporítsák és ezzel a termelés mennyiségét fo
kozzák. Tekintélyes pénzösszeget szavaztak meg a települők segélyezésére és 
a jó termőterületek civilizálására. Először a Lourenco Marques mögött elterülő 
vidéket akarják öntözömüvek létesítésével müvelhetővé tenni, azután az Umbe- 
luzi és alsó Limpopo völgyek lakhatóvá tételére kerülne a sor. Terveket dől-
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goztak ki az úthálózat és hidak építésére is. Végül még Quelimane környékét 
készülnek a gyarmatosításra előkészíteni. P. ].

Üj gépkocsiút Mexicóban.
A fővárost az Egyesült Államok határán fekvő Laredo várossal összekötő, 

öt államon (Mexico, Hidalgo, San Louis, Potosi, Tamaulipas és Neuvo Leon) 
keresztül futó 1230 km hosszú elsőrendű műút építése közvetlenül befejezése 
előtt áll. Az út legszebb és műszaki tekintetben legnehezebb része a Sierra 
Madre Oriental hegységen átvezető 300 km-es szakasz. A műúttól a környező 
területek nagy gazdasági föllendülését várják. P. J.

Gyapottermelés és ipar Brazíliában.
Az utóbbi évek gazdasági válsága tönkretette a brazíliai kávé világpiaci 

helyzetét, azért a kávétermelő államok új termelési ágra, a gyapottermelésre 
tértek át. 1920-ban még csak 378.599 ha volt a gyapotültetvények területe, 
1933-ban már 823.050 ha, azaz 117%-kal több. Ennek megfelelően a termelt 
mennyiség is 99.701 t-ról 151.253 t-ra emelkedett, 1934-ben pedig 1,200.000 
ha-on 283.950 t gyapottermést akartak elérni. A gyapottermelés az Atlanti part 
közelében elterülő tíz államban, körülbelül a D-i sz. 5°-tól a Baktérítőig elterülő 
vidéken számottévő. A termelés növekedése a gyapotfeldolgozó ipar fejlődését 
is maga után vonta. A déli államokban, különösen Sao Paolóban, már előzőleg 
is működött néhány pamutfonó és szövőüzem, itt volt nagyobb mértékű az új 
fejlődés is, míg az északi vidékek gyapottermésének nagyobb része feldolgozat
lanul kerül kivitelre. 1933-ban Braziliában 370 gyapotfeldolgozó gyár műkö
dött 2,698.175 orsóval; 126.171 szakmunkás és 120.000 napszámos talált mun
kát ezekben az üzemekben. A gyapottermelés és ipar további nagyarányú fejlő
désének alighanem gátat fog vetni az Egyesült Államok és a Brit birodalom 
kezében lévő világkartell szabályozó hatása. P. J.

A szerkesztésért és kiadásért felelds: Kéz Andor di\____________________
„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt Budapest, XI.. Horthy Miklós-út 15 — Igazgató: Laiszky Jenő.
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V III. É V FO L Y A M 193 7 2 .  SZ Á M

OLASZ-KELET A FR IK A ,
(Eritrea—Abisszinia—Szomália) néprajza.

irta Fest Aladár.

Abisszinia (Etiópia) meghódítását s ezzel egy óriási, közel másfél millió 
négyzetkilométerre terjedő olasz keletafrikai gyarmatbirodalom létesítését fél
százados alapos tanulmányozás készítette elő. Ezt a nagy területet előbb ki
tartó munkával, szellemi fegyverekkel kellett meghódítani. Az első politikai 
térfoglalás — a Bab el Mandeb szoros kijárata előtt fekvő, sivár környékű, 
jelentéktelen Assab révhelynek állami birtokba vétele óta (1882-től kezdve) 
az olasz tudósok légiója tanulmányozta minden vonatkozásban a Nílus forrá
saitól a Vörös tengerig és Indiai óceánig terjedő Keletafrikát: történetét, 
hegy- és vízrajzát, terményeit, népeit; ez utóbbiaknak faji vonásait, életviszo
nyait, szokásait; sőt még különböző nyelveit is, — ami igazán nagy feladat 
volt, mert a mostani Olasz Keletafrika nem kevesebb, mint tíz nagy nyelv- 
területre oszlik; ezeken belül még sok különböző nyelvjárás és kisebb töredékes 
nvelvsziget van. Valamennyi keletafrikai nyelv közül csak egy érte el az írás
beliség színvonalát: az amhara nyelv, a volt császári udvar és kormányzat 
hivatalos nyelve. Emellett még csak az arab jöhet számításba, mint a több 
milliónyi keletafrikai mohammedán liturgikus nyelve. A többi nyelvnek egyelőre 
még csak a szótárát kell egybeállítani.1

A nyelvek tanulmányozása annyival fontosabb volt, mert tisztán faji ala
pon nehéz volna e népeket osztályozni. A folytonos hódítások, vándorlások, 
az intézményes emberrablás és rabszolgakereskedés folytán a faji jellegző vo
nások annyira egybekeveredtek, hogy egységes faji típusról egy népnél sem 
lehet szó. Az őslakó afrikai vékony néger réteg fölé s azzal folyton keveredve a 
keskeny Vörös tengeren átkelt ázsiai népfajok egész áradata telepedett, a geo
lógiai korszakokhoz hasonlítható rétegződésben.

Eleinte hamiták vándoroltak be; — így a bedják, dankálik és szomálik: 
pásztor népek, akik itt a tengerparti sávon az arab sivatagnál még némileg 
kedvezőbb pusztaságokra találtak, ahol a nomád pásztorkodást valamivel jobb 
körülmények között folytathatták.

A többi hamita nép — valószínűleg a korábbi bevándorlók közül — bel
jebb nyomult az abisszin belföldre, ahol kedvezőbb éghajlati talajviszonyok

1 Idevonatkozó olasz munkák:
Ducati Bruno: Quadro déllé lingue parlate nelle Colonie Italiane, Firenze, 1931.
De Leonessa (Padre Mauro): Linguistica Etiopica, Firenze, 1931.
Capomazzo Italia: La lingua degli Afar, Vocabolario, Macerata, 1907 és L’Assa- 

orta-Saho, Vocabolario, Napoli 1914. :
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között áttért a földművelésre: így a gallák és szidamák. Nyelvüket megőrizték, 
fajilag azonban erős negroid hatás alá kerültek.

Még későbbi a szemita bevándorlás: — kureisita araboké. Ezek az eritreai 
Tigrében (Massauától ény.-ra), az onnan délre eső Tigráiban és még tovább 
délnyugatra fekvő belső felföldön, a Takazze folyó völgyétől (14°) Addis 
Abeba szélességi fokáig (10°) telepedtek meg, a mostani Amhara tartományban.

Valamennyi bevándorolt nép közül ez az egy amhara fejlesztett ki nagyobb 
műveltséget. Már.magával hozta néhány mezőgazdasági szerszám s a fém- 
feldolgozás ismeretét, házi állatul a lovat és tevét s az írás mesterségét. Na
gyobb műveltségével fokozatosan kiterjesztette uralmát az etióp felföldön s 
magas hegyei bevehetetlen sziklavárából uralkodott a többi népeken. Már a 
Kr. u. IV. század elején átvette a kereszténységet, az egyiptomi kopt keresz
tény egyházhoz csatlakozva. A vallás liturgiái nyelve saját ősi nyelve lett, a 
ghe'ez, mely ugyan a Kr. u. 1000. évben már kihalt (mint a római egyház litur
gikus latin nyelve); de belőle fejlődött — mint a latinból az olasz — hamita 
hatás alatt a mai amhara nyelv, mely a későbbi hódítások folyamán egész 
Abisszinia udvari és hivatalos nyelvévé lett; a XIV. század óta — szerény 
méretekben — némi irodalma is van.

Ha e tarka népesség földrajzi megoszlását vizsgáljuk, azt látjuk, hogy 
Olasz Keletafrikának közel másfél millió négyzetkm-nyi területén (1,430.700

km2) mindössze 8—9 mil
lió ember lakik, — annyi, 
mint a 93 ezer km2 terü
letű Csonkamagyarorszá- 
gon. Népsűrűsége tehát 
négyzetkilométerenkint át
lagban 5—6. (Magyar- 
országon 93.4.) De még 
ennél az átlagnál is sok
kal gyérebb a tengerpart
menti széles sivatagos sá
vok pásztorkodó, nomád 
vagy félnomád lakossága 
(bedják, dankálik, Szomá
liák), a tengerpart felől 
lassan emelkedő lejtőkön 
fel egészen az 1500— 
1800 m tengerfeletíi ma
gasságig. így egész Olasz 
Szomália 400 ezer km2 
területén (mely 12.000 
km2-rel nagyobb, mint a 
32 millió lakost számláló 
Lengyelország területe) 
mindössze 1 millió ember 
lakik; a népsűrűség 2.5. 
Itt csak a nagyobb folyók 
— a Giuba (Dzsuba) és 
mellékfolyói, meg az Ueki

Olasz Keletafrika vázlatos néprajzi térképe. - Sebelí mentén, tehát ál
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landó vízfolyás mellett van 
aránylag sűrűbb lakosság: 
néhány elszigetelt bantu 
néger település. Ahol jó ki
kötők vannak, ott a tenger
parton is sűrűbb a lakos
ság. Szomáliban az állan
dóan letelepült lakosság 
összesen csak 17.5%, míg 
42% nomád és 40.5% fél
nomád. Jobbak a viszonyok 
Eritreában, ahol a lakos
ságnak már csaknem há
romnegyede (73%) falu
vagy városlakó, csak egy
negyedénél valamivel több 
(27%) a nomád vagy fél
nomád.

Az 5—6-os átlagnál 
sűrűbb lakosság a bő csa- 
padékú termékeny felföld
nek 1800 méter magassá
got meghaladó szintjein tö
mörül; oly magasságban, 
ahol a mérsékelt égövü 
Európában nem képzel
hető el nagyobb állandó 
település. Itt vannak a nagyobb városok: Asmara, Eritrea fővárosa, mintegy 
20 ezer lakossal (2347 ml); Adua, Tigrái főhelye, 8 ezer 1. (1965 m); Gondar, 
Amhara régi fővárosa, 6 ezer 1. (2270 m); Addis Abeba, Etiópia jelenlegi fővá
rosa, 80—90 ezer 1. (2650 m, a Lomnici csúcs magasságában!); Harrar, a 
Gallaföld főhelye, 40—45 ezer 1. (1936 m). Ezenkívül csak a tengerparton 
van néhány jelentősebb kikötőváros. így Massaua, 12 ezer lakossal; előbb csak 
apró halászfalu volt, csekély kereskedéssel; az olasz uralom alatt a Vörös 
tenger legjobb kikötőjévé fejlődött, megfelelő felszereléssel és élénk forgalom
mal. Lakosai között azonban még ezer európai sincs (1931-ben 700), mert az 
50° körüli állandó hőséget nem mindenki bírja ki. Még nagyobb fejlődést mu
tat Mogadiscio — az Egyenlítő közelében, — Olasz Szomália főkikötője, egyút
tal a gyarmat fővárosa, 30 ezer lakossal (köztük csak 730 európai és 330 
indus; ez utóbbiak jobbára kereskedők). Ezenkívül Eritreában még Assab, 
1500 1., Szomáliában Merca, 8000 1., Brava, 5000 1., Chisimaio, 4000 1. kikötő 
városok.

Ami a felföld állandó településeit illeti, itt nem kell európai értelemben vett 
szabályos tervrajzú, utcasorban rendezett falvakra és városokra gondolnunk, 
hanem csak rendetlenül elszórt viskók kisebb-nagyobb csoportjaira. A viskók, 
az ú. n. tukulok formája még a nomád sátorokéra emlékeztet. A tukul méhkas
hoz hasonló kerek építmény, kúpalakú tetővel; körfala fatörzsekből és össze
font gallyakból épül, melyeket agyag- és szalmakeverékkel tapasztanak le. A 
kúpalakú tetőt sugárszerűen összeillesztett karók alkotják, melyek a csúcs
pontban összeérnek; zsúppal fedik, oly sűrűén, hogy az eső ne hatolhasson át

1. Bedja pásztor. (A cikkben közölt képek A. Pollera „Le popala- 
zioni indigene dell’Eritrea“ c. müvéből valók.)
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rajta. A köralakú belső he
lyiség átmérője elég nagy; 
az etióp felföldön sokszor 
6— 10 métert is kitesz. Egye
düli nyílása egy alacsony aj
tóbejárat; osztatlan belsejé
nek közepén nagy fatörzs 
oszlopként támasztja alá a 
tető csúcsát. Emellett emel
kedik ki a földből tapasztott 
tűzhely. A fal mentén ugyan
csak földből emelt kerevetek 
húzódnak, bőrökkel fedve. 
Ez az egész bútorzat.

Az előkelők tukuljai sem 
különböznek alakjukban e 
típusból, csak éppen hogy 
tágasabbak s faluk néha kő
ből épült, esetleg — különös 
fényűzésként — apró abla
kokkal. Belső terük néha 
annyiban osztott, hogy a 
külső körfalon belül még 
egy koncentrikus belső kör
fal is van s a kettő hözött 
egy körben futó folyosó.

Az előbbi általános 
megállapítások után kezdjük 
vándorlásunkat Olasz Kelet- 
afrika különböző nvelvterü- 
letein át, az itt közölt nép
rajzi térkép segítségével, 
északról kiindulva. A legto- 

. vább északon:
I. A bed ja (olaszul: begia, ejtsd bedzsa) nyelvterület az első. — Ez 

Nubia felől a Barka folyó mentén benyúlik Eritreába. A bedják félnomád ha- 
mita pásztornép, az időszakos esőzések szerint változtatja helyét. Ahol sűrűb
ben érintkezik Tigré lakosaival, ott már feladta saját ősi nyelvét. (Az 1931-í 
népszámlálás szerint a 68 ezer eritreai bedja közül már csak 28 ezer őrizte meg 
eredeti hamiía nyelvét.) Velük rokon és délnyugatra szomszédos nép a bilén, 
mely Tigrében alkot egy kisebb nyelvszigetet (24 ezer ember).

II. , III. és IV. Ez a három földrajzilag egybefüggő terület szemita (arab) 
eredetű népek, a tulajdonképeni abisszinek nyelvterülete. A három nyelv közös 
ősnyelvből, az ó-arab ghe’cz-bői fejlődött, de idők jártával ielentékenven eltért 
egymástól. Legészakibb nyelvterület (II.) a tigré; a bedják földjétől Massauáig 
terjed s egészében Eritreába esik. A tigré nyelvet, mely a szemben fekvő Arábia 
közelsége s a tengerparti érintkezés folytán a modern arab hatása alatt fejlő
dött; mindössze 158 ezer ember beszéli. Irodalma nincsen.

III. A tigrái nyelv a névhasonlóság ellenére lényegesen különbözik a tig- 
rétől, mert a közös ősnyelvből önállóbban fejlődött tovább. Területe Massauától

2. Tigré leány.
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délre egészen a Takazze folyóig terjed s Eritrea és Abisszinia közt oszlik meg. 
Főhelye a nemrég lefolyt hadműveletek idején sokat emlegetett Adua; itt van 
Axum is, az abisszinek szent városa és egyházi központja. Eritreában ez a 
legelterjedtebb nyelv; itt a gyarmat 596 ezernyi összlakosságának csaknem fele, 
288 ezer ember ezt beszéli. (1931.) Irodalma azonban ennek sincsen.

IV. Amhara nyelvterület. A Takazze folyó völgyétől egészen Addis Abeba 
szélességi vonaláig terjed. Szintén az ősrégi arab ghe’ez nyelvjárásból fejlődött; 
századok óta irodalmi nyelv, napjainkig az etióp császári udvar és kormányzat 
hivatalos nyelve volt. Sokat vett át a szomszédos galla és egyéb hamita eredetű 
nyelvből.

Az imént felsorolt három szemita nyelvet összesen mintegy 2,800.000 em
ber beszéli, Olasz Keletafrika 8—9 millió összlakosságának mintegy harmad
része.

Tovább délre és délkeletre az Indiai óceánig és Vörös tengerig ismét 
hamita nyelvterületek következnek; így:

V. A galla nyelvterület. Ez az amhara nyelvterületet kelet, dél és nyugat 
felől övezi. Délre széles sávban az Indiai óceánig terjed s délnyugat felé a brit 
Kenya gyarmatba is áthúzódik. Számos nyelvjárásra oszlik. Irodalma nincsen, 
bár a gallák már régóta földművelők.

A galla nyelvterületbe ékelve van Etiópia nyugati határa felé a szintén 
hamita eredetű

VI. Szidama nyelvterület. Az é. sz. 8° és 5° között; jóval nagyobb kiterje
désű, mint Csonkamagyarország. Termékeny vidéke a kávé őshazája. Számos 
nyelvjárása van.

Az etióp felföld eme két hamita nyelvterületéről keletre a Vörös tenger és 
délkeletre az Indiai óceán felé lejtő alacsonyabb vidéken ugyancsak hamita 
nyelvek vannak elterjedve az ottani pásztornépek között; nevezetesen a Vörös 
tenger felé van a

VII. Dankáli (s vele rokon sahó) nyelvterület. Ez javarészt Eritreába esik. 
De messzire benyúlik az abisszin felföld 
hegyei közé bevágódó tág medencébe.
E fölötte gyér népességű vidéken Erit
reában 1931-ben 22 ezer dankálií és 40 
ezer sahót számláltak meg.

VIII. Szomáli nyelvterület. Olasz 
Keletafrikában 400 ezer km2 1 millió 
lakossal, de átterjed Brit és Francia 
Szomálira is. Primitív pásztornépek be
szélik. Ez is hamita nyelv, négy külön
böző nyelvjárással.

Vannak azonban ezeken kívül még 
egyéb kisebb elszórt hamita nyelvszi
getek. így Amharától keletre is, nyu
gatra is egy-egy agáu nyelvterület. Az 
agáu nép valamikor sokkal hatalmasabb 
és terjedtebb volt, sőt még a régi, 
magát I. Meneliktöl, a legenda szerint 
Salamon és Sába királynéja fiától szár
maztató dinasztia elűzésével (937 táján) 
új uralkodó házat adott Etiópiának, 3. Tigrái abesszín férfi.



mely több mint háromszáz 
évig (1270-ig) volt ural
mon.

Az eredeti néger 
elem ősi rétege csak az 
abisszin birodalom nyu
gati szélén maradt fölszí
nen, hasonlóan egy geo
lógiai őskőzethez. Ez a 
többször megszakított

IX. Nilusvidéki né
ger nyelvterület. A brit 
Kenya gyarmat felől át
terjed a szidamák nyelv- 
területe mellé s nyugaton 
és északon Amharával ha
táros részei vannak. Am- 
harától északra a kunáma 
és bária nyelveket beszé
lik, melyeken már erősen 
érzik a hamita befolyás. A 
típus többnyire határozot
tan néger.

Végül van még:
X. Szudánt arab 

nyelvterület. Ez azonban az 
olasz birtoknak csak nyu
gati határáig ér, Khartum 
felől egészen Kassaláig. 
Az Olasz Keletafrikában

4. Kunáma suhancok. csak elszórtan élnek ara
bok; Eritreában nyolceze

rén, kivált Massauában és Asmariban. A mohammedánoknál az arab nyelv a 
Korán révén van elterjedve, mint liturgikus nyelv.

Ami a vallást illeti, pogány már aránylag kevés van. A négerek, különösen 
a kunámák egy része, valamint a gallák és szidamák jelentékeny hányada azon
ban még az ősi természetvallást követi. A tulajdonképi abisszinek — az amha- 
rák, tigraiak, és részben a tigrék — a kopt szertartási! keresztény vallást kö
vetik. Fejük az alexandriai pátriárka, érsekük az axurni ,,abuna”. Számos ko
lostoruk van, amelyek nagy tekintélyben állanak.

Az iszlám azonban szintén nagyon el van terjedve; ennek is néhány millió 
híve van. Ezt követik az összes pusztai pásztor népek: bedják, dankálik, Szo
máliák; ezenkívül a gallák és szidamák számos törzse, a kunámák és báriák 
többsége. Tigré lakossága nagyobbrészt szintén áttért a mohammedán vallásra. 
Eritreában a lakosok többsége (52.4%) iszlám hitű. Szomáli pedig egészében 
mohammedán. Az iszlám központja Harrar városa.

Mózes vallásának is vannak követői: az említett agáu nép között, mintegy 
50—60 ezer lélek; tán még a kereszténységet is megelőző korból. A vitéz 
agáu nép hajdan hatalmas volt s keményen küzdött az amhara kereszténység 
ellen; a keresztény abisszin dinasztiát is megbuktatta, s a kebeléből támadt
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uralkodóház a magyar Ár
pádházzal körülbelül egy 
időben (937— 1270) há
rom századon át virágzott.
De az amharák végső dia
dala s a régebbi dinasztia 
visszatérte után folyton tért 
vesztett s a XVI—XVIII. 
század folyamán behódolt 
a kereszténységnek. Egy 
részük azonban nehezen 
megközelíthető hegyzugok
ba menekülve, megtartotta 
ősei hitét. E zsidó vallású 
néptöredéket falasának ne
vezik.

A római katolikus val
lásnak a bevándorolt ola
szokon kívül kevés a köve
tője. De a római egyház 
egész Olasz Keletafrikát 
missziós területnek tekinti 
s ehhez képest azt az egész 
óriási, másfél millió kilo
méternégyzetre terjedő te
rületet öt nagy missziós 
kerületre osztotta a követ
kező sorrendben:

1. Eritrea, Asmara 
székhellyel; itt székel az apostoli helytartó;

2. Abisszínia, Ali Tiena székhellyel;
3. Gallaföld, Harrar székhellyel;
4. Szidamaföld (Kaffa), Saio székhellyel;
5. Szomália; székhelye Mogadiscio. — Ezenkívül még egy hatodik misz- 

sziós kerület, Francia és Brit Szomáliát foglalja magában, Djibouti (Dzsibuti) 
székhellyel.

Az olasz uralom alatt a térítő tevékenység kétségtelenül fokozott lendületet 
fog venni; valamint az sem kétséges, hogy az olasz nyelv a nagyszabású be
vándorlás, az alapítandó olasz iskolák s a bennszülöttek katonai sorozása foly
tán idővel itt úgy fog elterjedni, mint Indiában az angol, közvetítő nyelvül 
szolgálva az annyira heterogén nyelvű népesség között. Ez idő szerint ez a fo
lyamat még csak a kezdet kezdetén van; Eritreában 1931-ben mindössze nyolc
ezer bennszülött beszélt folyékonyan olaszul, a közel 600 ezernyi lakosság elég 
kis hányada.

5. Eritreai arab férfi.



A PA STER ZE.
Irta Kéz Andor dr.

(Szerző felvételeivel.)

A Pasterze Ausztriának és azzal együtt a Keleti Alpoknak is legnagyobb 
gleccsere. Manapság az ausztriai gleccserek közül a legjobban meg lehet köze
líteni és ha valakinek éppen kedve kerekedik hozzá, akár lakkcipőben is elme
het a Pasterzére sétálni. Igaz, hogy ehhez a sétához szerencsére van szükség, 
hogy az időt jól válasszuk meg, nehogy köd ülje meg a mélyen fekvő gleccser
nyelvet és a környező, örökhóval koronázott csúcsok se merüljenek el a fel
hőkben.

A Keleti Alpok legpompásabb magashegyi útja, a Glöckner út, amelyről 
a múlt esztendőben A Földgömb hasábjain részletesen megemlékeztünk (1936. 
évf. 20. 1.), a legcsodálatosabb magashegységi tájakon keresztül egészen a 
Pasterze mellé vezet, jelenleg ott végződik a Franz Josefs Höhén 2362 m ma
gasságban, kb. 70—80 m-re a gleccser felett. A^végállomáson az utat széles 
gépkocsipihenőnek képezték ki és a széles téren alig fér el, különösen szép idő
ben, a rengeteg kirándulót felszállító személy- és társasgépkocsi. A gépko
csikból kiszálló közönség egy kisebb ösvényen ereszkedhetik le a gleccser szám
talan repedéssel tarkázott testére, félve tipeg a forró napsütésben felázott és 
csúszós jégen és ha nem eléggé elővigyázatos, hamarosan vörösre pörköli a 
jég felszínéről és a környező hómezőkről visszatükröződő napsugár.

Bizonyos, hogy a Glöckner út megépítése igen jól jövedelmező vállalkozás 
volt. Szép időben a hajmeresztő mélységek felett kanyargó úton valósággal 
folynak a gépkocsik egymásután. Ha Budapesten figyelemmel kíséri az ember 
a gépkocsikat, igen sokat lehet látni, amelyiknek szélvédő üvegén ott díszeleg 
a Glöckner út bejárását igazoló tenyérnyi bélyeg. Valószínűleg ez a jövedel
mezőség. az oka annak, hogy a Glöckner út továbbépítésén már serényen dol
goznak és hogy a Glöckner vidék csendjét gyakran törik meg gorombán a rob
bantások, mert az utat a meredek sziklafalba csak robbantással lehet kiépíteni. 
A Glocknervidéken a kultúra rohamos előhaladásának megvan az előnye 
és a hátránya is. A vidék régi ismerői azt mondják, hogy a Glöckner út meg
építése előtt a Pasterze környéke volt a Keleti Alpok leggazdagabb zergeterii- 
lete és hogy ott a nap minden szakában lehetett legelésző zergecsoportokat 
látni. Az útépítéssel járó robbantások, a nagy gépkocsiközlekedés zaja, sajnos, 
teljesen elűzte a sziklás hegyvidékeknek ezt a kedves lakóját. A zergék tanya
helyüket sokkal nyugalmasabb tájakra helyezték át. Ha az újabb útszakasz 
is elkészül, a Glöckner út már ott fog végződni a Pasterzét tápláló jég- és 
örökhómezők peremén, ahonnan azután függővasutat terveznek a Fuscherkar- 
kopf 3352 m magas csúcsára. Akkor a Glöckner út vonzóereje még jobban 
meg fog növekedni, még sokkal többen igyekeznek majd ezt a pompás termé
szeti jelenséget felkeresni és így talán nem lesz érdektelen, ha a Pasterzéről 
ezen a helyen néhány felvilágosító szóval megemlékezünk.

Gleccser általában ott keletkezhetik, ahol az év folyamán lehulló hó fel- 
halmozódására megvan a lehetőség, ahol a hó nem olvad el. Az ilyen helyeken 
az évek folyamán lehulló hótömegek egymásra halmozódnak, majd saját súlyuk 
terhe alatt a finom hópelyhek nagyobbacska szemekbe fagynak össze, azt 
mondják ilyenkor, hogy a hó átfirnesedik. A keményebb szemcséjű firn azután
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a mélységben fokozatosan jéggé alakul. Ez az átalakulás még mind a gleccser 
hógyüjtőterületén. az ú. n. firnmezőn megy végbe.

A Pasterze firnterülete a Tauern gerinc és az abból délkeletnek kiágazó 
Glöckner gerinc között fekszik. Eme Glöckner csoportnak nevezett hegy
tömeg közepes magassága 2264 m és annak csak 15.3%-a fekszik az örökhó 
határán felül. Tehát általában a firnképződésre és a gleccserképződésre a fel
tételek nem nagyon kedvezőek, a Keleti Alpokban annál kedvezőbb viszonyok
kal is találkozhatunk. így'pl. a Glöckner csoporttól nyugatra levő Venediger 
csoportnak közepes magassága 2305 m és az egész területnek 20%-a fekszik 
a 2700 m magasságban levő örökhó határa felett és mégis nem itt, hanem a 
Glöckner csoportban keletkezett a Keleti Alpok legnagyobb gleccsere. Ennek a 
látszólagos ellentétnek az az oka, hogy a Venediger csoportban a firnterületek- 
ből különböző irányokban folynak le a gleccserek, míg a Glöckner csoportban 
a meglevő firnmezők legnagyobb része mind a Pasterze felé folyik le és jófor
mán egyetlen gleccsert táplál, az összes eljegesedett területeivel együtt 
27 km2 kiterjedésű és 6 km hosszú Pasterzét.

A Pasterze firngyüjtői igen szerencsésen helyezkednek el, felszínük meg- 
meglehetősen lapos, így a lejtés kicsi és emiatt a firnmezőkből a kifolyás lassú. 
Az egész firngyüjtőterület nagyjából négyszögletesnek mondható és 5 km át
mérőjű. De a firnterület mindamellett nem egységes, három főágra, illetve me
dencerészre oszlik, ezek a Schneewinkel, Riffel és Wasserfall ágak. Az ágakat

1. A Wasserfall gleccser elhagyott oldalmorénája. A gleccser visszahúzódása következtében a jég ki
olvadt az oldalmoréna alól és a morénaanyag, mely azelőtt a gleccser jegén feküdt és a gleccserrel 
együtt mozgott, most a helyben álló sziklaaljazaton mozdulatlanul fekszik. A moréna magassága 
18— 20 m, szabálytalan kőtörmelékből összeállóit anyaga igen laza, könnyen omló. Jelenleg a gleccser

ezen a helyen ei is végződik.
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egymástól a hó és jégtömeg alatt sziklagerincek választják el. Újabban a Was- 
serfallkeesből lefolyó gleccser a Pasterzét már nem tudja tápálni, mert a glecs- 
csereknek a múlt század dereka óta tartó általános visszafejődése során a Was
serfall gleccser annyira visszahúzódott, hogy ma már a Pasterzét el sem éri és 
a Pasterze felett mint önálló'gleccser végződik el. A visszahúzódás mértékéről 
a Wasserfall gleccser oldalmorénájáról közölt fényképünk is felvilágosítást 
nyújthat. (1. kép.) A 18—20 m magas erőteljes oldalmorénát a múlt század 
derekán a gleccser még magán hordta, azóta azonban egykori kiterjedésének 
emlékéül hűtlenül elhagyta. A Wasserfall ág visszafejlődése miatt a Pasterzee 
2.6 km2-t veszített eredeti táplálóterületéből, amit a gleccser természe
tesen nagyon megérez és ez is egyik oka annak, hogy maga a Pasterze is any- 
nyira visszahúzódik. A másik két táplálóág, vagyis a Schneewinkel és Riffel 
már sokkal kevésbbé tagozott, azok majdnem össze vannak nőve. A legnagyobb 
a Riffel, amint azt 2. képünk is jól igazolhatja. Magáról a Glöckner gerincről 
csak kisebb és jelentéktelenebb gleccserek ereszkednek le és azok közül csak 
a hátsóbb, a belső Glocknerkees táplálja erősebben a Pasterzét, a Hofmann- 
kees táplálóága egészen gyenge (3. kép).

A főbb táplálóágak kb. a Kis és Nagy Burgstall vonalában (2. kép) 
folynak össze, ezen a vonalon születik meg a tulajdonképeni Pasterze, mert itt 
csordul ki a felesleges jégmennyiség a főfirnmezők medencéiből. Úgy kell el
képzelnünk a dolgot, hogy felhalmozódott hó és firntömegek hatalmas súllyal 
nehezednek az alattuk levő és már egészen eljegesedett tömegekre s azok a 
nyomásnak engedve, kénytelenek a medence fenekén az alsóbb szintekbe kisaj- 
tolódni. A jégtömegek már a firnmedence fenekén is kifelé húzódnak, folynak, 
de a folyás sokkal jellegzetesebb és szembetűnőbb magán a gleccsernyelven.

Első meggondolásra nehéz elképzelnünk, hogy a jég, ez a szilárdnak ismert 
tömeg ,,folyik”. Pedig tényleg így van. Nagyon sok kísérletet és megfigyelést 
hajtottak már végre, hogy ezt a kérdést tisztázzák. így pl. a gleccsernyelven 
keresztül egy egyenes vonal mentén, egymástól bizonyos távolságra jókora 
köveket helyeztek el. Ezeket a köveket megszámozták és feljegyezték, hogy 
melyik évben rakták le őket. A következő évben ez a kősor nem állott már 
ugyanazon a helyen, általában lejebb csúszott a gleccser elvégződésének 
irányába. — Azután minden évben ugyanazon a helyen újabb és újabb 
kösorokat helyeztek el. Sok évi megfigyelés után ki lehetett nyomozni a 
kövek útját. Azok az eredetileg egyenes vonaltól eltértek, a gleccser szé
lein visszamaradtak, a gleccser középvonalán előbbre jutottak, majd el 
is tűntek a gleccsLr testében, hogy azután igen hosszú idő elmúltával egyes 
darabok újra megjelenjenek a felszínen. Ilyen és még más módszerekkel ma is 
megfigyelik a gleccserek jegének mozgását és ezekből a megfigyelésekből vég
eredményében kiviláglott, hogy a gleccser tényleg, nagyon sok vonásában a 
folyóvízhez hasonlóan folyik. Nem csúszik a jég, hanem valósággal folyik, mi
közben a folyóvíz folyásához hasonló sok jelenség ismétlődik meg a gleccserek 
folyásában is. így pl. a folyóvíz folyásához hasonlóan a folyás sebessége álta
lában az eséstől és a jég tömegétől függ, de természetesen a gleccser a folyó
vízhez képest rendkívül lassan folyik. A nagyobb alpesi gleccserek pl. naponta 
csak 10—40 cm-rel jutnak előre, csak kivételesen tesznek meg 1 m-t és egy év 
folyamán 40—200 m-rel jutnak előbbre. A Pasterzének nagyon kicsi az esése 
és a jég tömege is elég vékony, emiatt az meglehetősen lassan folyik, közepe
táján kb. a Hoffmann gleccserrel egy vonalban (3. kép) 1933-ban a közép
vonalon 58 m sebességgel mozgott, a gleccser elvégződése közelében ugyan-
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2. A Pasterze a Glöckner útról. Jobboldalt a Glöckner út utolsó szakasza. Az út a képen látható ház
nál ér véget, ott szokás a gleccserre leereszkedni. A Pasterze nyelvének egyenes meghosszabbításában 
a Riffel, attól balra a Kis Burgstallnak a jégből kiemelkedő sziklakópjával elválasztva a Schneewinkel 
ág. A Kis Burgstallal1 szemben a gleccser túlsó oldalán a Nagy Burgstall. A kép balodalán a 
Glöckner-gerinc, a Glöckner csúcs a kép legszélső baloldalán látszik (3789 m). A gleccser balodala 
morénamentes, a jobboldalon a Kis Burgstall alatt középmoréna, ez később a nagy oldalmoréna-

köpenveggel olvad össze.

akkor csak 11 m-rel. A legsebesebben mozognak a leghatalmasabb gleccserek, 
így pl. a Himálajában a gleccserek nyáron naponta 2.5—5 m-t is megtesznek.

A gleccser folyása a folyóvíz folyásához hosonlít abban is, hogy a folyás 
sebessége a szélektől, a parttól a gleccser közepe felé növekszik és a sebesség 
a kanyarulat külső oldalának szomszédságában nagyobb. A folyás mentén a 
gleccser jégtömege az olvadás következtében csökken és emiatt a gleccser gyö
kérterületéről a vége felé csökken a sebesség is, mert a folyás sebessége nem
csak az eséstől, hanem a tömegtől is függ. Amint láthattuk, ez a Pasterzénél is 
bekövetkezik, hiszen ott, a gleccser elvégződése környékén, az évi folyássebes
ség kb. csak egyötöde a gleccser középső tagozatában fellépő sebességnek. 
A közönséges vízfolyásokhoz hasonlóan a gleccser folyása sem teljesen állandó, 
egyenletes. Valójában ugyanis a gleccser egy felső nyomásterületböl és egy 
alsó fékező területből tevődik össze, s így állandó harc van a felső vidékek 
hajtóereje és az alsó vidékeken a súrlódás következtében fellépő fékező hatás 
között. Végeredményében ez a harc abban nyilvánul, hogy a gleccser mozgása 
igen szabálytalanul változó elő-előugró szakaszokból tevődik össze. Ezeket a 
rendszertelen mozgásokat a gleccser testébe fúrt lyukakba helyezett oszlopok 
segítségével igazolták. Ugyanazon a helyen a gleccser folyása rövid időszako
kon belül is nagy ingadozásokat mutat, éppen emiatt az egy napon mért sebes-



52

ségadatokból nem lehet és nem szabad hosszabb időszakok mozgássebességére 
következtetést vonni.

A gieccsermozgás egyenlőtlensége következtében a gleccser testében is 
különböző feszültségek támadnak, ezek a feszültségek azután a jégben támadó 
különböző irányú repedésekkel oldódnak ki. A gleccser felszíne tele van repedé
sekkel- és ha azokat felszínesen hó takarja és így nem láthatók, könnyen vég
zetesen veszedelmesek lehetnek, mert egy ilyen símafalu és gyakran egészen 
tekintélyesen mély repedésből kievickélni idegen segítség nélkül, végtelenül 
bajos. A repedések először igen keskenyek, finomak, keletkezésük pillanatában 
gyakran a lövés zajához hasonló nagy csattanással nyílnak meg. Azután mindig 
szélesebbek és szélesebbek lesznek, szélesbedésükkel egyidöben meg is hosz- 
szabbodnak. A repedések szélessége igen különböző lehet, a szélesség a gleccser 
testének vastagságától és az előidéző erők nagyságától is függ. A Pasterzén a 
repedések szélessége nem haladja meg az 1—1.5 m-t, de más gleccsereken 
annál sok-kai szélesebb rések is tátongnak. Nyári időben a repedéseket rendesen 
kristálytiszta víz tölti ki, a mélyebbekben azonban már a víz nem tud meg- 
állani, azokból jég alatti csatornák vezetnek le egészen a gleccser medrére és 
a gleccser felszínén az olvadásból keletkező patakok hangos csobogással, sok
szor zuhataghoz hasonlóan tűnnek el a mélységben. A mélység felé a repedések 
mindig elkeskenyednek, kiékelődnek és csak a vékonyabb jegű gleccsereken 
érnek le egészen a fenékig. A legnagyobb számban a repedések a meredek és 
kisebb jégtömegü gleccsereken fordulnak elő, ahol a talaj egyenetlensége a 
gleccser mozgását a legkönnyebben meg tudja zavarni. Egyébként a repedések 
a zavart okozó meredek rész felett mindig ugyanazon a helyen keletkeznek, 
tehát a repedések nem vándorolnak a jég folyásának irányában a jégtömeggel 
együtt, hanem a mozgást zavaró tényezők megszűnte után a repedések is össze
csukódnak és az eredeti helyen új hasadások támadnak.

A gleccsernyelven a leggyakoriabbak az ú. n. oldalrepedések. Ezek a repe
dések a parttal kb. 30—40°-os szöget zárnak be, létrejöttüknek pedig az az 
oka, hogy a gleccser szélein a jég egyrészt vékonyabb volta, másrészt a nagyobb 
súrlódás miatt lassabban folyik, mint a középen, az ú. n. sodorvonalon. Ennek 
következtében a 4. ábrán jelzett „A” övezet bizonyos idő múlva a gleccser fo
lyása következtében az „Aj” alakot veszi fel és az ,,a” négyzet „aj” alakúvá 
változik. Ennek következtében az „XY” vonal „XjYj” hosszúságúra nyúlik, 
ezt az újabb kiterjedést a jég nem tudja követni s így a legerősebb megfeszí
tésre merőlegesen, vagyis s—s irányban a jégen hasadás támad. Hasonló okok 
miatt keletkeznek repedések a jégen akkor is, ha a gleccser szélessége felsőbb 
folyásával szemben hirtelen megnövekszik, de akkor a repedések a gleccser 
folyásirányának hosszában keletkeznek, ezek az ú. n. hosszanti repedések. Na
gyon hasonlók ezekhez a repedésekhez a keletkezés szempontjából azok is, 
amelyek a gleccser elvégződésének helyén keletkeznek akkor, ha a gleccser szé
lesebb völgyben végződik és elég hely van arra, hogy a gleccser vége lepény- 
szerűen szétterüljön. Ilyen helyeken a gleccsernyelv szétterülő peremén a jég
tömeg megoszlásának megfelelően sugarasan helyezkednek el az ú. n. homlok
repedések.

Ha a körülmények megfelelőek, akkor a legszebben, a leghatalmasabban 
az ú. n. keresztrepedések alakulnak ki. A keresztrepedések akkor keletkeznek, 
ha a gleccser, a gleccsermeder alakulata miatt, hirtelen nagyobb eséssel, néha 
zuhatagszerűen bukik át egy jégalatti sziklaküszöbön. Ha ilyenkor nagyon nagy 
az esés, az is előfordulhat, hogy a gleccser jege darabokra szakad, szinte meg
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3. A Pasterze a Gr. Glöckner csúccsal. A Glöckner csúcs előtti medencéből az előtérnek leereszkedő 
és erősen elvékonyodó gleccser a Hoffmannnkees, a Glöckner csúcstól a Kis Burgstall felé lehúzódó 
gleccser a Gloknerkees. A kép alján, a gleccser közepén hosszanti repedések, á kép jobboldalán oldal

repedések. Igen jól látszik a gleccser jobboldalán a hatalmas oldalmoréna.

is szűnik a gleccser jegének teljes összefüggése és a jég zűrzavaros töredezett 
tömegre bomolva jut át az akadályon. Természetesen a mozgás itt már sokkal 
gyorsabb, de azért korántsem annyira gyors, hogy azt szabadszemmel észre 
lehetne venni. Amint a széttöredezett jégtömegek túljutnak a gleccserzuhatagon, 
a zuhatag alatt ismét összefagynak és semmi sem árulja el, hogy a gleccser 
folyásában milyen nagy zavaron ment át. Leggyakrabban azonban a lejtőtörés 
nem olyan nagy, hogy az egész jégtömeget felszabdalja, hanem a hirtelen 
megnövekedett esés hajlását a jég nem tudja követni, a jég a felszínen felha
sad, mint ahogyan a radirgumi is felhasad, ha túlságosan meghajlítjuk. A jeget 
igénybevevő erőknek megfelelően ilyenkor a repedések a gleccser folyásirányára 
merőlegesen keletkeznek, ezért is hívják őket keresztrepedéseknek.

A Pasterze esése igen kicsi s emiatt rajta igazi keresztrepedések alig ke
letkeznek. Annál több rajta a gyakran egészen tekintélyes szélességű oldalrepe
dés, elvégződése felé a hosszanti repedés is. Ezeket a repedéseket képmellék
leteinken is jól lehet látni. (3., 6. kép.) Mindenesetre, ha olvasóink közül valaki 
a jövő nyáron felkeresheti a Pasterzét és a gleccser nyelvén egy kisebb sétát is 
tesz, vigyázzon a gleccserrepedésekre. Ha a repedések egészen nyitottan, taka- 
ratlanul látszanak, valószínű, hogy minden ember óvakodni tud. A legjobban 
a hófoltokkal borított részletekre kell vigyázni, mert majdnem egészen bizonyos, 
hogy azok alatt repedés lappang. Lehet, hogy az a repedés csak keskeny, 
néhány cm-nyi, akkor különösebb bajunk nem történhetik, legfeljebb a lábunk
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4. Az oldalrepedések 
keletkezésének 
magyarázata.

ázik át, ha azonban a hófolt eléri már az 1 m-nyi szélességet, 
azt jobb előbb a botunkkal jól megböködni, mielőtt rálép
nénk, mert a hófolt alatt igen könnyen lapulhat egy félméter
nél szélesebb repedés is. Ha az egész gleccseren hó, esetleg 
friss hó fekszik, legtanácsosabb a gleccsert csak felülről né
zegetni.

A gleccser testére a környező, sokszor igen meredek ol
dalakról sok törmelék juthat. A sziklákat a legjobban a fagy 
darabolja, a fagy segítségével válnak le a meredek oldalakról 
a kisebb-nagyobb törmelékdarabok és azok saját súlyuktól 
hajtva gördülnek alá, nincsen szükségük más szállítóesz
közre, és gyakran már csak a gleccser testén pihennek meg.
A fagy pedig ezen a vidéken nagyon gyakori. Nem kell feltét
lenül csak a téli évszakot bevárni, a nyári félévben is nagyon 
gyakran jár a hőmérséklet a 0° körül. Amikor 0° felett van a 
hőmérséklet, az olvadó hóié, a talaj nedvessége beszivárog a 

kőzet legfinomabb repedései közé is és amikor ismét hűvösebbre fordul az idő
járás, hacsak egy éjszakára is, a repedésekbe szivárgott víz megfagy, annak 
következtében kiterjed és a repedéseket szélesebbre feszegeti. Nagyon sokszor 
megismétlődhet ez az eset egy év folyamán és a beszivárgó vízcseppek lassan- 
kint győzelmeskednek a legkeményebb összetételű kőzeten is. Durva, szögletes 
törmelék halmozódik fel ezen a réven a gleccser peremén, ez az ú. n. oldal
moréna. A friss oldalmoréna igen különböző nagyságú kődarabokból tevődik 
össze, nagyon könnyen omlik, éppen emiatt kellemetlen rá felmászni, mert az 
ember iába alól kicsúszik a kőtörmelék és az egyensúlyi ál
lapot megbontásával felülről kis kőlavinához hasonlóan 
omlanak rá az ember lábára a sokszor egészen jelentékeny 
nagyságú tömbök is. Az oldalmoréna összetételéről és 
nagyságáról is jó felvilágosítást nyújt az 1. kép. Ha két 
gleccser egyesül egymással^ akkor a két gleccser egyesült 
oldalmorénája az egyesült gleccser középvonalán húzódik 
végig, ez az ú. n. középmoréna. A középmoréna nem örök
életű, folytonosan kisebbedik, az anyaga fogy, mert amint 
a gleccser alatt kisebb-nagyobb repedések támadnak, a 
középmoréna anyagából a repedésekben sok eltűnik, míg 
végre az egész középmoréna anyaga bevándorol a gleccser 
belsejébe. Ugyanez a sorsa van tulajdonképpen az oldal
morénának is, de az nem olyan könnyen pusztul el, mert a 
környező oldalakról mindig újabb és újabb pótanyagot kap.
Az oldal- és a középmoréna a gleccser ú. n. felszíni moré
nája. Az oldal- és középmoréna anyagából, ha az már be
jutott a gleccser testébe, keletkezik az ú. n. belsőmoréna, 
olyan, mint a kalácsban a mazsola. Még semmi változáson 
sem ment át, az egyes kődaraboknak a szélei éppen olyan 
gorombák, darabosak, faragatlanok, mint amilyenek a 
gleccser felszínén is voltak.

A belső moréna anyaga azután mindig mélyebbre és 
mélyebbre süllyed. Részben a gleccser testét szabdaló re- 5 QieCcserrepedések. 
pedések során, részben magának a jégnek sajátszerű moz- o: oldalrepedések k; kö- 
gasa is — ami különben a gleccser folyásának mikéntjévé! is repedések
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6. Az 1936 évi III. nemzetközi negyedkorkutató kongresszus nagy kirándulásának tagjai a Pasterzén. 
Az előtérben már bezáródó keresztrepedések, a csoporttól jobbra nyitott keresztrepedés körvonalai.

szoros összefüggésben van, de itt a szűk keretek miatt megbeszélésre már nem 
kerülhet, — a meder közelébe, vagy annak egészen a felszínére szállítja a 
törmeléket és akkor a belső moréna már fenékmorénává alakul át. A fenék
moréna a gleccser vésője. A jég testébe fagyott törmelékdarabokkal marja a 
gleccser sziklafenekét, közben természetesen maga a véső is kopik és az eddig 
szögletes, faragatlan morénaanyag megdolgozódik, a kövek élei lekopnak, ma
guk is összekarcolódnak és aprózódnak, éppen ezekről a karcokról lehet mindig 
megmondani, hogy valamilyen kavics folyóból vagy gleccserből származik-e, 
a friss gleccserkavics mindig karcolt. A fenékmoréna anyagában az aprózódás 
és á fenéken állandóan, még télen is mozgó víz közreműködésével már igen sok 
a finom törmelék, az agyag is.

Ha a gleccser elvégződik, ott, az olvadás helyén lerakja a magával hor
dott törmeléket. Összekeveredik ebben a törmelékhalmazban a kisebb mérték
ben szereplő, megdolgozott agyagos fenékmorénaanyag a belső moréna durva, 
faragatlan anyagával. Ez a morénahalmaz félköralakban övezi a gleccser olvadó 
nyelvét, szép morénakaréjban halmozódik fel így az ú. n. végmoréna. Ennek a 
végmorénának a gleccser felé néző oldala meredekebb, mint a külső oldala, mert 
a kiszivárgó oldalvizek meghordják és jobban kiegyenlítik a külső lejtőt.

Természetesen a Pasterzén és a Pasterzében is vannak morénák, de azok 
nem fejlődnek ki különösebb szabályszerűséggel. Elsősorban nagyon jellemző 
a Pasterzére, hogy a baloldal morénákban nagyon szegény. Ez az oldal inkább 
sok belső- és fenékmorénát szállít. A baloldal morénaszegénységének az az oka,
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hogy egyrészt a kísérő lejtők lankásabbak és így a kifagyott törmelék nem tud 
mind rájütni a gleccserre, másrészt, hogy a baloldali táplálóág, a Wasserfall, 
amint már mondottuk is, ma nem éri már el a Pasterzét, az pedig igen jelenté
keny mennyiségű oldalmorénát tudna szállítani. így a baloldal nem is kap elég 
törmelékanyagot, vagy legalább is kevesebbet tudna szállítani, mint a jobboldal, 
de azonkívül még más két tényező is előmozdítja a baloldal viszonylagos mo
rénaszegénységét. A baloldalon ugyanis nagyon sok az oldalrepedés és azok 
igen tekintélyes mennyiségű hordalékot nyelnek el és szállítanak a mélységbe, 
továbbá az oldalmoréna anyag egyrésze jelenleg a gleccser visszahúzódásával 
keletkezett ű. n. ,,holtjégen” halmozódik fel. Később még bővebben ki fogunk 
térni a Pasterze jelenlegi visszahúzódására, fogyására. A gleccser visszahúzó
dása következtében a baloldalon, közvetlenül a partszegélyen, igen tekintélyes 
mennyiségű jégtömeg úgy elszakadt a gleccser testétől, hogy helyben marad, 
és a gleccser mozgásában nem is vesz részt. Az ilyen, a gleccsermozgásban 
részt sem vevő jégtömegeket szokás „holtjégnek” nevezni. A környező lejtők
ről leszabaduló törmelék így a szegélyező holtjégen halmozódik fel. Azért a 
gleccser részére a holtjégre hullott törmelék sem jut veszendőbe, mert a holt
jég állandóan olvad, az oldalakról lefolyó viz is oldja, sőt valóságos barlangokat 
váj ki benne és a holtjégen így keletkezett csatornajáratokon át a törmelék, 
anélkül, hogy igazi oldalmorénává alakulna, menten becsúszik a mozgó gleccser 
peremén a gleccserjégbe és azon át fenékmorénává alakul. A holtjég mindenütt 
végigkíséri a Pasterze baloldalát és mivel a látogatók legtöbbje erről az oldal
ról közelíti meg a Pasterzét, mindig át is kell mennie a holtjég sávján. Az ava
tatlan a legtöbbször nem is tudja, hogy holtjégen, hogy egyáltalában jégen jár, 
mert a jeget a törmelék elborítja. A holtjég jelenlétét nyári időben a hordalék
vízzel erős átitatott volta, a szivárgás, és néha az árulja el, hogy a mérsékelt 
lejtőn gyanútlanul leereszkedő ember olyan helyen, ahol a hotjégen a törmelék 
vékonyabb, — egyszerre csak veszedelmesen nagyot csúszik. Ha tehát a Pas
terze jegére leereszkedünk, az alsóbb részletekben, ahol már bizonyosan van 
holtjég, különösen óvatosan járjunk.

A Pasterze jobboldalán már igen tekintélyes szélességű és vastagságú ol- 
dalmorénaköpenyeg fekszik. Ezen az oldalon egy kis középmoréna is képződik 
a Kis Burgstall sziklafoka alatt, ez a középmoréna azután részben kifogy, rész
ben a Glöckner gerince alatt az oldalmorénával is egyesül. A Glöckner gerinc 
meredek oldalairól már nagyon sok törmelék jut a gleccserre részben közvet
lenül, részben közvetve, a gerincről leereszkedő kisebb gleccserek révén. A jobb
oldalon kevesebb a repedés is és így a nagyobb utánpótlás és kisebb veszteség 
révén a jobboldalon olyan széles oldalmoréna keletkezik, hogy az a Glöckner 
csúcstól lefelé az egész gleccser szélességének egyharmadát elfoglalja 
(2., 3. kép).

Sajnos, csaknem teljesen hiányzik a Pasterze elvégzödése közelében a más 
gleccsereknél olyan jellegzetesen kifejlődött végmoréna. Ennek a Pasterze sa
játságos elvégzödése az oka (7. kép). A gleccsernyelv jelentékeny része szűk 
sziklahasadékban végződik és itt a máshol felhalmozódó morénaanyagot a 
gleccserpatak mentén továbbszállítja.

Annak, hogy a Pasterzén az oldalmorénák egyenlőtlenül fejlődnek ki, más 
fontos, következményei is vannak. A bal, morénamentes oldal van erősebben a 
napsütésnek és így az olvadásnak is kitéve. A besugárzás ezen a helyen sza
badon érvényesülhet, mert morénaköpenyeg a jeget nem oltalmazza. Ez az oka 
annak, hogy itt a jég  40 m-rel alacsonyabb, mint a jobboldalon, ahol egyrész
ről a besugárzás is kisebb, mert az az oldal árnyékában fekszik, másrészről a
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mindenkori besugárzás hatóerejét is nagyon lecsökkenti a vastag morénakö- 
penyeg.

A gleccser mint éghajlati jelenség, egész kiterjedésében és minden élet- 
nyilvánulásában az éghajlat változásainak van kitéve. A mindenkori időjárástól 
függ, hogy a gleccsert tápláló firnterületen mekkora a csapadék és hogy a 
fogyasztóterületen, a gleccsernyelv területén, milyenek a hőmérsékletviszonyok 
és ennek megfelelően mekkora az olvadás. Könnyen belátható, hogy a változó 
csapadék- és hőmérsékletviszonyoknak megfelelően változhatik, ingadozhatik 
a gleccser mindenkori kiterjedése is. A gleccseringadozásnak úgy a hóval való 
táplálásnövekedése, mint a veszteség növekedése is oka lehet, de jelentékenyebb 
mértékben csak akkor következhet be a gleccser előnyomulása vagy visszahú
zódása, ha az előbbi tényezők megfelelő értelemben több éven keresztül vannak 
működésben. Ha tehát egy firnterületen több éven át az átlagnál nagyobb meny- 
nyiségű hótömeg gyűl össze, az a gleccsernyelvre nagyobb nyomást gyakorol, 
a gleccsernyelv a nagyobb nyomás következtében megkövéredik, a tömeg nö
vekedésével nő a gleccser folyásának sebessége és így a jég ugyanannak az 
útnak megtételekor olva
dással kevesebbet veszít és 
a gleccser előnyomul. Ha 
viszont több éven keresz
tül a firngyüjtő területén 
az évi átlagnál kevesebb 
hó gyűl össze, azzal a nyo
más és vele együtt a se
besség is csökken, a jég 
ugyanannak az útnak meg
tételekor jobban ki van 
téve az olvadásnak, emiatt 
csökken a gleccser tömege 
és sebessége is és pedig a 
sebesség csökkenése annál 
később következik be, 
mennél távolabb van az az 
illető pont a gleccser hó- 
gyüjtőterületétől. Végül a 
gleccser visszahúzódik.
Természetesen a gleccser 
előnyomulása vagy vissza
húzódása a kiváltó okok 
bekövetkezte után csak 
meglehetősen hosszú idő, 
több év múlva fog bekö
vetkezni. Hogy az említett 
tényezők hatására milyen 
hosszú idő múltán követ
kezik be a gleccser vissza
húzódása vagy előnyomu
lása, az minden esetben az 
illető gleccser sajátos ter
mészeti viszonyai szerint 
változó.

7. A Pasterze elvégződése 1936-ban. A jégkorszakokban a Pas- 
terze a képen látható legmagasabb csúcsokat is elborította jegével. 
A gerincvonulat alatti kis karvölgyek (ahol a hófolt és a függő
gleccser is van) már a jégkorszak után keletkeztek. A gerfnc- 
vonulat tövében a Fernau és az 1856 évi oldalmorénák jól látszanak.
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Mivel időjárásunkban jelenleg is az elemek kisebb-nagyobb ingadozása 
törvényszerű jelenség, egészen természetes az is, hogy a gleccser sem állandó 
kiterjedésű. Minden gleccseren megfigyelnek és megfigyeltek a múltban is inga
dozásokat, így az igen jól tanulmányozott Pasterzén is.

A legnagyobb kiterjedése a Pasterzének a jégkorszakokban volt. Akkor 
a Pastérze egész völgyét színültig kitöltötte jéggel. De a jégkorszak elmúlta óta 
is volt a gleccser a mainál jóval nagyobb és kisebb is. A mindenkori kiterjedé
sek mértékéről jó felvilágosítást nyújtanak a gleccser egykori morénái.

A jégkorszak után az ú. n. Eggessen stádiumban érte el a Pasterze legna
gyobb kiterjedését, akkor túlhaladt a gleccser mai elvégződésénél levő szikla- 
gaton és a gát mögötti Moll szakadékban a mai végállomástól kb. 2 km távol
ságra végződött.

A következő szélsőséges kiterjedés mértékét az ú. n. Fernau morénák mu
tatják. Ezek a morénák már olyan épen megmaradtak, hogy mindenütt egészen 
pontosan ki lehet jelölni a Pasterze Fernau időszakának kiterjedését. A Fernau 
oldalmorénákat a 2. képen is láthatjuk és futásukat követhetjük akkor, ha a 
Kis Burgstall tetejének magasságában képzelünk el egy, a Pasterze testével 
kb. párhuzamos vonalat. A Kis Burstall az a kis sziklakúp, amelyik a Glöckner 
gerinc alatt áll ki a jégből a Riffel és a Schneewinkel gleccserágak között. A 
Fernau kiterjedése idejében ugyanis a Kis Burgstall még egy keveset kiállha
tott a jégből, annyira, hogy a tetején moréna rakódott le. Hogy melyik eszten
dőben következett be a Pasterze Fernau kiterjedése, azt pontosan nem lehet 
megmondani, valószinű, hogy a XVII. sz. folyamán. Érdekes, de bizonytalan 
támpontot nyújtanak a Magas Tauern gleccsereinek egykori kiterjedésére vo
natkozóan a Magas Tauern völgyeiben előforduló bányákról szóló híradások. 
A Magas Tauern több magasan fekvő völgyében, olyan völgyekben, amelyek
ben ma is gleccserek folynak, így többek között a Pasterzétől elfoglalt völgy
ben is, az egykori feljegyzések szerint bányabejáratok voltak. Ezen a vidéken 
tehát valamikor, kb. a XVI. sz. folyamán, a gleccserek annyira visszahúzódtak, 
hogy az elhagyott gleccsermedrekben bányákat nyitottak. A bányák művelésé
ről a történelmi adatok megemlékeznek, megemlékeznek arról is, hogy azután 
a jég előnyomulása miatt a művelést abba kellett hagyni, sajnos azonban az 
egykori fejegyzések az egyes bányák helyét legtöbbször olyan pontatlanul jelö
lik meg, hogy nem lehet megállapítani, hogy a bányák hol is voltak. Bizonyos, 
hogy a szomszédos Sonnblick csoportban a XVI. sz. derekán a bányákat még 
művelték. Az egykori híradások szerint az ottani gleccserek növekedése 
1570-ben kezdett a bányaművelésre veszedelmes lenni és 1620-ban ott a jég 
egyes bányabejáratokat tényleg el is torlaszolt. Viszont más adatok arról szó
lanák, hogy 1660-ban a Pasterze völgyében levő bányák művelés alatt állottak. 
Eszerint a Fernau kiterjedésnek a két időszak között kellett volna beállani. 
A kutatók igyekeztek minden rendelkezésre álló módszert igénybevenni, hogy 
ennek a szélsőséges kiterjedésnek idejét pontosabban meghatározzák. így pl. 
a Pasterze közelében talált régi fatörzsek évgyűrűinek számbavételekor meg
állapították, hogy a fagyürűk 1600-—1645 között voltak a legvékonyabbak, 
ezek szerint ebben az időszakban nagyon hűvös és nedves időjárásnak kellett 
uralkodni. Előkerült azután egy 1612-ben megfelelő pontossággal rajzolt tér
kép is, amelyikbe a Pasterze melletti bányák még be vannak rajzolva. Bizonyos, 
hogy a gleccser előnyomulásának a fagyűrűk minimumának fellépése után még 
jóval később kellett bekövetkeznie és erre való tekintettel a Pasterze Fernau 
kiterjedésének idejét kb. az 162Q—1650 közötti időre teszik. Különböző ada-
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rajzolta. Különben a bányák hányóit a XVI11. sz. közepén még látni lehe
tett. A Fernau kiterjedése után tehát a Pasterze ismét szélsőségesen visz- 
szahúzódott és a mainál sokkal kisebb kiterjedést ért el. Azután igen 
kis ingadozásokat végezve a XIX. század elejéig kb. a mai nagyságához hason
lóra növekedett, az 1825, évi katonai felmérések idejében a Pasterze csak ke
véssel volt a mainál hosszabb. 1826-ban kezdődött azután a gleccser növeke
dése, amelyik hosszú idő múltán egyúttal a gleccser harmadik legnagyobb 
ismert kiterjedésére vezetett. 1930-ban jóval meghaladta mai hosszát, a gleccser 
homlokfala akkor már elborította azt az egész sziklát, amelyik a gleccser mai 
elvégződése szomszédságában, képünkön attól balra látszik. A heiligenblutiak 
egybehangzóan beszélik, hogy nagyszüleik előadásából tudják, hogy a szikla 
peremén a gleccserről állandóan nagy jégdarabok töredeztek le, azok a szikla 
aljában épült kunyhót összetörték és a lehullott jégdarabok ismét összefagytak. 
A legszélső kiterjedését azután a gleccser 1856-ban érte el. Ebből a szélsősé
ges állapotból néhány év alatt húzódott vissza. 1856-os morénák nagyon épek, 
a gleccser felé néző oldaluk szabályszerűen igen meredek és a moránaanyag 
még egy cseppet sem rokkant meg, ma is igen könnyen omlik. Az 1856-os 
oldalmoréna sávot különben a 2. és 7. képeken is igen szépen lehet látni a már 
korábban említett Fernau vonal alatt. Akármerre is járunk a Glöckner csoport 
környékén, vagy a Glöckner útról jól látható függőgleccsereken nézünk végig, 
mindegyik gleccser jelenlegi elvégződése alatt nagyon élesen tűnik elő az ötve
nes évek végmorénája.

1856-tól kezdve 1884-ig a Pasterze vége átlag 18.5 m-rel húzódott állan
dóan vissza, 1884— 1899 között évente az átlagos visszahúzódás már 10.5 m-re 
csökkent, 1899— 1924 között, mivel két kisebb előnyomulás szakasz is közbe-

8. A Pasterze ingadozásai.

tokból az is kitűnik, hogy 
a Pasterze a Fernau kiter
jedése előtt a mainál 1—2 
km-rel rövidebb volt.

A későbbi időszakok
ról mindinkább jobb és 
jobb megfigyelések állanak 
rendelkezésre. A XVIII. sz.- 
ban a többi nagy alpesi 
gleccserhez hásonlóan a 
Pasterze nem nyomult 
előre. Bizonyítja ezt az is, 
hogy a Schlagintweit test
vérek a Pasterze mai el
végződése alatt levő szik
lán, a Margaritzenen, egy 
150 éves cirbolya fenyőt 
találtak, eszerint ez a kúp 
legalább is 1677-től kezdve 
jégmentes kellett hogy le
gyen. Lotter 1758-ban raj
zolt a Pasterze vidékéről 
térképet és abba XVIII. sz.- 
ból származó adatokat dol
gozva fel, a Pasterze med
rében levő bányákat is be-
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ékelődött, — az évi átlagos visszahúzódás értéke csak 4.5 m-re csökkent. Ösz- 
szesen 1856 óta a Pasterze kb. 1000 m-rel lett rövidebb, ami a gleccser nagy
ságához viszonyítva nem nagy érték. Annál többet veszített a gleccser széles
ségéből. így pl. az ú. n. Seeland vonalon — ezen a vonalon újabban igen érté
kes és rendszeres megfigyeléseket végeznek és az kb. a Hoffmann gleccserhez 
húzódik át keresztben a gleccseren — 1870 óta 250 m-rel lett a gleccser kes
kenyebb. Egész kiterjedéséből a Pasterze elveszítette az 1856. évi terület 
15%-át. Ez a területi veszteség különösen akkor nagyon szembetűnő és nagy 
értékű, ha a jég tömegveszteségét vesszük figyelembe. Eszerint 1880-ig a 
Pasterze 305,000.000 m3-rel 1936-ig 750,000.000 m:!-rel kisebbedéit. Legfőké- 
pen ez a nagy tömegveszteség okozza a Pasterze felszínének erős süllyedését. 
Emiatt az 1856. évi oldalmorénák ma pl. a Glocknerhausnál 100 m-rel feksze
nek magasabban a jelenlegi gleccserszintnél. 1927 óta a Seeland vonalon rend
szeresen mérik a jég fogyását és azóta azt tapasztalták, hogy a jég szintje 
évente 1—2 m-rel süllyed.

Első elgondolásra ezek az adatok meglepik az embert és önkénytelenül arra 
a gondolatra késztetik, hogy mi lesz ezzel a pompás természeti jelenséggel, ha 
ez az állapot huzamosabban ebben az ütemben tovább fog tartani. Pedig tovább 
fog tartani, mert a gleccser felső részén a sebesség még mindig csökkenőben 
van, így az alsóbb fogyasztóterületeken méginkább csökkenő sebességre és 
azzal nagyobb olvadásra és tömegveszteségre lehet számítani. De azért a 
Pasterze nem fog megszűnni, lehet hogy még sokkal erősebben visszahúzódik, 
de azután az éghajlatingadozásoknak megfelelően ismét meg fog hízni és egé
szen bizonyos, hogy még nagyon sok kellemes órát fog azoknak szerezni, akik 
nem restellik a fáradságot, de különösen az anyagi áldozatot, hogy a termé
szeti jelenségeknek ezt a pompás keretbe foglalt egyedét felkeressék.

H ELY SÉG N EV EIN K  E R E D E T E .
Irta Bátky Zsigmond dr.

Minden közkézen forgó térkép olvasókönyv is egyben, mert a sokféle ter
mészetes vagy mesterséges földrajzi tárgy szokásos rajzán felül, még sűrű 
névhálózat is van rányomva. A névhálózat képviseli a legemberibb elemet a 
térnek ezen a száraz, mértani ábrázatán s teszi azt előttünk éppen ezért meg
hitté, beszédes-elevenné, tanulságossá, mint ahogy hiánya ellenszenvessé, ha
lott-némává, érthetetlenné tenné. A nagyközönség hát kedvére kalandozik ebben 
a nyomtatott néverdőben s olvasás közben éppúgy érdeklődik az egyes nevek 
jelentése iránt, mint valóságos erdőben járva a fák és virágok neve iránt. De 
a laikus embernek ez az érdeklődése és néha-néha magyarázgatása — mely 
persze sokkal régibb, mint a térképek ismerete — ezen a fokon még csupán 
ösztönös, önzetlen s így jóformán tudattalan. Ám idővel jelentkezik a tudós is, 
aki már határozott, főleg településtörténeti, gazdasági, néprajzi-nyelvi célok
ból fordul e nevekhez, tehát nagyon is tudatosan óhajtja megvallatni őket szár
mazásuk felől. Sőt nemcsak a nagy földrajzi tárgyak, városok, vizek, hegyek, 
néha messze múltakba vesző elnevezéseit próbálja fejtegetni, hanem — külö
nösen a gazdaságtörténet kutatója — ezek apró társainak, az — általában 
ifjabb keletkezésű — ú. n. diilő vagy határneveknek eredetét is. Megértjük
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azt, mert látjuk, hogy a helynévkutató munkája közben rájött arra, hogy a 
térszíni névadás gyakran a közvetlen környezet szemléletéből, tehát nagyon 
szerény kezdetekből indult el. Másfelől az is nyilvánvalóvá vált, hogy azok 
a lelki indítékok és gyakorlati kívánalmak, melyek valamely földdarab népi 
helynévadásában közrejátszottak, itt, a kisebb keretek között, mondjuk egy 
falu határán és néhány nemzetségre rúgó lakosságán belül, amazoknál köz
vetlenebbül és foganatosabban tanulmányozhatók.

Helynév és dűlőnév között lényegileg tehát nincs különbség, mindkettő 
a néplélek közvetlen alkotása s mint ilyen, valamely nép népvoltának, szoros 
értelemben vett népiségének egyik fontos meghatározó jegye. Meggyőzően, 
de sajnos, elszomorodva látjuk ezt pl. abból, hogy megszállt szép területeink 
bitorlói, nem véve ki közülök az osztrákokat sem, éppoly tajtékzó dühvei vetet
ték rá magukat ezekre is, mint akár új alattvalóik anyanyelvére. Mert — ki 
tudja! •— lakóhely és ember, föld és nép között, még ilyen formában is lehet
nek, a primitív népek hiedelme szerint rejtelmes, a müveit nemzetek felfogása 
szerint pedig nyilván állami szempontból veszedelmes kapcsolatok.

* * *

Nép- és hazanevek magyarázata legtöbb esetben eredetmondáik idejébe 
nyúlik vissza. Ám folytatódik írott hagyományaik korában is, amit a mi ere
detünkkel foglalkozó krónikaíróinknál is láthatunk. Sőt ők még tovább is men
nek. így pl. néhány, mintegy önként felkínálkozó honfoglaláskori helynevünk, 
mint Borsod, Esküllö, Munkács, Szerencs, Szénhalom megfejtését már Ano- 
nymusnak, a nagy gestaírónak könyvében megtalálhatjuk. Borsod váráról azt 
mondja pl., hogy azért kapta a parasztságtól ezt a d képzős nevet az építtető 
Bors vezérről, mivel kicsiny volt, mint a bors. Esküllö-ben az eskü, Munkács
ban a ,munka’ szót tételezi fel, némi igazsággal, amennyiben az előbbi alkal
masint a török icski, ,ivás’, ,eskü’, az utóbbi a ,munka’ köznévből képzett sze
mélynévvel függ össze. Szerencs-nek azonban nincs köze a ,szerencsé’-hez 
és ,szerelem’-hez, lévén ez a Duna—Szávaközi bolgár-szláv Szerém név ma
gyar továbbképzése és Szénhalom (ma Szí halom) se olyan halom, amelyikre 
a győztes honfoglalók leveles színt (szént) penderítettek, hogy alatta kényel
mesen mulathassanak, hanem -— legalább szerintünk — Szénhalom, Szénégető- 
halom.

Ilyenforma értékű szómagyarázatok literátus elméinkben azóta is terem
tek, de komoly szófejtegetésről csak összehasonlító nyelvtudományunk meg
alapozása óta beszélhetünk. Ez a kurta időszak is egy régibb s egy fiatalabb 
iskola korszakára osztható. Amannak Hunfalvy Pál volt, emennek Melich 
János a vezére. A Melich-féle iskola bold. Gombocz Zoltánnal, bold. Jakubo- 
vich Emillel, Pais Dezsővel, Németh Gyulával, R. Nagy Lászlóval és más jele
seinkkel együtt hatalmas munkát végzett s a tudományos névvizsgálat új és 
finom módszereinek alkalmazásával, eddig nem is sejtett megállapításokra 
jutott, megvilágítván ilyképpen a magyar ősmult számtalan sötét pontját. E 
tervszerű munkásságra Melich tette rá a koronát, mikor megírta (Budapest, 
1925— 1929), kis részben a nevezettek, oroszlánrészben a saját búvárlásai 
alapján .Honfoglaláskori Magyarország’ című nagyszabású és alapvető mun
káját. Nemzeti tudományunk büszkesége ez a könyv. Célja: — saját szavai 
szerint — ,,a nyelvtudomány segítségével megállapítani azt, milyen nyelvű 
népeket találtak a IX. század második és a X. század első felében a honfoglaló 
magyarok az általuk elfoglalt Magyarország területén.”
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Ebben a könyvben többszáz magyar névről hallunk véleményt. E magya
rázatok alapján aztán sok tekintetben másképpen látjuk a honfoglalást és más
képpen értékeljük annak historikusát, a túlzó kirtikusoktól lenézett Névtelen 
jegyzőt, a párizsi főiskolán felavatott mestert.

Legyen szabad erre a pontra egy példát felhoznunk Melich bravúros név- 
magyarázataiból. A Névtelen elmondja, hogy Álmos vezér és főemberei Hung 
(Vng) vára alatt megszalasztották a vár Labore nevű ispánját vagy dukáját 
s a Zemplén felé futamodót utolérve, egy folyó mellett felakasztották. Ezt a 
folyót aztán az ő nevéről Laborc-nak nevezték el. Történetíróink Anonymus 
értesítését szójátéknak, költött történetnek tartották, mígnem Melich kimutatta:
1. hogy Labore egészen szabványos török, mégpedig bolgár-török személynév 
az Al-Barsz ,hős párduc’ összetett szóból, melyből később úgy alakult a bolgár- 
szlávban hangátvetéssel Labarsz, — a magyarban meg Laboré — mint a bol
gár-török Aldamur király nevéből (az alda, ,csalni’ igéből) a bolgár-szlávban 
Ladomur; 2. hogy a duka görög-bolgár katonai műszó s parancsnokot jelent;
3. hogy a Hung vagy Ung vár neve ugyancsak törökből magyarázható sze
mélynév (az ong, ,jó’, ,üdvös’, stb. szóból), amely szintén lehet bolgár-török, 
de lehet magyar-török eredetű is; 4. a tót Laborca és rutén Laborec foyónevek 
kétségtelenül magyar átvételek.

E megállapításokból — és természetesen egyéb adatokból — már most 
nyilván következik: 1. hogy a IX. század végén még az Alföld északi peremén 
is voltak bolgár várak és természetesen bolgár telepek, esetleg vegyes, török 
és bolgár-szláv lakossággal; 2. hogy a bolgár uralmat magyar uralom váltotta 
fel; 3. hogy a tót és rutén lakosság későbbi jövevény itt; 4. hogy a Névtelen 
tudósításának elfogadható történeti magva van.

Szándékosan hoztuk fel ezt a honfoglaláskori Ung-Laborc nevet, mert 
vele egyebek mellett, s a helynévbúvárlás fontosságának igazolásán kívül, a 
magyar helynévadásnak arra a felette egyéni sajátosságú eljárására is rá akar
tunk mutatni, hogy puszta alanyesetben álló személyneveket is alkalmaz hely
nevekül, tekintet nélkül arra, hogy e nevek eredetileg magyarok-e vagy sem. 
A bennünket közvetlenül érdeklő szláv népek körében igen-igen kivételes eset 
ez, mert ők amennyiben személynevet használnak helynévnek, azt valamely kép
zővel toldják meg. így pl. ezek a magyar helynevek: Buda, Szata, Vác, Fülek, 
Kassa, Léva, Kiilpén, Barancs a szlávban így hangzanak: Bugyin, Szotin, 
Vacsov, Filekov, Kosice, Levice, Kupinovo, Branicsevo. Tudnunk kell, hogy 
ebben az esetben a szóbanforgó helynevek az illető személyek életében kelet
keztek s hogy akkor e helyeknek vagy vidékeknek feltétlenül kétnyelvű lakos
ságuk volt, mely külön-külön nevezte el a kérdéses helyet ugyanarról a sze
mélyről. Máskor azonban, amikor akár a magyar a szlávból, akár a szláv a 
magyarból vett át már megállapodott helynevet, annak eredeti alakja nem 
változott. Az ó-tót Trncsin személyhelynév a magyarban is Trencsén maradt, 
viszont az ó-magyar Csaba, Gyula, Ecser, Csornád falunevek a tótban se lettek 
mássá, mert a tótok egészen korai telepesek itt. Meg kell még jegyeznünk, 
hogy e különleges magyar helynévadás nemcsak a személynevekből, hanem 
sokszor a köznevekből alkotott helynevekre is érvényes, amire lentebb látunk 
majd példákat.

Talán nem is kell mondanunk, hogy a személyhelynevek legrégibb hely
neveink közé tartoznak s hogy közöttük — éppen ezért — igen sok a honfog
laláskori török-magyar név. A felsorolt nevek között elmúlt helynevek is sze-
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lepelnek majd. A fa, falva, telke, háza, stb. szókkal összetett nevek persze fia
talabbak náluk.

Törökös személyhelyneveinkből itt mutatunk be egy sorozatot: Ákos (eb
ből Ákosfalva) az ak-kus, ,fehér sólyom’ szóból. (Lehet, hogy ez a kus van a 
szilágyi Kusaly nevében is.) Aba, Abony, Aponv, Apádi, Apód, Apagy, Apaj 
(aztán Apajtelek) az aba, ,apa’ szóból. Ata, Atád, Ataj, Atány, Atos (aztán 
Atosfalva) az ata, ,atya’ szóból. Alap, Alapsa, Alattyán, az alip, ,hős' szóból. 
(Ez van Alpár előtagjában is; jelentése ,hős férfi’.) Bács a baga méltóságnév
ből magyar cs kicsinyítővei és összevonással. (V. ö. a régiségben: asszonycs, 
leáncs.) Baj, Baja, Bajka, Báját, Baján, Bajánka, Bajos, Bajosa a baj ,gazdag’ 
szóból és méltóságnévből. Bakony (a hegység neve is) a bük, bük, ,halom’, 
,erdő’ szóból magyar n képzővel. Bala (Balavásár), Bálád a bala, ,gyermek’ szó
ból. Balmaz, annyi mint ,Nemlevő’. (Régi magyar megfelelői: Nemvagy, Nem
való, Neméi: óvónevek ezek, hogy a rosszak ne árthassanak a gyereknek.) Bán, 
Bana, Bánk, Bánd szintén a baga méltóságnévből magyar n képzővel. Barak, 
Bárok, Barakony, Barakcsa (ma Baracska) a bar, ,fut’ igéből. Ugyanebből 
ö. az ,éP jelentésű bar tőből van Barancs (Barancsháza). Bare, Barcfa, Barci 
(Bárciháza), Bárcika, Baraca (Barca) a Labore-nál említett barsz, ,párduc’ 
szóból. (Bőre nevű kun fejedelem is volt. A barsz, bare van a baranyai Babarc, 
a háromszéki Bibarcfalva, stb. s szerintünk a brassói Barcaság nevében is.) 
Bárót a ború aldi, ,szürke menyét’ szóból. (Társa ennek a török nevű erdélyi 
Gyula fejedelem két leányának neve: Saroldu, ,sárga menyét’ és Karoltu,
,fekete menyét’. Az előbbi volt Szt. István anyja. Helynév csak belőle lett.) 
Bars (vár és megye) a bors, ,bors’ szóból. (A várat Bunger fia Borsu építette.) 
Bas (Basfalva, Bastelek), Bask (Baskfalva), Basé, Bazsi (Bazshalom), a bas, 
,íej’ szóból. (Magyar párja neki a Föd sz. név, de ebből helynév nincs.) Bato- 
nya a batuna, ,gödény’ szóból. (A gödény is török szó s szintén előfordul sze
mély- és helynévképen, pl.: Gödényháza Ugocsában.) Bátor (Bátorfalu, Bá- 
torkesz) a batur, ,bátor’, ,vitéz’ szóból. Bér, Bere, Berej, Béres, Bercsény, Be- 
rend, Berencs, Berény, Berényhida (ma Berhida), Bergend (Börgönd), talán 
a bér, ,adni’ igéből. Bodoglár a bodog, ,ág’, ,nemzetség’ szóból. (A lár a töb
besszám ragja, a név jelentése tehát a. m.: Bodogok, Bodogék t. i. telepe. Más 
példák: Boglár, a parancsnok’, Makiár, a ,dicséret’, Tázlár, a „kopasz’, Eszlár 
(oszlár), a ,jász’ jelentésű szókból. Bodog, Bodok, Bodajk nevű községeink 
is vannak. Bolgár, Bolgárom (m képző) a bolgár ,keverék’ népnévből. Ilyen, 
török népnévből képezett helynevek ezek is: Besenyő, Böszörmény, Kálóz, 
Mizsér, Misérd, Szerecsen, Uzon. (Magyar párjaik: Németi, Fóti, Csehi, Oro- 
szi, Horváti, Olaszi, Szász, Lengyel, Lengyend.) Bö, Bőd, Bös, Böny, Bőid, 
Béd, Pét, ősbö, ölbö, Ürbö, stb. a bég (bej, bij, bi) méltóságnév
ből. (Ősbö jelentése a. m. ,nagy-úr’, ,nagy-gazdag’, ösbö volt Szalók 
apja. Vele lentebb találkozunk. Bura t. i. Tiszabura a búgra, ,tevecsikó’ be
céző szóból. (Mellette van Taskony. L. lentebb. A Bura magyar párja Tevel 
és Tevald a teve, ,teve’ szóból.) Csák (Csákvár, stb.) a csak, ,ütni’ igéből. 
Csanak a csanak, ,csanak’, ,pohár’ szóból. Cseke (Csekehida), Csökmö talán 
a esek, ,húzni’ igéből. Csepel (Anonymus szerint Árpád kún, azaz kabar
kazár főlovászmestere a róla elnevezett ,Nagysziget’-ben), a csepel, ,viharos 
idő’ szóból. (Az időjárással kapcsolatos nevek igen gyakoriak a törökségben.) 
Csősz a cseusz, ,kalauz’, (török eredetű ez is) szóból. Debrecen a tepreszün, 
,éljen’, ,mozogjon’ igealakból. (Ugyanebből az igéből van Tepremez egykori 
község neve, melyet Tepremez kun birtokosától kapott.) Dománháza (ma Do-



64

maháza), Dománhida (ma Domahida), a dumán, ,köd’ szóból. (Magyar párja 
Ködszállás és Ködegyháza.) Dormán, Dormánd a dur, túr, .megállani’, ,letele
pedni’ igéből. Gerény (Görény, több megyében) a küren, ,görény’ szóból. (A 
fejérmegyei három Gerényen besenyők laktak. Ma nincsenek meg. Szomszéd
jukban van Kis- és Nagyhörcsök puszta, tőlük délre esett két Menyöd, f é 
nyét’ puszta Simontornya és Vajtha mellett, mindannyia föltehetőleg személy
névből.) Gömör, Gömörö, a Kömür, ,faszén’ szóból. Gyalán a jilán, ,kígyó' 
szóból. Gyarmat (15 megyében előfordul) a negyedik honfoglaló törzs neve, 
jelentése fáradhatatlan’. Gyö (Agyö), Gyöd, Gyüd, Gyejcsa, Décse, Győr, 
Dör, Dér, Déva a bolgár-török gyeü ( jig) méltóságnévből. Gyula a bolgár
török dzsula méltóságnévből. Jenő (15 megyében előfordul), a hatodik hon
foglaló törzs neve, jelentése ,bizalmas’, ,tanácsadó’. Inak ( Inaktelke), Ináncs 
az inek (jenek), ,tanácsadó’ szóból. (Ebből a jenek, jeneg-bői lett Jenő is.) 
Jutás a jut, ,nyelni’ igéből, jelentése tehát a. m. ,ínyenc’, .nyelni szerető’. (Ma
gyar párja Jutás testvérének Üllő-nek fia Izelö. Helynév nincs belőle.) Kaba 
a kaba, ,sólyom’ szóból. Kaján, Kajánd, Kajdr, Kajmád, stb. talán a kaj, hara
gudni ’ igéből. Kajd, Kajtor, Kajdacs, a kajt, .visszatérni’ igéből. Kál, Káld. 
Kalacs, Kálna, Kálóz, Kálócfa, Kalocsa, Kölese a kai, ,maradni’ igéből. Kámon 
(Kámonfalva), Kamond (Kámaháza), Kámáncs, a Kaman, .varázsló’ szóból. 
Karán (Karánsebes), Káránd, a Karan, ,erős’ szóból. Kapoly, Kapolcs, Kopán 
(Koppán), Kqplon a Kap, .megragadni’ igéből. (Koppán méltóságnév is.) 
Karans a kar, .keverni’ igéből, jelentése tehát .keveredett’. Karcag a korszak, 
.pusztai róka’ nevéből. Karcsa a karcsú, .sólyom’ szóból. Kartal a kartal, ,sas, 
szóból. Kata a katag, .erősség’ szóból. Kék, Kékese (ma Kécske és Köttse), 
Kökcse (ma Köpcsény), Kékes (Kékesegyháza), Kökénd (ma Nagykikinda), 
Kéked (Kökeháza, Kükemezö) stb., a kök, ,kék’ szóból. Kér (18 megyében 
előfordul), a hetedik honfoglaló törzs neve, jelentése .roppant nagy’, .óriás’. 
Kész (Keszi, Keszö, 23 megyében előfordul), a nyolcadik honfoglaló törzs 
neve, jelentése, .darab’, .maradvány’. Ketellaka, Ketelpotoka (régi nevek) a 
kötél, .vezetékló’ szóból. (Ketel a hét kun vezér egyike. Fia volt Oluptolma 
,hős gombóc’, Komárom építtetője. Régen Alap és Tolma falu is volt e megyé
ben.) Kocs a kocs, ,kos’ szóból. (Magyar párja Kos.) Kővár, Kovárc, Kozár, 
Kozárd, Kozarom (9 megyében előfordul), a honfoglalók első törzsének, a ka
baroknak más-más neve. A kabar vagy kővár jelentése .lázadó’, a kazar-é .bo
lyongó’. Kurd a kurt, .farkas’ szóból. Korszán (Korcánvára, Óbudán volt), a 
.kurszan’, .keselyű, szóból. Kölpény a kiilbej méltóságnévből. Kürt (9 megyé
ben előfordul), a honfoglalók negyedik törzse, jelentése .hótorlasz’. Ond (And, 
ontelke) az on ,tíz’ szóból. Ormánd (Ormándlak az urman, .erdő’ szóból. (Ur- 
mán és Erdő a régiségben két egytestvér), Osli az asli, .gabona’ szóból. (Eb
ből van az Ostffy név, pl. Ostffyasszonyfa.) Örs (Ürs), Örsi, Örke, Örkény, 
Orsóvá (az Ürs szláv alakja; jelentése Ors-é) az er, ir, ,úr’ szóból, ötömös 
(Itmes), az ötmek, .véghezvinni’ igéből. Sártvány a sár-tiván, ,sárga sólyom’ 
szóból. Somló (régen Sumló) a sum, ,som’ szóból, a török lag képzővel. (Pl.: 
ilig-bői Üllő, Keszeg-bői Keszö stb.) Száján, Szajhán, Szang (Szehérfa) a 
szajgan, ,gyík’ szóból. Szakái (Szakálháza) a szakai, .szakái’ szóból. Szalók 
a szoluk, ,bal’, .balog’ szóból. Szata, Szatmár, Szatymaz a szat, .eladni’ igé
ből. (Innen a magyar szatócs.) Szörény, Szörcse, Szörénd a bolgár-török 
szevér, .mormota’ szóból. Tab, Tabajd a talp (tab), ,talál’, ,kap’ igéből. Tak
sony, Taskony a toksun, .jóllakott’ szóból. Tarján (10 megyében előfordul), 
Tarány, Terény, az ötödik honfoglaló törzs neve, a torkan (torchan) méltóság
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névből. (Tárkány helynevünk hat vármegyében van, de ezek nem személynév
ből keletkeztek, hanem kiváltságos helyek voltak.) Tas a tas, ,kő’ szóból. (Ma
gyar megfelelője Kö, Baranya m. is Keve, pl. Kevevára stb.) Tömör, Tömörd, 
Tömörke, Tömörkény, Töbörzsök, a temir, ,vas’ szóból. (Magyar megfelelői 
Vas, Vasad.) Teskán, Tacskánd, a táskán, ,nyúl’ szóból. (Magyar párja Nyúl, 
Győr m., első említése 1036-ban.) Tét (Tétmonostora), Tétény, a tigit méltó
ságnévből. Told a tol, , megtelik’ igéből. (L. fentebb: Olup -\-tolma.) Tolmács 
a tolmács, ,tolmács’, ,miniszter’ jelentésű méltóságnévből. Törd, Torda 
(Tarda), Tárd, Tar dós, Tordacs, talán a tar, , megtelepedni’ igéből. (L. fen
tebb: Dormán.) Torna (Tornatelek) a tárná, ,daru’ szóból. Torontói a turuntáj, 
,kis sólyom’ szóból. Törtei a kun tört-e 1, .négy vidék ura’ szóból. Túrul (ma 
Turony) a togral, ,sólyom’ szóból. Üllő ( Üllöfalva, ma Ülöfa, Veszprém) az 
ilig, ,fejedelmi’ szóból. Vojta a baj, ,gazdag’, ,vezér’ szóból magyar ta képző
vel. (Vajk Szent István korábbi neve k képzővel. L. fentebb: Baj.)

Ez a rövid szemelvény mutatja, hogy szép számmal van török eredetű, 
ó-bolgár, besenyő, kun és más török alapszóból megfejthető, magyar személy
névből alkotott helynevünk. Ezen nincs mit meglepődnünk, ha tudjuk, hogy a 
honfoglalók egy része török származású törzsekből állott, hogy a magyarság 
e hazába köítözte előtt törökös műveltségkörben élt s hogy a török nyelv (vagy 
nyelvek) idestova Szent István koráig, egyes vidékeken élő nyelv volt hazánk
ban. Azt se szabad felejtenünk, hogy a íöltehetőleg előkelőbb török nevek so
káig divatban maradtak több okból is, sokszor a kereszténység fölvétele után 
is. A török Tomaj nemzetségnek Tanuz, ,disznó’ és Örkend, ,hős’ voltak az 
ősei. íme azt látjuk, hogy ezek a pogány nevek a XIII. sz.-ig szerepelnek a nem
zetség családfáján.

Az új hit és új műveltség aztán új neveket zúdított őseinkre s mi sem ter
mészetesebb mint az, hogy e keresztnevek a fiatalabb alapítású telepek nevei
ben is érvényesültek. A Szalókok honfoglaláskori földjén (utódaik ma is ott 
laknak a veszprémi Nemesszalókon) az egyik fióktelepnek még jó törökös 
neve van, t. i. Ant-ról, Antfa, a másik a fiatalabb azonban már müveit nyugati 
névre — Gibárlháza— hallgat. Különösen sok a templomi védőszentről elne
vezett helység.

Hogy ezeket az idegen neveket jámbor eleink néha alaposan magukhoz 
értelmesítették, szintén érthető. így lett pl. a francia-vallon Folgran-ból a Fol- 
gorán alakon át Ugocsában Forgolány, Pilgirin-bői Vasban Pörkölin, Felicia- 
nus-ból Felcén, Fölcén stb. alakokon keresztül Küküllőben Földszín, Sixtus- 
ból Síké és Sükösd stb. A sok Velence is Venécia, Venéce, Venöce, Venönce 
stb. alakokon át gyúródott mai formájába. Az idegen nevek közül, amelyek t. i. 
helynevekül alkalmaztattak, így lett a latin Deus (Isten)-bői Dés (Isten is elő
jön személynévként), Domonkos-ból Danes (Dancsháza), Dömötör-bői vagy 
Dömjén-bői Dömös és Dömsöd, Gallus-ból Gál (Szentgál), Georgius-ból 
Gycrgyó, Gyerö, Győré, Györke, Györköny stb. Gregorius-bó\ Gergel, Görgő, 
Jacobus-ból ]ák, Jákó, Ladislaus-ból Lád, Laurentius-ból Lörente (Nörinte), 
Noé-ból Nova, Novaj, Petrus-ból Pete, Petk stb., Saul-bó\ Sál, Sár (Sárvá
sár), Sály, Sályi. stb., Tadeus-bö\ Tad, Tádé, Tagyon, Tagyos, Tátika, Teo- 
bald-ból Tab és így tovább.

Vannak természetesen a magyar nyelvből, vagy korai kölcsönszavainkból 
megfejthető személyhelyneveink is bőséggel. Lássunk belőlük is néhány szemel
vényt, persze olyanokat, amelyekhez egy-két magyarázó szó szükséges: Árpa 
(régen 7 Árpatelek Komáromban) a török árpá-ból lett magyar árpa szóból.
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(Párja neki Búza és Búzád helynevünk. Az Árpá-nsk is van Árpád alakja pl. 
Arpádsoka falu nevében. Ez az alak van Árpád vezér nevében is, mely tehát 
d képzős magyar név. Érdekes aztán, hogy mind az öt fia Üllő, Tarkacsu, Ju- 
tocsa, Zsolt, Tevel törökös nevet visel.)Békés a béke szóról. Bodrog (Somogy) 
a Bodor, ,göndör’ személynévből. Bölcső a török eredetű bölcső szóból. (Volt 
az Árpádkorban Zalában és Vasban Kondakursoka és K. falva. A Kondakor 
ma is élő család ott. A név tiszta török s előtagjának jelentése ugyancsak böl
cső.) Bot (Botfa, Botkeménye, Botpalád stb.) a bot szóból. Csontfalva, Csan- 
tafehér (ma Csantavér) a csont szóból. Doboka (Dobika), Dobos, Doboz, 
Dobsa (Dobsina) a dob v. domb, ,felduzzadt valami’ szóból, illetőleg a belőle 
képzett személynévből. (Az elsőhöz hasonló képzés Dercsika, Fáncsika a Ders 
és Fáncs sz. névből, a Dobsá-hoz !.: Pósa és Szása.) Ész, Esze, Eszeny az ész 
szóból. Finta (Fintaháza) a finta, ,görbe’, ,ferde’ szóból. Folt, Fát (Foltegy
háza) a folt (fát) szóból. Füld, Fültelek a fül szóból. (Kéz, Láb, Szem stb. 
sz. neveink, Kézd, Lábd, Szend h. neveink is vannak.)

Gyalu a gyalu, Gyanó a gyanú szóból. Halmaj, Halmi, Halmosd, Halmágy 
a korai szláv eredetű halom (holm) szóból. (Halom egyik székely törzs és ág 
neve.) Hertelend a hirtelen szóból. Hét, Hetény, Hetes a hét szóból. (Ilyen sz. 
nevekből keletkezett számnévhelynevek még: Negyed, Kilenc, Negyven, Hat
van.) Kárász a kárász halfajról. (A névadást megvilágítja a csallóközi Keszeg- 
falva. Az ottani Koppán nemzetség egyik ágát hívták Keszeg-nek s róla kapta 
a falu a nevét. A másik két ág Harcsa és Pozsár volt.) Kosa, Kösd, Kassa, 
Kassád a kos szóból. (Az abaúji Kassa tót neve, Kosice őrizte meg a kos alap
szót. Ez van a Kása és Kossá család nevében is.) Lél, Leie, Lelle, Leier a lélek, 
lélekzet értelmű lél alapszavából. (Lehel vezérnek is ez a helyes neve.) Maglód 
a magló, ,szaporító’ szóból. (Társa neki Ernőd és Emsed, az eme, ,anya’ szó
ból.) Megyer, Megyercs, Megyerö, Megyered, Megyerke (Magyar, Magyarád 
stb.) a leggyakoribb helynevek közül való (a megyer alak 16 megyében elő
fordul), a harmadik honfoglaló törzs neve a magy-eri, ,vogul-ember’ szóból. 
(Ezt a nevet a bolgár-törökök használták, később így nevezték magukat a 
magyarok is.) Nyék (15 megyében előfordul), a második honfoglaló törzs 
neve, a nyék ,őrhely’, ,gyepű’ szóból. (Eredetileg így hangzott: Nyéknépe.) 
Ortaháza az írt ige (erdőt írt) régebbi őri alakjából. Ravazd a róka korábbi 
nevéből, ökörd, Sőréd, Tinód az ökör, söre (hízó jószág) és tinó szókból. Sze
met a szemét szóból. (Mint embernév, óvónév volt; társa a török Palcsik, 
.piszkos’.) Szepes (Anonymusban Szepüs erdeje), Szepsi, Szepczd, Szepetk, 
Sepse a szép (szép, vö: szebb) szóból. Szolnok (több vármegyében a szó szó
ból. (Szó családnév ma is él Gömörben, a régiségben pedig Szó-d és Szó-sa 
sz. nevek is előj/önnek. A mai Szolnok város eredeti és tiszavidéki Szau-nik, 
Szó-nok alakjában a régi nik és mai nők (nak) olyan kicsinyítő, mint a Szó-sa 
alakban a sa.) Sző (Szödemeter), Szöd szőke szavunk régebbi sző alakjából. 
(A hevesmegyei Szőke puszta korábbi neve pl. Sző volt.) Tar (Tarkő), Tárd, 
fares, Tarcsa ( Tarcsafalva) a tar (tarka) szóból. Tikod (Tikfalu), Tyúkod 
( Tyukfalu) a tik (tyúk) szóból. Ug (Ugtelek), Uga, Ugra, Ugróc, Ugod, Ukk, 
az ugrin, szláv nyelven, ,magyar’ szónak rövidült alakjából. Uraj, olyan képzés, 
mint Halmaj, az úr szóból. Jelentése a. m. ,úré\ (Hajdanában az úr jelentése 
,vezér’ volt. Úrkuta neve pl. a latin nyelvű oklevélben Vezérkuta.) Voda (Voda- 
falva), Vodad, a ,vod’ szóból.

Magától értetődik, hogy bővesen kerülköznek olyan helyneveink is, melyek 
szlávból vagy németből magyarázható, kis részben ilyen származású, nagyobb
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részben magyar emberek viselte nevekre vezethetők vissza. Szlávból magya
rázható személynevek pl.: Beszprém (később Veszprém) Bihar, Zólyom, Valkó, 
Tihany, Bogyoszló, Szoboszló, Tördemic, németből pl.: Hont, Pázmán, Hahót, 
Rátót, Gút, Igmánd előkelő nemzetségek), Gödöllő, Pécel stb. (Van két fran
cia-vallon eredetű helynevünk is, ú. m. Enyed és Gyán. Tálya neve is francia, 
de nem személynévi eredetű.) Ezeknek magyarázatára most nem térünk ki.

Minden magyar eredettel gyanúsítható személynevet persze még nem tud
tak kielégítően megmagyarázni nyelvtudósaink. Itt van teszem azt Pozsony 
neve. Melich hatalmas fegyverzetével csak annyit tudott kicsikarni belőle, hogy 
sem szláv, sem német, sem ótörök nem lehet s hogy alkalmasint hasonló ma
gyar személynévből ered, mert ilyen személynév a korai régiségben többszörö
sen előfordul. Hogy azonban Pozsony nevének mi az értelme, nem tudjuk. 
Komárom neve sincs tisztázva. Ez az alak minden valószínűség szerint egy ko
rábbi Komor alak m képzős származéka, amire már több példát láttunk. De 
hogy mi a Komár, vájjon a szúnyog jelentésű Komár szláv szóval függ-e ösz- 
sze, melyből éppenúgy válhatott magyar sz. név, mint a magyar szúnyog-ból, 
vagy más eredetű szó lappang-e benne, egyelőre eldöntetlen. Búd-ról, Budá
ról is csak annyit tudunk, hogy szintén sz. név. Ilyen rejtélyes magyar személy
név Sopron is.

Mint már említettük, helyneveket természetesen nemcsak tulajdon, hanem' 
köznevekből is alkotnak, sőt ezek száma sokszorosan nagyobb amazokénál. 
Köznév-helyneveink érthetőleg még több képzetkörből származnak, mint sze
mélyneveink, úgy hogy osztályozásukat meg sem kíséreljük. Vannak pl. vásár
tartó napokról elnevezett helyeink, mint Hetfehely, Keddhely, Szerdahely, Csü
törtökhely, Péntekhely, Szombathely. Számos községünk egyforma foglalko
zású, rendesen királyi szolgálmányos népről kapta nevét. így pl. Dusnok a 
dusnokokról vagy torlókról, azokról a felszabadult rabszolgákról, akik néhai 
uruk lelkiüdvéért misét mondattak s tort ültek. Fonó-ban a királyné fonói, 
Márcadó-bem, márc, azaz mézseradói, Högyész-en hölgymenyét vadászai, Sza- 
kácsi-bem szakácsai, Madar-on (Komárom m.) a király solymászai laktak az 
Árpádkorban. (Madáron még ma is él, az egykori sólyomvadászat emlékeként 
a Sólyomkiáltó domb.)

Ilyen származású falvak még: Ács, Ardó (érdőóvó), Daróc (u. az), Csö- 
szi, Fazekas, Gerencsér, Fonyód, Fonyászó, Lovas, Lovász, Nyerges (nyerges 
lótartó), Szűcsi, Kovácsi, Molnári, Halászi, Hajós, Hódos, Sólymos, Solymár, 
Macskás, Vizslás, ötvös, Páhi (Bör-Páhi), Szántó, Tárnok, Udvarnok, Méz
adó (ma Mizdó Vasban), Vám, Vámos, ör, Lö (Lövő, Lövér, Leveld), Igrici, 
Dobos, Kürtös, Türkös, Sipos, Gajdos. (Ez utóbbiban még 1352-ben is a 
királyúr gajdosai laktak.)

A növényvilággal kapcsolatosak pl. ezek: Almádi, Veresalma, Körivély, 
Szilvágy, Dió, Diód, Mogyoró, Mogyoród, Gyümölcsén, Szedereg, Eger, Eg- 
regy (szláv megfelelői: Irsa, Ilosva, Jolsva), Súlyom, Gomba, Gesztenye, Kó
ród, Kórógy, Tövis, Tövisk, Tövissed, Jegenye, Bodza (Bozza), Cser, Bik, Töl 
(Tölgy), Haraszt, Száldobágy (hárs), Hársad, Harsány (hárs), Cegléd (fűz), 
Mórágy (u. az), Feketefüz, Füzegy, Körös (szláv társa Jeszen), Nyirád, Nyá- 
rád, Szilád, Szilágy, Poprád (páfrány), Sásony (sás), Fenyér, Berek, Ereszt- 
vény (sarjerdő), Erdő, Kerek, Kereki, Kereked (,erdő’, pl. Almakerek, Áltál- 
kerek, Balogkerek, Becskerek, Csip kerek, Somkerek, Kereknek stb.)

A köznévhelynevek kategóriájába tartoznak ezek is: Áj, Ajta, az áj, ,vájJ 
igéből; jelentésük tehát ,száj’, ,völgy’. (Részben ugyanazt jelenti a Szád is.
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összetételben pl. Szádelö, Drávaszád.) Apáca, Apáti, apácák, apátok faluja. 
(Birtokos összetételben Apáca-Szakállas, a nyúlszigeti — ma Margitsziget — 
apácák birtoka Csallóközben. Vö: Piski, Püski, azaz Püspöki, ,püspöké’.) Árok 
(Háromárok, Ároktő), Árki, mesterséges árok-ról, Ásovány ( Ásványtö), ,ásott 
hely’. (Képzésileg is hasonló hozzá az ugyancsak győri Öttevény az önt igé
ből. Jelentése kb. a. m. ,töltött út’.) Arany, Aranyán, ahol aranyat mosnak, 
Aszaló, ahol fát aszalnak, azaz szárítanak. Bél (Bélköz stb.), belső, belől fekvő 
hely. Cséhkút, Csővár a. m. Csehkút, Csehvár. Dengeleg a döngöl-bői. (Ha
sonló képzés Toldalág, ,hozzátoldott’, t. i. birtok). Dombó (tehát Dombó-vár) a 
domb-ból. Fedémes a régi fedém, ,méhkas’ szóból. (A csepeli Fedémesen 
1264-ben a király ,mézadói’ laktak. 1313-ból említik Kaptár-1 Baranyából. Ma 
nincs meg.) Fény a föveny-bői. (jászfényszaru is jászfövenyszaru volt), Fö
veny, Fövenyed. Für, Füred (Fired) a für ( fürj) szóból. (Az 1211-ben emlí
tett tolnai Fürészvölgy sem Fűrészelő völgy — ami akkor még lehetetlen —, 
hanem Fürjészvölgy.) Gát (Csabagáta, Simongáta) az épített vízgát-ról. 
Gyepű a gyepű védőkerítésről, Győr a gyűrű, köralakú erődítésről, Gyülvész a 
gyülekezet-ről, Harangláb, Ház (Kétház, Hadház), Hida (Kehida, korábban 
Kéthida), Hódmezö, Homok, Hosszú, Kenyérsütö, Kápolna, Mester, Pásztor, a 
nevekben lévő közszókból. Keresztyén, a keresztes lovagok faluja, Itó (pl. 
ököriió, ménesitó) a. m. itató. (Párja neki Kenderáttó, ,áztató’,) Kelence a 
kelence, ,méhkas’ szóból. Kemence, fazekas v. más égető kemencékről. (Tár- 
gyilag megfelelnek neki a Pest-e.k, Pestes-ek, a szintén kemence jelentésű bol- 
gár-szláv eredetű, de már a X. sz. első felében magyar közszóvá lett pest-bői.) 
Kenéz (Érkenéz, Zsitvakenéz), Kenézlö, a régi kenéz, ,elöljáró’ szóból. Gya
kori helynév a Keresztár — ma is több van negyvennél —, teljesebb alakban 
Szentkeresztúr. Ez az úr végzetet a Szent-Péter úr, Szent-Mihály stb. úr hely
nevek hatására vette fel. Ugyancsak sűrűn találkozunk a régiségben a Lik 
(Borzlik, Farkaslik, Kötik, Liki varsány és Ireg (Ürög) nevekkel, a barátlaká
soknak használt likakról. (Van Remete helynevünk is vagy két tucatnyi. Bar
lang —  ma Barnag — is van Veszprémben.) Mart (Veresmart), Magas, Ma- 
gasd, Magasi nevében a part, partos fekvés van. Nyárló a. m. ,jószágnyaraló’, 
Parrag (Porrog) a. m. ,parlaghely’. Örem, Örménd, Örvénd, Örmény elsősor
ban olyan helyet jelöl, ahol örmény-nek, kézimalomnak való köveket lehetett 
vágni. A többi között különös az ilyen név, hogy Ponyvád (de van Lepled is), 
vagy Sejt er a sajtár- ból és Te kényé a tekenyö-bői, vagy Kapinya a koponyá- 
ból, azaz merítő kobakból. (Egyéb társaik pl. Kondérvölgy, Légelyvölgy, 
Szökrönvölgy elárulják, hogy ezek eredetileg völgynevek lehettek.) Divatjamúlt 
két szó van Segesvár és Malomsok nevében. Amabban a ,domb’ jelentésű ség, 
emebben a ,falu’ jelentésű sok (síik. Hogy sok — falu, tanúsítja a mosoni 
Lehndorf, mert régi magyar neve Leánsuka volt. A sok van pl. a zalai Raposka, 
régebben Repesoka nevében is.) Sukoró a zsugorodik igéből. (A győri Suko- 
rókat, a hegyet és falukat már a XIII. sz. legelején említik.) Rekesztő, Szegye, 
Vésztő, a rekesz, cége, vejsze halfogó szerszámokból van. Szöny korábbi alakja 
Szövény volt; jelentése a. m. ,sövény’. (Vö: Sövényfalu.) Szurdok a szorul 
szóból származó szoros utat jelent, Tetétlen a. m. TetÖtlen, Ürgeteg pedig az 
ireg-forog ige származéka. (Hasonló képzés: Cser get eg, Forgatag. De ezek 
pataknevek. Lehet, hogy eredetileg Ürgeteg is az volt.)

Egyelőre legyen elég ennyi helynéverdőbeli sétánkból. Hisszük, hogy e 
rövid utunk is hasznos volt, főképpen abból a tekintetből, hogy ezt a mi ma
gyar erdőnket még jobban megszerettük.
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ÚTO N A TÁ VO LK ELET FE L É .
Irta P. Koch István, S. /. (Kína).

Singapore.

Az egyenlítő közelségéhez mérten kellemesen „hűvös” (32° C) őszi dél
utáni sétára nyílt alkalmunk. Minthogy jobban érdekeltek az emberek, mint a 
kertek és paloták, ismét gyalog vágtunk neki a városnak. A misszionárius er
szénye különben is az apostolok lován való csatangolás mellett szól. így azután 
kölcsönösen megmosolyogtuk egymást, amikor a város utcáit róva pincéreink
kel találkoztunk, akik most kihasználva a néhány órás pihenőt, egy-egy riksá
ban fejedelmi kényelemmel elnyujtózva élvezték a város látnivalóit.

Csak úgy vaktában vágtunk neki a városnak. Először a raktár és műhely- 
városba tévedtünk. A rézbőrűeket leszámítva minden színű ember szaladgál en
nek a nemzetközi vásár-városnak az utcáin. Leggyakoribb járműve az „ember
konflis”, vagy ahogy az európaiak általában nevezik, a riksa. Fásult képű ku
lik vonják hosszú ritmikus lépésekkel. Ezekben a fejlett, modern kikötővárosok
ban persze a riksák is elegánsak. Csillog-villog rajtuk a sok nikkelezés, aceti
lénlámpa kétoldalt, taxaméter, fényesre tisztított sorszámtábla nem hiányzik 
róluk. Ezer év előtti kollégáik valószínűleg mégsem irigyelnék meg őket. Ezek 
már többnyire nem a maguk urai, hanem valamely gazdag vállalkozó sanyarúi 
fizetett alkalmazottai.

A nyakunkban függő misszionárius-kereszt egész sereg barátságosan vi- 
gyorgó bennszülöttet csal közelünkbe. Nem igen értjük meg egymást, csak egy- 
egy keresztény kifejezésből és a ruhájuk alól előkotort érmecskéböl értjük meg, 
hogy katolikusok ők is, akik örömmel üdvözlik az átutazó hithirdetőt.

A falakon mindenütt óriási plakátok, jórészüket már hazulról is ismerjük. 
Minthogy a Ford és egyéb jól ismert világcégek nagy raktárházai nem sok ér
dekességet nyújtottak, a kínai negyed felé vettük utunkat. Annyi titokzatos rém
históriát hall otthon az ember a keleti városok kínai negyedeiről, hogy szinte 
meggondoltuk, bemenjünk-e. Megkockáztattuk, miután más fehér emberek is 
mutatkoztak az utcákon. Itt azután egy kis csalódás ért. A hírhedt, sötét siká
toroknak híre-hamva sem volt. Szakasztott mása a mi régi Tabánunknak, csak 
éppen síkságon terül el. A főbb útvonalak kifogástalan aszfaltburkolatán simán 
gurulnak a riksák és a Ford-autók. Üzlet-üzlet hátán, mint otthon a Váci utcá
ban. Persze nem olyan csillogók, sőt többnyire hamisítatlan keleti bazárboltok, 
amelyek az utca felé egészen nyitottak. Nem is kell belépni, hogy az ember át
tekinthesse az egész árulistát. Itt egy priccsen elterült mandulaszemű uraság 
fejét borotválja az utcai borbély, amott négy ráncosképü öregúr guggol a tea
ház előtti kőverandán és veti a kockát. Benn talán jó pénzért az ópium gyönyö
reivel is meg lehet ismerkedni. Majd valami fülszaggató állatias ordításra le
szünk figyelmesek. Nem történt egyéb, csak az inasát vagy a fiacskáját képelte 
fel valamely termetes nagysága, mire a kicsike eddig soha nem halott mekegő 
ordítással szórja fejére az átkot. Itt ütött meg először a pogányság szele . . . 
Szegény gyermekek . . . már gyermekkoruk szívtelen robotban és szeretetlen- 
ségben telik el. Sohasem fogom elfelejteni azt a hangot. Hosszú évek fájdalma 
és keserűsége áradt belőle.

Sanghajban és Kína belsejében rájöttem, hogy ez a kínai negyed nem az 
igazi Kína képét nyújtotta. Az épületek jórésze szintén stílustalan európai há
zacska volt. Majdnem mind lábasház, alattuk megy a gyalogjáró. Az üzletek 
kirakataiban minden praktikus nyugati árucikket fel lehet fedezni. Egy órás-
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és fényképészüzletben filmet kerestem. Nem kis meglepetésemre a legfrissebb 
csomagolású Agfa filmet adja át a kereskedő, aki még az angolt is elég tűrhe
tően beszéli. És a számla . . . felét sem teszi ki annak, amit Budapesten kérnek 
ugyanazért. Singapore különben a korlátlan szabadverseny folytán a világ 
egyik legolcsóbb piaca. Úgy látszik sok idegen fordul meg a kínai városrészben, 
mert.majd minden száz lépésnyire egy-egy pénzváltóüzletbe botlottunk, amely
nek ajtaján a legújabb napi árfolyamok vannak felkrétázva.

Közben egy könnyed ívelésű kínai púposhídon vezet át az utunk. Alatta a 
szennyes és bizony nem valami illatos vízen egyik bárka a másik hátán. Egyik 
jobban megrakodva, mint a másik. Alig látni a vízből egy-egy kis foltocskát. 
A csatorna partja úgylátszik már nem olyan „előkelő” városrész, mint a fő
utca, mert a házak között kifeszített zsinegeken úgy leng a sok mosott fehér
nemű, mint bárányfelhők a tavaszi égen. Tehát ezek még használnak fehér
neműt és mossák is . . . JHa nem látnám a sok ferde szemet, nem is hinném, hogy 
kínaiak laknak itt. De az üzletek kizárólagos kínai felírásai is biztosítanak róla, 
hogy kínaiak között járunk.

Az utca végén tágas angolparkba kerülünk, melynek árnyas pálmái között 
szép angolgót stílusú templom tornyai kandikálnak felénk. Na, végre egy ka
tolikus templom! Ismét csalódtunk. A templomban nem volt öröklámpa, noha 
egészen katolikus jellegűnek látszott. Sőt a templomajtón kifüggesztett gyónási 
rend és a falakon látható szobrok is katolikus templomot sejtettek. Végül az 
előcsarnok könyvespolcán levő erősen használt zsoltároskönyvek eloszlattak 
minden kétséget. Az anglikán „High Church” templomába kerültünk, s ez 
tudvalevőleg sok mindent visszahozott az anglikán egyházi életbe, amit az an
gol egyházszakadáskor a katolikus szertartásokból kiküszöböltek a hitújítók. 
Kedves hazai reminiscenciákat ébresztett fel bennünk a templomajtón kifüg
gesztett újságból kivágott kép, amelyen a budapesti Szent István-napi kör- 
rnenetet láttuk. Lám, még ide is eljut a mi felemelő nemzeti körmenetünk híre. 
A templom-park mellett ismét kikötőrészletre bukkantunk. Jó messze esik attól 
a helytől, ahol mi kikötöttünk, de úgylátszik ez az igazi kikötő, mert a leg
különfélébb tengeri jármüvek erdeje borította a vizet. A part egyik szép tágas 
sétányán valami angol hősiemlék karcsú obeliszkje szökken a magasba a ter
jedelmes pálmaligetből.

Innét még jó háromnegyedórára volt szükség, amíg az angolok város
részén át megtaláltuk a mi kikötőnket. Ott volt azután látnivaló! Az összes 
nyugati és keleti országok árucikkei tárultak a szemünk elé a földön kiteregetve. 
A portékájuk mellett guggoló hinduk és kínaiak szinte a földre húzzák az em
bert, ha csak egy pillantást is vet az árujukra. Egyik a másikat licitálja lefelé. 
Már az első kérdésre is szinte nevetséges árakat mondanak, amelyeket egy kis 
ügyességgel még egyharmadára lehet lealkudni. Pl. egy hatalmas porcellán- 
csészés japáni thermosz-palack első ára 5 líra (reális átszámítás szerint körül
belül 2 pengő); kitűnő trópusi sisak ugyanannyi. Egy-egy férfi trikóing kb. 
80 fillér, zokni 15-—20 fillér. A hajó utasai hatalmas vásárokat csaptak. Jól 
megpakkolva, erőnek erejével elnyomott mosollyal hagyták el a jól nyélbeütött 
üzletek szinterét, hogy a boltos valahogy észre ne vegye, hogy mennyire falnak 
állították. Amazok pedig ugyanazzal a mosollyal néztek távozó európai klien
seik után, akiket ily kitűnően sikerült „becsapni”. Pedig tény az, hogy sok kifo
gástalan minőségű dolgot lehet náluk vásároni.

A kiadós séta és a polyglott vásárkötés után alaposan elfáradva a pénz
halászok mutatványaiban gyönyörködhetett az utassereg. Valóban nem utolsó
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A Singapore! kínai negyed egyik utcája.

látvány, amint ezek a fickók lélekvesztőikből a lehulló pénzdarabok után vetik 
magukat és pillanatok alatt felbukva, foguk között villogtatják az utasok obu- 
lusait. Jól megfigyeltem a műveletüket. Lehettek vagy harmincán. Félóra alatt 
hármat fedeztem fel, akinek nem sikerült a pénzt kihalászni. Pedig ugyan csak 
hullottak a pénzek. Az angolok voltak a legtiszteségesebbek, mert jó indiai 
pénzeket szórtak le, többnyire ezüst vagy nikkel pénzek voltak. A németeket 
viszont több ízben megfigyeltem, hogy itt hasznavehetetlen idegen, vagy leg
alább is rézpénzeket dobáltak le, nem egyszer a nobilis jótevő nagy bosszú
ságára, mert ezeknek a fickóknak pompás szemük van és már a levegőben is 
felismerik néha a csalafintaságot és hagyják a pénzt szépen a tenger fenekére 
szállni. A legtöbb pénzt egy festeni való testalkatú legényke és egy töpörödött, 
őszbecsavarodott aggastyán kapta. Az utóbbi kényelmesen szivarozgatva várta, 
míg int valaki neki. Amint a pénz lerepült, nyugodtan fogja a szivart, parazsá
val befelé a szájába veszi úgy, hogy a másik vége sem áll ki a szájából és 
nyugodtan lebukik a víz alá. Egyetlen pénzdarabkát sem veszített el. Előkelő 
gesztussal lélekvesztőjébe hajítja a pénzt, majd kiveszi a szivart a szájából 
és főúri nyugalommal fújja a füstöt a tapsoló utasok felé. Ennek a pénzhalá
szatnak persze van egy titka. A lehullott pénz -— amint a lenyugvó Nap meg
világításában kellő helyről jól lehetett látni — nem egyenesen siklik a fenék 
felé, hanem lassú billegéssel bukdácsol alá, mint ahogy a pilóták bukfencezte- 
tik a gépüket a levegőben. — Az utasok nem kis derültségére fedezi fel valaki, 
hogy ezeknek a csokoládészínű embereknek a talpa épen olyan rózsaszínű-fehér, 
mint a maszületett európai gyermek bőre. Itt hallottam először azt is, hogy 
ezek a színes emberek époly fehérnek születnek, mint mi, csak néhány hét 
múlva színesedik el a bőrük.

A köteleket már eloldozták és jó néhány méternyire eltávolodott a hajónk 
a parttól, amikor egy kétségbeesett kiáltásra rohan mindenki a parti oldal felé. 
A parton egyik hölgy utas emelgeti fehér ernyőjét a magasba, — de hiába.
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A hajó kérlelhetetlenül távozik. Szerencsére előkerül egy kikötő-tiszt, aki csak
nem erőszakkal hurcolja magával a szinte eszméletét vesztett utast a távolban 
ringó bárkák felé. Három-négy perc múlva utánunk iramodik egy hivatalos 
motorbárka, rajta a megmentett utassal. Persze az egész utasgárda ott feke
téink a fedélzet-korlátnál, mikor lekésett kollégánkat felsegítik a matrózok a 
billegő kötélhágcsón. Semmiesetre sem kívánatos egy vadidegen hátsóindiai 
városban ismerősök, pénz és poggyász nélkül lemaradni. De az sem kívánatos, 
amit még a mi visszatértünkkor megfigyeltem, hogy távollétünk alatt a hir
detőtáblán egy órával előretolják az indulás időpontját.

Singapore után láttam a legszebb holdas éjszakát a tengeren. Szinte a 
mesebeli tengeri tündéreket várja az ember, amikor a nálunk sohasem tapasztalt 
gazdagsággal leomló holdfényben lágyan ringó hullámokat elnézi. A fény olyan 
erős, hogy néha szinte a tenger kékségét is látni lehet, melybe elvegyül a játszó 
víztükörben szerteszéjjel visszatükröző holdfény ezüstje. A hajó tövében vilá
gító halacskák sütögették ki batériáikat a birodalmukba tolakodó fehér kolosz- 
szus ellen. Ha gondolkodni tudnának, bizonyára nagy megelégedéssel köny
velnék el, hogy milyen sebes iramodással menekült el közülük a dübörgő, za
katoló hatalmas szörnyeteg.

Singapore után észak felé vettük utunkat. Az egyenlítőtől most már mind
jobban távolodván, abban a reményben ringattuk magunkat, hogy az út utolsó 
szakasza valamivel hűvösebb és háborgástól mentes lesz. Hiszen a „Csendes” 
óceánon járunk... Az első délelőtt valóban gyönyörű volt. Ha a szúró Nap elől 
az árnyékba menekültünk, szinte az Adrián képzeltük magunkat. Azonban 
ember tervez, tenger végez. Délután ólmos szürkeség vonta be a különben 
derűs, napsütéses eget. Este még megkockáztatta a legtöbb utas, hogy a nyi
tott ablakon beáramló hűvöses szellőben ringassa magát álomba, ez azonban 
nem sokáig tartott. Kalandos éjszakánk volt, ha kellemesnek nem is épen mond
ható. Először az eső porzott be a szélfogón. Sebaj, fordítunk egyet a kürtőn 
és ismét Morpheus karjaiba temetkezünk. Itt az egyenlítő közelében még vize
sen sem kell meghűléstől tartani. De a huncut Morpheus ezúttal durcás volt és 
ringatni kezdte az ágyat hosszában, aminek a következménye a kevésbbé altató 
jellegű szánkózás az ágy hosszában. Ezt is meg lehet szokni. A megszokás 
azonban ismét rövid éltűnek bizonyult, mert egy édes pillanatban akarva, nem 
akarva, tengeri fürdőt vett az ablak mellett gyanútlanul szunnyadozó. Nem 
marad más hátra, mint az átázott fehérneműt félretéve a puszta sodronyra terí
tett takarón tenni még egy kísérletet, mert a most már bezárt ablak mellett 
még ez is túl melegnek bizonyult. A kísérlet nem sikerült. Nem maradt más 
hátra, mint a fedélzet. Ott meg az ember arcába fújó szél és a hullámok kelle
metlen sistergése és a hajó oldalán való dübörgése tette rá a koronát ennek az 
álmatlan éjszakának a gyönyöreire. A következménye persze nem maradt el. 
Másnap az étterem vendégei fogyatkozni kezdtek és úton-útfélen mélabús, sá
padt tekintetekkel találkozott, akinek még kedve volt a hajón egy kis körsétát 
tenni.

Honkong.

A következő éjszaka sem volt kellemesebb. Honkong előtt végre csende
sedni kezdett a tenger. A hajó fülledt belsejéből minden épkézláb ember a fe
délzetre menekült, ahol a hűvös esti szellő kellemes alvást ígért. Most meg a 
hűvös éjszakai harmat húzta át a számításunkat. Néhány óra alatt átázott ru
hákkal eltünedezett a fedélzet népe. Pedig most érdekes kép következett. A 
hajó csavarjai lehalkultak, hogy szinte azt hitte az ember, hogy valami látha
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tatlan kéz vonja magával nesztelen siklással az elcsendesedett hajót. Valami 
keskeny tengerszorosban siklottunk előre. A sűrű felhők csaknem koromsötét
ségbe vonták a különben holdvilágos eget. Jobbről-balról egzotikus alakú ala
csony hegylánc fogta közre a tengerszorost, mintha lekuporodott gnómok figyel
nének zsákmányukra. A kínai halászdzsunkák ormótlan, lepkeszárnyú alakú 
vitorláikkal nesztelenül siklottak jobbról-balról, mind sűrűbb rajokban. A sok 
rémhistória, amit otthon Kínáról olvastunk, mind felelevenedett a sejtelmes 
éjszakában és szinte minden pillanatban azt vártuk, hogy a dzsunkák körülzár
nak és megadásra szólítanak fel. Nemsokára az egyik távoli hegycsúcson fény
jelek villantak fel. Percekig villogtak a jelek, azután választ várva elnémultak. 
Majd újból kezdődött a villogás. Már jó félórája ment így, mire nagy derült
ségünkre észrevette az egyik utas, hogy a mi parancsnoki hidunkkal váltja a 
jeleket a titokzatos fényforrás. így azután nem okozott különösebb ijedelmet, 
mikor egy karcsú motorcsónak halk búgással mellénk siklott és egy sötét alak 
fürgén felkapaszkodott a lelógó kötélhágcsón. Valószínűleg a révkalauz volt. 
Rövidesen kitágult a tengerszoros torka és szinte Velence előtt képzeltük ma
gunkat, a parti lámpafüzérek ezernyi fénypontja szelíden ringó fénycsíkokat 
küldött felénk a víz tükrén.

Mire a kikötési manőverezés véget ért, megpirkadt az ég alja és a kikötő 
pazar változatosságú hajóerdejéből az egyik óceánjáró kürtjéről felénk kiáltó 
óriási német horogkereszt eszünkbe juttatta, hogy még itt sem szabadulhatunk 
a meghasonlott Európa békétlen szimbólumától.

A fedélzeten érdekes vendégünk volt. Széles mosolyra nyílt arccal, ma
gyaros üdvözlettel sietett elénk honfitársunk: Kapcár József, valamikor buda
pesti rendőrtisztviselő, jelenleg hongkongi szaléziánus hithirdető. A Piani érsek

Singaporei partrészlet.



74

úr fogadására kisereglett szaléziánusokkal jött, aki kedves figyelemmel mind
járt hozzánk küldte; honfitársak vagyunk, hadd örüljünk egymásnak. Hama
rosan kisült, hogy a mi kedves vendégünknek különös szerencséje van a leve
lekkel. Mint rendesen, most sem értettük meg egymás nevét a bemutatkozásnál 
és így egész gyanútlanul közlöm vele, hogy egy sanghai-i magyar szaléziánus- 
nak is hozok levelet. Érdeklődésére felhozom a levelet kabinomból, mire nagy 
kacagással jelenti ki, hogy ő a címzett, aki időközben már ide költözött Sanghaj
ból. Az elmúlt évben ép ily véletlen folytán Sanghajban kapta meg a számára 
Honkongba címzett levelet, amit tavalyi pátereink elfelejtettek itt számára ki
küldeni.

Utitársaink legnagyobb része okosabbnak tartotta, ha a hongkongi néhány 
órát alvásra használja fel, mert ki tudja, milyen lesz ezután a tenger? Magam, 
sajnos, nem így gondolkoztam. Kapcár főtisztelendő úr szíves kalauzolásával 
néhány órás csatangolást végeztünk a városban, melynek európaias jellegű 
városrésze, az öblöt szegélyező egyik hegynek északi lejtőjén pálmaligetben 
elszórt villák képét nyújtja. Azonban az északi lejtő árnyas pálmái alatt is a 
párával túltelített levegő kegyetlenül kifárasztott a három álmatlan éjszaka után. 
így azután örültem, mikor ismét a kabinban találtam magam. Ezeknek az 
expresszhajóknak gyorsaságuk mellett megvan a nagy hátrányuk, hogy a 
néhány kikötőben, ahol megállnak, néhány rövid órácskát töltenek csak és így 
nincs alkalma az utasnak kipihenni a tenger viszontagságait és kipihent fővel 
élvezni a sok ritka látványosságot. A hegy oldalában megnéztük az ír jezsui
táknak két évvel ezelőtt megnyílt angol tantervű reálgimnáziumát, mely két év 
alatt 900 kínai ifjút toborzott a tantermekbe. Ezek a kis fehérruhás legénykék 
hihetetlen figyelemmel és szorgalommal kísérik tanáraik előadásait, amit azután 
ugyancsak a tantermekben hangosan emléznek. A kínai mindig hangosan tanul. 
Magyarázata az, hogy az új anyaggal ismét és ismét új írásjegyeket is kell 
emlékezetükbe vésniök. Azt pedig úgy könnyítik meg, hogy a tanár által előre
olvasott mondatot dallamos melódiához kötve szakadatlanul ismétlik és így az 
előttük levő írásjelek képe lassankint belevésődik emlékezetükbe. Természete
sen a mindennapi egy-két óra írásgyakorlat sem hiányozhatik a kínai iskolák
ból, legyen az bár felsőbb középiskola. így bizony a mi fogalmaink szerint 
még az érettségire készülő diákok is az ábc-nél tartanak. A középiskola végez
tével 5—7000 írásjelet tudnak a szorgalmasak. Ezzel szépen boldogulnak a 
mindennapi életben. Állítólag nincs olyan kínai, aki nyelvének 42.000 írásje
gyét tudná. A legműveltebbek is alig viszik 15.000 fölé. így azután tény az, 
— az európaiak nem kis mulatságára, — hogy a kínaiak, még a tanárok is. 
állandóan szótárral kezelik saját nyelvüket. — Amilyen nagy kultúrfékező ez a 
kínai írásmód — mert rengeteg idő és energiapocsékolást jelent az oktatás
ban, — ép oly hasznos politikai szempontból. A főbb kínai nyelvterületek között 
olyan különbség van, mint az olasz, francia és spanyol nyelv között. Hogy mégis 
egy nemzet érzése van meg közöttük, annak egyik főoka a teljesen egységes 
írásmód, mely csakis a fogalom- és nem a fonetikus-írás mellett lehetséges. 
A kínai írást Peipingtől Hongkongig minden kínai el tudja olvasni és megérti, 
noha más és más a kiejtésük; annyira más, hogy a távoli vidékek legművel
tebbjei sem értik meg honfitársaik nyelvét, külön stúdium nélkül, ha azt be
szélni hallják.

Hongkongban ugyan még a kínai negyedben is elég nagy a közbiztonság, 
mégis azt ajánlották, hagy papi talárisban nem ajánlatos az ottani csatangolás, 
mert itt erősen érzik Canton (ők Kwantung^nak mondják) közelsége, ahol a
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Hongkongi partrészlet.

kormány hosszú éveken át erősen favorizálja a bolsevizmust. Így a pap köny- 
nyen inzultusnak teszi ki magát a bennszülöttek között.

Tájfun.

Sokat hallottam otthon a tájfunról, mely a Csendes óceán réme, és sok 
emberéletet követel áldozatul. Utunk utolsó szakaszán hozzá is volt szeren
csénk. Még a délelőtt folyamán elhagytuk Hongkong kikötőjét. A tenger hullá
mos volt, de mérsékelten, és az ég derült lévén, reményünk volt most már nyu
godt útra. Az éjszaka még nyitott ablaknál aludhattunk. Másnap már erősen 
növekedtek a hullámok. Estefelé titokzatos mosollyal állít be cameriérénk valami 
éktelen nagy kulccsal, miután már délelőtt összeszedték az összes szélkürtőket.

— Mi a szándéka?
— Az ablakot kell bezárni!
— Sohase fáradjon, majd mi magunk bezárjuk.
— Az nem elég — jegyzi meg, miközben hamisan mosolyog. Valóban ék

telenül rácsavarja az ablak csavarjait.
— De hát így nem tudjuk kinyítani, ha nagyon fülledt a levegő!
— Hisz ép azért zárjuk így be. Különben nem győznénk a becsapott hullá

mokat kimeregetni.
— De hát így rettenetes meleg van itt benn — és a hullámok nem olyan 

nagyok!
— Sajnos, nem tehetek másként. A parancs, parancs!
— Még nagyobb viharra számítanak!
— Sajnos, úgy látszik...
— Honnét tudják?
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— Az önök padréi jelentették Zikaweiből.
Erre már megrökönyödünk.
— Csak nem tájfun?
— De úgy látszik igen...
— De hát akkor miért nem megyünk vissza Hongkongba?
— Arra nincs már szükség manapság. Pontosan tudjuk a tájfun útját és 

a magját elkerüljük.
Tehát ezt is megtapasztaltuk. Az éjszaka már túltett minden eddigi viha

ron. A kabinban a hajó falához csapódó hullámok dörgése lehetetlenné tette 
a pihenést. A fülledt meleg ellen az összes ventillátorok sem nyújtottak eny
hülést. így ismét csak a fedélzet maradt menedékül. Ez alkalommal már a hu
mor sem segített, néha épp a legbizonytalanabb pillanatokban tette próbára 
rekeszizmainkat egy-egy bizarrul elkeseredett vicc. A helyzet minden émely- 
gőssége mellett sem tudtam mosoly nélkül megállni, mikor a folyosókon lépten- 
nyomon szellemmé fehéredett alakokkal találkoztam, amint a hajó egy-egy erő
sebb bedűlésénél kétségbeesett bizakodással kapaszkodtak a tükörsima falakba. 
A lépcsőkön felfelé haladva újfajta érzés szállj a meg a mélabús vándort, ami
kor a hajó lesiklik egy-egy hullámvölgybe és az ember azt érzi, hogy elveszti 
a súlyát és egy helyett hármat lép fölfelé a lépcsőkön, hogy a következő pilla
natban — amikor a hajó emelkedni kezd — ólommá váljék minden tagja, me
lyet alig bír emelni.

A fedélzeten még nem veszett ki a humor és harsány kacagás kísérte, mi
kor egyik-másik utas kétségbeesett támolygással hagyta el nyugágyát hogy a 
kabinban próbáljon szerencsét. Akik azt már megtapasztalták, diadalmasan 
csaptak le a megürült helyekre. Mert ezek a használható helyek is mind keve- 
sebbedtek. Egyik sarkot a másik után öntötte ki egy-egy sós zuhatag, amit a 
feltüremlő hullámok taréjáról a szél a nyakunkba zúdított. A legbiztosabbnak 
mégis az bizonyult, hogy egy lehetőleg a szélnek erősen kitett fedélzetrészen 
lehetőleg szétterpesztett lábakkal sétál az ember és igyekszik elterelni a figyel
met a megingott egyensúly-érzetről. Időnkint egy kis pihenésre leül az ember, 
amikor is fejét nem tartja szabadon, hanem a falnak támasztja, hogy azután 
újra kezdje a sétát, míg a kimerültség nem biztosítja az alvás sikerét. — Semmi 
esetre sem tanácsos a hajó elején vagy végén belenézni a hullámok által tá
masztott vízüregekbe, melyekbe úri nyugalommal siklik bele a hajó orra. Natura 
berret vacuum . . . Tehát nem kell nézni a vákuumot és talán sikerül elkerülni a 
bajt. Nekem ezúttal is sikerült, noha jó két napig tartott a tánc. A Formóza előtt 
már valósággal táncolunk, amihez a zenét az árbockötelek között keservesen 
vijjogó és az építménysarkok körül a szó szoros értelmében üvöltöző szél adta 
a zenét.

No de nem untatom az olvasót tovább. Elég annyi, hogy a fedélzeten ,,meg
fogyva és törve is” beérkeztünk a Jang-dz-gyiang torkolatába. A tenger színe 
már fél nappal előtte zöldre, majd sárgára vált a folyó elvegyült vizétől. És mi
kor hajónk szépen megfeneklett, akkor tudtuk meg, hogy már régen a deltában 
vagyunk, noha szárazföldnek nyoma sem volt a láthatáron. A vihar miatt meg
késve, elszalasztottuk a dagályt és így hat órát vesztegeltünk a deltában; így 
ismét nem volt zavartalan az örömünk a most már csendes víztükör békéjében. 
Késő éjszaka lesz, mire partot ér a lábunk és átesünk a vámvizsgálat kelle
metlenségein.
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IRODALOM .

Zboray Ernő: Tizenöt év láva szigetén. Budapest, 1936. 8° 315 1. 106 
eredeti fényképfelvétel. Kiadja a Kir Magy. Természettudományi Társulat. 
Ára tagoknak 9 P, idegeneknek 12 P.

Zboray Ernőt nem kell olvasóinknak bemutatni. A Földgömb több alka
lommal közölte keletázsiai tárgyú, érdekesen megírt, mindig változatos tartalmú 
cikkeit és így olvasóink maguk is megállapíthatták, hogy Zboray éppen olyan 
elevenen tudja forgatni a tollat, mint amilyen élesszemü megfigyelő. A Termé
szettudományi Társulatot is valószínűleg éppen az író különleges képességei 
késztethették arra, hogy bizonyos mértékben szakítson — az ő személyével 
kapcsolatban — hagyományos szokásaival, amikor Jáváról írott könyvének ki
adására elhatározta magát.

Zboraynak mulatság, sport az írás. Napi fárasztó munkája után bizonyo
san azért ül le az íróasztalhoz és azzal a titkos gondolattal ragadja meg a 
tollat, hogy anyanyelvén messze elhagyott szeretteivel elbeszélgethessen, azok
nak tapasztalatairól, új benyomásairól beszámoljon. Ez a lélektani helyzet lehet 
az oka annak, hogy olyan nagyszerűen választja ki a jávai idegen világból azt 
az anyagot, amelyik az átlagembert leginkább és legjobbn érdekelheti.

Vaskos könyvének mondanivalóit tizenkét fejezetben zsúfolta össze, de 
ezek a fejezetek csak laza keretek s arra vannak szánva, hogy a mozaikszerűen, 
estékről-estékre összeírt anyagot valamiképen összefoglalják. A keleti utazás 
lehetőségei; a fehér ember élete a gyarmati városokban, az ültetvényeken; a 
bennszülöttek, a velük összefüggő sok-sok érdekes kérdés: szokások, legendák, 
az élet, a varázslat, művészet, nyelvek; az állat- és növényvilág, stb. fejezetek
ben és alcímeiben kapásból kerülnek sorra a legérdekesebb élmények és meg
figyelések. A rendszerességre való törekvés csak látszat, de sokkal jobb is így 
ez a könyv, amelyiket nem sorozhatunk a rendszeres földrajzi, néprajzi, stb. 
munkák csoportjába, de viszont sokkal több élet és lélek lüktet benne, mint a 
hasonló természetű rokonmunkák gépszerüsített rendszerességében.

Úgy olvastatja magát ez a könyv, mint egy érdekfeszítő regény, tünemé
nyes gyorsasággal futunk át rajta. A sok szebbnél-szebb kép nagyon megvilá
gítja és kiegészíti a szöveget. A képek túlnyomó többsége a szerző saját 
felvétele. Ezt a könyvet szerető, melegszívű magyar ember írta a magyar em
bereknek. Jól megírta, zamatos, színes magyarsággal és mi, akik a kezünkbe 
vehetjük, köszönjük a szerzőnek fáradozását és köszönjük a könyv kiadójának 
áldozatkészségét. Nagyon nagy kár lett volna, ha ez a könyv elmaradt volna a 
magyar közönség olvasóasztaláról.

Szépséghibái alig akadnak a könyvnek, de azért kötelességszerűen meg
említjük őket. Az egyik csoportról a Természettudományi Társulat főtitkára az 
előszóban is megemlékezik. Ez a helynévírás kérdése. A fonetikus írásmód ösz- 
szekeveredik a hollandi írásmóddal és az avatatlan nehezen juthat a nyitjára, 
hogy melyik a helyes. Népszerű munkában elsősorban a fonetikus írásmódot 
kellene használni és utána zárójelben kellene csak feltűntetni a hivatalos, hol
landi írásmódot. A másik hiányt az olvasók valószínűleg még jobban nélkülözni 
fogják. Egy ilyen természetű távoli vidékekről szóló könyvben sohasem szabad 
elmaradnia egy jól elkészített térképvázlatnak. Nagyon nagy könnyebbség az 
az olvasónak, ha a könyvben ugyanolyan helynévírással, amilyent a könyv hasz
nál, térképet is talál, mert azt a jó áttekintést nyújtó, megfelelő részletességű 
magyar atlasz hiányában gyakran nélkülözi. K. A.
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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 ír népszámlálás eredményei.

Írországban 1936 ápr. 26-án népszámlálást tartottak. Az ország lakos
sága 2,965.854, a fővárosé, Dubliné 467.691. A lakosság az utóbbi tíz évben 
0.2%-kal csökkent. P. J.

Kimerült a Namur szénmedence.
A híres belga bányavidéken működő tíz társulat közül már csak három 

bánya van üzemben: Tamines, Falisolle és Stud Rouvray. Szakkörökben elter
jedt vélemény szerint ezek is rövidesen megszűnnek működni. /. 5.

Spanyolország olajtermelése.
A Föld 1935. évi olivaolajermelésének 48%-a Spanyolországból került ki. 

Az országnak abban a részében, amely a Salamancától Soriáig és innen egye
nesen északra húzott vonaltól délre és keletre fekszik, mindenütt megterem az 
olajfa, de a legtöbb a Sierra Nevada és Sierra Moréna közt elterjedő vidéken: 
Andalúziában, Jaén, Cordoba és Sevilla környékén él. Itt a folyók alluviuma, 
a homokos, meszes, márgás talaj és a meleg, száraz, kevés széllel és faggyal 
jellemezhető éghajlat nagyszerűen megfelel az olajfatermelésnek. A lakosság 
jóléte pedig teljesen az olajterméstől függ. Spanyolország olajfeleslegét Olasz
ország, az Egyesült Államok, Argentina és Cuba vásárolta meg. Az olasz piac 
a legutóbbi években bizonytalanná vált, mert a görögök veszedelmes verseny
társnak léptek fel, az 1930—32. években Olaszországba irányított olajexport
juk megnégyszereződött. A spanyol kormány az olaj minőségének és az érté
kesítés lehetőségének fokozására szabályozta az olajbogyó aratásának, szállí
tásának és sajtolásának módját és megtiltotta, hogy az országban főzés céljára 
olívaolajon kívül másfajta olajokat vagy zsiradékokat hozzanak forgalomba.

P. /.
Bulgária vasércíelepei.

Az elmúlt évek folyamán több jelentős bányászati felfedezés (főkép szén 
és réz) történt az eddig ásványkincsekben aránylag szegénynek tartott Bulgá
riában. A közelmúltban két helyen is jelentős vasérctelepre akadtak. A török 
határ közelében fekvő Elchovon 60%-os, az ország északi részén fekvő Ber- 
kovica mellett 70%-os vastartalmú érc fordul elő. Tekintettel a leletek fontos
ságára, a kormány bizottságot alakított és az a miniszterelnök vezetésével a 
helyszníre kiszállva tanulmányozta a kiaknázás lehetőségeit. Bulgáriában be
látható időn belül nem tudnak üzemképes vaskohót létesíteni s így az a terv 
alakult ki, hogy a nyersanyagot a Dunán szállítva cseh és német kohómüvekben 
fogják feldolgozni. /. S.

Sarki múzeum Leningrádban.
Az orosz Arktisz Intézet az 1922. és 1932-ben tartott időleges kiállításai 

után 1936-ban nyitotta meg állandó jellegű sarki múzeumát. Az intézménynek 
két főosztálya van; az elsőben a Sarkvidék növény- és állatvilágát, a második
ban a fölfedezések történetére vonatkozó emlékeket, maradványokat, képeket, 
modelleket, térképeket gyűjtötték össze. P. /.
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Uj aranymezők a Szovjet területén.
Az „Ural-Soloto” tröszt egyik ez évi geológiai expedíciója Tagil kerület

ben magas aranytartalmú homokrétegre bukkant. A részletes vizsgálatok folya
matban vannak. /. 5.

Philby legújabb arábiai utazása.
H. St.—J. Philby, a híres Arábiakutató, az elmúlt nyáron újra nagy uta

zást tett. Május 19-én indult el Ibn Szaud asairai táborából és a Mekkából dél
felé vezető karavánúton haladt Abháig, Asszír fővárosáig. Itt egyhetes pihenőt 
tartott a környéket térképezve és néprajzi adatokat gyűjtve. Június 26-án Ned- 
zsránba érkezett és ennek vidékén közel egy hónapot töltött kutatásokkal. Július 
24-én a himiariták régi fővárosába, Sabvába jutott, tanulmányozta, felmérte, 
térképezte a romokat, főleg Asztarte híres templomát. Aug. 17-én ért Sibamba 
és innen két kirándulást tett Szejun és Terimbe. Majd Sirbe és az Indiai óceán 
partján épült Makallába jutott. Itt befejezte kutatásait és már ismert úton tért 
vissza Ibn Szaud birodalmába. Útjának legjelentékenyebb eredményei a Asaira- 
Sabva útvonal térképezése és a régi himiarita város feltárása. P. J.

Ward felfedezései Tibetben.
Kingdon Ward a Himálaja legkevésbbé ismert délkeleti részét kereste fel 

Buthantól keletre. Az Asszam síkságról kiindulva átkelt a hegység legmagasabb 
láncán, sűrű dzsungelén, majd ligetes mezőkön át ereszkedett le a Bramaputhra 
völgyébe. Bejárta a Bramaputhráig és innen északra a kína-lhaszai útig elte
rülő vidéket, a Po-Yigrong folyót forrásáig követte. Kutatásainak eredménye
képpen a vidék térképét a következő változásokkal kell majd megrajzolni: 
Luguthang helység nem a Mago, hanem a Luguthang folyó mellett fekszik. 
Az említett két folyót keskeny, magas hegylánc választja el egymástól, a Lugu
thang egyenesen a Tavangba ömlik. A Po-Yigrong a Lochen La hágóról ered, 
a környező gleccserek szaporítják vizét; igen keskeny, meredekfalú szakadék
ban nyugat-kelet irányban folyik, és nem északról délre, ahogy a térképek ábrá
zolták. A bejárt terület gleccsereiről és eddig úgyszólván ismeretlen növény
világáról is pontos új adatokat hozott Ward. P. J.

Az oroszok Léna-expedíciója.
Az orosz Arktisz Intézet megbízásából A. A. Romanov 1933—35. években 

expedíciót vezetett a Léna-Katánga vidékre, hogy a prémesállatokat, prém
vadászatot és tundraviszonyokat tanulmányozza. Több mint 6000 km utat tet
tek meg gyalog, szánokon és csónakon; többször bejárták a Léna, Olemek és 
Anabar folyók közt elterülő vidéket és a Léna deltáját. Megállapították az 
aránylag nagyon délre tolódott erdőhatárt, 690 emlős- és madárfajtát, ezernél 
több növényfajt, 242 kőzet- és talajmintát, sokszáz néprajzi tárgyat gyűjtöttek 
össze és 700 fényképfelvételt készítettek. P. /.

Új vasérctelepek Mandzsuokóban.
A délmandzsuriai vasúttársaság (S. M. R.) jelenleg három milliárd ton

nára becsült vasérctelepet fedezett fel. A társulat másodelnöke, Omura, Tokió
ban tárgyalásokat folytat a japán kormánykörökkel a kiaknázás lehetőségeiről.

/. 5.
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Pályázat Abisszinia ásványkincseinek tanulmányozására.
A milánói „Montecatini” iparvállalat, Societá Generale per l’Industria 

Miniera ed Agricola 50.000 lírát bocsátott az olasz tudományos akadémia ren
delkezésére, hogy hirdessen pályázatot Abisszinia bányakincseinek legcélsze
rűbb kiaknázását tárgyaló tudományos dolgozat megírására. A pályázaton csak 
olasz állampolgárok vehetnek részt, a munkák benyújtásának határideje 
1939 december 31. J. S.

Monod nyugatszaharai utazásai.
Theodor Monod 1934 és 1935-ben két nagy utat tett Mauretánia sivata

gos vidékén és Szudán nyugati részében. Földtani, őslénytani és biológiai meg
figyeléseken kívül archeológiái kutatásokkal foglalkozott. Adrar vidékén számos 
kőkorszakbeli leletre, szerszámokra, sziklafestményekre és rajzokra, valamint 
ősi feliratokra bukkant. Néprajzi és nyelvészeti kutatásai az azzer nyelv és kul
túra elterjedésére, a különböző törzsek történetére, földművelés és agyagipar 
előhaladására vonatkoznak. P. J.

Repülőgépen Délgrönland fölött.
Thor Solberg és Paul Oscanyan pilóták 1936 júl. 28-án a labradori 

Cartwrightból 8 óra alatt a délgrönlandi Julianehaabba, onnan két nappal 
később a jégtakaró fölött Angsnagssalikba, majd aug. 2-án Islandon keresztül 
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A F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A NORVÉG FJORD OK B A N .
Irta Wallner Ernő dr.

Hamburg—Bergen 40 óra hajóút. Ahhoz, hogy valaki Norvégia földraj
zát áttanulmányozhassa, édeskevés idő, de Baedeker-szerű útikönyvek áílapoz- 
gatására talán elegendő. Érdekelt is a kérdés, vájjon milyen földrajzi ismere
tekkel indul norvégiai kirándulására a legtöbb utas. Csakhamar igazat adtam 
azoknak, akik szerint korunk felületes vagy csak nagyon egyoldalúan művelt 
embertípusának kialakításában a modern közlekedés is részes. Túlságosan ké
nyelmesen juthat el messze földre, fáradság nélkül gyönyörködhetik a termé
szet ezernyi szépségében, nem csoda, ha színpadnak véli az elébe táruló táj
képet, s színjátéknak tekinti az ott folyó küzdelmes életet. S mi tagadás, vajmi 
kevesen olvasnak el színdarabot előadás előtt. Pedig ha van vidék, amely nem
csak megérdemli, hanem valósággal megköveteli, hogy minden látogatója előre 
foglalkozzék vele, úgy Norvégia bizonyára az. Amikor a hajó apró szigetek 
százai között besiklik a csendes vizű fjordba, s a virágzó gyümölcsfákkal tele 
szelíd partot felváltják a meredekfalú sötét sziklák, a háttérben pedig előbuk
kan a gleccserek kékesfehér jege, nincsen senki, aki ne kérdezné, hogyan kerül
nek ilyen közel egymás mellé ennyire ellentétes tájak. Vagy amikor a vonat 
ablakából hasztalanul keressük megszokott falvainkat s órák hosszat lakatlan, 
kopár, sziklás fensíkokon robogunk, önkéntelenül felvetődik a kérdés, ugyan 
hol s miből él itt a nép, miből teremtette aránylag magas kultúráját?

Olyan földrajzi szélesség alatt, ahol az Atlanti óceán túlsó felén Grön- 
landban és Labradorban sarkvidéki kietlen táj nyomorúságossá teszi az emberi 
megélhetést, a norvég partokon ősi múltra visszatekintő virágzó városokat 
találunk.

A Golf áramlás, ez a csodatevő jó tündér varázsolt melegével életet ide, 
az Éjféli Nap országába. Neki köszönhető, hogy a kikötők vize sohasem fagy 
be s ő hozza — nem kis bosszúságára az utasoknak — a sok esőt és ködöt is. 
Ami Indiának a monszun szél, az Északnyugateurópának a Golf áramlás: köz
vetett szabályozója és irányítója a termelésnek és életnek. Nélküle a norvég 
nem lehetne a világ első hajósnépe s nem lehetett volna Bergen a középkorban 
a Hansa egyik legélénkebb kereskedelmi központja, ma 100.000 lakossal Nor
végia második városa (1. kép).

Bergen kikötőjének mozgalmas képe, az innen — nem is szólva a közeli 
országokról — Angliába, Hollandiába, Amerikába induló rendszeres hajójára
tok száma sejteti ugyan, hogy a tengerhajózás a norvég gazdasági élet egyik 
alaptényezője, de azt alig gondolná valaki, hogy a lakosság számához viszo-
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nyitva Norvégia hajótere háromszorta nagyobb, mint a hatalmas Nagybritan- 
niáé, sőt kereskedelmi hajórajának abszolút nagysága Nagybritannia és az 
Unió mögött csupán Japánnal és Németországgal versenyez a világ harmadik 
helyéért, messze megelőzve Franciaországot, Olaszországot vagy Hollandiát.

Bergen eredetiségéből nem sokat őrzött meg. Valamikor két parti erőd 
védte kikötőjét, de ma már csak a Bergenhus érdemel figyelmet régi koronázó
csarnokával, épen maradt sáncaival. A sorozatos tűzvészek alkalmával a régi 
faházak szinte kivétel nélkül elpusztultak. A megmentett házak egyike ma a 
város legeredetibb — Hansa — múzeuma. Ügy hat ránk, mintha minden zúgá- 
ban a középkor sajátos kereskedőélete elevenednék meg. A faházépítkezés a 
külső vagy kevésbbé forgalmas városrészekben ma is megvan még, de a kiszé
lesített utcák legtöbbjét modern házak szegélyezik s így sok helyütt a város
kép minden jellegzetességet nélkülöz. A kettős ablakok hiánya az éghajlat 
enyhe voltára mutat; az óceáni jellegű tél olyan enyhe, mint a lombardiai sík
ság tele.

Érdekességet nyújt az idegennek a kikötő keskeny öblének belső végén 
a Torvet halpiac, vagy a rakpartmenti házak hosszú, keskeny udvarai. Az a jel
legzetes szag — vagy inkább bűz —, amely e helyeket megüli, alaposan pró
bára teszi a kevésbbé edzett idegen gyomrát, de a bergenieknek époly meg
szokott, vagy talán kellemes is lehet, mint nekünk mondjuk a disznótor illata.

A hal itt mindennapi ke
nyér, a halászat Norvégia 
aratása. Az országban a 
kereső lakosság 10%-a 
foglalkozik halászattal, a 
kivitel 20%-a haláru, az 
iparágak között jelentőség
ben a halkonzervek gyár
tása a második helyen áll. 
A forgalom javarészét a 
halászat foglalkoztatja s je
lentőségét fokozza, hogy a 
város a hering és tőkehal 
halászati területeinek érint
kező pontján van.

Még 27 évvel ezelőtt, 
a fensíkon átvezető oslói 
vasút megnyitása előtt, 
Bergent sokszor könnyeb
ben lehetett elérni Ham
burgból vagy Londonból, 
mint az ország fővárosából.

A tengerre való utalt
ság a város lakosságát ön
állósághoz szoktatta s ki
fejlesztette azt a polgári 
öntudatot, amelyet megta
lálunk mind a kereskedelmi 
összeköttetésekben, mind 
pedig a társadalmi s kultu
rális életben.A norvég fjordok.
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1. Bergen. A város nagyrésze modern, a gyakori tűzvészek után. Jobbról az öböl a régi kikötő. Az új 
település a Fűddé fjord túlsó oldalára is kiterjed (balról). Balról az előtérben városi park mesterséges

medencével.

Bergen voltaképpen csak a tenger felé nyitott, keleten 500—600 m magas 
hegyek koszorúja veszi körül, valami különös bájt kölcsönözve a parti szegé
lyen épült városnak. Szép időben felejthetetlen kép nyílik ezekről a hegyekről. 
De ugyan mikor van szép idő Bergenben, Európa legesősebb városában? Egy 
kis szitáló eső, futózápor hozzátartozik a parti éghajlathoz, nélkülük talán 
hamis képet kapnánk a tájról. Hiányoznék a tompa színeknek, sejtelmes meg
világításnak, elmosódó árnyéknak csodás játéka, amelyet bearanyoz a felhők 
mögül néha előbukkanó, alacsonyan járó Nap. Míg lenn a meredek hegyoldalra 
kapaszkodó utcák sokszor a földközitengeri kikötők képét varázsolják elénk, 
addig fenn zöld mohával bevont hatalmas sziklák, széltől elnyomott fenyők, 
csobogó hegyi patakok, üde pázsiton legelésző állatok közt inkább az Alpok
ban véljük magunkat. Ha nem is annyira szembetűnően, mint másutt, itt is 
észre lehet venni, mennyire átmenet nélkül, hirtelenül jutunk fel magaslati nö- 
vénységi tájra. A lábunk előtt elterülő zeg-zúgos öböl útvesztőiben sűrűn jár
nak a hajók, s ha nem volnának köztük nagy óceánjárók, talán el is feledkez
nénk, hogy az Atlanti óceán partján vagyunk.

Nem is voina csoda, ha útközben megfeledkeznék erről valaki. Bergent 
elhagyva órák hosszat megy északnak már a hajó, mindig szigetek közt, ke
rülve a nyih tengert. A jobbról-balról feltűnő, teknősbékaháthoz hasonló, pú
pos, legömbölyített, néha csak pár négyzetméter területű sziklahátak, az ú. n. 
sér-ek (skjár), a norvég parttípus jellegzetes tartozékai (2. kép). Számukat 
150.000 \  becsülik, s a magasból nézve úgy tűnnek, mintha titánok hajítottak 
voina a feisziget elé hatalmas sziklákat a sekély parti tengerbe. Pedig mély 
csatornák vannak köztük és azokban kellemes, élvezetes a hajóút. A nyilt ten
ger háborgó hullámai megtörnek a sérek külső vonalán s belül a sérudvarban
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(Skjärgaard) csendes a víz tükre, nyugodt a hajó járása. Nem lehet megunni 
ezeket a bájos, folyton változó apró séreket, amint a hullám eljátszadozik part
jaikon, néha szelíden nyaldossa őket, máskor tajtékzó dühvei megtörik rajtuk, 
s magasba csapódó fehér taraja messziről látszik. Legtöbbje kopár, lakatlan, 
sokszor semmi egyéb, mint csupasz szikla, máskor szegényes növénytakaró tar
kítja. Idegenszerüen s mégis megkapóan hatnak, újszerű varázst kölcsönözve 
a tájnak. Csak ritkán van a nagyobbakon egy-egy ház s egész kivételesen kis 
telep. (A 150.000 szigetből csak 21/2 ezer a lakott.) Éjjel fényjelzések villan
nak fel rajtuk, kijelölve a hajók útirányát s az észak felé mindinkább világo
sodó éjszakában némán, hűségesen úgy sorakoznak egymás mellé, mintha sor
falat állnának a hajóút mentén. Csodás varázsa van ennek az éjtelen éjszaká
nak. Már éjfél felé jár az idő s nyugaton még mindig ezüstösen fénylik az ég
bolt. Hangulatosak ezek a világos éjszakák, amint a hajó a vízből kiemelkedő 
árnyak közt tovasiklik.

A séreken túl magasabb szigetek és félszigetek jelzik a meredeken kiemel
kedő tulajdonképpeni partot, amely — ha szaggatottan is — befelé hatalmas, 
1000—2000 m magas fensíkká olvad egybe. A norvég part szaggatottsága 
közismert, de bizonyára kevesen tudják, hogy a légvonalban számított part
hossz, amely majdnem 2000 km a fjordok és szigetek nélkül, azok beszámítá
sával sokszorosra, több mint 20.000 km-re növekszik. Annak, aki a norvég 
vizeken napokat tölt, még ha nem is geográfus, illik megismerkednie e páratlan 
jelenség okaival.

A norvég partvidék szerkezetileg túlnyomórészt a Skandináv félszigetet 
felépítő Balti pajzs és Norvég hegyrendszer közül az utóbbihoz tartozik. De ne 
keressünk itt az Alpokhoz vagy Kárpátokhoz hasonló hegyvonulatot. Ennek 
az ősi, Földünk egyik legrégibb hegyláncának gerincei, redői élüket vesztve

2. Norvég partvidék a sérövvel. Az alacsony, lakatlan, kopár sérek ezerszámra fekiisznek a part előtt. 
Háttérben a fennsík meredeken végződik, a bevágások a fjord bejáratainak helye.
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ma csupán magasra emelkedő tönköt alkotnak, és az magán viseli a diluviális 
jégtakaró pusztításának minden nyomát. A hatalmas, két kilométernyi vastag
ságú jégtakaró alakította ki Norvégia mai arculatát. Erre vezethetők vissza a 
mai felszíni formák, s járjon valaki akár a sérek vagy fjordok közt, akár a fen- 
sík kopár fjeld-jein (3. kép), minden erre emlékezteti. Ez a jégtakaró nyuga
ton leért a félsziget előtt húzódott tengerparti szegélyre, sőt túl is ment rajta 
a tenger szintje alatt is és a sérek gleccserektől legyalult, lesímított sziklák, az 
ú. n. vásott sziklák. A jégtakaró visszahúzódása nem is olyan régen történt, 
s ez az oka annak, hogy itt a felszíni formák még nem alakultak át, hogy hiá
nyoznak a csipkézett gerincek, piramisszerű csúcsok, stb. A partról hegyeket 
látunk, de felkapaszkodva fensíkra érünk, amelynek felszíne hullámos, és 
kiemelkedései csak lapos hátak.

A fjord és fjeid elterjedésével és méreteivel uralkodik az egész vidéken. 
Egymásnak merőben ellentétei nemcsak azért, mert a fjordnak, mint völgyala
kulatnak függőleges arányai korlátozottabbak, mint a magasabban elterülő 
nagy, lapos fjeidnek a kiterjedése, hanem mert közöttük az éghajlati különb
ségek és ennek következtében az életmegnyilvánulások is mások. A kultúrtáj 
nálunk úgyszólván az egész felszínt birtokba vette már, itt csak elszigetelt fol
tokban jelentkezik, uralkodónak megmaradt az embertől érintetlen természe
tes táj.

Különösen jól lehet ezt a nagy fjordok közül a két északiban: a Nord és 
Stor fjordban látni. A bejáratot meredek sziklafalak szegélyezik, s órák hosz- 
szat hiába keressük a hegyoldalakon az itthoni völgyek megszokott képét. Nem 
lehet látni sehol fenyvesek, vagy lombos erdők sűrűjét, legelők zöldjét; minden
felé csak ritkás bozót, alacsony gyér nyiresek, s köztük mindenütt előbukkan

3. Tipikus fjeid a Hardanger fennsíkon, Eid fjord .és Hangastöl között. A kopár vidék mélyedéseiben 
tó. Háttérben a Hardanger jökul gleccser. Jól látszik a tájék lekoptatott volta, csúcsok és éles formák

hiányoznak.
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4. A Nord fjord a meredekfalú Geiranger fjordban végződik. Bővelkedik vízesésekben. A kép jól 
mutatja a fjord elzárt voltát, mintha tó volna.

a csupasz, sötét, szálban álló kőzet. Csak ha a lejtő meredeksége szelídebbé 
válik, s helyt ad kis termőföldnek, bukkannak elő az elszórt házak. Megdöb
bent ez a rideg magány, amit csak hatványoz a nálunk ismeretlen hosszú téli 
éjszaka. A hajóról a házak szinte megközelíthetetleneknek látszanak, úgy el
bújik a hozzájuk vezető ösvény. A sziklafalak hol szétnyílnak, hol összezárul
nak, amint a hajó a fjord vizén kanyarog, s minden fordulónál változik a kép. 
Zöld vizű alpi tóhoz hasonlítanak ezek a hosszú völgyek, csak sokkal komo- 
rabbak. A bennük honoló üresség valahogy ránehezedik még az utas lelkére is, 
és minden lenyűgöző természeti fenség ellenére is valóságos felüdülést jelent 
a fjord végén meghúzódó kis telep nyugodt képe.

Az egyes fjordágaknak külön nevük van és egész tanulmány, míg a tér
képen eligazodunk. A Stor fjord legszebb ága a Geiranger fjord (4. kép). Víz
esései — köztük az ú. n. Hét nővér — néhányszáz méteres hatalmas magas
ságból meredeken húllnak alá. Nem dörgő, félelmetes vízzuhatagok ezek, ame
lyek nyomasztóan hatnának a zordon -fenségben éppen eléggé bővelkedő táj
képben, hanem bájos ezüstös szalagok, amelyek fátyollá szakadozva csende
sen szállnak alá. Csak az, aki órákon át nézte a mozdulatlan tájat, érti meg: 
mit jelentenek itt ezek a vízesések örök mozgásukkal, fiatalos iideségükkel 
(6. kép).

A Storfjord a délnorvégiai magasföld északi határa. Tőle északra a More 
és Nidaros (Trondheim) kerületekben alacsonyabb a partvidék, s így a fjor- 
dok tájképi szépség tekintetében ugyan kevesebbet nyújtanak, de annál többet 
érnek a megélhetés szempontjából. Aki csak a fjordokat és a norvég partvidé
ket akarja megismerni, a Stor fjordból bátran visszafordulhat. Öye, Hellesylt 
és Merők falvakban, — ha ugyan falvaknak nevezhetők ezek a pár száz lakójú 
szétszórt házcsoportok — a számtalan fjordvégi település sajátságait eléggé
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5. A fjordok végén — Gudvangenben is -— kocsik várják a hajó utasait. Sok utas csak hajóról ismeri 
meg az országot és szívesen használja fel az alkalmat kirándulásra. A fjord meredek partja jól

mutatja a fjeid magasságát.

megismerhetjük. Kis kikötő a norvég postahajó számára, kertes faházak, egy
mástól távol, köztük apró szántóföldek: árpa, zab, burgonya. A norvég föld
műves lakosság éppúgy saját földjén akar lakni, mint a magyar tanyák gaz
dája. Ez az oka, hogy az Alpok zárt falutelepüléseivel ellentétben a völgyek
ben nem keletkeztek szűk falvak. Az építkezés szétszórt, utca nincs, a fensíkra 
vezető országút újabb keletű, utcasoros településnek alapját nem alkothatta. 
A fjordba siető tisztavizü patakot égerfaligetek kísérik; a lankán rét, a széna 
szárítására szolgáló létraszerü alkotmánnyal. A gazdasági épületek tetejét még 
ma is földdel fedik be, rajta egész kis kaszáló nőtt már. Egyik-másik helyen 
alacsony vándor méhkasra emlékeztető alkotmányok, erős dróthálóval körül
véve minden oldalról, még felülről is. A legújabb norvég álattenyésztési ág: az 
ezüstróka farm. Ma már az országban évente 160.000 prémet szolgáltatnak 
ezek az igénytelen telepek. Az uralkodó fanem a nyírfa, amely fehér kérgével 
enyhíti a komor színeket. Gyümölcsfák, pompás ribizke- és orgonabokrok közt 
nem is gondolnánk,0 hogy alig 5—6 km-re vagyunk a glecserektől s mindössze 
egy-két száz kilométerre az északi sarkkörtől.

A tengeri éghajlat enyheségéhez járul a fjord belsejében a széltől védett 
helyek erősebb szárazföldi felmelegedése. Ennek tulajdonítható, hogy egész kis 
oázisok keletkeznek Európa legnagyobb kiterjedésű gleccsereinek tövében. 
A fjordokban a víz felszíni rétegeinek évi középhőmérséklete nagyobb a leve
gőénél. A különbség észak felé nő, amit jól mutatnak a következő értékek: 
A Hardanger fjordban a víz 9°, a levegő 6°, az Alten fjordban a víz 4.5°, a 
levegő 1°. Ennek a jelenségnek nem a Golf áramlat az egyedüli oka. Nagy ré
sze van benne a fjordfenék teknőszerű alakulásának, mert ennek következtében 
a tenger felől a fjord bejáratához közel magas küszöböt találunk. A sarki ten
gerből a mélyben állandóan dél felé áramló hideg víz a küszöbön nem jut át



88

s így a Golf áramlat felszíni melegvize érvényesül. A fjordok legnagyobb mély
ségüket tehát belsejükben a tengertől távolabb érik el. Amíg a küszöbnél a 
mélység sokszor alig pár száz méter — Hardanger 203, Sogne 158 —, addig 
ugyanott belül sokszor a 800, sőt 1000 métert is eléri. Ezek a mélységek sej
tetni engedik, micsoda erővel dolgozhatott valamikor a fenék kimélyítésén a 
jég. A fjordok kétségkívül glaciális völgyek alámerüléséből származnak, de 
azért legnagyobb mélységüket a tengerig leérő gleccserek valószínűleg a víz 
alatt kotorták ki. A jégkorszak előtt és után bekövetkezett nagy emelkedések 
és süllyedések az egész félszigetre kiterjedtek s nyomait megtalálhatjuk a sére- 
ken, fjordokban egyaránt. Azt azonban, hogy a félsziget ma emelkedőben van, 
csak a vérbeli geográfus szeme látja meg igazán.

Megismétlődik a fenék teknőszerű szerkezete a fjordok belső végén túl is, 
ahol morénasánc duzzasztja meg a fjeidről jövő patakot. Majdnem mindenütt 
megtaláljuk ezt a magaabb szinten fekvő, kristálytiszta zölden csillogó tavat, 
amely a fjeid felől leereszkedve elsőnek jelzi a tenger közelségét. Nehezen le
hetne eldönteni honnan szebb a fjord: a vízről, vagy a magasból. Mindegyik 
kép más érzést kelt, más oldalát mutatja ennek a sajátságos felszínalakulat
nak, amelyet bátran mondhatunk a gleccser, tó és tenger közös gyermekének. 
A gleccsertől örökölte kanyargó hosszú meredek völgyét, a tótól csendes zöld 
vizét, a tengertől sós vizű faunáját.

Norvégia aránylag későn lépett be azoknak az országoknak sorába, ame
lyek természeti kincseiket az idegenforgalom révén kamatoztatják. Ha messze 
van is még Svejc, vagy Olaszország látogatottságától, mégis a fejlődés állandó, 
amit különösen az utak és szállodák építése jelez. Számottevő az az idegenfor
galom, amelyet külföldi hajók bonyolítanak le s így számszerűleg nehezen fog
ható meg. A különböző német, angol s más hajóstársaságok ezrével viszik uta
saikat a fjordokba fel egész az Északi fokig.

Kár, hogy ezek az utasok a legtöbb ízben kénytelenek beérni a partvidék
kel s nem hatolhatnak be az ország belsejébe. Pedig aki Norvégiát csak vala
mennyire is meg akarja ismerni, annak fel kell mennie a fjeldekre is. Azért is 
várja a fjordok végén a kis egylovas kocsik vagy autók egész tábora a hajók 
utasait (5. kép), hogy ízelítőt adjon egy új, csodálatosan szép, de egyúttal meg
döbbentően zord vidékről. Pompás műút vezet fel Merőkből a Djupvasshytta 
menedékházig 1038 m magasságba. A 6 km légvonaltávolságot a kanyarodók 
a háromszorosára növelik, de ha még hosszabb lenne az út, akkor sem lehetne 
szépségeivel eléggé betelni. Itt bontakoznak ki a fjord arányai teljes nagysá
gukban. A nagy gőzhajó egész parányinak tűnik már fel s még mindig nem 
értük el a fensíkot. Kerülgetjük a zúgó patakot, s a hófoltok, amelyek a fjor
dokba csak bekandikálnak, lassan egész közel kerülnek. Mindjobban látható: 
micsoda szédületes meredekséggel ér véget az 1000— 1500 m magas fensík a 
fjordok felett. Egy kis nyereg és az út eléri a tóparton épült menedékházat. 
Előttünk a fjeid minden szépségével és minden szegénységével. Sziklás, kopár 
lankák, amerre a szem ellát, nem hallatszik tehénkolompolás, a gyér fü még 
a rénszarvasoknak is csak soványan elég. A mélyedéseket tavak töltik ki, a 
nagyobb magaslatokat hó és jég borítja. A menedékházzal szemben is nagy 
fehér mező terpeszkedik, belőle kis gleccser csúszik alá. Azt, hogy a norvég 
gleccser típusa eltér az alpesitől, azonnal észrevehetjük. Hiába keressük itt a 
teknőszerű hógyüjtőket, karfülkéket, cirkuszvölgyeket, az egymással egyesülő 
gleccsereket. Inkább fordítva, a kiemelkedő lapos hátak nagy jégmezőiből 
többfelé csúszik le a gleccser, mintha lávaként akarna szétfolyni a jégtömeg.
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Az előttünk levő kis glecs- 
cser eredetét sem látjuk, 
mert mögötte teljesen elbo
rítja a jég a lankás fel
színt. Azt, hogy milyen ha
talmas gleccservilág szélén 
járunk, csak akkor érzé
keljük, amikor visszatérve 
a Stor fjordon át másnap a 
Nord fjord végén ugyan
ennek a jégmezőnek másik 
nyúlványához érünk, s még 
korántsem járunk a végén.
A Jostedal 1000 km2-nyi 
gleccserterülete a legna
gyobb kiterjedésű Euró
pában, nem csoda, ha 
sarkvidéki jelleget kölcsö
nöz a szomszédos tájnak.
A 4—500 m vastag jégpán
célból 22 gleccser indul le 
a völgyekbe s ezek egyik
másik helyen olyan mélyre 
leereszkednek, olyan könv- 
nyen megközelíthetők, hogy 
még a hegymászáshoz alig 
szokott utasok is megnéz
hetik. A Nord fjord végétől 
Oldenből mindössze 2—3 
órai séta — közben egy kis 
hajókázás a kedves Olden 
tavon — a Brixdal gleccser, 
amelynek kékeszöld jég
zuhataga szépségben ve
tekszik a Rhőn gleccserrel 
is. Különösen széppé teszi,
hogy Sem hó, sem törmelék 6. A X63 m magas Vöring vízesés. Kanyonszerü szakadék a Habö 
vagy homíokmoréna nem VÖlgy' Norvégia egyik leSszebb vízesése a Hardanger fjord végében.

födi, hasadékai tisztán, éle
sen látszanak. S ezért a páratlan, magas hegyvidéken is sokszor csak nehéz 
gyaloglás árán megszerezhető turisztikai élvezetért mindössze 300 métert, a 
János hegynél is kisebbet kell kapaszkodni. Az ellentétek közelsége, a nyírfa 
pár száz méterre közelíti meg a jeget, a tájképek hirtelen, sokszor minden át
menet nélküli változása csak fokozzák a benyomások nagyszerűségét.

De minden gyönyörködés mellett is állandóan visszatér a gondolat, hol 
itt az ember? Vizet, sziklát, jeget a legcsodásabb változatokban láthatunk, de 
falut sehol. Természetesen, aki Norvégiáról már előre is olvasott valamit, mást 
nem is vár, nem keresgél falvakat. Tudja, hogy az ország földjének 71%-a 
terméketlen, hogy az északi kerületekben egy km2-re egy lélek sem jut, s a 
lakótelepek 1000 m fölé nem hatolnak.
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A Nidarostól Skagerrakig terjedő kietlen magasföldbe nyúlik be Norvégia 
két leghosszabb fjordja: a Sogne és a Hardanger. Mindkettő annyira összeforrt 
a norvég nép leikével s tájképileg annyi újat nyújt, hogy végighajózásuk a 
norvég utazásoknak egyik legkedvesebb emléke. A Sogne fjord 187 km-rel az 
összes fjordok közt a leghosszabb, egész külön kis világot jelentett addig, amíg 
a gőzhajó, újabban a vasút és autó bele nem sodorták a modern életbe. Nyu
gati része nyílt, derűs vidék; végre nem csupa kopár szikla a part. Csak a 
parttól távolabb kezd a hegyoldal meredekebben emelkedni, helyet hagyva így 
a régen nélkülözött kultúrtájnak. A vidék termékenységét a gazdagabb növény
zet messziről — a fjord még 5—6 km széles — is elárulja. Egymásután tűn
nek fel barátságos házcsoportok, templomok, semmi sem emlékeztet a jégvilág 
közelségére. A letelepedett embernek itt az éghajlat és a felszín egyaránt segít
ségére sietett. Hatalmas ércalak tűnik elő az egyik alacsony domboldalon: 
Frithjof, a Sogn fjord legendás hőse. Regényes szerelme Ingeborg királylánnyal 
ugyan a mondák ködébe vész, de emlékeztet, hogy Vangsnes és Balestrand 
településeinek eredete messze századokra nyúlik vissza. Mihelyt a Sogne fjord 
sok ága közül valamelyikbe bekanyarodunk, egyszerre megváltozik a vidék. 
Megint az északi fjordokból jól ismert jelleg válik úrrá. Meredek sziklafalak, 
rajtuk a növényzet számára nincs hely, a háttérben hómező, gleccser. A fjeid 
vad kietlenségének hírnökei mindenfelé. Zordon szépségükről a Fjaerland, 
Aurland, de főképen a Naerö fjord (7. kép) régen ismeretesek. Itt az 1000 m 
magas sziklafalak helyenként 200 m-re szűkítik a fjord vizét. Gudvangen a 
Naerö fjord végén ma már jelentős turistaközpont, ahonnan müút vezet a Ber
gen—Oslo vasútvonalhoz. A kis telep olyan mélyen húzódik a völgyfenéken, 
hogy télen hónapokon át nem látják felkelni a Napot. A Sogne fjord ágai három 
különböző területre nyúlnak. Elérik északon a Jostedal, keleten a Jotunheim 
erősen eljegesedett fjeldjeit s megközelítik Norvégia legmagasabb pontját, a 
2463 m magas Galdhöppiget, délen közel jutnak a Hardanger fensíkhoz. Itt a 
vad, majdnem járhatatlan Fiám völgyben vezet le az épülő vasút, új fejlődés 
lehetőségeit nyitva meg.

A fjordok új irányú fejlődésétől azonban sokan nincsenek elragadtatva. 
Az iparosodás okozta átalakulás nem vált előnyére sem a nép érintetlen lelké
nek, sem a tájnak. Jól lehet látni ezt a hatalmas ipartelepek mellett, amelyek a 
vízierők kihasználására idetelepedtek. A folyók esése olyan óriási energiakész
letet jelent az ország számára, amelyet egyetlen európai ország sem ér el. De 
vezet Norvégia a lakossághoz viszonyított kihasznált lóerők számában is, mert 
az majdnem kétszer akkora, mint Svejcban vagy Ausztriában. A tyssedali alu- 
miniumgyár fosztotta meg a Hardanger fjord egyik legszebb ágát, a Sör fjor- 
dot idillikus nyugalmától, s ez a sors fenyeget még sok más helyet is.

Tájképileg a Hardanger fjord hasonlít a Sogne fjordhoz. Bejárata ugyanaz 
a kedves tágas termékeny vidék, tele gyümölcsfákkal, végső nyúlványai viszont 
zordonságban vetekszenek vele. A Hardanger fjord déli ága Norvégia egyik 
legnagyobb gleccserterületéig, a 280 km2 nagyságú Folgefondig ér. Keleten a 
Hardanger fensík lábáig nyúlik, ahonnan kitűnő út vezet a félsziget belsejébe.

Aki a fjeldeket csak a fjordok mentén, a magasföld szélén látja, kiterje
désükről nem tud fogalmat alkotni. Csak ha néhány száz kilométert utaztunk 
rajtuk, eszmélünk rá szörnyű arányaira. A földművelés már 700 m magasság
ban elmarad, 900— 1000 méteren már a nyírfáktól is búcsúzni kell s 1200— 
1300 méteren felül összefüggő növénytakaró nincs. Végtelen kopárság: csak 
moha, zuzmó tölti ki a sziklák közti mélyedéseket. Egyenesen megdöbbentő
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az a némaság, amely a tavak és sziklák közt bolyongó vándort kíséri. Még az 
országút is elhagyatott, az a néhány turista, akit a természet utáni vágy hozott 
fel az elszórt menedékházakba, elvész itt a kietlenség tengerében. Amerre a 
szem ellát, csak a fehérlő Hardangerjökul jelöl biztos irányt. De minden zor- 
donság mellett is annyi szépséget nyújt a fjeid, hogy évről-évre nő rajongói
nak száma, megtöltve Haugastöl, Finse, Hallingskeid szállóit. Igen sokan szí
vesen keresik a mélyebben fekvő szeter-eket, kis legelőkön fekvő pásztorkuny
hókat. A hosszú norvég tél vastag hótakaróval födi be a fjeidet, ilyenkor a sí 
— Norvégia a hazája — nem szórakozás, hanem komoly közlekedési eszköz. 
De ma már itt is, akár az Alpokban, egy-egy nagyszálló környéke a téli sportok 
zajos színhelyévé fejlődött, elszigetelt, gyökértelen életet teremtve rövid időre.

Nem kis feladatot jelentett a vasútépítés az akkor még ennyire sem kul
turált vidéken, ahol a víz, a hó és a jég ellen egyformán kellett küzdeni. A hó
fúvások ellen faboltozatokkal védik a pályát, úgy hogy valósággal alagútban 
érezzük magunkat. Az európai hegyi pályák egyik legszebbike, az 1300 m-es 
magasságig felkapaszkodó vonal. Sehol másutt nem tesz meg akkora utat vonat 
az örök hó határán, mint itt. Száz kilométer hosszan sehol állandó emberi tele
pülés, még csak egy-két bozót sincs, erdőről nem is szólva, csak simára csiszolt 
szikla, zölden vagy sötéten csillogó tó és mint fehér kísértet hó, jég. Amint 
lassan aláereszkedünk, jól lehet látni, miként nagyobbodnak a tavakból, glecs- 
cserekből eredő folyók. Medrük még nem vágódott bele a kemény kőzetbe, 
hordalékuk aránylag kevés. Feltűnő a fjeldeken épúgy, mint a fjordmögötti 
völgyekben, hogy milyen kevés a hegyoldalakon, vagy völgyfenéken a törmelék. 
A csupasz sziklák mellől hiányoznak az Alpok jól ismert törmelékkúpjai. A 
jégkorszak gleccserei mindent simára csiszoltak, a folyóknak pedig még nem 
volt idejük a pusztításhoz. A völgylépcsőkön ezért találunk aránylag kevés 
szurdokot, de annál több vízesést, mint a 163 m magas gyönyörű Vöringfosst.

7. A Naero fjord a fjeid felé. A fjord végén kis lankás részen látni Gudvangen házait. A fjeid hó
takarta fennsíkja a fjord felé szaggatottan ér véget.
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Szédítő mélységbe bukik itt alá a folyó s megtört páráit magasba kergeti a 
szél. Aki a Haugastöl állomástól a fjeid országútján végigmegy s leszáll a 
Vöring vízesés mellett a mély szakadékos Mabö vögyön keresztül Eidfjordig, 
az ízelítőnél már jóval többet kapott a norvég tájakból, gazdagabb lett élmény
ben, élvezetben és földrajzi meglátásban egyaránt. De aki fél a fjeid metsző 
hidegétől, Voss-on át kerülővel vasúton is lejuthat a fjordba. Voss tágas, ter
mékeny völgyben, mindössze 50 m-rel fekszik a tengerszint felett, de hegy
koszorúja, gyorsvizű folyója, üde friss levegője, zöld rétjei úgy hatnak, mintha 
egy 1000 méter fölött fekvő alpesi faluban járnánk. A 4000 lakosú város a 
fővonal és a két nagy fjordot összekötő út keresztezésénél fekszik. Fejlődését 
elárulják friss olajfestékes emeletes faházai. Tiszta, kedves egy ilyen norvég 
városka. Virág mindenfelé, virágcserép az ablakban, elhanyagolt háztájnak 
nyoma sincs. Még ha nem tudnók, akkor is éreznők, hogy a műveltség mély 
gyökereket eresztett. A fajilag, vallásilag egységes — germán, evangélikus — 
nép írástudatlanokat nem ismer, s szívesen vállalja azokat a terheket, ame
lyekkel a szétszórtság sújtja. Csak egy példa. A fjordokban egy-egy fához, 
karóhoz erősítve ott látjuk az országút mentén a messzebb fekvő házak posta- 
ládikóit. Norvégiában 650, Magyarországon 3700 lélekre jut egy postahivatal. 
Eidébe a Hardanger fjordhoz villamos vonat visz le. Eide voltaképen földszorost 
jelent s ez a név a fjord és tó vizét elválasztó morénasáncoknál gyakran ismét
lődik. Eide is époly kicsiny szétszórt település, mint a többi, csak környezete 
kevésbbé zord, hisz a Hardanger fjord egyes részein még a dohány is meg
terem. El lehetne itt barangolni, ha a hajó búgó kürtje sietésre nem unszolna. 
Ezek a nagy úszó szállodák ma már valósággal hozzátartoznak a fjordok nyári 
képéhez. Nem igen esik meg, hogy a legkülönbözőbb helyeken legalább 5—6 
ilyen kirándulóhajóval ne találkoznánk.

Ránk a Hamburg Südamerika társaság „Monte Rosa” gőzöse várt s há
látlan volnék, ha elhallgatnám, hogy kirándulásaik pompás szervezettsége tette 
lehetővé, hogy a szokottnál nagyobb utat járhassak be. Mintha mindenki otthon 
hagyta volna minden búját, gondját, olyan őszintén derűs és kedvesen közvetlen 
volt az élet a hajón.

Künn járunk a nyílt tengeren, a távolban lassan elmosódnak a partok s 
most értem meg igazán: mennyire összeforrott a norvég nép sorsa a végtelen 
óceánnal, akár csak a magyar népé az Alföld rónájával. Most azonban viking 
harcosok helyett békés halászok járják a tengert, messze víve hírét a küz
delmes életet élő szorgalmas és művelt népnek.



A „KÍGYÓK“ n e m z e t e .
Irta Borvendég Deszkáss Sándor.

Az északamerikai indián nemzetek nevei többnyire azokból a tulajdonság
jelzőkből alakultak ki, amelyekkel az egyik nép a másikat megkülönböztetés
képen jellemezte. így keletkezett a feketeláb nemzet neve, mely név onnan 
veszi eredetét, hogy e nép harcosai ősi szokás szerint mindig sötét bőrökből 
készítették a lábszárukat befedő nadrágszerű leggin-jeiket, ezek elütöttek vilá
gosszínű bőringjüktől és már messziről jellegzetesen feketélettek. így lett 
kereszt annak az indián népnek a neve, amelyik csupa keresztalakú motívumok
kal díszítette ruháit. S ugyanígy vált összefoglaló nemzetnévvé a soson, azaz 
„kígyó”-t jelentő szó is, amellyel a mai Egyesült Államok nyugati, illetve dél
nyugati részében élő s önálló indián nyelvcsaládba tartozó törzseket nevezte el 
a többi indián nemzet.

A kígyó igen okos állatként szerepel az indián köztudatban s éppen ezért 
bizonyára kiváló népnek kellett lennie annak, amelyik ezt az elismerő jelzőt a 
többitől kiérdemelte. A történelem ezt bizonyítani látszik; a múlt és a jelen 
egyaránt igazolja a soson nép szellemi kiválóságát. A múltban főleg harcias 
képességeik voltak közismertek. A dakota (sioux) törzsek sokat hadakoztak 
a sosonokkal, de mindig méltó ellenfeleiknek tekintették őket, pedig a dakoták 
harci rátermettségét a fehérember is elismerte. A hajdani soson élet békés idő
szaka is visszatükrözi ennek a népnek magas értelmi színvonalát. Érdekes tör
vényeik voltak. Különös gondot fordítottak a gyermeknevelésre. A gyermek 
sorsára már magzatkorától fogva felügyeltek. Jelesek voltak a háziiparban: a 
ruhájukat ékítő tüskehímzéseik, tarka szőnyegeik fejlett művészi érzékről tesz
nek tanúságot. Ugyanezt bizonyítják népdalaik is, amelyekkel időnkint a 
Csendes óceán partján szabályos hangversenyek keretében más indián nem
zetek dalaival versengtek. Vagy pedig azok az érdekes társasjátékok, amelyek
kel béke idején szabad idejükben szórakoztak. A sosonokat mint a múlt idők 
kiváló vadászait is emlegetik. Ez alatt azonban nem azt kell érteni, hogy a 
soson nemzet irtotta volna leginkább Amerika vadállományát, hanem azt, hogy 
híven megőrizték az indián vadász-szellemet; sohasem szórakozásból, hanem 
csupán szükségből ölték a vadat.

Manapság leginkább háziiparral foglalkoznak. A régebbi sündisznótüskét 
helyettesítő porcellángyöngyből készített hímzéseik keresettek Amerika nép
művészeti piacain. Igen kedveltek a szőnyegeik is, s ezek kivitelben vetekednek 
a világhírű navahó-indián szőnyegekkel. A délvidéki, úgynevezett pueblokban 
lakó soson fazekasok igen szép edényeket készítenek. Egyik legkeresettebb 
cikkük a váza. Jóllehet ez hajdan ismeretlen volt a sosonok előtt, ma már oly 
művészien készítik, hogy még a gyűjtők is szívesen megveszik. Nagyon szép 
munkák kerülnek ki kosárfonóik kezéből is. Gyékényből, háncsból, szalmából, 
nyírfakéregből, kukoricalevélből fonják eredeti vonalrajzokkal és motívumok
kal díszített kosaraikat.

Az értelmiségnek az a magas színvonola, mely a múltban közismertté 
tette őket, a jelenkor nemzedékeiben is érvényesül. A soson nép sok művészt, 
tudóst és komoly politikust adott az Uniónak. A hivatalos statisztika megálla
pítja, hogy a soson gyermek minden iránt fogékony éleseszűsége már az elemi 
iskolában feltűnik. De még a felnőtt, bár analfabéta sosont is valami öröklött 
értelmesség különbözteti meg. Értelmes, nyílt tekintet; friss, fürge mozdulatok;
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gondolatai logikusak és határozottan kifejezik, hogyha írni-olvasni nem tud is, 
azért elég tág látókörrel ismeri az életet.

A sosonok általában középmagas emberek. Az északi vidékekről szárma- 
zóak magasabbak. A férfiak között feltűnően gyakoriak a szép, jellegzetes 
arcvonások.

Az Egyesült Államok népe általában megbecsüli a sosonokat. Háromszo
ros békekötés erősíti meg a kölcsönös barátságos viszonyt. Békekötésüket s 
ezzel együtt az USA csapataival folytatott nagy háborúiknak lezárulását „Há
rom nemzedék békéje” (Peace of Three Generations) néven emlegeti az ame
rikai történelem. E békekötés előzményei három emberöltővel nyúlnak vissza 
a múltba; éppen odáig, amikor Amerika földje az indián nemzetek utolsó sza
badságharcaitól reng.

Sok más indián nemzettel együtt a sosonok is elszántan vonulnak fel a 
harci ösvényeken. 1853—55-ben résztvesznek Utah (olv. Jute) állam területén 
vívott háborúkban. Amikpr azonban a Bingham Canyon közelében elszenvedett 
nagy csatavesztésük után látják, hogy ügyük végleg elveszett, igyekeznek ma
guknak biztosítani ősi hazájukból a számukra legértékesebb területeket. Ezért 
a harcra egyesült soson törzsek visszavonulnak a Nagy Sós tó déli partjára, s 
itt nagy tanácskozások után egyöntetű elhatározással előbb két, majd négy 
részre oszlanak. Az első csoport sietve nyugatra vonul és megszállja az Owyhee 
folyó déli forrásvidékét. A második keletnek, majd északnak fordulva eljut a 
Yellowstone tóhoz, s ennek déli részét félköralakban birtokába veszi. A har
madik csoport, mely az Uinta hegységnél vált el az előbbitől, a Green folyó 
mentén felmegy a Wind River vidékére s ott a hegyvidéket keresztülkasul szelve 
veri fel táborait. A negyedik csoport, mely egy darabig az elsővel ment együtt, 
északra fordul és a Snake folyó közelében, a mai Idaho (olv. Ájdahó) állam 
területén próbál végleges menedékhelyet találni.

Az első három csoportnak sikerül a vállalkozása. A kormánycsapatok ugyan 
állandóan üldözik őket, mégis hamarosan sikerül békére lépniük a USA kor
mányával, Ez elfogadja ajánlataikat és hivatalos okiratokkal tulajdonukká nyil
vánítja a kért területeket, némi módosítással, úgy hogy az első csoport lejjebb 
kerül az Owyhee forrásától az Independence hegység vidékére; a második cso
port a Yellowstone tó déli partjaitól a Nemzeti Park alsó szélébe, ahol hosszú

1. A soson törzsek lakta terület 1850 előtt. II. Az 1855-ben elszenvedett csatavesztés után a Nagjr 
Sóstó déli partvidékén ideiglenesen elfoglalt terület. III. A sosonok csoportjának útja új, végleges

területeik felé.
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csík alakjában kap terüle
tet; a harmadik csoport pe
dig a Wind Rivernél meg
szállt területét megosztja 
az arapahók egyik törzsé
vel.

A negyedik csoportnak 
azonban nem valósul meg 
ily könnyen a terve. A kor
mány ugyanis ennek a rész
nek már nem akar újabb 
területet adni, hanem meg 
akarja őket osztani az 
újonnan létesített, fentem- 
lített három soson rezervá
ció között; ezért az utánuk 
küldött csapatok mindent 
elkövetnek, hogy kiszorít
sák őket Idahoból. ,,Ám a 
soson népet nem azért ne
vezték el kígyónak, hogy 
méltatlan legyen a kígyó 
okosságához!...” — jegyzi 
meg egy soson toliból szár
mazó, idevonatkozó elbe
szélés. A sosonok rögtön 
átlátnak a fehérember ter
vein és keresztülhúzzák a 
végrehajtó kormánycsapa
tok szándékát. Ugyanis ha
marosan rájönnek, hogy 
Idaho déli részén a fehé
reknek egy igen fontos 
transzkontinentális vasút
vonala húzódik. Gyorsan idevonulnak tehát és amilyen hosszan csak lehet, a 
Pocatello — Fort Hall vonalon, a töltés két oldalán verik fel táboraikat.

A kormánycsapatok sietve utánuk vonulnak, de összeütközésre nem kerül 
sor, mert a vasúttársaság — miután csodálkozva tapasztalta, hogy a sosonok 
nemcsak nem veszélyeztetik a vasutat, de oly gondosan őrzik az útvonalat, 
hogy ez a terület soha nem volt biztosabb, mint most — közbelép és kéri a 
sosonok megtámadásának felfüggesztését. A kormányt és általában az amerikai 
közvéleményt igen meglepi ez a lépés. Annál is inkább, mert eközben újra fel
lángol mindenütt az indián szabadságharc. Harciösvényen jár csaknem minden 
nagyobb indián nemzet: a klamatok, csejennek, arapahók, a nebraskai sziúk, 
délen az apacsok, komancsok, navahók, kájovák, sőt már a „kígyó” törzsek is 
mozgolódnak. És a fehérembernek alapos oka van arra, hogy féljen az indiá
nok bosszújától. A sosonok azonban bosszú helyett ekkor a legmesszebbmenő 
szolgálatot nyújtják az amerikaiaknak, mert az általuk megszállt vasútvonalat 
gondosan megtisztítják azoktól a vonatrabló banditahordáktól, amelyeket eddig 
a kormány által kivezényelt Dodge és Jack Casement tábornokok sem tudtak 
ártalmatlanokká tenni.

IM. Tendoy, az idahoi sosonok nagyfönöke, aki 1927-ben meg
ismételte elődeinek „békekötését“ a Pacific vasúttársasággal.
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Amilyen mértékben meglepi ez a fehéreket, éppen olyan öntudatos hadi 
sakkhúzás ez soson részről és csakhamar határozott eredményt is hoz létre.

Az idahoi sosonok nagyfőnöke, a közös soson seregek legfőbb hadifőnöke, 
I. Tendoy, amikor látja, hogy a fehérek tudomásulvették a vasútvonal mentén 
kifejtett ténykedéseiket, követeket küld a Pacific vasutak elnökéhez, akinek 
— az'akkori feljegyzés szerint — a következőképen adják elő a soson nagy
tanács üzenetét:

„A sosonok szíve még nem csillapult le azért a bánásmódért, amellyel a 
fehérember kiűzte őket tulajdon hazájukból.

Még mindig él lelkűkben a megtorlás utáni vágy. És csak egy jelt keli 
adni, hogy az elszánt harcosok messze szétrombolják a tüzparipa útját. A so
sonok halálraszántan készek a nagy küzdelemre, éppen úgy, mint ahogy a 
többi testvéreik, akik most ismét kiásták a harcibárdot a fehérember ellen.

A sosonok kezében van a fontos vasútvonal, de ők — mint ahogy 
a fehérember is tudja — békésen viselkedtek és védelmükbe vették azt. Tették 
ezt pedig azért, mert a sosonok úgy vették észre, hogy a fehérember megbánta 
szívében, amit tett velük és nem akarja többé háborgatni őket.

Ebből láthatjátok, hogy a sosonok mindig olyanok, mint amilyen módon 
bánik velük a fehérember.

Rajtatok múlik tehát, hogy harcidíszben vagy a béke ösvényein lássátok a 
sosonok főnökeit és harcosait.”

A vasúttársaság elnöke kapya kap ezen az indián stílusú békeajánlaton és 
azonnali tárgyalásba bocsájtkozik az USA kormányával. A kormány nehezen 
akar belemenni, de végül is a fontos vasútvonal nyugalmának érdekében a soso
nok által megszállt vidéket önálló soson területnek nyilvánítja, melynek szék
helyévé Fort Hall-t teszi.

A békekötés ünnepélyes szertartások között folyik le. I. Tendoy nagyfőnök 
minden sosonok nevében elszívja a békepipát a vasúttársaság elnökével. S ezzel 
hivatalosan véget ér a sosonok és a fehérek közötti ellenségeskedés.

í. Tendoy után ennek fia, II. Tendoy lesz a íort-halli sosonok nagyfőnöke, 
s az édesapja által kötött békét még jobban elmélyíti azáltal, hogy a Pacific 
vasúttársaságon keresztül kötött békekötés szertartásait szabályosan megismé
telve, népe nevében hivatalosan elszívja a békepipát a Pacific újabb elnökével.

Az uralkodásban következő III. Tendoy már hosszú tanulmányutak után 
modern szemmel állapítja meg, hogy atyja és nagyatyja milyen ösztönös böl- 
cseséggel intézték népük sorsát, amikor békés úton biztosították az idahoi terü
letet. ő már pozitív tapasztalatok alapján vonja le véleményét, amikor ünnepé
lyesen így szól népéhez:

„Szépek a fehérek városai, de csak oly messziről, mint ahonnan szépnek 
/láthatók az úttalan ingoványok... Ezért jegyezze meg minden soson, hogy 
azok a fényes kőépületek és tornyok, amelyek oly hivogatóan tekintgetnek min
den vörösbőrű nemzet felé, hazug fekete sírgödrök, ahol kétszer kell meghalnia 
minden indiánnak... Ezért mondom tehát minden sosonnak: vörösbőrűek addig 
lesznek a Földön, amíg szemükkel tisztán láthatják a felkelő és a lenyugvó Na
pot; amíg fülükkel hallhatják az erdők neszét és a vizek csobogását; amíg 
orrukkal szagolhatják a mezők illatát, s amíg a csillagok fényénél körülülhetik 
a lobogó estitüzet!...”

Ennek a szózatnak igazságát átérzi minden soson, s így történik azután, 
hogy 1927 március 31-én az idahoi sosonok véleményét tolmácsolva III. Tendoy 
is megismétli elődeinek békekötését, amely immár háromszorosan biztosítja a 
gyönyörű földdarabot s ezzel az idahoi sosonok jövőjét.
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Az amerikai közvélemény nagy jelentőséget tulajdonított ennek a szerző
dés-ismétlésnek, kiemelve erősen azt a megkapó jelenséget, hogy akkor, ami
kor a világ minden részén puskaporos a levegő, ez a hajdan oly harcias nép 
békét akar. Békét, már a harmadik nemzedéken keresztül! Az amerikai lapok 
általában ,,Örők béke” (Perpetual peace) cím alatt méltatták. Legbehatóbban 
természetesen a Pacific társaság folyóirata: „The Union Pacific Magazine” 
foglalkozott vele és mint kuriózumot említette föl, hogy ezt a békeismétlést pon
tosan tizenkéthónapi gondolkozási idő előzte meg.

Az idahoi sosonok követe, George P, La Vatta soson író ugyanis 1926 már
cius 31-én vezette a békeküldöttséget a Pacific elnökéhez, Mr. Gray-hez; egy 
békepipát, egy harci íjat, négy nyilat és két sastollat adott át neki és így tol
mácsolta a fort-halliak üzenetét:

,, . . . Ha Mr. Gray is békét akar, úgy — a soson törzsek szokása szerint — 
12 hónap elteltével küldje vissza az egyik sastollat a sosonok nagyfőnökének, 
III. Tendoynak. Ha Mr. Gray másként érez, mint kiváló elődei és szíve szerint 
nem kívánja a sosonokkal 
a régi békekötést felújítani, 
úgy az esetben a négy nyi
lat küldje vissza!”

Mr. Gray természete
sen 12 hónapi gondolkozás 
nélkül is hajlandó volt 
azonnal követni bölcs elő
deinek példáját, annál is 
inkább, mert saját tapasz
talatai nyomán alkotott vé
leménye szerint a fort-halli 
sosonok ma is a Pacific 
legmegbízhatóbb őrzői.
Mindazonáltal híven alkal
mazkodva a soson szokás
hoz, csak 1927 március 
31-én küldte vissza a sas
tollat. Személyesen szerette 
volna elszívni a békepipát 
a sosonok uralkodójával, de 
ebben halaszthatatlan el
foglaltsága akadályozta.
Már pedig a békekötési 
szertartást a soson törvé
nyek egy órával sem enged
ték elhalasztani. így azután 
Mr. Gray elnököt a poca- 
telloi vasúti főigazgató, Mr.
A. C. Hinckley képviselte, 
de 1927 március 31-én har
madszor is szentesítették a 
sosonok békéjét.

Mind a négy soson re
zerváció szerencsés föld- Wyömingi soson törzsfő.
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rajzi fekvésűnek mondható, természetesen indián szempontból, mert ezeken a 
területeken a múlt és a jelen között megvan a folytonosság. Az ősi soson haza 
földjén terül el mindegyik, tele azokkal a természeti szépségekkel, amelyek a 
múlt idők életének állandó kísérői voltak. Igaz, szükebb lett a föld, mint egykor 
volt, végét vetették a nagy kóborlásoknak, de mégsem kellett változtatni oly 
sokat .az ősi életmódon, hogy tragikus megrázkódtatás érte volna a soson 
népleiket.

A legkisebb, nevadai Western Shoshone Reservation az Independence 
hegyvidék területén fekszik. Éppen a 117. délkör megy át rajta. Délen a Hum
boldt folyó és a Salt Lake City—San Francisco vasútvonal határos területével; 
északon és északnyugaton az Owyhee déli ága; keleten és északkeleten a Hum
boldt egyik mellékfolyója. A terület egészséges és szép, tele kis hegyi patakokkal. 
Székhelye az Owyhee nevű, soson alapítású kis város. Itt lakik a rezerváció 
kormánybiztosa. Itt vannak a rezerváció középiskolái, kórháza, postája és egyéb 
középületei. Közvetlen vasútvonal köti össze a tőle délre fekvő, fentemlített 
Pacific vonallal.

A Yellowstone Nemzeti Park területéből kihasított soson rezerváció, a 
Yellowstone tó déli nyúlványa alatt, kelet-nyugati irányban húzódó keskeny 
szalag alakjában terül el. Ez a terület is bővelkedik azokban á természeti szép
ségekben, amelyek a Yellowstone parkot világhírűvé tették.

A másik wyomingi soson rezerváció a Wind River felső folyásánál terül 
el. A folyó csaknem a forrásától kezdve egészen az első derékszögű kanyaru
latáig alkotja északi, illetve északkeleti határát a rezervációnak, amely déli és 
délnyugati irányban terjeszkedve hatalmas félholdalakban zárja magába a 
Wind River Range (hegylánc) javarészét. Ezzel a területtel is jóljártak a soso
nok. A sokszáz apró kis hegyifolyóval, ugyanannyi kis tóval ékeskedő hegy
vidék igen egészséges otthont nyújtott a „kígyók fiainak”.

Ugyanez állapítható meg az idahoi rezervációról is. „Idaho az Unió arany
állama” — mondogatják az amerikaiak. De nem az arany, hanem természeti 
kincsei teszik azzá. Az a sok-sok hegy, erdő, tó, folyó, amelyek oly káprázatos 
szépségű változatosságban borítják földjét. A fort-halli soson terület kicsinyí
tett tükörképe ennek az „aranyállamnak”. Nyugati határát a történelmi neve
zetességű, fentebb említett Pacific vasútvonal rajzolja meg. Északon a Snake 
River egyik baloldali mellékfolyója, keleten egy kisebb hegyláncolat határolja. 
Délen mesterséges határa van. Legdélibb csücske Pocatello város területével 
határos, amely igen fontos csomópontja a Pacific vasutaknak. A rezerváció 
székhelye a vasútvonal mentén fekvő Fort Hall.

A négy soson csoport a meglehetősen nagy távolságok ellenére is tel
jesen megőrizte a szellemi közösséget. Irányító szerepet tölt be közöttük 
az idahoi rezerváció, amelyet a sosonok az ősi haza szívének tartanak. Szé
pen kifejezi ezt az a szokásuk, hogy akik csak tehetik, — de legalább a törzs
főnökök — minden évben egyszer, július közepén, elzarándokolnak Idaho soson 
területére és résztvesznek az ünnepi Naptáncban, amelyet Pocatello közelében 
szoktak megrendezni egy szép rétségen. Ebben az ősi nemzeti ünnepségben, 
amelyet három napon és éjjelen át tartó szigorú böjtölés előz meg, résztvesz
nek még a kereszténnyé lett sosonok is. Jóllehet az ünnepély szertartásai az ősi 
vallás rítusai szerint, az orvosságos ember (Medicine man) irányítása mellett 
folynak, a keresztény sosonok össze tudják ezt egyeztetni új hitükkel.

A sosonoknak csak a kisebb része keresztény; ez is megoszlik négy-öt 
felekezet között. Azonban ez nem zárja ki azt, hogy az ősvallást követő sosonok 
majd mindegyike ne ismerje a keresztény vallás alaptanítását és ne higyjen
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Soson táncosok.

Krisztusban, a „Nagy Szellem Fiában”, éppen úgy, mint ahogyan a keresz
ténnyé lett sosonok is jól ismerik ősi vallásuk minden törvényét és. alkalmasint 
be is tartják azokat.

A rezervációk területén működő missziós iskolák természetesen megkö
vetelik, hogy indián növendékeik már az elemi iskolában keresztények legyenek, 
a hivatalos állami iskolák azonban — noha keresztény vallásoktatásban része
sítik a gyermekeket — ezt nem sürgetik. Az állami törvények vallás tekintetében 
nem korlátozzák a soson rezervációk lakóit, ellenben közoktatási tekintetben 
olyan kötelező rendeleteek biztosítják a gyermekek iskoláztatását, mint az Unió 
más területein.

A soson gyermekek általában legalább 15—16 éves korukig tanulnak. De 
igen sok van közöttük, akik végigjárják a középiskolát, sőt utána elhagyva a 
rezervációkat, egyetemekre is beiratkoznak. A leányok is tanulnak. A közép
fokú iskolák után sokan elvégzik az ápolónői és csecsemővédőnői tanfolyamo
kat; végigtanulják a modern háztartási iskolákat, stb. Ennek ellenére is igen 
kevés azoknak a tanult fiatal soson ifjaknak és leányoknak a száma, akik vég
legesen elhagyják a rezerváció területét és belekapcsolódnak a fehérembér élet
módjába. A tény az, hogy ezek a tanult fiatalemberek és leányok tanulmányaik 
után visszatérnek a rezervációk kis falvaiba, ahol népük javára hasznosíthatják 
szerzett ismereteiket.

A mai sosonok életmódja érdekes vegyülékét mutatja az egykori nomád 
indián és a mai civilizált, modern életnek. A sosonok ugyanis elfogadnak min
den hasznosat a fehérember kultúrájából, de azért nem vetik el a múlt jól-
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bevált dolgait sem. így a tél 
folyamán nyugatamerikai vi
déki szokás szerint csinos 
kis faházakban laknak, de 
amint elérkezik a tavaszi jó
idő, éppen úgy, mint hajdan, 
lovakra erősítik sátorkarói
kat és elvándorolnak a leg
közelebbi alkalmas területre, 
ahol sátortábort vernek és 
késő őszig, ameddig csak az 
időjárás engedi, ősi módon 
tanyáznak. A kormány a 
minden rezerváció élére ki
rendelt Indian Agency útján 
ideszállíttatja az elvett va
dászterületekért évenkint 
kárpótlásul kiutalásra kerü
lő szarvasmarhaállományt, 
amelyből a soson .táborok 
igen ügyesen gazdálkodnak. 
A marhának minden részét 
hasznosítják, éppen úgy fel
használják, mint hajdan a 
bölényt. Ma már marhahús
ból készül az egykori híres 
indián eledel, a pemikán is. 
De természetesen most már 
teát és kávét isznak hozzá. 
Sőt olykor fagylaltot is fo
gyasztanak, ennek receptjeit 
megtalálják a Tushka-Hom- 
man („Vörös Harcos”) nevű 
újságban. Ezt indiánok szer
kesztik és adják ki angol 

nyelven, hetenkint egyszer jelenik meg és bő tájékoztatóval szolgál indián ol
vasóinak a nagyvilágról és minden indián rezervációról.

Ezekbe a táborokba jönnek haza szünidőre a városi iskolákban tanuló 
ifjak és leányok, akik ilyenkor a leghívebb ápolói a hagyományoknak.

Az USA kormányától a kötött békék értelmében kapott természetbeni tá
mogatások mellett főleg népies kézimunkáikkal (gyöngyhimzések, szőttesek, 
szőnyegek, stb.) teremtik elő megélhetésük szükségleteit a sosonok. Különösen 
a Yellewstone Park soson rezervációjának lakói keresnek ezzel nagyon szépen, 
tekintettel arra, hogy itt van a legnagyobb idegenforgalom. Ezeknek a kézi
munkáknak azonban nemcsak néprajzi értékük van. Művészi kivitelükkel a leg
becsesebb európai iparművészeti alkotásokkal is felvehetik a versenyt. A soson 
nép művészi hajlamát és szépérzékét különben szemmelláthatóan bizonyítják 
díszes kivitelű nemzeti viseleteik. Szarvasbőrből, színes vászonból, flanelból, 
vagy másféle mintás kelméből készült, gallérnélküli ing, ujjatlan bőrmellény, 
nadrág vagy ágyékkendővel használt „legging” a ruházatuk alapja. Nyakukba 
színes kendőt kötnek, lábukra fehér alapon színes mintákkal díszített bőrmoka-

A „szabad“ törzs leggyakoribb vándorló területe Nevada ál
lamban; az évi vándorlások főbb táborhelyeivel (1. 102. old.).

ÍYO sYADíMU! 
K S H Y Y W U
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szint húznak. Minden egyes ruhadarabjukat gyöngyhimzésekkel ékítik. A dé
lebbi sosonok főleg a hajdani szögletes motívumokat használják díszítésül, míg 
az északiak a modernebb díszítőstílus levél- és virágalakjaival varrják ki 
ruháikat.

A sosonok említett négy csoportján kívül, még van egy jelentős csoport
juk, az ú. n. „szabad sosonok törzse”. Ezzel a névvel önmagukat ruházták fel. 
Ugyanis ez a csoport nem más, mint a nevadai ágnak egyik törzse, amelyik az 
owyheei rezerváció felállítása után sehogy sem tudott beletörődni az új élet
módba, kivált a rezerváció kötelékéből és délre vándorolt, ahol azóta a Great 
Basin (Nagy medence) vidékén éli ősi nomád életét. Minthogy létszámuk mind
össze egy-kétszáz főből áll, a kormány hallgatólagosan beleegyezik kóborlá
saikba, de természetesen semminemű támogatásban nem részesíti őket. De a 
„szabad sosonok” ezzel nem sokat törődnek; úgylátszik szabadságukat többre 
becsülik az ingyen húsnál. Egyébként megélhetésük alapját háziiparuk szolgál
tatja s ennek jövedelméből időnkint Nevada államtól vadász- és halászterüle
teket bérelnek, ahol háborítatlanul élik a „kígyók” ősi életét. Érdekes jelenség, 
hogy ez a szabad élethez ragaszkodó törzs igen sok gondot fordít arra, hogy 
gyermekei iskolázottak legyenek. Éppen ezért — ugyanúgy, mint a rezerváció- 
kon élő testvéreik — gyermekeiket elküldik az állami iskolákba, ahol legalább 
15 éves korukig tanulnak.

Kis Vörös Ló, Rókák Ostora és Bölényszarv, a nevadai „ sz a b ad  sosonok“ három kiváló főnöke.
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A „szabad sjsonok” életét jelenleg három főnök irányítja, mégpedig 
Kis Vörös Ló, Rókák Ostora és Bölényszarv. Ez a három főnök legendás hőse 
nemcsak valamennyi „kígyónak”, de a nevadai fehérek is megbecsülik őket. 
Sok jeles tett fűződik életükhöz.

A szabad törzs a tél folyamán a White River felső folyásánál épített pue- 
blókban él. (A térképen 1. számmal jelölve.) innen indulnak el kora tavasszal 
szokásos vándorútjukra. Vándorlásaik folyamán keresztülkasul kóborolják a 
Nagy medencét. Jelenlegi vadászterületeik fekvéséhez alkalmazkodva útvonaluk 
rendszerint a következő: A White River jobbpartján indulva észak felé tartanak 
a Pacific vasútvonalig, innen útirányukat nyugatra fordítva a Pancake Ran- 
ge-en túl verik fel első hosszabbidejü tavaszi táborukat. (2.) Innen északra 
fordulva elérik a Diamond hegyeket. Egy darabig követik a hegyláncolat nyu
gati oldalát (3), majd keleti irányban átkelnek rajta s további útjuk a Humboldt 
itt eredő egyik baloldali mellékfolyója mentén vezet észak felé. Nemsokára 
északkeleti irányban keresztüljutnak a Ruby hegyeken, majd elérik a nagy 
Ruby tavat. Ennek északkeleti csúcsánál szoktak hosszabb ideig tartó tábort 
verni. (4.) További útjuk rendszerint a Franklin tó keleti partja mentén, majd 
a Ruby hegyek felső hegyláncai oldalán folytatódik a S. Water tóig. (5.) Itt a 
tó északi partját követve keletre, majd délkeletre fordulva a Duck C. River for
rásvidékét keresik fel. Ettől fogva követik a folyó útját dél irányban. A folyó 
délebbre eső nagy kanyarulatánál szoktak szintén hosszabb idejű tábort 
verni. (6.) Itt adnak találkát a környéken szétszórtan élő magános indián 
családoknak, akik minden évben eljönnek ide, hogy résztvegyenek a szabad 
törzs Naptánc ünnepségein, amelyeket rendes körülmények között ezen a helyen 
szoktak megtartani. A Naptánc tábor után tovább haladnak délre. Majd azután 
keletre fordulva átvágnak a Shell Creek Range-n, (7.) majd a Snake Range 
nyugati oldalán újra délre haladnak. Ezen a területen (8.) töltik el a „Kék 
hónap”-ot (nyárutó), további vándorlásuk az időjárástól függ. Csak az első 
rossz idő beálltával szedik fel véglegesen sátraikat, hogy nyugat felé vonulva 
egész télre elegendő élelemmel és feldolgozandó nyersanyaggal megrakodva 
visszatérjenek pueblóikba.

*
Az a néhány év előtt történt hivatalos statisztikai megállapítás, hogy az 

indián népek túlestek a kihalás veszélyének válságán, vonatkozik a soson nem
zetre is. A legutóbbi hivatalos népszámlálás szerint a rezervációkon élő soso
nok létszáma 4445 lelket tesz ki, ebből 2309 a férfi és 2136 a nő. Mint „nem
zethet tekintve, a kihalás leküzdését illetőleg talán igen reménytelennek látszó 
számocska ez. De ha összehasonlítjuk a tíz, húsz vagy harminc év előtti népes
ség létszámával, szembetűnően beigazolódik az. hogy a sosonok rohamosan 
fejlődnek. Ugyanis a statisztika tárgyilagos számadatai szerint a sosonok 35 év 
alatt közel 55%-kal szaporodtak. Különösen az utóbbi tizenöt év lendített na
gyot a fejlődésükön. És ez a százalékarány egyre növekszik, mert a születések 
és halálozások arányszáma még most is folytonosan javul. Ha elgondoljuk, hogy 
a kimerítő nagy szabadságharcok után szinte meg voltak számlálva a sosonok 
napjai, a hatvan év utáni statisztikából nemcsak kedvező arányszámot, de fi
gyelemreméltó életerőt olvashatunk ki, amely biztos pilléreit rakja le a marok
nyi nép jövőjének.

A sosonok azokhoz a népekhez tartoznak, amelyek megásott sírjuk felett 
születtek újra, hogy feltámadt természetes, ősi életerejükkel visszanyerjék haj
dani jelentőségüket. Minden „kígyó” öntudatosan hisz ebben és ki tudja, talán 
egyszer eljön az idő, amikor az indiánok fehér sírásóinak ivadékai szintén cso
dálattal fogják elismerni „Amerika elsőszülöttjeinek” újraébredt életrevalóságát.
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M O TO R K ERÉK PÁ RR A L AZ ÖT VILÁG RÉSZEN
K ERESZTÜ L.

— Kínától Délamerikáig. —
Irta Sulkowsky Zoltán.

Megkönnyebbült szívvel és új nagy életkedvvel hagyjuk el a Sárga Biro
dalmat. Úgy reméljük, egyszeriben végeszakad nemcsak a kiállott nagy izgal
maknak, a kínos bizonytalanságnak, hanem a fáradtságos utazásnak is. Azt 
hittük, a hírneves Japán mostohagyermeke, Korea, jó utakkal várja immáron 
negyven országot végigjárt motorunkat.

Mandzsúriái utunk rövid. Hamarosan elhagyjuk Dairent is, a gazdag 
Mandzsúria orosz, kínai és végül japán kezek építette forgalmas kikötőjét. Ha
marosan elfelejtjük az utolsó izgalmas szakaszt, a Dairen és Antung közti kétes 
utat, ahol kínai és kommunista felelőtlen csapatok portyázgatnak állandóan, 
hogy Antung határvárosban elérjük a rend és közbiztonság országát.

Korea hivatalos neve tulajdonképen Chosen (Csózen) s ezerkilométeres 
utat kell megtennünk a félsziget hosszában, hogy a Japán felé eső déli részre 
érjünk.

Az utak borzalmasak voltak, de nekünk elég volt arra gondolnunk, hogy 
Kínát már elhagytuk és a visszaemlékezés egyszerre jelentéktelennek tüntet fel 
minden akadályt.

Megismerjük és megkedveljük a koreai népet. Ha nekünk magyaroknak 
valóban rokonaink élnek ezeken a vidékeken, valahogyan szívesebben vesszük 
a szerény és rokonszenves koreait testvérnek, mint a már itt megismert gya
nakvó és önhitt japánit. A koreai sors is hasonló a magyaréhoz. Ők is sokai 
harcoltak, foglalkozásuk is, agrár nép lévén, ugyanaz és hasonló a politika, 
mely Koreát majdnem ugyanúgy kapcsolja Japánhoz, mint Magyarországot

A világkörüli út útvonala Mandzsúrián, Koreán és Japánon át Jokoharaáig; aztán Északamerikán
keresztül.
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A Nondaimon kapu Keidzsóban (Korea).

kapcsolta Ausztriához. A viszony természetesen egyetlen igaz koreainak sem 
tetszik, de nem tehetnek ellene semmit sem.

A falvak népe és élete élénken emlékeztet a Balkánra, vagy Törökországra. 
Apró, kavicsozott utcák, kis faházikók, sötét kicsiny üzletek. A városok pedig 
inkább már a nagyobb magyar falvak képét juttatják eszünkbe. Azonban min
denütt a nagy tisztaság ötlik először is szemünkbe. Az általános fehér ruha 
mindenkor ragyog a tisztaságtól, felsőruhaképen nők és férfiak egyaránt musz
lin-szerű, hálóvékonyságú, kikeményített és átlátszó ruházatot viselnek. A fér
fiak bokáján a nadrágszerű kelme szorosra kötődik. Mennyi mosás és mennyi 
vasalás, — hiszen a ruhákon sehol egy folt, sehol egy gyűrődés. A nők láttára 
akaratlanul is falusi menyecskéinkre kell gondolnunk, nem hasonlítanak sem a 
japáni, sem a kínai nőkhöz. Pruszlikra emlékeztető rövid kabátban, derekukra 
kötött jó egynéhány szoknyában járnak és valamennyien hosszú hajat viselnek.

Jóakarattal, kedvességgel és nagy vendégszeretettel találkozunk min
denfelé.

Az utak és velük együtt a gépkocsiközlekedés azonban még meglehetősen 
fejletlen. Nagyobb távolságra csak vonattal utaznak és ami kezdetleges út volt 
is, néhány héttel ezelőtt hatalmas áradás tette tönkre. így amikor a fővárost, 
Keijot (Kédzsó), amelyet az idegenek Szöulnak neveznek, elhagyjuk, utazásunk 
nem is utazáshoz, hanem inkább erős napszámosmunkához hasonlít. 500 keser
ves kilométer öt testet-lelket igénybevevő rettenetes nap alatt! Vizek, hídnél- 
kiili folyók, leomlott töltések, mély árkok okoznak újra és újra váratlan meg
lepetéseket. Deszkákkal, ásókkal, szerszámokkal utazunk, de ahol embert talá
lunk, mindenki készséggel siet segítségünkre. Nem egyszer a vasúti híd geren
dáin kell óvatosan áttolni megterhelt gépünket.

Jeido, Kinsen, Taikyu és Fusan volt az útirány, ez utóbbi helyről visz át 
a kis hajó Japánba, ahol Kiusu sziget Fukuoka városában szállunk partra.
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Három teljes hónapot töltünk a virágok hazájában és bejárjuk Japán min
den részét, meglátogatunk minden nevezetes helyet.

Ha most japáni benyomásaimat egész röviden összegezném, azt kell mon
danom, hogy kissé csalódtunk. Japánnak olyan nagy a híre, az ideérkező ide
gen olyan sokat vár, hogy végül is feltétlenül csalódnia kell.

Régebben erről az új kultúrának megnyíló országról nagyobbára egyoldalú 
közlemények jelentek meg, s ezek kimerültek az exotikumok dicséretében. Ma 
már sokan keresik fel ,,a báj és a színek” országát, de a leírások legtöbbnyire 
még mindig csak a bájjal és a színekkel foglalkoznak.

Japán tagadhatatlanul elismerést érdemel, a négy nagy és a megszámlál
hatatlan apró szigeten élő nyolcvanmilliónyi nép évről-évre fejlődik. A jelen
téktelenségből hirtelen számottevő világhatalommá alakul át, hatamas lépésekkel 
iramodik Amerika és Európa után. A baj azonban ott van, hogy szerintük ők 
már el is hagyták a többi kontinenst és magukat a világ legerősebb és legelői 
haladó nemzetének tartják.

De a nép, a nagy tömeg átlagban nehezen vetkőzi le régi mivoltát. A japáni 
egyén, bár számos jó tulajdonsággal rendelkezik, a veleszületett tehetség révén 
nem áll igen magas fokon és valahogyan mindig igazat kell adnom annak a 
kínai mondásnak, amely szerint „egy kínai többet ér egy japáninál, de száz 
japáni százszor többet ér, mint száz kínai”. Hatalmas erőt képvisel a japániak 
szervezettsége és összetartása, ami még a végtelen nagy önbizalommal és haza- 
szeretettel is párosul.

A modern életben, a technika vívmányaiban, irodalomban, zenében vagy 
művészetben nem sokat találunk. Ami náluk új dolog, az már nem új a mi sze
münknek, viszont ami nekünk kedves és vonzó, ami nekünk érdekes, az mind
mind régi. A pazarul tarka ruházat, a természet nagy szeretete, a házi élet egy
szerűsége, a sok hagyományos régi szokás nem egyszer ejti bámulatba az ide
tévedt idegent. De ugyanez az idegen hamarosan megismerkedik a japáni rend-

Japáni falu.
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A „Színházak utcája“ Kobéban (Japán).

őrséggel is. A rendőrség nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem, hogy alaposan 
ki ne kérdezze az idegeneket minden elmúlt és jövendő dolgukról. A tolmács 
ritka, ők maguk nem tudnak idegen nyelvet, a kérdezősködés gyakran órákig 
tart és alaposan igénybeveszi türelmünket.

A városok általában nem szépek. Vidéki városokban egyetlen széles utca 
van, a főutca, a többi mind igen keskeny, legtöbbször két kocsi vagy autó el 
sem férne egymás mellett. A szűk utcák össze-vissza kígyóznak az apró fa
házikók között, gyalogjáró nincs sehol, a széles teherkocsik szinte a házak falát 
súrolják. A házak közt csak ritkán látható egy-egy nagyobb kőépület.

Az utcákon állandó tömeg hullámzik. A főforgalmat a gyalogjárók és a 
kerékpárosok alkotják, rendszertelenül, egymást és a kocsikat kerülgetve kí
gyóznak mindenfelé a keskeny utcákon. A házakról és üzletekről ezernyi színes 
és cifra zászló kápráztatja el a sétálót, estére pedig eltűnik a nappal még gyak
ran látható európaias ruha és mindenki kedvelt kimonójában megy ki az utcára, 
ilyenkor a fül csak lassan szokik hozzá a sok fapapucs minden egyéb zajt 
elnyomó kopogásához.

Nem szeretik sem az európai ruhát, sem az európai szokásokat. De böl
csen belátják, hogy ezeknek jönniök kell és pl. a gyermekeket már uniformisba 
öltöztetik, hivatalokban, irodákban kötelező a mi ruhánk, csupán a nők marad
nak meg pazar selyemruházatukban. Japáni nő európaias ruhában a legritkább 
látványok közé tartozik. De bájosak és kecsesek úgy is, míg a férfiak a leg
groteszkebb látványt nyújtják. Nem is gondolják, hogy szoknyaszerü kimonó- 
jukban, amiből lábszáruk is kilátszik, ügyetlen fapapucsukban és az elmarad
hatatlan szalmakalapban mennyire furcsa látványt nyújtanak. Képzeljünk el 
csak egy így felöltözött japánit a mindenütt elterjedt kerékpáron!

Egyébként mindenhol a legszívélyesebb fogadtatásban részesülünk. Utunk 
és gépünk nagy feltűnést kelt, bárhol állunk is meg, azonnal hatalmas tömeg 
vesz körül és érdeklődve vizsgálgatja gépünket.



Utunk folyamán ismét meggyőződünk a japáni rendőrség ügyességéről. 
A legkisebb falu közegei is értesítést kaptak felőlünk, előre bejegyzett útirá
nyunkat mindenütt szigorúan ellenőrzik, de a legkellemetlenebb vizsgálatot is 
mézesen-mázosan, udvariasan és úgy végzik, hogy nem lehet érte haragudni.

Hondo szigete, a legnagyobb japáni sziget következik. Maga az ország 
gyönyörű és bővelkedik természeti szépségekben. Csodálatos tájak, hegyek és 
völgyek váltakoznak, zöld völgyeken, majd zöldelő rizsföldek közt haladunk. 
Árnyas fák lombjai alatt húzódik meg a sok templom, pagoda vagy az ezer 
és ezer kis szentély. Gyakran a tengerparton visz az út, a magasan fent fakadó 
források csobogva ömlenek le a völgybe, a számtalan apró sziget mint meg
annyi zöld ékkő tűnik elő a tükörsima kék tengeren.

Az utakról a városokban nem kapunk részletes felvilágosításokat, japáni 
térképeken kell böngésznünk a városok neveit. Japánban nagyobb távolságra 
nem divatos autón, vagy motorkerékpáron utazni. Ellenben találunk utakat, 
sőt kövezett utakat. De amit nem gondoltunk volna, sehol hosszú japáni utunk 
alatt nem lelünk egyetlen tűrhető útszakaszt. A régi, nagyon régi kövezésen 
buckák és gödrök váltakoznak, helyenként tolnunk kell motorunkat a kátyúkon 
keresztül. Amellett faluból ki, faluba be, sokszor 50—60 kilométert haladunk 
házak között. Eső már napok óta nem esett, de mindenütt sár fogad. Japáni 
szokás szerint az utakat és utcákat állandóan locsolják, reggeltől estig öntözi 
a vizet mindenki saját háza elé. Már régen nincs por, már régen nagy a sár, 
de a vizet rendületlenül öntik, szünet nélkül tovább, kannákkal, nagy merő
kanalakkal.

Forgalmi szabályok vannak, de a szabályokat senki sem tartja be. Ter
mészetesen sok a szerencsétlenség, hiszen az országutak ugyanolyan keskenyek, 
mint az utcák, sokszor hátrálnunk kell, hogy a szembejövő járműnek kitérhes
sünk. Fegyelmezetlen a gyalogjáró is, nem térnek ki soha az útból, hiába min
den lárma, a gyalogjáró megy az út közepén. Azt tartják, nekik éppen olyan

A tokioi Takeido templom (Japán).
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joguk var. az úthoz, mint a kocsiknak és valóban, gyakran a kocsik kerülgetik 
a gyalogosokat. Nagy elégtételt jelentett részünkre, mikor egy-egy ilyen makacs 
gyaloglót a sáros úton sikerült végigfröccsentenünk.

Valamennyi nagyobb városban megfordulunk, de megismerjük a legkisebb 
falvakat is. Látjuk, hogy bizony ezek a falvak még messze állnak Európától 
vagy'Amerikától. Az életmód, a szellem még egészen kezdetleges. Itt nincsenek 
selyem kimonók, egy pongyolaszerű ing az egész öltözet. Gyermekek mezte
lenül, a férfiak majdnem, a nők pedig fedetlen felsőtesttel járnak. Félnek tőlünk, 
vagy csodálkozva bámulnak, nagy részük még sohasem látott magunkfajta 
embert.

Mindenki tud ellenben írni és olvasni, sehol nincs olyan újságkultusz, mint 
Japánban. Minden kis faluban, minden üzletben, irodában, magánosnál, stb. vá
logathatunk a sok japáni újság között. Az újság fogalom, nagy termek és apró 
fülkék vannak a szerkesztőségekben, mindent ott tárgyalnak meg. Ha valakinek 
panasza, új ötlete, ideája, kérdezősködnivalója van, csak a lapokhoz fordul. 
Az újság rendezi a fogadtatásokat, ebédeket és banketteket, ők szervezik a 
nagy társas kirándulásokat, kulturális és jótékonysági intézményeket létesíte
nek, önzetlenül dolgoznak a nép és az ország javára.

Nagyon sokat adnak arra, hogy az idegenek jó véleménnyel távozzanak. 
Természetesen nekünk is kedvünkben jártak, motorosok fogadnak minden vá
rosban és kísérnek el a következőkbe. Minden lap foglalkozik velünk és velünk 
kapcsolatban Magyarországgal. Meg keil szoknunk a mi Ínyünknek rossz nem
zeti ételeket, gyakran kell suki-yakival jóllaknunk és meg kell tekintenünk min
den nevezetességet. Szinte megkívánják, hogy mindent lefényképezzünk és hogy 
kedvükbe járjunk, száz és száz felvételt kell csinálnunk. De hogy tönkre ne 
menjünk, a nagyobb részt — film nélkül, üres kazettákkal készítjük el...

Simonoseki után Hirosima és Okajama városok következnek. Kezdjük 
kiismerni és megszeretni japáni barátainkat, kezdünk beszélni nyelvükön és

Summerland, California (U. S. A.).
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látjuk, hogy egy odavetett 
„szajonara” kedvesebb ne
kik, mint bármely nyelvű 
udvarias búcsúzkodás.
Mindenfelé utazgató japá- 
niakkal találkoztunk, min
den valamirevaló család be
utazza Iassankint az egész 
birodalmat. Fontosabb he
lyen jelzések, táblák, ma
gyarázatok tájékoztatják a 
minden iránt érdeklődő ja- 
páni utazókat.

Ezer kilométer követ
kezik a Japáni beltenger 
mellett, ahol hosszasabban 
időzünk a bájos Mijadzsi- 
ma szigeten. Míg lent a ter
mészet pazar pompája 
hagy felejthetetlen képet a 
látogató szívében, fent a 
hegyeken a legmodernebb 
és féltve őrzött erődítések 
szentségtelenítik meg e 
szépséges paradicsomot.

Azután a nagyobb vá
rosok következnek. Kobe,
Oszaka, Kioto, Nara és 
Nagoja falai között töl
tünk hosszabb pihenőt. Ko- 
beban találkozunk néhány 
honfitárssal is, vaiaineny- 
nyien volt orosz hadifog
lyok. Ez az első modern vá
rosunk Japánban. Sok az 
idegen is, sok a nagy üzleti 
és kereskedelmi vállalat.
Kobe és Oszaka közt végre óriási kaktusz az arizonai pusztán (U. S. A.),
nagyszerű utat is kapunk,
széles, modern betonút, csupán az a hátránya, hogy mindössze 30 kilométer.

Végül is Tokio és Jokohama, a két legmodernebb és legújabb japáni 
nagyváros nyújt részünkre sok szép és érdekes új látnivalót.

Bámulatos az az erő és az a gyorsaság, amivel ez a két város a nagy 
földrengés után újjáépült. Itt már kisebb felhőkarcolókat is találunk, nagy 
forgalmat, sok automobilt és nagyvárosi fényes és széles utcákat. Csak a vá- 
rosonkívüli utak rosszak, a milliós metropolisokat szánalmasan elhanyagolt 
országutak kötik össze. Oszaka a kereskedelem és ipar központja, egyúttal 
Ázsia legnagyobb városa, hiába szélesítették ki Tokiót 5 millió lakosú vá
rossá, mert abból három milliót a környező falvak és városok adnak.

Tokio egész Japán büszkesége. Kevés a nagy épület itt is, még a Ginza



110

hosszában is csupa apró, de csinos kőépület sorakozik. Előkelő közpaloták, 
hatalmas áruházak, fényes szállók, színházak és festői parkok teszik igazi nagy
várossá. Nagy domb tetején uralkodik a városon a császári palota. Mikor a 
császár kikocsizik, százezrek lesik, hogy megpillanthassák a felséges arcot, 
azonban az emeleti ablakokat bezárják és befüggönyözik, mert senkisem méltó 
arra, hogy felülről nézzen a császárra.

Hozzászokunk a japáni szállóhoz, megszokjuk, hogy mindenhol le kell 
húznunk cipőnket, még a japáni színházakban és éttermekben is. Megcsodál
juk azonban azt a tisztaságot, amit sehol máshol nem találunk. A szobákban a 
földön ülünk és a földön alszunk, a teát zölden és cukor nélkül isszuk. Fürdünk 
a forró vízzel telített fakádakban, ezt egy nap sem mulasztja el egy japáni sem.

Tokióban csak két magyar él, de kedves meglepetés volt részünkre a 
Japáni-Magyar Egyesület. Előkelő japáni arisztokrata, Szumioka Tomojasi az 
egyesület elnöke és patrónusa, aki annyira lelkes magyarbarát, hogy magyarul 
tanul és saját költségén adja ki a csupa magyar üggyel foglalkozó ,,Dai-Do” 
(„Az Ut”) c. folyóiratot. Sajnos, ez a kis mozgalom csak porszem a japáni 
homoksivatagban. Szumioka Tomojasi és bájos felesége, Po (Pillangó), lel
kesen lát több ízben vendégül bennünket.

Végül is elhagyjuk Japánt, ahol soha nem láttunk két embert veszekedni. 
Elbúcsúzunk nagyszámú japáni barátainktól, akik hosszú auíósorral kísérnek 
ki Jokohama kikötőjébe. Minden kocsin magyar zászló leng, külön csináltattak 
magyar színeket, hogy azzal kísérjenek el a hajóra. A parton óriási piros-fehér- 
zöld lobogó leng indulásunkkor, míg csak lassan el nem tűnik szemünk elől a 
móló, a tömeg, a zászló, majd a város, végül a szent Fudzsi hókoronás orma.

*

Csak egészen rövid időt töltünk a Hawai szigeteken, azaz Honolulu váro
sában. Megcsodáljuk a gyönyörű vulkánokat, ízelítőt kapunk a lüktető amerikai 
életből és rövidesen San Franciscóban, Californiában lépünk utazásunk során 
ötödik világrészünk földjére.

Minden újság a szemünknek. Hiszen mi nem egyenesen Európából jövünk 
és a nagy felhőkarcolók nem ejtenek nagyobb ámulatba, mint az, hogy a kikö
tőben fehér embereket látunk mint kikötőmunkásokat. Ilyesmiben Ausztrália 
óta nem volt részünk.

Utunk hosszú, de kellemes fejezete következik. Alaposan megismerjük az 
Egyesült Államokat is, hiszen háromszor keresztezzük a nagy kontinenst a 
Csendes óceántól az Atlantiig és mintegy másfél évet töltünk el városaiban. 
Átlátogatunk Canada egyes vidékeire is, míg végezetül Mexico felé kezdjük 
meg utunkat az utolsó, azaz délamerikai túrára.

A mozgás könnyű. Most már jogosan elmondhatjuk, hogy az egész vilá
gon itt találhatjuk a legjobb utakat. Nemcsak minőség, hanem mennyiség tekin
tetében is. Remek úthálózat, pompásnál pompásabb utakkal. Széles, tükörsima 
betonutak fehér csíkjai vezetnek a hatalmas ország minden egyes részében. 
Nemcsak a nagyvárosok, hanem a falvak és telepek közt is hasonló elsőrangú 
utakon szaladhatunk. Sehol semmi kényelmetlenség, semmi akadály. A Sziklás 
hegység 3000 méteres hegyein éppen olyan kitűnő az út, mint Arizona és New 
Mexico homoksivatagján. A mérhetetlen homoktenger közepén nyílegyenes 
betonút visz át, sőt negyedóránkint elérjük a töltőállomásokat, ahol nemcsak 
üzemanyag, de ennivaló és ingyen jegesvíz is bőségesen áll az utas rendel
kezésére. i*

Először is Californiát barangoljuk be és élvezzük az örökös tavaszt. —-
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Hosszú időre kikötünk Los Angelesben, s itt természetesen nagy élmény ré
szünkre a világhírű film-studiók tanulmányozása. Mindenütt az elképzelhető 
legkitűnőbb fogadtatásban van részünk, Amerika sportszerető közönsége lel
kesen fogadja a magyar motorosokat, de különösen amerikai magyar honfi
társaink tesznek ki magukért. Megismerkedünk nevezetes emberekkel, világ
hírű filmsztárok meghívásaiban részesülünk és kihallgatáson fogad nemcsak 
New York polgármestere, hanem az Egyesült Államok elnöke is.

Ha megerőltetnők kissé magunkat, napi 7—800 kilométert is könnyen 
szaladhatnánk reggeltől estéig. De erre ritkán van szükség, mindig előbb érin
tünk valami nevezetes helyet, vagy nagyobb várost, ahol természetesen meg
állásra kényszerülünk.

Californiában érintjük 
a nagy narancstermő vidé
ket. Szép ez a vidék, de 
jobban megnézve látjuk, 
hogy nem a természet, ha
nem az emberi kéz tette 
széppé. Mesterséges min
den. A hűvös éjjeleken 
kályhákkal fűtött narancs- 
liget éppenúgy, mint a ré
gebbi spanyol építkezést 
utánzó díszes és cifra sok 
kis lakóház.

Óriási az autóforga
lom. Még a messze ország
utakon is egyik kocsi követi 
a másikat, száz és száz ki
lométert haladunk anélkül, 
hogy egyetlen lovat lát
nánk. Áthaladunk a hatal
mas olajtelepeken, az újabb 
és újabb források újabb és 
újabb embereket tesznek 
gazdaggá. 100 dolláros te
lekből gyakran született 
meg az élettartamra szóló 
napi többszáz dolláros ré
szesedés. Summerland mel
lett még a tenger vizében 
is olajkutak állanak.

Mintegy 5000 km az út 
a túlsó oldalig, még sem 
igényel semmi különösebb 
előkészületet. Nagyszerű 
térképek tájékoztatnak min
denről, útikönyvek a látni
valókról és mindenhol kitű
nő jelzések az utak mel
lett. Délcaliforniában moto- A Jellowstone folyó völgye a Jellowstone National Park-ban. 

(U. S. A.)
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runk előtt álomszerűén végtelenbe szalad a világ egyik legszebb útja, az U. S. 
101., mely Alaska örök teléből Mexico örök nyarába vezet. Pálmasorok és na
rancsosok váltakoznak a puszta, sőt kopár legelőkkel. Később keletre fordulunk 
és az U. S. 80., azaz az „Old Spanish Trail” (régi spanyol nyomdok) betonján 
folytathatjuk utunkat. Phoenix, El Paso, Dallas, Saint Louis voltak nevezete
sebb -állomásozóhelyeink az egykor bőséges vértől áztatott indián területeken. 
A régi vadnyugati romantikából már nem sok található a nagy útvonalak köze
lében. Homok és kaktusz van elég az út mellett, de a cowboy nyugodtan vezeti 
Fordját, sőt lovát is a pótkocsin szállítja. Még a vándorcigányok is autókon 
utaznak. Napokat haladunk a „Dessert Country”, a sivatag-ország nincstelen, 
kietlen, puszta vidékén. A levegő száraz és forró, a hőmérő gyakran indiai 
kollégájával fut versenyt fölfelé, de a boldog és kényelmes amerikaiak 120 ki
lométeres tempóval rohannak a sárga homoktengereken keresztül.

Saint Louis után változik a kép. Egyre több a szántóföld, kertek, sűrűn la
kott városok és falvak következnek. Illinois államban már hazánkéhoz hasonló 
az éghajlat, — elértük a Keletet.

Chicago volt első metropolisunk, de lassan sorrajártuk a keleti nagy váro
sokat. Megnézzük a hatalmas lakótelepeket, melyekhez foghatót nem találunk 
a Föld egyéb részein, óriási ipartelepeket látogatunk meg, gyárakat, vízmü
veket, csatornázásokat és vasútépítéseket csodálhatunk meg. De ugyanúgy meg
csodáljuk a sok természeti szépséget is.

Ahogy mi megismertük Amerikát, Amerika egyre jobban megismert min
ket. Az újságok bőven foglalkoztak velünk, mi magunk pedig számos előadást 
tartunk uíunkról és Magyarországról. A sok meghívásnak lehetetlen eleget ten
nünk, többször a rádión tartunk beszédeket. Az amerikai magyarság hálás a 
magyarság érdekében kifejtett propagandáért, az amerikaiak pedig szeretnék, 
ha mi is amerikaiak lennénk.

New Yorkot már télen érjük el. Ha a hó leesik, óriási hóekék tisztítják meg 
azonnal az utakat, a forgalom nem szünetelhet.

Az északi úton térünk vissza Calíforniába, majd a középsőn újra csak 
vissza, hogy Texasból azután Mexico felé vegyük utunkat.

Érintjük egész Amerika legnevezetesebb vidékeit. Megfordulunk Buffalo 
mellett a híres Niagara vízesésnél, majd innen a világhírű Yellowstone Natio
nal Parkba vezetett az utunk. A Rocky Mountains bércein az örök hó a halha
tatlan természetet dicsőíti, de az emberi kéz 3000 méterre vezeti fel nagyszerű 
autóútját. A Yellowstone Park az Egyesült Államok legszebb és legnagyobb 
nemzeti parkja, itt már a szabad természet az úr, munkáját nem rontja és nem 
javítja az ember. Óriási terület a kis folyó völgye körül, pazar színpompa a 
hegyoldalakon, az erdőségekben pedig szabadon élnek az őzek, szarvasok, 
medvék és bölények.

Vulkánikus talaj, gejzírek, hőforrások teszik változatossá a parkot. Na
ponként, óránként avagy percenként tör ki a föld mélyéből a gőzökbe burkolt 
forró víz, hogy néhány pillanat után ismét betartsa szabályos pihenőjét.

Pár ezer kilométerrel délebbre a világon egyedülálló Colorado Grand 
Canyon mellett érezhetjük igazán az emberi törpeséget. A legnagyobb emberi 
munka is semmiség ahhoz képest, amit az idők végtelenjében a Colorado folyó 
végzett a talajjal. Az ördög igazi labirintusát alkotja a zegzugos, hatalmas 
hegyekkel, völgyekkel és sziklákkal zsúfolt meder, amelynek szélessége helyen- 
kint 30—40 km-re nyúlik és ahol tapasztalt vezető nélkül a keskeny folyó elrej
tett vizét sohasem lehetne megközelíteni.
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A washingtoni Capitolium (U. S. A.).

Megszoktuk a népet is, az amerikai népet, amelyben talán a világ minden 
faja képviselve van. Eleinte furcsáknak és nyerseknek tetszenek, de amint vala
kinek sikerül beleélnie magát az amerikaias gondolkozásba és az amerikaias 
életbe, megkedveli őket. Egyszerűek, kíméletlenül őszinték, de kedvesek. Van 
bennük önzés, de nincs tettetés, üzletiességük mellett megvan bennük az elis
merés és a rajongás minden szép és jó iránt. Mindenki szabad, mindenki nagy
jában egyenlő és egyenlő jogokat is élvez, a gyermeket már korán önálló gon
dolkodásra nevelik. Igaz, hogy az ilyen nevelés következtében csökken a szü
lők és a. kor iránti tisztelet, a sok szabadság talán néha meg is árt, az oktatás 
talán nem a legalaposabb, de végeredményben amerikai gondolkozású jó ame
rikai nemzedéket nyernek, s ezzel elérik céljukat.

*

Amerikai utunk folyamán tízezrekkel nőttek a kilométerek motorkerépá- 
runk számlálóján. A városok hatalmas kiterjedésű területein éppen olyan nagy 
utakat szaladunk be, mint kint az országúton. Eljön azonban csakhamar az idő 
is, amikor el kell hagynunk a minden motoros számára földi paradicsomot je
lentő Egyesült Államokat, hogy nekivágjunk annak az útnak, amely talán leg
nehezebb lesz összes útjaink között, de végül is befejezi teljes földkörüli utunkat.

Mexicón és Középamerikán át indulunk Délamerikába!
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G R Ó F  B A T T H IÁ N Y  V IN C E  U TA ZÁ SA  A SZÁZ  
ÉVVEL EZELŐ TTI M AGYARORSZÁGON.

Irta Szilády Zoltán dr.

Magyar utazóink sorában kevés említés történt eddig Batthiány Vince gróf
ról, a múlt századkezdeti magyarság egyik legműveltebb főuráról. Utazóink 
seregszámlájában elsősorban természetesen azokra gondolunk, akik külföldön 
utaztak. Batthiány grófunk pedig éppen hazai utazásával szerzett különös ér
demeket.

A száz-egyne-hány évvel ezelőtti Magyarország mégis időben és egyéb 
okoknál fogva is majdnem olyan messze áll tőlünk, mai magyaroktól, mint egy 
idegen ország. A török uralom hazánk felét pusztasággá tette. A fölszabadult 
területek magyarsága az osztrák elnyomatás igájával küzködött. A békeévek 
mégis meghozták a gazdasági megújhodás első szerény kísérleteit és az ósdi 
falak között lassan sarjadni kezd a haladottabb nyugateurópai életforma. Ebbe 
a világba esik Batthiány Vince gróf hazai utazása a 19. század legelején.

Batthiány Vince gróf a császáriakkal barátkozó előkelő család sarja 
(1772—1827). Fiatal korától magas méltóságokat tölt be, Hont vármegye főis
pánja és később az udvari kamara alelnöke. Emellett azonban írásaiban nem 
látszik magyarellenesnek, sőt tárgyilagos és kiváló képzettségű egyéniség. Iro
dalmunkban három nagyobb útirajzával szerepel, amelyek többízben is meg
jelentek. Az első az Adria mellékét ismerteti: Ueber das ungarische Küstenland 
1805.) (Arcképpel.) Ezt követte: Reise nach Constantinopel 1810. Legnagyobb 
sikerét azonban itt bemutatott művével érte el. Ez a magyar utazás először 
1812-ben látott napvilágot Reise durch einen Theil Ungarns címmel. Azután 
„magyarra fordítva egy hazafi által” 1818-ban Pesten is megjelent Trattner 
kiadásában. Az utazás maga 1805-ben történt. Az útikönyv egyes részei ma 
némely körülményeknél fogva szinte újabb érdekességet nyernek.

Mivel ez a könyv ma már ritkaság és csak kevés könyvtárunkban található, 
olvasóink számára összeállítottam az alábbi szemelvényeket. A végükre tett szá
mok a magyar kiadás lapszámai.

Vácz: Budáról éjfél után néhány órákkal elindultunk. . .  A közönséges halgatást 
csak az őrök’ lábaiknak kopogásaik, és a’ duna vizének a’ hajóhidnál való zúgása szakasz
ták félbe. A’ hídon által jővén a’ mi kotsisunk megcsapkodván a lovait, sebes ügetve vitt 
bennünket. Hanem a’ Váczi gátnak végén, a’ hói az út homokos, már nem mehetett sebe
sen . . .  (31.)

Az utazó a hajóhídon kelt át kocsijával és a pesti oldalon csakhamar elérte 
a várost védő váci gátat. Azon túl már a káposztásmegyeri és gödi homokbuc
kákkal kellett küzdenie, mert itt épített út még nem volt, úgyhogy a vasútvonal 
megépítése előtt, a nyári közlekedés száraz időben gyakran a budai oldalra tere
lődött át.

Rimaszombat. . .  Az itteni földnép nem egészen úgy öltözködik, mint a’ Magyar 
paraszt. A’ férj fiák nem kék, hanem fehér kankóban (darócban) járnak, és nem tsizmát, 
hanem botskort viselnek. Az asszonyoknak lenből szőtt főkötőjük vagyon félhold’ formá
jára. A’ lószerszámok több és szélesebb szíj jakból vannak, mint a’ mi sik földünkön. 
A’ négy lovas kocsit nyeregből, és nem bakról hajtják, mint nálunk. Az illyen külömbsé- 
gekröl irtt lajstromokban sok hasznos dolgokat lehetne találni. (12.)

. . .  Átaljában a’ mi vizeinknek igen hasznos erányzásu folyamatjaik vannak. A’ Sza
mos, Maros, és a’ Körös össze-kötnek bennünket Erdélyei, a ’ Duna, Dráva, és Száva
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Német-országgal, a’ Poprád és Dunajecz Gallícziával. Nem jobb volna e nekünk min
deneknek előtte ezen folyóvizeket, és országijainkat a’ lehetőségig jól elrendelni, és 
azután ujj vizárkokat készíteni? Az ellenkező esetben, az egygyes tartományok sokkal 
hamarabb felszülödnének,. . .  (13.)

A’ Gácsi fábrikák, a’ Sassiniek és Fiumeiek után legjobbak a’ mieink köztt. A’ 
posztó szövő 15, a’ matéria szövő pedig 30 esztendők előtt állíttatott. Az utóbban már 
most csak flanélt, harrást, és ’sinórokat szőnek mivel már most a’ matéria nem igen kell, 
minthogy a’ helyett inkább selymet és kártont viselnek. A’ durva posztó is olly roszszul 
kelt, hogy annak készítését kéntelenek voltak félbe hagyni. Eddig az ideig itten 150 sőt 
250 mázsa gyapjút is feldolgoztak esztendőnként, és 3—600 vég gyapjú vásznat és 250— 
300 vég posztót is készítettek. Az elsőbbekből egy réfnek az ara 4—12 forint. Az emlí
tett fábrikák’ költségeik esztendőnként 25,000 forint, és ebben az esztendőben Májusban 
13,552 forint áru posztójok, és 5368 forint áru gyapjú matériájok volt készen.

Nem kevés akadájokra van ezen fábrikáknak az, hogy kallózni, festeni, és a ’ masi
nákat megjobbitani nehéz alkalmatos embereket találni; továbbá a’ fonásnak félbesza
kadása, melly egy részint a’ közönséges embereknek resttségektől, más részint pedig on
nan van, hogy más kézi munkák sokkal szükségesebbek és hasznosabbak; nem külömben 
a’ gyapjúnak öszvegyülése és tisztátalansága. A’ melly heiyen a’ mezei gazdaság még 
hátra vagyon maradva, ott az említett nemű intézetek elő nem mehetnek egy könnyen, és 
ha mesterséges eszközök által emelkednek is, kevés hasznok vagyon. De minek is nyúlnak 
olly gyakran azok h oz... (14.)

L ötse . . .  És mennyire megrázkódik a’ szemlélődő, látván, hogy annyi emberek éjjel 
és nappal a’ föld alatt a’ hideg lyukakban és a’ tüzes kemencék mellett szüntelen tartó 
serénységgel keményen dolgoznak, az életnek kevés javaiban részesülnek és mindég vidá
mok. Elbámul az ember meglátván a’ méjségeket, mint meg annyi kőfalakat. Az erezek 
olvadnak, és a’ vizek a’ tüzeket segítik. Itt szörnyű nagy kerekek forognak, arrtott apró 
furikok gömbörögnek . . .  (24.—25.)

A Felvidék megismerése után a gróf Erdély felé veszi útját. Besztercénél 
találkozik először ruménekkel (oláhokkal) és a József császár szellemét tük
röző humánus észjárásával megdöbbenve látja e népnek elmaradott állapotát. 
Ne lepődjünk meg, hogy a humanisták óta közkeletű fölfogás szerint ő is a 
dákok romanizált utódainak képzeli ezt a népet, hiszen a rumének beszivárgása 
a Balkán felől olyan észrevétlenül történt, hogy arról még erdélyi ismerősei sem 
világosították föl az átutazó idegent.

Ma már természetesen kissé naivan hangzik, hogy Trajánus olyan ügyes 
hódító volt, aki a hódítással egy füst alatt mindjárt romanizálni is tudta a hó
doló népet.

Besztercze . . .  (Széljegyzet): Trajanus meggyőzvén és romanizálván a’ Dákusokat, 
úgy jöttek az ő külömben eredeti nyelvökbe a’ sok Deák szók . . .  Egy illyen tekintet igen 
becses. Az érzékenységet ugyan sanyargatja, de az elmélkedést táplálja. A’ pallérozódás, 
az igazság és a’ rendtartás eránt semmi sem önt belénk olly forró buzgóságot, mint azok
nak szomorú állapotjok a’ kik azok nélkül szűkölködnek. (60.—62.)

(Ez a jellemzés a rumén pásztornépre vonatkozik.)
Moldva . . .  a’ tudósok’ lámpásaik még a ’ zendülésnek tüzét soha fel nem gerjesztet

ték . . .  (73.)
(Széljegyzet): Peyssonel beszéli: hogy Moldáviának Bojárjai egy épen felfedeztetett 

arany bánya érnek tulajdonosát, annak betömésére azon elmélkedések által bírták reá, 
hogy a ’ Törökök a tartományt annak az éreznek kézre kerítése által a legnyomoruságo- 
sabb álapotra juttatnák, elnyomnák és foglalatoskodtanák. Nagy becsületére válik annak 
a birtokosnak, hogy annak béhányatásában egyszeribe megegyezett. (75.)

Jassy: . . .  Már nyólez órák alatt utaztunk egy házamban, még sem találtunk lábon 
elszáradt füveknél, homoknál és posványoknál egyebet. Végre néhány tornyok és fejérre 
mázolt épületek tűntek szemeink eléibe. . .  a’ város megtekintésére siettünk, mellyben 
nem nagy gyönyörűségünk volt. Egy rendes ház vagy utca sincs benne. Vagy a’ feneket
len sárban kell úszni, vagy a’ lógó gerendákon nyaktörés’ veszedelmével botorkázni. 
Ellenben a’ mozgásban és elevenségben itt nincs fogyatkozás. . .  (78.)

Az útszák’ hosszában deszka boltok visznek végig hoszszig, mellyeknek egy oldalok
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tátva nyitva állanak . . .  Az útszák rósz állapotjok,. . .  a közel lévő Baklin-viznek sáros 
és mellékes ágából jön. Azért akarta azt IX-ik Sándor a’ maga költségén lecsapoltatni. 
Hanem már igazgatásának második esztendejében kéntelen volt ez a’ nemes szívtí Fejede
lem a’ Török orozzgyilkosok elől elfutni. . .

A’ házak rósz anyaszerekből (matériale) vannak épülve, és az utszákat éjjelenként 
nem szokták kivilágositani. . .

Mi néhány bojárokat meglátogattunk. Ők kaftánjokban és papucsaikban dohányoz- 
gatván fagylalt levekkel kínáltak . . .  (80.)

Koloméja . . .  (Széljegyzet a zsidókra vonatkozólag): Sem a’ vámokat, sem a’ har- 
minczadokat ki nem árendálhatják, Dalmátziának, Croátziának és Szlavóniának Bánya 
városaikból kirekesztődtek. A’ Hegyallyán borral nem kereskedhetnek, és semmi hivatalt 
nem viselhetnek. (109.)

(Széljegyzet): Az oda való lakosok a’ tánczoknak feltalálásaikkal foglalatoskodnak, 
a’ mint mondják. A’ hires Colomejka is egy azok közzül (Kalamajka!) (115.)

S z ig e th . . .  Némellyek a’ Tisza nevezetét, azon tiz fojóvizektől akarják lehúzni, a’ 
mellyeket a’ Tisza magába vesz .. . Hanem Kietaibl és Schwartner Magyar Nílusnak ne
vezték a z t . . .  (124.— 126.)

Szathmár . . . .  A’ gesztenye fák számosak és a’ gyümöltseik melly igen jók, a’ Sop- 
rony vidékiekkel öszve hasonlítván azokat. Itt a gyümölts-termesztéshez semmit nem 
lehet többet kívánni, hanem hogy közönségesebb v o ln a ... (133.)

A’ Nagy-Bányai bányák köztt a’ Szent Kereszt nevű leggazdagabb. Mikor azt Rá- 
kóczy bírta, halálos büntetés alatt nem volt szabad hozzá közelíteni, ollyan gazdag volt. 
A’ Windschachti és Uj-Bányai bányákban sem volt csekélyebb az áldás, a’ mint mindják. 
Az elterjedt köz-hir szerint több volt benne az ezüst, mint a kő, és a bányászok megelé
gedtek bérekbe csak azzal az arany porral is, a’ melly ruhájukra ragad t... A leggazda
gabb Házaknak inventáriumaiban is, az arany és ezüst többnyire a legkisebb rubrikát 
teszi. Ugyan azt lehet mondani a’ Nemzetekről is. Az ő gazdagságaik az ő terméseiknek 
egész summájukban áll, és azokban a’ melyeket ők azokért bécseréhetnek, és koránt sem 
az ő vert kész pénzeiknek bővségeikben. Az ellenkező vélekedést a’ Mercantile-Systema, 
ezt pedig a’ kereskedés’ bilanxa szü lték ... (134.— 135.)

Érdekes, hogy Batthiány gróf már akkor az aranyvaluta ellen foglal állást!
Árok-szállás. Debreczen városában többen vannak 40.000 lakosoknál, és 16.000 darab 

igavonó barmoknál. Határai sok mértföldeket tésznek, esztendei jövedelme és költsége 
fél millió . . .  Nyárban a homokban bokáig az esztendőnek több részeiben pedig a’ sárban 
és iszapban térdig úszik itt az ember, és azokat a’ fő utszákon csak a’ fa-hidlásokon lehet 
elkerülni.- A’ sok ablaktalan ház-falak, a’ setétes árus-boltok, a’ teménytelen pipa-árulók 
és dohányozok között, a’ sok kutyák és taligák, az a’ nagy csendesség melly a’ sürü to
longások között, az a’ komolyság, melly minden ábrázatokon uralkodik: mind ezek Deb- 
reczenben, a’ mi napkeleti szomszédjainknak lakhelyeikre emlékeztetnek. Az első tekintet
tel, azt gondolná az ember, hogy az asszonyok mind bé vannak zárkózva. Fekete főkőtö- 
jök, mellyek a sipkához hasonlítanak, setéí-kék felső köntöseik, melyek huszár mente 
formák, asszony nemeket is kétségbe hozatják. A’ férjfiak hasonló szinü köpönyegekbe’ 
s gubákba vannak burkozva, és vám-kerék nagyságú kalapjaik alul, mint valami essö- 
mentők alul úgy kukutskálnak k i . . .  (146.— 147.)

Azon vásárok, mellyekről már fellyebb emlékeztem, a’ városon kívül szoktak esni. 
Akkor osztán egy elláthatatlan térségit mezőséget borítanak és lepnek bé a’ nyájjak, csor
dák, ménesek, gulyák, szekereknek nagy sokaságai, a’ ládák’, bálcsomók’, sátorok’ és 
kalibák teméntelen sű rű ségei... (148.)

Debreczennek nincs régibb hiteles írása, az I. Leopold Privilégiumánál. El lehet in
nen gondolni azon sok rendbéli pusztulásokat, mellyeken az a’ város keresztül mentt. A’ 
tűz és fegyver, az Ozmannok és keresztyén tábori Fő Vezérek sok nyomorúságokra juttat
ták e’ várost. . .  (149.)

A’ belső város töltések által van külön választva a’ külsőktől, a’ mellyek elláthatatlan 
térségü mezőkre visznek ki . . .  (150.)

Debreczen és Újváros közt vannak még szántó-földek. Továbbá előbbre merő puszta
ságok. A’ szekér-kerekek hol a’ megdüllött füveken simulnak el, hol pedig a sárba sillyed- 
nek alá. Végre elő tűnnek a’ Hortobágyi szállások, a’ megmérhetetlen térségből, mint a' 
hajók a’ tengerekből úgy emelkednek fel. Még azután sok idő múlva érkezik hozzájok a ’ 
vándor, és szánakozásra indul érzékeny szive ez egészségtelen lakhelynek lakosain. Mert 
messze távol mindenütt mocsárok vannak, és az itt mindenkor forró melegen sütő nap’ 
héysége ellen nem egy árnyékot tartó élő fa, de még csak egy bokrotska sem találtatik.
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Még sokfélébbképen süthetett itt a’ nap, azon viz habokra, a’ mellyek ezen pusztákat haj
dan elborították volt. A’ homok felületek, melyek sok környékekre kiterjednek és közösül
nek, a’ nagy halmok a’ mi hegyeink mellett, és a’ sok tekenős ’s csiga állatok, mellyeket 
mind a’ kettőn találunk, a’ mi kőnemeink és fossziliáink, mind ezek azt mutatják, hogy 
Magyar Országot sok ideig tenger-vizei borították, a’ mellyek osztán végre az Euxinbe 
folytak le és ki. (Jegyzetben): A’ Bánátinak és Szerviának hegyein által. (151.)

B uda...  Kis-Czeltöl nem messze van egy selyem nagy filatorium, azután kevéssel 
az Ó-Budai roppant katonai-épülethez jut az em ber... (160.)

Az utazás tehát ismét Budán ér véget, de ezúttal nem Pesten keresztül. A 
fentebb már említett száraz időjárás kényszeríthette a grófot, hogy Vácnál a 
Dunán átkeljen és a jobbparton folytassa útját. Itt is voltak akadályok, mocsa
ras árterek, az egykori térképek tanúsága szerint Szentendre és Békásmegyer 
mellett. Száraz időben azonban ez az út mégis járhatóbb volt. Akkoriban még 
külön község gyanánt szerepelt a később Óbudához csatolt Kiscell és működött 
a „filatorium”, vagyis a selyemgyár. Ma már kevesen tudják, hogy ettől a fila- 
tóriumtól ered a Filatori gát elnevezés. Az óbudai „roppant katonai épület” 
azonban máig is fennáll mint ruharaktár, részben egy grófi család birtokában. 
Igen alkalmas volna arra, hogy valamilyen formában, talán múzeum gyanánt 
megmaradjon és emlékeztessen azokra a régi jó időkre, mikor a magyar gró
fok még kocsin utazták be ezt az országot.

*

Batthiány Vince utijegyzeteit találóan egészítheti ki néhány sor, amelyeket 
konstantinápolyi útleírásában találunk. A ma virágzó bolgárföldön csak úgy 
tudott (most 120 éve) keresztüljutni, hogy száz török csendőr kísérte Várnától 
Szilisztriáig. A későbbi Románia is török uralom alatt volt még s útjának ez a 
része folytatása lehetne annak, amit föntebb Moldváról közöltünk.

„Bukarest. Aki egyszer itt volt, annak már nem meglepetés egy török város látása. 
Itt majdnem ugyanazt az építkezést fogja látni, meg egy csomó muzulmánt és mindenütt 
ugyanazt a kormányzatot, amelynek védnöksége ma Oláhország átka. Ha Bukarestet pon
tosabban akarom jellemezni, akkor Zomborral, Szegeddel vagy Debrecennel hasonlítom 
össze. Ugyanolyan lapos és alaktalan a környéke, ugyanolyan tervtelenek a sáros, poros 
utcái, csak egy néhány van pallókkal kirakva, hogy a gyalogjárók nedves időben közle
kedhessenek. Hatalmas szelek az év egyik szakában, a másikban meg tikkasztó levegő, 
amelyet a lakosok hibájából terjengő bűzök fertőznek, rossz ivóvíz és minden szórakozó
hely hiánya szaporítja a város egyéb kellemetlenségeit — és mégis több, mint 80.000 em
ber lakik benne. Lakosságának legelőkelőbb rétege a görög és török kereskedők, német 
iparosok és a sok bojár (többnyire bolgár és görög eredetű földesúr), akik sohasem tar
tózkodnak birtokaikon, mert félnek a föld népétől, amelyet a nyomor és az elhagyatottság 
könnyen gonosztettekre sarkal. — Milyen megvetett nép ez az oláh, hogy csak azoktól fél, 
akiktől szidalmat és botot kap.“

Azóta a törökök és a gerendapallók itt is, nálunk is régen eltűntek, de az 
uralom szelleme, a néppel való bánásmód és egyebek odaát, úgy látszik, igen 
tartósan megmaradtak. Keleteurópa a külszínben európaivá lett, de a keleti 
állapotok határa ma is ott van, ahol a magyar határ végződik.
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IRODALOM .

FiilÖp Zsigmond dr.: Az ezüst kis tudós. Rózsavölgyi és társa kiadása. 
Budapest, 1936. 8°, 316 oldal, ábrákkal. Ára P 4.80.

A már előbb megjelent Az arany kis tudós c. munkának kiegészítő része ez 
a vaskos kötet. Az a célja, hogy 10—14 éves fiúkkal könnyen érthető, élvezetes 
formában ismertesse meg a kémia, fizikai földrajz és földtan elemeit, kiegé
szítse és megkedveltesse az iskolai tananyagot. Nagy örömmel üdvözöljük ennek 
az igen helyes, ügyes célkitűzésű könyvnek megjelenését, mert irodalmunkban 
hézagpótló. A műfaj azonban egyike a legnehezebbeknek, mert nagy körültekin
tést, tárgyi tudást és pedagógiai érzéket kíván meg az írótól. Fülöp azonban, 
mint nyug. középiskolai tanár és természettudós, hozzá mert nyúlni a kényes 
feladathoz és sikerült azt nagyjában meg is oldania. Sajnos, a Kis tudós nem 
hibátlan munka; itt azonban nem szigorú bírálat a célunk, azért csak azokra 
a kirívó tévedésekre hívjuk fel a figyelmet, amelyek részben a túlságos egysze
rűsítés és általánosítás, részben a fizikai földrajz alapos tanulmányozása, végül 
a nem tudományosan exakt fogalmazás következtében alkalmasak arra, hogy 
zavartkeltő téves fogalmakat közöljenek az ifjúsággal. Ilyen téves megállapítás, 
hogy a Gellérthegy és a Budai hegyek mind mészkőből vannak (35, 77, 90, 
238, 240. old.); a passzáí szél a Sarkoktól az Egyenlítőig fuj (123), de a 
szelek cirkuláció jellege sehol sincs kidomborítva; a szárazföldön csak a növé
nyek leveleinek felülete párolog (126); ,,a magas hegyeken a hó sohase olvad 
meg” (134); teljesen elavult és hibás a folyók szakaszainak és a tölcsér- és 
deltatorkolatok keletkezésének magyarázata (184); a külső lepusztító erők közül 
többet említ a Kis tudós, de azért „termőföldjeinket kizárólag a folyóknak kö
szönhetjük” (183); megütközést kelt a nyilván elírásból származó következő 
mondat: ,,A Földhöz legközelebb eső égitestek a Nap és a Hold” (227); a 
budapesti melegforrások helyett csak a fúrt artézi kutakat említi (265); a kő
zetek és tektonikus mozgások leírása és magyarázata is zavaros, itt-ott ellent
mondó. Ami az író pedagógiai érzékét illeti, nagyon dicséretre méltó, rövid, 
velős kifejezésmódja. Körmondatokba nem bonyolódik és stílusa kevés ki
vétellel világos. A magyarosság ellen azonban a -nál, -né! rag, „mely” 
vonatkozó névmás és „esni” ige oda nem illő alkalmazásával többször vét. 
Hibája, hogy megemlít még el nem döntött problémákat, kétes szómagyaráza
tokat, sőt a vízözönt mesének nyilvánítja s ezzel az ifjúságnak a Bibliába vetett 
hitét sértheti vagy megingathatja. Éppen ilyen sértő magyar szempontból, hogy 
a dinamó feltalálójának Siemenst tartja, mintha Jedlik Ányos nem is létezett 
volna. Kívánatos lett volna, hogy az idegen tulajdonnevek helyes kiejtését záró
jelben közölje, mert nem minden 10—14 éves fiú tud angolul és franciául. Végül 
az eléggé bőséges és jó képanyagból fel kell említeni a 121. oldalon közölt 
ábrát. Ezen szépen ábrázolja a rajzoló a Sarkra merőleges sugarakat bocsátó 
Napot! P. J.

A. W. Roberts: Kaland az óceánon. Fordította Kertész Róbert. Megjelent 
a Világjárók sorozatában. 8°, 156 1. Szerző nyolc felvételével. Franklin Társu
lat. Budapest.

Nem igen érdemli meg ez a könyv azt, hogy a Világjárók sorozatában sze
repeljen. Egy kalandvágytól hajtott londoni újságíró, hasonlóképen kaland
vágyó barátja társaságában mindössze egy 8 m hosszúságú kis vitorláson neki
vág az Atlanti óceánnak. Sok küzdelem árán eljut Délamerikába, a Nyugat
indiai szigetekre, nr j átkel a Panama csatornán és a Csendes óceánban fel-
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keresi a kincskeresőktől régóta annyira látogatott, lakatlan Kókusz szigetet. 
Itt szerencsétlenül hajótörést szenvednek és egy éppen a szigeten tartózkodó 
kincskereső társaság rozzant hajóján vergődnek vissza Amerikába.

Szerző leginkább a kalandos hajózás és vitorlázás leírására szorítkozik, mi
közben élénk színekkel festi szerelmét: a tengert. Földrajzi kép alig-alig van a 
könyvben és így ez a munka inkább csak a vitorlázással foglalkozó közönséget 
érdekelheti és annak sok élvezetet is szerezhet.

Igen nagy kár, hogy a földrajzi helynevek és fogalmak írásában a fordító 
egészen gyakorlatlan, ebből a szempontból ez a könyv valóságos minta-hiba- 
gyüjtemény. K. A.

William B. Seabrook: Utak a dzsungelben. Fordította ?. 8°, 267 1. Révai 
kiadás. Ára kötve 4.80 P.

Seabrook amerikai útieíró Francia Nyugataírikában, az őserdők vidékén 
a bennszülöttek ősi kultúrájának mai megnyilvánulásait keresi és írja le. Az 
olvasó gyakran a regényes képzelődés terményének gondolhatná az eseménye
ket, ha egy-egy eredeti fénykép nem szólna a szerző igazmondása mellett. A 
munka négy főszakaszra oszlik. Az első rész az őserdő lakóiról, főképen azok 
ősi szokásairól, varázslatairól, stb. számol be, eközben bekukkant a szerző egy 
pillanatra Libéria kevésbbé biztonságos belső zugába is. A második rész az 
emberevő guerék törzséről szól, szerző igyekszik megértetni az emberevés szo
kását, merő kíváncsiságból maga is megkóstolja az emberhúst és arról igen 
színesen ad számot. A harmadik kevésbbé izgalmas rész a mai, lehanyatlott 
Timbuktut mutatja be, — míg a negyedik részben a sziklalakó különös habbe 
törzs életkörülményeit írja le. Bizonyos, hogy az olvasó nagyon nélkülözi a 
könyvhöz mellékelt részletesebb és a szerző útvonalát alaposabban feltüntető 
térképet, mert a mellékelt vázlat igen hiányos és rossz is. A földrajzi helynevek 
írásmódjával az ismeretlen fordító csak tájékozatlanságáról tud számotadni.

K. A.
William La Varre: Üzlet és kaland. Fordította Gaál Andor. Rózsavölgyi 

és társa kiadása, Budapest, 1936. 8°, 278 oldal, műmellékiettel, ára 6. P.
La Varre nevét eddig nem ismerte a magyar olvasó közönség, de valószí

nűleg északamerikai honfitársai közül sem sokan tudtak róla, míg ez az első 
könyve meg nem jelent. Azért először bemutatkozik. Vérbeli yankee, tele vállal
kozó kedvvel és kalandvággyal, de szegénynek született. Kora ifjúságában meg
találta a természetének és képességeinek legjobban megfelelő hivatást: keres
kedelmi utazó lett Délamerika tropikus vidékén, hogy a kalandot és üzletet 
egyesíthesse. Tizenöt esztendeig járta a vadont és gyűjtött mindent, aminek ke
reskedelmi értéke van, aranyat, drágakövet, orchideát, nyersgumit, különleges 
rovarokat, fakérget, néprajzi tárgyakat. Ebben a könyvében egyik ilyen kutató- 
és gyüjtőútját írja le. Fiatal felesége társaságában, néger evezősök, arany
mosók és karaib indiánus vadászok kíséretében Brit Guayana fővárosából 
Georgetownból indult el az Essequibo folyón fölfelé. Izgalmas evezős bravúrok, 
vadászatok, arany- és gyémántmosás, különös vad, olykor mulatságos indiánus 
kalandok, hegymászó teljesítmények után ért el Guayana és Brazília bizonyta
lan határvidékére, az Essequibo és Amazonas vízválasztó fensíkjára. Itt közel 
jutott régi céljához, hogy elsődleges lelőhelyen, sziklábaágyazott gyémántot 
találjon. Tizenöt évi fáradozását azonban most sem koronázta teljes siker, mert 
amikor rádión értesült az angol, brazíliai és hollandi határmegállapító bizott
ság közeledéséről, sietve elhagyta a vidéket, nehogy felhívja a hivatalos szer
vek figyelmét a valószínű gyémántbányára. Egy kis mellékfolyó vizén evezett
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le a Rio Brancoba, hogy aztán az Amazonason végighajózva Párában fejezze 
be kalandozásait. A könnyed, szórakoztató, mindvégig mulatságos útleírás 
egyetlen pontos dátumot, helymeghatározást sem közöl. Ilyenformán nem tekint
hető komolv földrajzi munkának, hanem kalandos regénynek; de ebben a mű
fajban igen kellemes olvasmány. A fordítás gördülékeny, sikerült munka, csu
pán ál moianus törzsek neveinek nagy kezdőbetűivel, angol helyesírással való 
átírása helyteleníthető. A könyv szép kiállítású, a képmellékletek azonban 
gyöngék. P. J.

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 .
Új vasérclelet Csehszlovákiában.

A Zsolnától délre fekvő Rajeci völgyben nagytömegű jóminőségű vasércre 
akadtak. Régebben ugyan már bányászkodtak ezen a vidéken, de azután a mun
kát beszüntették és a telep feledésbe merült. Ugylátszik, hogy a mostani lelet 
nagyüzem céljaira is alkalmas. /. 5.

Váratlan fellendülés a Spitzbergák szénbányászatában.
Amint ismeretes, a háború utáni általános szénhiány szükségessé tette, 

hogy a Jeges tenger eme távoli szigetcsoportjának ásványkincseit is feltárják. 
A zord éghajlat nem igen akadályozza a mélyben folyó bányászkodást, csupán 
a szállítást nehezíti meg. A jég miatt évente csak 75—100 napon át tudnak 
megrakodni a hajók a szigetek partjain. A szállítás távolságát ellensúlyozza a 
jóminőségű barnaszén előnyös települési viszonyaiból származó kis fejtési költ
ség. A széntelepek mennyiségét 5000 millió tonnára becsülik. A művelés a há
ború előtti sikertelen kísérletekkel szemben gyorsan fejlődik s rövidesen komoly 
nemzetközi jelentőséget fog nyerni. /. S.

Grönland népessége.
1934-ben Grönland lakossága 17.829 bennszülöttből és 334 dánból állott. 

1000 lakosra évente 47 születés és 30 haláleset jutott. P. J.

Aranybányászat volt Német Keletafrikában.
A volt Német Keletafrika területén új bányavidék van kialakulóban. Az ala

pítási munkában németek, angolok és amerikaiak az úttörők. Kéllő feltárások 
hiányában egyelőre bizonytalan az ércnek mélységszerinti eloszlása s ezért 
a vélemények az aranymezők értéke felől eltérnek. Az optimista hangú közle
mények felelevenítik a híres Witwatersrand felfedezésének történetét is. Mikor 
a múlt század nyolcvanas éveinek elején híre terjedt a leleteknek, Transvaal 
kormányzata nemzetközi szakbizottságot küldött ki, mely Witwatersrand kör
nyékét átvizsgálva bányászati szempontból teljesen értéktelennek véleményezte. 
Azóta a Délafrikai Unió a világ legelső aranytermő állomása lett s a Rand bá
nyái jelenleg évi 340.000 kg aranyat termelnek. /. S.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Kéz Andor dr.
..Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, XI., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.





A FOLDGOMB
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 díjuk fejében kapják.

Egy-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 :

Bendejy László dr.: A legelső magyar Ázsiakutató. — Gaál István dr.: A Szelim barlang 
mondája a barlangkutatás megvilágításában. — Kéz Andor dr.: A nanga-parbati tragédia. 
— Sulkowsky Zoltán: Motorkerékpárral az öt világrészen keresztül. — Irodalom. —

Ismertetések és hírek mindenfelől.

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 8-án, d. u. 5 órakor a Társaság helyiségében (Vili., Sándor-utca 8. sz.)
tartandó

L X V . R E N D E S  ÉVI  K Ö Z G Y Ű L É S É R E .
Tekintettel arra, hogy az április 8-i közgyűlés előreláthatólag nem lesz határozat- 

képes, az alapszabályok értelmében

1 9 3 7 . é v i á p r il is  h ó  2 2 -é n , c s ü tö r tö k ö n  d é lu tá n  6  ó r a k o r

a Kir. Magyar Természettudományi Társulat (VIII., Eszterházy-utca 14— 16.) ülés
termében — a megjelent tagok számára való tekintet nélkül — tartjuk meg a

közgyűlést.

Tárgysorozat:

1. Elnöki megnyitó. Dr. Cholnoky Jenő.
2. Főtitkári jelentés.
3. Választmányi tagok választása.
4. Balaton-bizottság jelentése.
5. Alföld-bizottság jelentése.
6. Számvizsgálóbizottság jelentése.

Budapest, 1937 március hó 1-én.

7. Könyvtárvizsgálóbizottság jelen
tése.

8. Pénztáros jelentése.
9. Zárszámadás és költségvetés tár

gyalása.
10. Indítványok.

Dr. v. Tcmesy Győző s. k. Dr. Cholnoky Jenő s. k.
főtitkár. elnök.

Kiadja a Magyar Földrajzi Társaság. — A kiadásért és szerkesztésért felelős: Kéz Andor dr.
,,Élet‘‘ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, XI., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Lalszky Jenő.
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V III. É V FO L Y A M  1 9 3 7  4 . SZ Á M

A LEG ELSŐ  M AGYAR ÁZ S í A K U T AT Ó.
Irta Bcndejy László dr.

Pontosan hét évszázaddal ezelőtt, 1236 december 27-én fáradt magyar 
vándor lépte át a Kárpátok láncát ugyanazon a kapun, a Vereckei szoroson ke
resztül, ahol annakidején Árpád vezér seregének zöme kelt át az erdőkoronázta 
bérceken.

Julianus* barát, a hőslelkű dominikánus utazó tért vissza másféléves ázsiai 
útjáról, hogy hírt hozzon messzire szakadt véreinkről.

Illő, hogy a ritka jubileum alkalmával megemlékezzünk Julianusról. min
den idők és népek felfedező utazóinak és hithirdetőinek egyik legjelentősebb 
egyéniségéről.

*

A magyar domonkosok 1228 táján rájöttek a régibb hazai és külföldi kró
nikák nyomán arra, hogy valahol messze keleten, a Meotisz mocsarainak kör
nyékén van egy másik, nagyobb Magyarország is, ott — az írások szerint — 
még azidőben is éltek pogány magyarok. Nagyon bántotta ez a derék domini
kánusokat, miért is elhatározták, kiküldenek négyet maguk közül, hogy keres
sék meg messzire szakadt véreiket. 1229—30 táján el is indult négy domonkos
szerzetes, de háromévi bolyongás után csak Ottó atya tért vissza kolostorába, 
míg társai elpusztultak az út ezernyi fáradalma, kínja közepette. Ottó atya 
nyolcadnapra hazatérte után meghalt, de előzőleg elmondotta rend'társainak, 
hogy sikerült a magyarok nyomára akadnia, bár országukat nem kereshette fel.

Erre 1235-ben még nagyobb kedvvel indult útnak újból négy dominikánus 
szerzetes Béla királyi herceg pénzbeli segítségével és testőrségének védelme 
alatt. Pécs, Nándorfehérvár (Belgrád), Nisza (Nis), Szerdika (Szófia) és Dri- 
nápoly érintésével eljutottak Konstantinápolyba, ahol hajóra szálltak, majd 
33 napi tengeri út után megérkeztek Matrikába (Taman), a cserkeszek Szikia 
nevű országának fővárosába.

A szikiai fejedelem első feleségének támogatásával utaztak tovább. Az Er- 
geni dombokat elhagyva a Belső kirgizpuszták végtelen homokja feküdt előt
tük. 13 napig sem embernek, sem háznak nem látták nyomát, majd végre ismét

* A szerző cikkében és könyvében is Juliánusz-1 írt, de folyóiratunkban következe
tesen alkalmazni óhajtjuk azt az elvet, hogy csak az eredetileg nem-latin írást használó 
népek neveit írjuk át fonetikusan. Julianus latin név és a magyar szerzetes is latinos for
májában használta vagy írta le. (Szerk.)
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lakott helyet értek. Alániában voltak. Ebben a vad országban minden falunak 
külön vezére volt s ahány falu, mind hadilábon állt egymással.

Mire Alánia egyik legjelentősebb kereskedő- és kikötővárosába, Torgi- 
kánba (Asztrakán) érkeztek, beköszöntött a tél. Sem pénzük, sem élelmük nem 
volt. A legnagyobb nyomorúságban teleltek át. Közben annyira lerongyolódtak, 
hogy még a rabszolgapiacra is kiálltak abban a reményben, majd csak akad 
kettejükre vevő. Tervük szerint ezen a pénzen a másik kettő folytatja majd út
ját. Azonban a terv csak terv maradt. Nem akadtak vevőre, mivel sem szántani, 
sem őrölni nem tudtak, meg felette gyengék is voltak.

A teljes reménytelenségben ketten Asztrakánból visszafordultak, míg Gél- 
Kért és julianus atyák továbbra is ottmaradtak a városban. Végre hat hónapi 
nyomorúság után alkalmuk nyílt, hogy néhány pogány kereskedő társaságában 
folytassák útjukat. 22 hamuban sült pogácsával tarisznyájukban nekivágtak a 
kirgizpuszták folytatásának. 37 napig tartott útjuk a sivatagban. Képzelhetjük, 
mennyire megviselte ez az út a két hős barátot, amikor eleségük, miként Julianus 
jeíentéséből kitűnik, még arra sem lett volna elég, hogy öt napon át jóllakja
nak belőle!

Gellért atya annyira legyöngült, hogy Julianusnak napokon át cipelnie kel
lett a hátán. Amikor végre az öt heti kínszenvedés után lakott mohamedán or
szágba, Uelába érkeztek, Gellért atya társa karjaiban csendesen elhúnyt. Ott is 
temették el, minden rokontól távol.

Julianus, hogy boldogulhasson és céljához közelebb juthasson, egy moha
medán pap szolgálatába állott. Nemsokára a pap a volgai bolgárok országába 
utazott s természetesen magával vitte Julianust is. Nagy szerencséje volt a de
rék dominikánusnak, mert egyik nagy bolgár városban, valahol a mai Orenburg 
környékén, találkozott egy magyar asszonnyal. Ez az asszony magyarázta meg 
neki, merre kell tovább'mennie, hogy néhány napi úttal elérkezhessen a magya
rok földjére.

így is történt. 1236 júniusa elején Julianus megérkezett a nagy Ethil folyó, 
a mai Bjelája partjára s ott megtalálta a magyar törzseket. Mikor azok meg
értették, hogy a messzire szakadt és időközben kereszténnyé lett magyar test
véreik közül való, kitörő örömmel fogadták. Házról-házra, sátorról-sátorra, falu- 
ról-falura vezették és nem győztek kérdezősködni tőle. Ő pedig mesélt nekik 
hazánkról és keresztény hitünk elemeit magyarázgatta nekik. Azok meg figyel
mesen, nagy érdeklődéssel hallgatták minden szavát.

Bár látta Julianus, hogy nem lenne nehéz akár az egész Magna Hungária 
lakosságát a katolikus hitre térítenie, mégis úgy határozott, hogy mielőbb haza
tér. Erre a gondolatra főleg az sarkallta, hogy egyizben kisebb tatár csapattal 
találkoztak, ezek között volt a tatár kán követe is, akitől Julianus döbbenetes 
dolgokat tudott meg a tatárok támadó szándékáról. Másrészt nem akarta, hogy 
minden fáradsága odavesszen, ha talán közben elbetegesednék, vagy meg ta
lálna halni, ügy döntött, mindenekelőtt megviszi a hírt, hol laknak az oly sokáig 
keresett „ázsiai” magyarok, majd aztán később kijön többedmagával és akkor 
sokkal eredményesebben foghatnak hozzá Magna Hungária lakosságának meg
térítéséhez.

1236 június 21-én indult haza. Csónakon, gyalog, lóháton Oroszországon, 
Lengyelföldön és Halicson át félév alatt elérte a Kárpátokat.

Visszaérkezése után nemsokára Rómába utazott, hogy Béla király meg
bízásából jelentést tegyen IX. Gergely pápának útja eredményeiről. Amíg ő 
Rómában járt, négy domonkos szerzetes újból elindult, hogy felkeressék az 
uralvidéki magyarokat, ezekről azonban nem érkezett többé hír.
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Julianus és üellér.t atyák szobra. (Antal Károly müve.)

Béla király tehát tanácsosnak látta, ha újból Julianus vezetése mellett megy 
ki ismét négy domonkos Magna Hungáriába. 1237 derekán ezek el is indultak 
s azon az útvonalon, amelyen Julianus 1236-ban hazatért, elérkeztek Vladi
mírba. 1237 őszén ,,Oroszország legutolsó határainál” állottak, de innét már 
nem mehettek tovább. A tatár seregek ugyanis közben megindultak és egyik 
pogány államot a másik után igázták le s vetették hatalmuk alá.
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Miután leverték a velük szomszédos magyar törzseket, a volgai bolgárokra, 
majd a vediniekre, permiekre, mériekre, mordvinokra támadtak s fegyvereik
nek egyetlen nép sem állhatott ellen. Mindent elsöprő erővel közeledtek Orosz
ország felé. Egyelőre ősz volt és a nagy folyók feltartóztatták őket, de Julianus 
írja, ha befagynak a folyók és mocsarak, nem lesz már gát, amely a nagy sárga 
viharnak ellentálljon.

így is történt. 1237 telén rászabadultak a tatár seregek Oroszországra. Az 
egymással örökké civódó orosz fejedelemségek nem tudtak kellő eréllyel szembe
szállni velük. Julianus az utolsó percben menekült el előlük a szuzdáli fejedelem 
udvarából. Magával hozta (ruhájában rejtegetve) Batu kánnak IV. Béla király
hoz intézett ultimátumát, amelyet a szuzdáli fejedelem kobozott el Batu köve
teitől, tudniillik azokat a szuzdáli csapatok foglyul ejtették. Harcban álló csa
patokon és leselkedő zsiványokon kellett Julianusnak s társainak keresztiilvág- 
niok magukat. Le is tértek a rendes útvonalról s az erdőkön, sivatagokon át a 
tatároktól megszállott Kúnföldre jutottak. Innét nagy kerülővel érték el ismét 
a Kárpátokat s végül 1238 derekán ismét kolostorukban voltak.

Julianus második útjáról levélben tett jelentést a római pápának. Levelét 
több példányban is megírta s azokat Béla király szétküldözgette a nyugati ha
talmakhoz abban a reményben, hogy segítségére lesznek a tatárok elleni harc
ban. Jó szóban és kegyes buzdításokban nem is volt hiány, de hathatós segítség 
sehonnan sem érkezett.

Julianus személyét is valószínűleg a véres tatár áradat seperte el.
*

Julianus utazása több fontos szempontból is figyelmet érdemel. Legelőbb 
földrajzi vonatkozásaival kell foglalkoznunk. Julianus idejében (XIII. század 
eleje) a régi, Ptolemájosz féle térképeknek csak silány, későbbi és módosított 
másolatai maradtak fenn. Vagy inkább: az akkori térképek csak haloványan 
emlékeztettek Ptolemájosz mappáira, pedig még a nagy római kartográfusok 
földabroszai is rengeteg hibát és tévedést tartalmaztak. Az ambiciózus geo
gráfus igazi szobatudós volt és hallomásból szerzett adatokat gyűjtött rakásra. 
Azonban az ügybuzgó Ptolemájosz a kapott, becslésen alapuló távolságokat 
és irányokat felhasználva, az egyes helyeket fokok és percek (!) szerint adta 
meg. Ezáltal olyan tudományos színt kölcsönzött munkájának, hogy másfél 
évszázad múltán is esküdtek hitelességére.

Julianus idejében még ennél is silányabb térképek voltak forgalomban, ha 
egyáltalán térképeknek lehet neveznünk azokat... Ilyen volt pl. a Beatus féle 
térkép számtalan példányban közkézen forgó másolata. A térkép közepén látjuk 
Jeruzsálemet: az akkori világfelfogás szerint minden földek középpontját s 
körülötte szép rendben, sugarasan helyezkednek el a többi országok, földrészek 
és államok. Rajta van még Pannónia is, de városok nélkül.

Hereford 1276—1283 között készült térképe már sokkal több részle
tével tűnik ki. Egyetlen pillantás meggyőz bennünket arról, hogy szerzője alko
tásához — egyebek híjján — még mindig csak azokat az adatokat használhatta 
fel, amelyekkel már Beatus térképén is találkoztunk. Tehát félezer esztendő 
alatt a földrajzi ismeretek terén nem észlelünk semmi haladást sem!

És ezt a térképet mondhatjuk Julianusszal kb. egykorúnak! Ez számol be 
nekünk azokról a balhiedelmekről, amelyek az akkori geográfiai világképet ne
vetséges képzelődéseikkel meghamisították, sőt mondhatnám megfertőzték.

Nem utolsók ezek közül pl. a délorosz síkságok emberevői, vagy a Kaspi tó 
nyugati partján otthonosnak képzelt, Minotauruszhoz hasonló bestiák. A Turáni
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alföldön a térkép nyúlszerű szörnyetegeket, Lengyelország földjén pedig kutya
fejű embereket tűntet fel. (Ez utóbbi képecske valószínűleg a tatárokra vonat
kozik.) A Nílus felsőfolyása mentén a térkép szerint olyan hatalmas alsóajkú 
embereket találni, hogy megnyúlt alsó ajkukat akár napernyőnek is használhat
ják! A Gangeszen túl viszont olyan féllábú szörnyekről tud a térkép alkotója, 
akiknek egyetlen lábfejük akkora, hogy ugyancsak napernyőnek is alkalmas. 
Bizonyára a legbátrabbak is megijednének attól a belsőafrikai emberi szörnytől, 
aki szemét s száját a mellén hordja, viszont nyaka s feje hiányzik. Ellenben 
nagy gyakorlati érzéket árul el az a másik afrikai szörny, amelynek egyik lába

Juliánius két útjának vázlata. (A vékony vonal a második utazás útvonala, a vékony szaggatott vonal a
második visszatérés útvonala.)
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Tájrészlet az Ural és Bjelája folyók közéről, az egykori Magna Hungáriából.

élő fa s annak lombja alatt hűsel a rusnya egyszemű fajzati Aki még nem tudná, 
hol változott át Lót felesége sóbálvánnyá, megtalálhatja a csinos kis ábrát 
Hereford térképén. Ha pedig az örmény felvidéket vesszük szemügyre, uszo
nyos lábú emberek létezéséről szerzünk tudomást.

Minthogy időszerint ez a Hereford féle térkép esik legközelebb Julianushoz, 
elképzelhetjük, milyen bátorság, milyen elszántság kellett ahhoz, hogy valaki 
fegyver, pénz és jóformán minden fizikai felkészültség nélkül nekivágjon az 
ismeretlen, képzeletszülte szörnyetegekkel benépesített, messze országoknak!

Julianus és társai erre az igazán emberfeletti feladatra vállalkoztak. Tele 
fanatizmussal és tele hazaszeretettel, készek voltak nekivágni olyan útnak, ame
lyen — előreláthatólag — ismeretlen s veszedelmes szörnylényekkel kell majd 
megküzdeniök.

Mivel pedig Julianus kitartott és Isten segítségével haza is érkezett, az ö 
híradása volt az első biztos alapja annak a tanításnak, hogy Európa keleti ré
szein, sőt még Ázsiában is „emberek” laknak. Éppen olyan húsból-vérből való, 
anyaszülte, küzdő, szenvedő emberek, mint mi. Ezt a tanítást pedig hihetővé 
tudta tenni azzal, hogy ezekről az emberekről, nemkülönben azok országairól 
olyan részleteket közölt, amelyek teljes mértékben megfeleltek a valóságnak.

*

Ha összevetjük a két jelentésben felsorolt földrajzi adatok megbízható
ságának mértékét, elismerő büszkességgel állapíthatjuk meg, hogy azok között 
bizonyíthatóan téves adat egyetlen egy sincs! Kétesnek kell kijelentenünk 
Ovcheruch város helyét, kérdéses pedig az egyetlen egykorú Bunda város hol
léte, de ennek helyét is kis körre szorítottuk akkor, amikor sikerült Uela (vagy 
Vela) tartományt az Ural—Emba folyók közével azonosítanunk.

Végeredményben leszögezzük, hogy Julianus közölt adatai a magyar barát
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Táj az egykori Alagna Hungáriából. Ma baskír törzsek lakják.

nagy tudásáról, még nagyobb lelkiismeretességéről, gondosságáról és csodá
latos emlékező tehetségéről tanúskodnak, amennyiben Julianus útközben sem
miféle jegyzetet sem készített magának.

Mindezt pedig akkor érte el, amikor még — a mai értelemben vett — tér
képekről egyáltalában nem beszélhettünk. Amint láttuk, a Julianus korabeli 
„térképek” csupán egy sereg légbőlkapott, évszázadokon s évezredeken át fel
halmozódott, nagyrészt hibás adat alapján készültek s tömve voltak fantázia
szülte, visszataszító külsejű szörnyetegekkel.

Jnlianus volt az első, aki ebből a beteges képzelődésből a pozitív tudás, 
a földrajzi igazságok világába vezette el a „müveit” Nyugatot.

Ő volt az, aki elsősorban paptársai körében, nemkevésbbé a római udvar
nál meggyőződéssel hirdette, hogy Keleten is csak emberek laknak és a Beatus 
féle térképek rémmeséiből mi sem igaz. Julianus tapasztalatai bátorították fel a 
pápákat arra, hogy a későbbiekben mind gyakrabban küldjenek ki hittérítőket, 
követeket, vagy megfigyelőket a távolkeleti országokba.

Ha Julianus nincsen, ha az ő magyar akarata, tudása és acélos kitartása 
nem győzedelmeskedik a sötét misztikumok felett, talán évszázadokig késik 
még Belsöázsia felfedezése!

Ezért állíthatjuk, hogy Julianusnak Távolkelet felfedezésében tulajdonképp 
ugyanaz az úttörő szerep jutott, mint Amerikát illetően Colombus Kristófnak.

Julianus híradása nyomán bátorodtak neki a római udvarban, hogy köve
teket és hittérítőket küldjenek Oroszország keleti határvidékeinek pogány szom
szédállamaiba, valamint Belsöázsia mongol-török népei közé. A hittérítők mind 
beljebb és beljebb merészkedtek, végül már Kínát is működésük körzetébe von
ták s ezzel mérhetetlen nagy, földrajzilag ismeretlen területről rántották le a 
leplet.

Ne feledjük, hogy a XI—XII. században és a XIII. század elején Földünk



128

száraz területéből aránytalanul kevesebbet ismertek az emberek, mint az ókori 
geográfusok.

Ismerték Európát és Ázsia nyugati, határos vidékeit, de a középkorban 
Európa keleti határát nem az Ural jelölte, hanem a Tanaisz, vagyis a mai Don 
folyó. Afrika északi partvidéke és Előázsia szintén ismert volt, de ezzel vége 
is a felsorolásnak.

Juiiarms útja tehát közel akkora területet tett ismertté Nyugat előtt, mint 
az akkor ismert Európa volt.

A magyar domonkosszerzetes munkássága emellett kimondottan úttörő 
jelentőségű, mert azok a keresztény papok és európai kereskedők, akik nyo
mába léptek, mindig újabb és újabb területeket hódítottak meg az ismeretlen
ség birodalmából a tudomány világossága számára.

Julianusnak köszönheti tehát a tudomány, hogy a többiekről ne is szóljunk, 
Piano da Carpino, Andreas de Longjumeau, Willelmus de Rubruk, Marco Polo 
és az idősb Pólók nagyjelentőségű utazásait. Részletekben ez utóbbiak talán 
több eredményt értek el, de szerencsésebb körülmények között is utazgattak, 
mint a végén mindenkitől elhagyott, magáramaradt, koldus, magyar domon
kosbarát.

Ám ha így van is, az átütőerejű siker feltétlenül Julianusé. Míg a többiek 
részleteket adtak, ő lemondásokkal s küzdelmekkel tele útjáva! új korszakot 
vezet be a földrajztudomány történetébe: a nagy felfedezések hőskorát!

*
julianust történelmi szempontból két oldalról ítélhetjük meg: mint histo

rikust és mint hazánk történetében szerepet játszó hőst.
Julianust nem lehet a történetírók közé soroznunk annak ellenére sem, hogy 

két jelentése mint történeti kútfő is nagy értéket képvisel. Már a Richardus féle 
jegyzőkönyv bevezető sorai is történelmi vonatkozásúak. Megtudjuk, hogy 
Nagymagyarország létezésének tényére a régi hazai és külföldi krónikák nyo
mán a dominikánus szerzetesek jöttek rá.

Ottó barát és társai útjára vonatkozóan is ez a jegyzőkönyv az egyetlen 
kútfő.

Történeti szempontból Julianusnak — Richardustól megörökített — első 
jelentése a legértékesebb kútfő az uralaljai magyarokra vonatkozóan. Adatai
nak helyességét ellenőrizhetjük és bizonyíthatjuk az egykorú, illetőleg korábbi 
keletű görög és arab kútfők alapján, amennyiben azok a leírások az ethilmenti 
magyarokról teljesen hasonlóan emlékeznek meg.

Julianus második útjáról szóló jelentése az egyetlen történeti kútfő, amely 
az 1238—42 évi európai tatárdúlás korában készült s a helyszínén nyert érte
sülések alapján ád hírt a mongolok oroszországi előrenyomulásáról.

A győzedelmes tatár hadsereg Kunország elfoglalása után Bascardíát, 
Bilériát, Mordvát, Risenniát és a permiek földjét pusztítja el Vedinnel együtt. 
Ezek az események, amint azt Julianus jelentéséből nagyon helyesen kiolvas
hatjuk, valóban 1237 őszén történtek.

A következő év tavaszán került sor Szuzdálra és Moszkvára, majd lassan- 
lassan előnyomultak a végtelen orosz síkságon Kiov s Podolia felé.

A puszta felsoroláson túl Julianus ismerteti a tatár sereg egyes mozdulatait 
is és ebben — a kínai kútfőket leszámítva — egyedülálló. Majd látnoki szem
mel megjövendöli, hogy ha majd a legközelebbi tél alkalmával a vidék folyói és 
mocsarai befagynak, nem lesz nehéz e nagy sokaságnak egész Oroszországot 
és Ruténföldet feldúlnia...
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Ugyancsak Julianus volt az első, aki hírt hozott Dzsingisz kán haláláról 
és Ogotáj trónfoglalásáról, a karakorumi aranypalotáról és a tatár hadsereg 
harcmodoráról. A leigázott lakosság szomorú jövőjének ecsetelésével megdöb
bentette és felrázta a tatárság közeledésének ellenére is közönyös Európát.

Végül Julianus jelentése az egyetlen kútfő, amely Batu kánnak IV. Béla 
királyhoz intézett ultimátumát teljes terjedelmében közli. Ugyancsak a jelentés 
záró fejezetéből tudjuk, hogy Julianus haditudósítását Béla király számos nyu
gati fejedelemnek, püspöknek, érseknek kézbesítette, hogy tőlük veszélyeztetett 
országa számára segítséget kérjen.

*

Julianus történelmi személyisége a két útjáról szóló jelentésekből döbbe
netes erővel bontakozik ki hét évszázad távolában szemünk előtt. Egyetlen em
ber, egyetlen magyar, a sok szenvedésben megtört testű barát az, aki a tenger, 
a mocsarak, a végetérni nem akaró pusztaságok minden veszedelmén, sok isme
retlen és ellenséges indulatú népen, felvonuló hadseregeken, lángban álló orszá
gokon, már az orosz síkságokon hömpölygő tatár áradaton keresztül hírt hoz 
az Európát, a nyugati civilizációt fenyegető, végzetes veszedelemről.

Két világ ütközött össze ez alkalommal: Kelet a Nyugattal, a sokszoros 
túlerővel rendelkező sárga faj az 
örökkön széthúzó fehér fajjal, a 
keleti vallások misztikumának 
ködében trónoló istenek népe a 
kereszténységgel.

Jöttek, mint a szökőár. Tör
tek, romboltak, zúztak, feléget
tek, elpusztítottak mindent és 
mindenkit maguk előtt. S hogy 
nem álmában érte ez a nagy ve
szedelem az európai, művelt vi
lágot, azt Julianusnak, ennek az 
árva magyar dominikánusnak, 
ennek a szerény, mezítlábas kol
dulóbarátnak köszönhetjük!

Julianus személye örök di
csősége lesz hazánknak és külö
nösen a magyar dominikánusok
nak!

*

Julianus útja a már tárgyalt 
szempontokon kívül a keresztény 
térítések szempontjából is igen 
jelentős.

Kétségtelen, hogy Oroszor
szág és az attól délre fekvő föl
dek népei már Julianus előtt is 
megismerkedtek a keresztény
séggel, de ez nem a római hit 
volt, — Oroszországban a gö
rögkatolikus vallás terjedt el. A Tájrészlet az Ural hegységből.
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volt bizánci birodalommal szomszédos területeken ugyancsak a görög egyház 
papjai térítgettek, de széltében-hosszában elterjedtek a nesztoriánus tanok is.

Ez a körülmény inkább megnehezítette a katolikus térítők munkáját, sem
mint megkönnyítette volna. És mégis azt tapasztaljuk, hogy Julianus útjának e 
vonatkozásban is nagy eredményei, jobban mondva: igen számottevő következ
ményei voltak.

Amikor Julianus fráter hazatért első utazásából, számot adott arról a sok 
népről, a szikhekről, alánokról, Uela lakóiról, a volgamenti bolgárokról, az 
ázsiai magyarokról és mordvinokról, akikről meghallotta, hogy rövidesen át 
szeretnének térni a katolikus hitre, vagy legalábbis szívesen érdeklődnek aziránt.

Tudósítása akkora örömet keltett mind a magyar dominikánusok körében, 
mind a római udvarban, hogy négy dominikánus szerzetes, amint tudjuk, azon
nal ütrakelt, hogy a jelzett irányban hittérítői tevékenységet folytasson. Ám nem 
maradtak tétlenek azok a magyar szerzetesek sem, akik egyéb módon kerültek 
ki az uralvidéki magyarság közé, vagy azok közelébe s később onnan más, 
távolabbi vidékekre is eljutottak. Ezekről Rubruk jelentéséből szerzünk tudo
mást. juiianus útjának tehát az egyház szempontjából is megvolt a maga nagy 
jelentősége, nem is szólva azokról a misszionáriusokról és pápai követekről, 
akik az ő nyomain serénykedtek mindinkább Keletre.

*
Végül szólnunk kell a hős barátról, mint emberről. Emberi nagyságát a 

következő meggondolások állítják elénk a maga lenyűgöző valóságában:
Julianus akkor vállalkozott első útjára, amikor még hitték és vallották, 

hogy Keleten mindenféle szörnyetegek laknak. A barát és társai habozás nélkül 
készek voltak azokkal szembeszállni.

Amikor Alániában elfogy a pénzük, készek arra, hogy négyük közül ket
tejüket eladják csak azért, hogy a másik kettő folytathassa útját a kitűzött 
cél felé. Majd miután rettenetes szegénységben átteleltek Alániában, megvolt 
a bátorsága a két barátnak, hogy alig öt napra való eleséggel nekivágjanak 
annak az élettelen pusztaságnak, amelyet ma a környékbeli lakosság közönsége
sen csak Éhségpusztának nevez. Az út fáradalmai Julianus társát, Gellért atyát 
annyira kimerítették, hogy a pusztai út vége felé már képtelen volt továbbmenni.

Amit ekkor Julianus művelt, a hősiességnek és felebaráti szeretetnek olyan 
foka, hogy arra a világtörténelem csak igen kevés példát tud felmutatni. Elha
gyott, élettelen vidéken vándoroltak Gellérttel. Éhen-szomjan, törődötten ver
gődtek a vigasztalan pusztaság pokoli forróságában. S amikor Gellértet már 
elhagyta testi ereje, Julianus hátára vette s társa minden ellenkezése dacára is 
napokon, heteken át cipelte, míg csak el nem értek bizonyos mohamedánok 
Uela nevű tartományába.

Nem kisebb lelki nagyságra vall az, hogy Julianus hajlandó volt művelt, 
tudós papi ember létére egy mohamedán pap szolgálatába szegődni, csakhogy 
célját elérje.

Csodálatunk és tiszteletünk csak fokozódik, amikor második útjáról szóló 
jelentését olvassuk.

Már elindult a tatár sereg... A Kárpátok szorosait menekülő kunok töme
gei lepik el. A hajdani Dontövi hazában vajúdik az Idő méhe. Az eljövendő 
esztendők véres árnya nehezül a lelkekre. Mindezt egyetlen ember tudja Euró
pában legjobban: Julianus. Ő már tudja, milyen borzalmaknak nézünk eléje s 
tudja azt is, mi vár arra, aki a tatárok fogságába jut.

És mégsem habozik, amikor királya a második útra küldi. Tudja, hogy
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minden nap a halállal játszik, sohasem biztos, megéri-e a reggelt, de mindez 
nem aggasztja! Krisztus katonája és a magyar Haza szülöttje ő, hát bátornak, 
kitartónak, hősnek kell lennie! És az is volt mindvégig! Valóban igaz Chol- 
noky jellemzése:

„Julianus barát épen olyan haláltmegvető hős volt, mint az a katona, aki 
pergőtűzben is oda mer menni az ellenséges drótakadályokhoz, hogy keresztül
vágja azokat.” Julianus is a tatárjárás pusztító förgetegével szállott szembe, 
hogy áttörjön a ptolemájoszi tudományos tévedések drótakadályain s az igaz 
tudományos megismerések reflektorfényével világítson be a Nyugat előtt év
századok, évezredek óta ismeretlenné lett, elfelejtett Ázsia szívébe!

Julianus az első, tudományos magyar utazó, és a legelső európai, aki elju
tott a titokzatos Ázsiába. De nemcsak időrendben, hanem az erények minden 
fajtájában is legelső marad minden idők magyar utazói között, sőt világviszony
latban sem tudunk egyhamar hozzá foghatót találni.

Julianus a veszedelmekkel szembeszálló és a fáradalmakat vállaló hős 
utazó és a céljaiért végletekig kitartó tudós örök mintaképe! Mint kutató, 
mint hittérítő s mint ember, egyaránt a legelsők sorába tartozik!

A SZELIM  BARLANG  M O NDÁJA A  BARLANG - 
K U TA TÁ S M EGVILÁGÍTÁSÁBAN.

Irta Gaál István dr.

A bánhidai Szelim barlang földtani és ősrégészeti jelentőségéről már volt 
szó folyóiratunk lapjain.1 S hogy most ismét megemlékezem róla, oka az újabb 
ásatások eléggé meglepő, s bizonyos irányban közérdekű eredménye.

Előbbi közleményemben is megemlítettem volt azt az érdekes mondát, 
amely máig él a környék lakosságának ajkán. Érdekessége, sőt jelentősége mel
lett szól az, hogy nemcsak a népies és turista leírásokban, továbbá szépiro
dalmi müvekben, hanem történelmi munkákban is sűrűn rábukkanhatunk.

De hadd beszélje itt el a Szelim barlang mondáját az ásatásokban tevé
keny részt vett egyik bánhidai öreg kubikusom, Sárközi Pál, úgy, ahogyan ő 
azt gyerekkorában nagyatyjától hallotta.

„Amikor a török hadak rabolva, pusztítva elözönlötték a Dunántúl vár
megyéit, hét falu2 népe — kivált nők és gyermekek — a bánhidai nagy barlang
ban kerestek menedéket. Egy ideig jól megvoltak a rejtekhelyen. A nagy kaput, 
akkoriban a barlang egyetlen nyílását alaposan eltorlaszolták. Az egyik asz- 
szonynak azonban csecsemője volt; a barlangban pedig a pelenkák mosására

1 Gaál /.: A Gerecse hegység egyik legérdekesebb barlangcsoportja. (A Földgömb, 
1934. évf. p. 321—330.)

2 Ez a hét falu: Környe, Bánhida, Galla, Szőllős, Baj, Agostyán és Tardos.
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nem volt elegendő víz. Az asszony tehát gyermekével kikéredzkedett a közeli 
folyóra (Átalér). Itt meglátta őt egy portyázó török, s mindjárt kegyetlenül 
faggatni kezdte, hol bújtak el a többiek. S amikor ezt az asszony végre kival
lotta, két keblét a török kardjával átfúrta, az ejtett sebeken szőrkötelet húzva 
körösztül, a kötélnél fogva vonszolta az asszonyt, hogy minél rövidebb úton 
vezesse őt és társait — Szelim basa katonáit — a barlang nyílásához. A mar- 
talócok itt belátták, hogy a barlang-száda torlaszát nincs módjukban áttörni. 
A meghagyott szűk résen pedig élve nem juthattak be. Erre úgy segítettek ma
gukon, hogy a barlang fölé, a hegytetőre mentek és fölülről ástak rá (!) a bar
langban szorongó népre. Az így létrehozott nyíláson át aztán égő fahasábo
kat, rongyokat, meg szalmát dobáltak be, s az ettől támadt fojtó füstben a véd
telen nép megfulladt. A barlangban szerte heverő csontjaik közül sokat — vagy 
100 évvel később — egy bánhidi özvegy asszony hordott el apránkint a 
temetőbe.”

Azért is hivatkozom itt elsősorban Sárközi lehetőleg híven lejegyzett el
beszélésére, mert amellett, hogy ősinek, eredetinek látszik, minden főbb voná
sában megegyezik az úgynevezett S z ő 11 ő s i vagy J a n k o v i t s  K r ó n i k á -  
val. Erről az 1800-ból származó, kéziratos följegyzésről pedig tudnunk kell, 
hogy jóformán mindegyik kutató fölhasználja. A vértesszőllősi községházán 
őrzött krónikát Rákóczy Lajos főjegyző szívességéből magam is átnéztem.1 
Meggyőződhettem arról, hogy eszerint is egy asszony, akinek ,,révó gyermeke 
volt”, vezette rá akaratlanul a törököt a rejtekre. A török aztán „azon kő nagy 
rejtekhelynek teteit... feltörettette (!). És szalmávl megtömvén, mind azon Nép
séget megfujtotta. Ügy hogy most is a sok embertsontok, de 50 esztendők előtt 
(tehát 1750 táján) enyihány kotsira való Embertsont ottand mind addig hevert, 
míg bizonyos Bánhidi özvegy Oroszlánszkiné a jó keresztény tselekedet széné 
alatt egész életébe Batyuba a Bánhidi Csonttartóba által nem hordotta volna.” 
Érdekes, hogy a festmény a hegyről lefelé ballagó, nagy botra támaszkodó öreg 
asszonyt hátán puttonnyal — s nem batyuval! — ábrázolja.

Szorosan a krónika előadását követi Mohi Adolf z is. De végül azt is hozzá
teszi, hogy az egész esemény jól beleillik az 1683-iki nagy török háború ide
jébe, „mikor a pogány huzamosan, de egyúttal utólszor is nyugtalanná Tata 
vidékét”. S hogy éppen a legutolsó török háborúra teszi a barlangi vérengzést, 
Mohi a fölszínen heverő sok csonttal, illetőleg a csontok megtartási állapotával 
okolja meg. „Máskép a csontok ottmaradása — írja könyvében — nem volna 
megmagyarázható.”

Ezzel szemben Gyulai Rudolf,3 aki szintén ismeri a „Szőllősi Krónikát”, 
úgy véli, hogy a Szelim barlangba menekült népet 1553 táján emésztette el a 
török. „Mert nemcsak emberrablást követtek el a törökök, hanem ki is irtották 
a lakosságot; ezt bizonyítja megyénk Dunán túli részének teljes elpusztítása, 
melynek összes falvait a török dúlásai úgy elsöpörték lakóikkal együtt, hogy 
1553-tól 1622-ig nem voltak adó alá vonható lakosai.”

Fényes Elek „Komárom-vármegye” címen (Pest, 1848) megjelent művé
ben még nem említi a „Szőllősi Króniká”-t és csupán a szájhagyományokra 
hivatkozik. Előadásában két mozzanat érdemel különös figyelmet. Az egyik az,

] Ennek egyik érdekessége az, hogy afféle XVI—XVII. századi jellegű térkép-fest
mény melléklete is van. Ez nyilván a krónika egyes kitételeinek alaposabb megvilágítását 
szolgálja.

2 Mohi A.: Tata plébánia története. Győr, 1909. A szerző a krónikát majdnem egész, 
terjedelmében közli ugyan, de nem eredeti szövegében, hanem átírva.

3 Gyulai R.: „Törökvilág Komárom megyében”. Budapest, 1894.
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hogy a törökök a barlang 
tetőnyílásán kiáramló füst
ről, nem pedig egy asszony 
kivallatása révén szereztek 
tudomást a rejtőzködőkről.
S itt mindjárt hozzá is te
hetjük, hogy a szóban levő 
nyílás — mesterszóval bar
langi kürtő — csakugyan 
nemcsak a török időkben, 
hanem már 15—20.000 év
vel ezelőtt is megvolt.

A másik szembetűnő 
mozzanat pedig az, hogy 
Fényes a barlangról 1848- 
ban is ezt írhatja: „... ben
ne még most is temérdek 
embercsontok találtatnak”.
Ez a megállapítás ugyanis 
bizonyos fokig szemben áll 
a „Szőllősi Krónika”, ille
tőleg az erre támaszkodó 
kutatók olyatén megjegy
zésével, mintha a barlang
ban csak 1800 előtt lett 
volna nagy mennyiségben 
szanaszét heverő ember
csont. Igaz ugyan, hogy 
utóbb Nácz József szintén 
megírja:1 ... „a barlang
ban fölhalmozódott föld és 
törmelék keverékben... sok 
fekete cserepet lehet találni, 
melyek minden esetre régiek s nem véletlenül keveredtek bele, mert köztük 
emberi és állati csontok is láthatók. Egyik kirándulásom alkalmával női kopo
nyát találtam ott...”

A „Szőllősi Króniká”-éval jórészt megegyező Hanusz István előadása2 
is, noha azt nem említi. Csak a népregére hivatkozik, amikor elbeszéli, hogy a 
Szelim-lyukban sok keresztény csontja porlad. „Réges-régen — írja tovább — 
mikor a török fogyasztotta hazánk népét, e tájat csak magyarok lakták; ma 
nagyrészt németek és tótok; ellenség elől a nép abba, az akkor támadt (!?) 
barlangszerü üregbe menekült, a nyílást sziklával, fával torlaszolta el.” Hanusz 
szerint a gyermekével titokban kiszökött asszony révén szerzett tudomást a 
török a rejtőzködőkről.

Végül — jóformán csak mint különösséget — Ipolyi Arnold följegyzését 
említhetjük,3 amely szerint a Szelim barlangban egy boszorkány tanyázott. Ez

1. A Szelim nagy kapujának mai képe. A kyklopsfal legalsó har
madát leszámítva, többi része az addigi nyílásba épült, a régibb 

nyílás tehát alaposan megszűkült.
(Tóth Lajos felvétele, 1934.)

1 Nácz ].: A Vértes vidékének történelmi műemlékei (Arch. Közi. XXII. k. 1899), 
p. 165.

2 A magyar haza föld- és néprajzi jellemképekben. Kecskemét, 1900.
3 Magyar Mythologia. Pest, 1854. (574. old.)
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csábította magához az embereket, hogy aztán megölje őket. Meg kell jegyez
nünk, hogy ez a regés változat ma már szinte nyomtalanul letűnt.

Ha tehát az eddigiek alapján a Szelim monda vázáról a sallangokat leme
téljük, azt a következőkben foglalhatjuk össze.

Török dúlás idején a tágas bánhidai barlangban keresett menedéket a 
közeli környék védtelen lakossága. A törökök azonban végül is rábukkantak 
a rejtekhelyre, és az ott szorongó népet halomra gyilkolták.

Ki kell emelnünk azt is, hogy ez a szájhagyomány, különösen abban az 
alakjában, ahogyan azt a ,,Szöllősi Krónika” máig őrzi, a szó szoros értelmében 
történelmi hitelességre tart igényt. Hiszen Jankovits emígy zárja le följegyzé
seit: „Ezek feljegyeztettek a 80 és 90 Esztendős Öregeknek hiteles Tanúbi
zonyságukkal (Akkor, amidőn Tek. Nemes Vármegye Inzsennérje Hidegilld 
ittend in facie Loci ezeket így kikérdezte) Úgymint jelenlevő id. Magyar Gy. 
26 esztendeig T. Biró és Árvák Attya, Forések Pál, Gombás Mártony, Kis János 
és a többi öregeknek Hiteles és Igazsággal megedgyező Tanubizonyságokbul. 
Szöllős, Ao 1800, 25. Mai.” Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy a fölsorolt 
történelmi munkák szerzői lényegében hitelt érdemlőnek tartják ezt a szóha
gyományt. Kivált Mohi hangoztatja, hogy a fölsorolt öregeknek jóformán köz
vetlen tudomásuk volt a történtekről, mert hiszen nagyszüleik — sőt talán már 
szüleik! — benne éltek Budavár visszafoglalásának korában.

Lássuk ezekután, minő világításba helyezték ezt a szóhagyományt a Sze
lim barlangban immár három esztendő nyarán folyó, s most már befejezteté- 
sükhöz közeledő tudományos ásatások?

Első megjegyezni valónk az lehet, hogy a barlang leghátulsó (III.) ter
mének legfelső, azaz „jelenkori” rétegében, ahonnan az ásatás (1934-ben) 
kezdetét vette, embercsont nem mutatkozott. Sőt amikor — három hónapon át 
tartó munkával — már a középső (II.) terem közepe tájáig jutottunk el, még 
mindig csak 12, tehát eléggé jelentéktelen számú embercsontváz került nap

fényre.1 Természetes, 
hogy már az első csont
vázak előkerülésekor, de 
általában az ásatás kez
detétől fogva különös fi
gyelemmel kísértem a je
lenkori humuszos réteg
ben talált tárgyakat; an
nál is inkább, mert a ré
teg legalsó részében elég 
szép számmái akadt csi
szolt kőkori, sőt rézkori 
emlék is. De jóllehet a

1 Ez a magyarázata an
nak, hogy föntebb idézett el
ső közleményemben, amely 
az első három havi kutatás 
alapján készült, azt írtam 
volt: az eddigi ásatások ered
ménye szöges ellentétben áll 
a népmondával, mert inkább 
csak valami szerencsétlenség 
vagy bűntény áldozataira 
gondolhatunk.

2. A Szelim barlang vázlatos alaprajza. (Részben Nácz József nyo
mán.) I-II-III termek; 1 nagy kapu, 2 kis kapu, 3 kis ajtó, leg
újabb (1934) bejárat. A ?-jel az állítólagos barlangjárat elejét 
jelzi. (Újabban beomlott s így járhatatlan.) A függőlegesen vonal- 
kázott terület a kiásott, a vízszintesen vonalkázott pedig a még 
kiásható rész. A fehéren hagyott részekről a csapadékvizek már 
elhordták a barlangi üledéket. A—B a 4. rajzon föltüntetett szel

vény iránya.



135

XIII—XIV. századra valló 
cseréptöredéket kezdettől 
fogva elég bőven találtunk, 
nyoma sem volt XVI—
XVII. századból való tárgy
nak.

Ez a helyzet a követ
kező (1935) évi ásatás so
rán csak annyiban válto
zott, hogy a II. terem to
vábbi köbmétereiből kike- 
rültekkel együtt 26-ra fel
szökött embercsontvázak 
száma kezdett feltűnővé 
válni. S az is kidomboro
dott, hogy valóban főkép 
nők és gyermekek estek itt 
áldozatul valami tömeg
gyilkosságnak. Végül pe
dig az is szembetűnő volt, 
hogy még mindig csak 
XIII—XIV. századból való 
cserépedények, nem pedig 
későbbiek kerültek elő.

Az 1936. évi ásatás végre megvilágította a kérdést. Egyfelől olyanképpen, 
hogy az időközben 102-re szaporodott, többé-kevésbbé teljes csontváz 90%-a 
nőre1 és gyermekre vallott; másfelől abban az irányban is, hogy az egyik ko
ponya alatt egy Árpádok-korabeli ezüst pénzdarabot, három más koponya mel
lett pedig összesen 5 ezüst függőt leltem. Ez utóbbiak, mint ezt a Nemzeti Mú
zeum szakemberei megállapították, szintén az Árpádok idejére vallottak. S mint
hogy a pénzdarab 1180-ig volt forgalomban, az 1200-as esztendő közelsége a 
föltűnően sok cseréppel kapcsolatban egyszeriben egészen más megvilágításba 
helyezi a bánhidai barlang menekültjeinek tragédiáját.

N e m a t ö r ö k ,  h a n e m a t a t á r m é s z á r o l t a i t t h a l o m r a n é -  
p ü n k e t!

Ezután is fönnmarad természetesen az a kötelességem, hogy a szóhagyo
mány, illetőleg a ,,Szöllősi Krónika” adatainak valamelyes magyarázatát adjam.

Legnagyobb bökkenő itt a szöllősi „öregek” tanúskodása. S ez valóban 
csak azzal gyöngíthető, hogy egyrészt nem tudhatjuk, vájjon a törökvilágban 
élt öregek csakugyan a maguk tapasztalatait, élményeit mondották volt-e el 
unokáiknak, vagy pedig szintén csak szóhagyományt továbbítottak. Mert az 
is meggondolandó, hogy miután a török 1553—1622 közt pusztasággá tette 
ezt a vidéket, hat évtizeddel később, vagyis Budavár visszafoglalása idején 
egyáltalán lehetett-e már itt újból több egymás közvetlen közelében fekvő, eléggé 
népes falu? Ez bizony alig valószínű! Hiszen hogy valóban több száz, sőt 
esetleg 1000-nél is jóval több ember pusztult volt el a Szelim barlangban, két
ségtelenül igazolható.2

1 Két esetben áldott állapotban levő női csontvázra bukkantunk!
- Oroszlánszkiné szereplése és tevékenysége ugyanis elfogadhatónak látszik. Ezen- 

föliil 1750-től kezdve legalábbis 1899-ig úgyszólván állandó a barlangot ismerők meg
jegyzése, hogy abban feltűnő sok az embercsont. Az ásatás során pedig azt tapasztaltam,

3. Az ásatások lépcsőzetes haladása. (Patay P. felvétele, 1934.)
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Oda jutunk tehát, hogy a Szelim barlanghoz fűződő tragédia már a XVII. 
század végén is csupán szóhagyományként élt a nép ajkán, — tehát korábban 
játszódott le.

Emellett azonban még lehető lenne, hogy ez a borzalmas öldöklés 1550 
táján történt, tehát még mindig a törökök pusztításaival kapcsolatos. Ezt a föl
tevést' azonban megdönti az a tény, hogy fölszínen heverő csontok semmiesetre 
sem maradhattak volna meg 200—250 éven át, vagyis 1750— 1800 tájáig sem.

Mert itt meg kell jegyeznem, hogy a föltételezett törökkorbeli csontok csak 
a fölszínen vagy ennek közelében heverhettek volna, minthogy a tatárkoriak 
1.10—1.20 m-re a fölszín alatt — itt-ott még a diluviális löszbe is beásva ■— 
vannak. Rátemetkezést ugyanis nem lehetett megállapítani. Azt viszont, hogy a 
bánhidi özvegy, meg mások is mindig fölszínen hevert csontokat gyűjtöttek ösz- 
sze, a 4. rajz kapcsán könnyen megmagyarázhatjuk. Mert úgy áll a dolog, hogy 
a kürtőn át a II. terembe behulló csapadék vize a „nagy kapun” át1 távozva, a 
diluvium közepe óta fölhalmozódott barlangi üledéket állandóan fogyasztotta. 
Ez a fogyasztás természetesen a küszöbtől a barlang közepe felé hátrálva tör
tént és csapadékosabb években rohamosabb volt. Minél több földet hordott el 
a víz, az embercsontok annál nagyobb tömegben gyűltek össze a fölszínen. 
Ezért írhatta Fényes 1848-ban is, hogy „tömérdek embercsont” van a 
Szelim barlangban. Annak pedig, hogy a legutóbbi évtizedekben senki sem 
tehetett említést „kocsi derékre való”, vagy „tömérdek” embercsontról, egy-

4. Az ásatási munkálatok lépcsőzetes haladása a két kijárat felé. (Oaál István fölv. 1936.) A Szelim 
üledéksora az I. és II. terem határán az ásatások kezdetének időpontjában. (A merőleges nyilak a 
kürtőn át bezúduló csapadék irányát jelzik, a másik két nyíl pedig a víz kifolyását mutatja.) 
A humusz; B lösz; C barlangi lösz; D kvarcos homok; E agyag. G jeges korszak képződménye; a többi 
enyhe éghajlatú időszakban rakódott le. Ki—i hajdani küszöbök. A jelzett mérték a magassági

viszonyokra értendő.

hogy a barlang közepétől kifelé haladva mindig több és több embercsont került nap
fényre. S ha ezt a megfigyelést az alaprajzból (2. íajz), valamint a szelvényből (4. rajz) 
szembetűnő azzal a ténnyel kapcsolom össze, hogy az I. teremben fölhalmozva volt üle
dék lehordása érintette legnagyobb mértékben a csontvázak napfényre jutását és ezzel 
együtt elhordását vagy elporladását, — ismét csak az derül ki, hogy a Szelimben csak
ugyan tömérdek volt az embercsont.

1 Itt jegyzem meg, hogy a ma legtöbbet használt bejárat, a „kis kapu” — hatalmas 
sziklaomlás következtében — csak 45—50 évvel ezelőtt alakult ki.
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szerű magyarázata a barlang 
látogatottságának rohamos 
fokozódása. Hiszen ismere
tes, hogy minden barlang
látogató igyekszik valami 
onnan származó tárgyat em
lékül vinni magával. Még ha 
aztán hamarosan meg is un
ja és el is dobja azt. Így az
tán az eső által a rétegből 
újabban kimosott, napfény
re került csontok, mégha a 
levegőn nem is porladtak el, 
nem halmozódhattak föl.

Ki kell emelnünk továb
bá azt Ts, hogy a törökkori 
csontok és használati tár
gyak ------ ha ilyenek csak
ugyan lettek volna — „utol
só szálig” még sem tűnhet
tek el, legalább az A réteg 
megmaradt részéből. Ilyenek 
tehát az ásatások során azért 
nem fordultak elő, mert — 
nem is voltak.

Végül csak röviden érintem, hogy a tatár hordák kegyetlenkedésének a 
törökökre történt ráfogása már csak afféle „időcsúsztatás”, aminőt minden nép 
nagyon sok mondáján tapasztaltak. Hiszen a mondának, legendának, regének 
egyik fősajátossága, hogy a tér- és időadatokat sokszor nagyon önkényesen 
változtatja. Arra is gondolhatunk, hogy a török sokszor olyan kegyetlenséggel 
irtotta a magyar népet, mint hajdan a tatár. A Tata környéki — akkori bármi- 
lyen gyér — lakosság emlékezetében szóhagyományként fönnmaradt tatárkori 
pusztulást tehát nem volt nehéz utóbb a törökre áttolni.

íme, a Szelim-barlang mondájának a barlangi ásatások során megoldó
dott rejtélye!

Be kell vallanom ugyanis, hogy a Szelimben végzett kutatásaim kizárólag 
az ottani régibb üledéksor rétegtani és ősélettani viszonyainak földerítésére 
irányultak. Ilyenformán a földtani szemszögből „jelenkori”-nak minősített leg
felső (A) rétegből napfényre került maradványok alig érdekelhettek. Csupán 
annyit tettem tehát, hogy a munkálatok folyamán előkerült érdekes leleteket 
összegyűjtöttem és illetékes szakemberekhez juttattam. Vagyis: az eredmény 
magától adódott.

5. A Szelim újabb időben, sziklaomlás (?) következtében kiala
kult bejárata. (Kis kapu.) Ma ezt használja a látogató közön

ség. (Patay Pál felv., 1934.)
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A N A N G A -PA R B ATI TRAG ÉDIA.
Irta Kéz Andor dr.

(A képeket a „Zeitschrift des Deutschen 
und Österreichischen Alpenvereins” nyomán 
és engedélyével közöljük.)

A Nanga Parbat Kasmírban a Himálaja egyik legnyugatibb és leghatalma
sabb sarokpillére. Hóborította büszke homlokára ember még nem tette lábát. 
1895-ben az angol Mummery tett kísérletet a hegy megmászására, de két benn
szülött kísérőjével együtt örökre nyomtalanul eltűnt a havasoknak ebben a szűzi, 
veszedelmes világában. Azóta európai ember nem fordult meg a környékén és 
csak a legújabb időkben, amikor — minden kudarc ellenére — a Himálaja 
magas csúcsainak meghódításáért a különböző népek egymásután indítottak 
szinte nemzeti dicsőségnek számító expedíciókat, a németek szerettek volna 
ebben a nemzetközi versenyfutásban a Nanga Parbaton tudományos és hegy
mászó babérokat aratni. Az 1932-ben indított támadást azonban a Nanga Par
bat keményen visszaverte. De a kudarc nem keserítette el a vállalkozókat. Merkl 
menten a sikertelen visszaérkezés után újabb kutatóút terveit szövögette és 
nagyszerű szervezőképességével a vállalkozás érdekében az egész német köz
véleményt megmozgatta. A német és az osztrák Alpenverein készségesen vállalta 
a hegymászócsoport kiküldetésének költségeit, a német Notgemeinschaft a tudo
mányos személyzet részvételét biztosította, úgyhogy 1934 tavaszán Münchenből 
válogatott német hegymászókból és a magas hegységek kutatásában különö
sen kitűnt és tapasztalt tudósokból álló expedíció indulhatott útnak.

A korábbi expedíción bőségesen okulva, mindent a legnagyobb gonddal 
készíthettek elő. A kutatóút vezetőjén, Merklen kívül már 1932-ben is járt a 
Nanga Parbat oldalán a második expedíció hegymászócsoportjának tagjai közül 
Aschenbrenner és Bechtold, az újabb résztvevőket: Bernardot, Drexelt, Müll- 
rittert, Shneidert, Welzenbachot, Wielandot és Hieronimust a sok jelentkező 
közül választották ki. A tudományos csoport vezetője, Finsterwalder, nemcsak 
az Alpokban, hanem a Pamir expedíció folyamán is pompásan alkalmazta a 
térképek elkészítésekor különleges fényképészeti eljárását. Ezt a munkát a 
Nanga Parbaton Raechl segítségével hajtotta végre, aki még a földrajzi, idő
járásiam, morfológiai megfigyeléseket is magára vállalta, míg a kőzettani és 
földtani anyag begyűjtéséről és feldolgozásáról Mischlnek kellett gondoskodnia.

Az így megalakult törzskar 1934 május 2-án már Kasmír fővárosában, 
Szrinagarban volt. Nagy gondot fordítottak a magashegyi teherhordók kivá
lasztására is. A legjobb 35 teherhordót azok közül választották ki, akik a ko
rábbi angol Everest expedíciókban és más Himálaja expedíciókban is részt- 
vettek és ezek során a legmegbízhatóbbaknak bizonyultak. Szrinagarból az 560 
ládányi felszerelést a Dzsélam folyón és a Vulár tavon át szállították Bandi- 
purba, ahonnan 600 málhahordó vitte tovább, jódarabon az ősi Pamirúton. 
Május 7-én, hogy a kemény havat kihasználhassák, éjjel keltek át a veszedelmes 
4200 m magas Burzil hágón, május 8-án Asztorba értek, 13-án pedig már a 
vad és kopár hegyi oldalakról az Indus völgyébe ereszkedtek le. Innen, az Indus 
völgyéből pillantották meg legelőször az ezüstösen tündöklő Nanga Parbat 
csúcsát. 300 km-t tettek meg Szrinagartól és alig négy hete keltek útra Mün
chenből, míg a Nanga Parbat lábához elérkeztek. Légvonalban már egészen 
közel voltak a célhoz, de ettől 7000 m-es magasságkülönbség választotta el
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őket. Ez a Föld legnagyobb magasságkülönbsége ilyen rövid vízszintes távol
ságra.

A Nanga Parbat éppen téli álmából ébredezett, meredek oldalairól egymás
után mennydörögve robbantak le a jéglavinák. Megelőzően a tudományos saj
tóban hosszú vita folyt arról, hogy a Nanga Parbatot a tavaszi vagy az őszi 
időszakban előnyösebb-e megmászni. A nyári monszun idejében ugyanis a 
Gangesz alsó vidékén magas a légnyomás és ez délkeleti irányú szeleket hajt. 
Ilyenkor állandóan a tenger felől fuj a szél Indián át a Himálaja gerincének, 
Belsőázsia felé. A Himálaja déli lejtőin ilyenkor a felszálló légtömegekből bősé
gesen csurog az eső. Kasmír területének nagyrészét egy előtte terpeszkedő 
gerinc jobbára megvédi a csapadékos szelektől, de ezzel szemben a szelek min
den akadály nélkül érhetik el az északabbra fekvő, a délinél jóval magasabb 
hegyvonulatokat. Ezen a réven a Nanga Parbat vidéke, hiszen 8000 m ma
gasságot meghaladó tömegével szomszédai fölött egészen elkülönülten emel
kedik ki, elég erős monszunt kaphat.

A Himálajában, sajnos, sehol sincsen a nagyobb magasságokban elhelye
zett, szabadon fekvő időjárásmegfigyelőállomás és így a csúcsmagasságok idő
járásviszonyairól meglehetősen gyengén vagyunk tájékoztatva. A völgyekben 
levő állomások adatait a tapasztalat szerint nem lehet a csúcsövezetre vonat
koztatni, mert így pl. akkor, amikor 1934 júl. 8-—45-e között a Nanga Parbaton 
a kutatókra nézve oly végzetes viharos idő dühöngött, a Nanga Parbattól 50 km 
távolságra északra fekvő Gilgitben pompás napos és nyugodt időjárás volt. 
A Nanga Parbat meglehetősen hátul fekszik már a Himálaja előláncai mögött, 
úgylátszik, nincsen állandóan kitéve a monszúnhatásnak és a Nanga Parbatot 
a monszúnnak csak legnagyobb, legerősebb légáramlástömegei érintik hatáso-

I. A Nanga P a rb a t  a Buldar csúcsról, az expedíció ú tvonalával.
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sabban. Az indiai időjárásmegfigyeiők tapasztalatai szerint a monszunnak ezek 
a szélsőséges, erős kitörései egyfolytában csak néhány napig szoktak tartani. 
Az eddigi tapasztalat szerint, éppen az időjárásviszonyok miatt, a Nanga Par- 
bat megközelítésére a legalkalmasabb idő június, valamint július eleje. De leg
később július közepéig, mikor a monszún szélsőséges kitöréseitől lehet már 
tartani, ajánlatos a hegység csúcsövezetében tartózkodni. A magas és puha téli 
hó miatt túlkorán indulni megint nem lehet s így a Nanga Parbaton a hegy
mászóknak valójában az időjárásváltozás nyugodt szakaszában, az időjárás 
kockázatával kell versenyt futniuk. Nem elég tehát a nagy anyagi áldozat, az 
erős elhatározás, testi alkalmasság és rettenetes fizikai megerőltetés, még jó 
adag szerencse is kell hozzá, hogy az ilyen természetű vállalkozások sikerrel 
járhassanak.

Az expedíció'május közepén indult el a Rakhio völgyből és június folyamán 
akart a Rakhio gleccser mentén annyira felkapaszkodni a Nanga Parbat lejtő
jére, hogy a csúcs elleni közvetlen támadást a kiszemelt IV. táborhelyről 6185 m 
magasságról, legkésőbb július elsején megkezdhesse. Amikor május 17-én az 
ideiglenes alaptábor helyére értek, 3450 m magasságon, az erősen olvadó hó 
állapotából megállapíthatták, hogy ebben az évben az időjárás az időszakhoz 
képest kb. két héttel előbbre volt. Bizonyos, hogy a rossz előjelből ítélve az expe
díció sikere ettől kezdve még nagyobb mértékben függött a szerencsétől. Ugyan
ilyen szerencsétlen időjáráseltolódás volt az oka annakidején Wegener grön
landi pusztulásának is.

Május 25-én érkeztek meg az első szállítmányok a 3967 m magasságban 
létesített főtáborhelyre. Még ennek az alaptábornak a felszerelésén dolgoztak, 
amikor május 27-én megkezdték a magasság felé lépcsőzetesen előretolt tábor
helyek felszerelését. Az elsőt 4468 m, a másodikat 5340, a harmadikat 5900 m 
magasságban állították fel. Közben a főtáborhelyről Merkl felügyelete alatt gon
dosan osztályozva indították útnak a magasabb táborhelyek ellátására szánt 
felszerelési tárgyakat, élelmiszert, stb. Minden pompásan ment, közel voltak 
már a ÍV. táborhely felállításához is, amikor az élcsoportban dolgozó Drexel 
június 7-én rosszul lett, heves főfájásról panaszkodott, úgyhogy a második, 
majd a főtáborhelyre kellett visszaszállítani. Hiába tették a legnagyobb erő
feszítéseket, hiába állították a beteg érdekében legsúlyosabb szolgálatba az 
expedíció egész teherhordóhadát, Drexel, az expedíció első áldozata, a követ
kező nap tüdőgyulladásban meghalt. A haláleset, a temetés, néhány napi kény
szerű munkaszünettel járt. Elég jelentékeny késedelmet szenvedtek azzal is, 
hogy a bennszülöttek élelmezését szállító karaván megkésett, emiatt a folya
matos munkát csak június 22-én lehetett újra megindítani. A hegymászók ezzel 
igen sok jó, az előhaladásra igen alkalmas napot vesztegettek el. Június utolsó 
napjaira sikerült végre a nagy támadáshoz szükséges felszerelést a IV. tábor
helyen úgy elhelyezni, hogy ott a támadócsoport gyülekezhetett és elindulhatott 
a csúcs felé. június 26 és 29-ike között felállították az V. állomást 6600 m-en és 
július elsején, olyan hidegben, hogy a sátrakban sem szállott a hőmérő —13° 
alá, Aschenbrenner, Bechtold, Merkl, Müllritter, Welzenbach, Wieland és 17 
válogatott teherhordó, mint élcsoport, amelynek az alsóbb táborhelyekkel az 
összeköttetést és utánszállítási fent kellett tartania, a IV. táborhelyről megindult 
felfelé. Az élcsoportra súlyos feladatok vártak. Igen nehezen járható jégfalban 
kb. 6800 m magasságban, szinte elképzelhetetlen fáradsággal és ügyességgel 
kellett lépcsőt vágni, köteleket feszíteni, hogy ezt a nehezen megmászható rész
letet a teherhordók részére is járhatóvá tegyék. Július 4-én este azonban már 
6955 m magasságban, a jól berendezett VI. táborhelyen készültek éjjelezni. Az
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2. A Nanga Partfat az expedíció útvonalával a Csóngra csúcsról.

út legnehezebb részén szerencsésen túljutottak és úgy látszott, hogy a Nanga 
Parbat legyőzésére nem kell több 3—4 napnál. Az időjárás is igen jónak ígér
kezett. Általános volt az öröm és a jó hangulat; Merkl boldogan osztogatta szét 
társai között a pompás édességeket, mások titkos rekesztékekből a legjobb 
cigarettákkal kedveskedtek. A teherhordóknak is jutott néhány válogatott falat. 
Általában a sátorban olyan volt a reménykedő hangulat, mintha Karácsonyt 
ünnepelték volna a Nanga Parbat havas lejtőin.

A következő nap rosszul kezdődött. Három legjobb teherhordójuk kapott 
hegyibetegséget, vissza kellett küldeni őket. Emiatt át kellett csomagolni az 
egész teherszállítmányt. Mindamellett még ezen a napon sikerült 7050 m ma
gasságban felállítani a VII. tábort is, de a szűk sátorban rosszul töltötték az 
éjszakát. Welzenbachnak és Wielandnak légzési nehézségei támadtak, nem tud
tak aludni. Július 6-án reggel megint két teherhordó jelentett beteget, ezek 
olyan súlyos állapotban voltak, hogy nem lehetett őket magukban visszaküldeni, 
Bechtoldnak kellett velük leereszkednie, már csak azért is, hogy az alsóbb tá
borokkal az összeköttetést biztosítsa. Az V. tábort és az utat is teljesen befújta 
közben a hó és Bechtold csodálkozva hallotta, hogy a IV. táborhely környékén 
napok óta annyira tűrhetetlen időjárás volt, hogy emiatt az utánpótlást sem 
tudták útnak indítani. Az élcsoport eközben ugyanezen a napon elérte a 7451 m 
magas „Ezüst nyerget”, ezzel felérkeztek az ú. n. hófennsíkra. Innen a csúcsig 
egészen szabadnak és könnyűnek látszott az út, a résztvevők úgy vélték, hogy 
a csúcsra 4—5 óra alatt könnyen el is érhettek volna. Itt, a Nanga Parbat köz
vetlen árnyékában, 7489 m magasságban ütötték fel az utolsó, a VIII. tábor
helyet.

Este csillagos volt az ég, de még az éj folyamán tomboló orkán támadt.



142

Jelentkezett a monszun! A szélrohamok féktelen lökései alatt a vas sátortartó 
rudak egészen elgörbültek és a sátrakat csak reggel tudták kötelekkel megerő
síteni. Merkl, Welzenbach és Wieland azonban bíztak az időjárás jobbrafordu- 
lásában. A csúcsmászáshoz a hátizsákok már elő voltak készítve, a szükséges 
szerszámok, műszerek, fényképezőgép, stb. be voltak rakva. Július 7-én reggel 
szünet nélkül bömbölt tovább a szél, a sátorból ki sem lehetett mozdulni. A 
hóförgeteg őrült sebességgel vágtatott végig a fennsíkon és a felkavart hó- 
pelyhek elsötétítették a Napot. D. e. 10— 11 órakor még teljesen sötét volt. 
Mindenki megbújt a sátrak mélyén, a hálózsákban. A metsző hidegtől egyelőre 
nem szenvedtek, de az óriási szél miatt a legegyszerűbb meleg ételt sem tudták 
elkészíteni. Az orkán eközben óráról-órára fokozódott, vad dühvei csapkodta 
a sátorponyvákat és lassankint gondterhes ráncokat szántott a vállalkozók hom
lokán. Július 6-ának reggelére az idő semmit sem javult és most már a sátorban 
is tűrhetetlen kezdett lenni a hosszas, mozdulatlan tartózkodás. A kényszerű 
fogság alatt lassankint mindenki meggyőződött róla, hogy ebben a förgetegben 
lehetetlen a csúcsmászást megkísérelni és hogy egyelőre hiába várják az idő 
megváltozását. Az általános felfogáshoz híven Merkl ki is adta a parancsot a 
IV. táborhelyre való visszavonulásra. Két csoportban indultak útnak. Az első 
kisebb csoportban Aschenbrenner és Schneider három teherhordóval vágta az 
utat. Az első csoportot bizonyos távolságban Merkl, Welzenbach és Wieland a 
többi teherhordóval követte. A legnagyobb rendben indultak el. Az Ezüst nye
regnél az első csoport a tomboló szélben alig tudott a meredek peremen átha
ladni. Schneider ment elől, a teherhordók középen, a sort Aschenbrenner zárta 
le, minden pillanatban készen arra, hogy valakinek a zuhanását felfogja. Az 
egyik teherhordót egy széllökés tényleg el is kapta és csak a legnagyobb nehéz
séggel tudták a zuhanást fenntartani, másképen az egész csoportot magával 
rántotta volna. A küzdelem hevében a lecsúszott teherhordó hátáról a szél le
kapta a hálózsákot és így az öt ember részére csak egy hálózsák maradt. Emiatt 
még ezen a napon feltétlenül el kellett érniök az V. vagy IV. állomásra, mert más
képen megfagytak volna. A tomboló hóviharban 10 m-re sem láttak és az utat 
sokszor eltévesztették. Hogy a teherhordókat a fárasztó kerülőutaktól megkí
méljék, a VII. állomás előtt viszonylagosan könnyű úton Aschenbrenner és 
Schneider eloldották magukat a teherhordóktól és meghagyták nekik, hogy a 
nyomokat gyorsan kövessék. Ez alatt egy pillanatra a szél a kavargó felhőket 
szétverte és láthatták, amint a második csoport éppen az Ezüst nyergen eresz
kedett le. Schneider és Aschenbrenner a mély hóban emberfeletti küzdelem árán, 
teljesen átfagyva és kimerülve estére elérte a IV. táborhelyet. Teherhordóikat 
nem tudták meglátni, hasonlóképen a második csoport tagjait sem. A IV. tábor 
lakói egész éjjel hiába várták az elmaradottakat.

Az első csoport teherhordói csak a VII. állomásig tudtak lejönni, ott meg
háltak. Sokkal rosszabb helyzetbe került a második csoport, mert annak sátor 
nélkül, az Ezüst nyereg alatt egy szükségállomáson a szabadban, kegyetlen hi
degben kellett az éjszakát eltöltenie. Merklék ugyanis egy későbbi kísérlet cél
jaira a sátrat a VIII. állomáson visszahagyták, abban a határozott meggyőző
désben, hogy aznap az V. vagy a VI. állomást még bizonyosan elérik. Hogy 
ezt az aránylag rövid utat miért nem tudták megtenni, az szinte érthetetlen és 
egyben a Nanga Parbat katasztrófájának megítélésekor az egyik legfontosabb 
mozzanat. Nagyon valószínű, hogy a nagyobb teherhordó csoport miatt a ve
szélyes helyeken sokkal jobban kellett biztosítani az utat és hogy ez a biztosítás 
sok időt rabolt el. Az is lehetséges, hogy a tomboló hóviharban töltött éjszaka 
annyira kimerítette az erejüket, hogy a következő táborhelyre már nem bírtak
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leereszkedni. A szabadban töltött éjszakát az egyik teherhordó nem bírta ki, 
a helyszínen meghalt, ugyancsak lefagyott akkor Merklnek a jobb, Wielandnak 
mind a két keze. Július 9-én reggel Merklék tovább indultak, de a kényszerű 
szálláshelyen vissza kellett hagyni három teherhordót, mert azok részben bete
gek, részben hóvakok voltak. Ugyanezen a reggelen Wieland kimerültségben 
meghalt, alig 30 m-re a Vli. táborhelytől. Merkl és Welzenbach ezen a tábor
helyen meg is állapodtak, míg négy teherhordó lejebb ereszkedett. Ez a teher
hordócsoport mellig érő hóban gázolt lefelé. A hóvihar annyira tombolt, hogy 
a IV. táborhelyről, ahol most már nagyon jól tudták, hogy az elmaradottak a 
halállal küzködnek, — lehetetlen volt előre jutni, lehetetlen volt a legkisebb 
segítséget is nyújtani. Július 10-én reggel ugyan kiderült, de a vihar még min
dig veszettül dühöngött és a gerincekről messze elnyúló, vízszintes uszályban 
hordozta a havat. Délután a ÍV. táborhelyről hét embert láttak a magasból lefelé 
mászni. Amennyire lehetett, elébük siettek, de amikorra összetalálkoztak, a 
lefelé jövők száma már négyre csökkent. Mindannyian teherhordók voltak, két 
társuk korábban, az egyik három méterrel a menekülést jelentő V. állomás előtt 
halt meg. Mind a négyen kisebb-nagyobb fagyásokat szenvedtek. Keserves és 
óvatos kezeléssel lehetett 
csak beléjük lelket verni, 
csak éjfélre éledtek fel any- 
nyira, hogy rettenetes szen
vedéseikről számot tudtak 
adni.

Július 11-éré virradó 
éjjel halt meg az emléke
zetes felső szükségállomá
son az otthagyott teherhor
dó. A következő reggel két 
megmaradt társa leereszke
dett a VII. táborhelyre, ahol 
Merkl és Welzenbach ta
nyázott. Merklék minden 
reggel, amikor a felhők egy 
pillanatra felszakadtak, lát
hatták, hogy a IV. tábor
helyről mentőcsapatok in
dulnak útnak, de a szeren
csétlenek nem tudhatták, 
hogy azokat a vihar és por
hó napról-napra visszaveri 
és hogy az újra indulni lát
szó csapatok mindig ugyan
azokból állanak. Szegé
nyek csendben, nyugodtan 
várták a segítséget.

Július 12-én sikerült 
végre Aschenbrennernek,
Schneidernek és Müllritter- 
nek három teherhordó kí
séretében, minden felszere
lés nélkül, feneketlen hóban 3. A Nanga Parbaton a j / \ .  táborhelyről az Ezüst nyereghez vezető 

gerinc.
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4. A Rakhiot gleccser, a háttérben a Hindukus és a Pamir.

az V. táborhelyre hat órai küzdelem után feljutni. Az egyik teherhordót a sátor 
közelében találták holtan, Aschenbrenner és Schneider a másik két teherhordó 
hulláját is fel akarta szedni és kötélen le akarta ereszteni, de az újra erősödő 
vihar visszatérésre kényszerítette őket.

A 13-ára virradó éjjel a VII. táborhelyen Merkl mellett a sátorban meghalt 
Weltzenbach. A következő reggel Merkl és a vele maradt két teherhordó meg
indult a VI. táborhely felé, a IV. táborhelyről jól lehetett látni, amint Merkl két 
jégcsákányra támaszkodva keservesen botorkál lefelé. A VI. táborhely előtt egy 
kis emelkedésen kellett volna átküzdeni magukat, de ezt a fáradságot már nem 
bírták. Inkább barlangot vájtak a jégbe és abban húzódtak meg. A IV. táborból 
megfigyelhették, hogy a magasban egy ember elő-előlép és integet. Hébe-hóba 
a fergeteg egy-egy segélykiáltást is lesodort. Július 14-én egyedül vánszorgott 
lefelé egy menekült, Merkl egyik hűséges teherhordója. Súlyos fagyásokkal, tel
jesen kimerülve sikerült őt valahogy a IV. táborba menteni. A szerencsétlen 
hallatlan élniakarással vágta magát keresztül a hóviharon. Merkltől nem hozott 
levelet, csak egyszerű elbeszélése alapján szerezhettek a IV. táborbeliek tudo
mást Merklék hősies küzdelméről és szenvedéseiről. Júl. 15 és 16-án Schneider 
és Aschenbrenner küzdötte fel magát mégegyszer az V. táborhelyig, de minden 
siker nélkül, a feneketlen hótömegben nem tudtak tovább jutni. Július 17-én az 
expedíciónak akkor a IV. táborhelyre érkezett másik két résztvevője: Raechl és 
Mischl — pedig nem voltak ehhez a magassághoz hozzáedzve — még egy kísér
letet tettek a lehetetlenre, de nekik is vissza kellett térniük.

Az idő még mindig förtelmes volt. A Nanga Parbat oldalán pedig elhal
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kult az utolsó segélytkérő hang is. Bizonyos lett már, hogy Merklt és hűséges 
teherhordóját is áldozatai közé sorozta a Nanga Parbat.

Minden lehetőség elmúlt arra, hogy az expedíció felhatolhasson a Nanga 
Parbatra, még arra sem jutott mód, hogy halottaikat összeszedjék. A gerincek
ről még mindig hosszú fátylakban verte a havat a szél. Az európai résztvevők 
utolsó erejüket is beleadták a végső küzdelmekbe, nagyon meg is fogyatkoztak 
és egyelőre még túlközel voltak az átélt borzalmakhoz. A teherhordók nem 
akartak, de nem is tudtak volna felhatolni. így a visszatérésről kellett gondos
kodni. Fokozatosan egymás után bontották szét a táborokat, mindinkább ki
kerültek a vészes havas világból, de a szerencsétlenül beteljesedett tragédia 
után nem tudták igazi örömmel üdvözölni az alhavasok világának zöldelő gyep
szőnyegeit és virágait. Munka közben és munka után szomorú emlékezésekkel 
teli beszélgetéseik során minduntalan, újra és újra megelevenedtek az átélt ese
mények, melléjük telepedtek a Nanga Parbat örök hóleple alatt szunnyadó 
baj társak.

A végső elszámolás során mégsem lehet a német nanga-parbati expedíciót 
eredménytelennek mondani. A hegymászócsoport munkája tragikus fordulattal 
közvetlenül a cél előtt omlott ugyan össze, de a tudományos csoport elvégezte 
legfontosabb feladatát. Finsterwalder vezetésével nagyon sok értékes anyagot 
gyűjtött össze és azon kívül ma már ugyanolyan kivitelben, mint ahogyan az 
Alpokról készülnek a legpontosabb térképeink, nyomtatásban a kezünkbe ve
hetjük a Nanga Parbat vidékének nagyszerű térképét is. Ez a térkép örök em
lékét őrzi azoknak, akik az emberi ismeret és tudomány előhaladásáért életüket 
áldozták az ismeretlenség fehér hóbirodalmának.

M O TO R K ER ÉK PÁ R R A L AZ ÖT V ILÁG RÉSZEN
K ER ESZTÜ L.

— Mexicótól Budapestig. —

Irta Sulkowsky Zoltán.

Világkörüli utunk során, úgylátszik, nemcsak az utakon haladunk előre 
vagy hátra, hanem haladunk az időben is. Texasban, Laredo mellett, a Rio 
Grande kis hídján keresztül egy új országba, de ezzel együtt a múlt századba 
érünk.

Mexicó! Az Egyesült Államok legközelebbi szomszédja, de már a hídon 
túl teljesen elütő kép fogad. Nemcsak a nép és a nyelv más, de szembetűnő a 
nagy szegénység; omladozó kopott házak, piszkos és rendetlen utcák, amellett 
gyanakvó tekintetek és nem valami nagy vendégszeretet fogadnak.
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A bizonytalanság végigkísér egész mexicói utunkon. Teljes közbiztonság
ról ma sem beszélhetünk, a hegyi kóbor lovasok minden idegen utazását veszé
lyeztetik, utakról pedig senkisem tud. Az új utak még soká fognak elkészülni, 
régiek pedig nincsenek, vagy járhatatlanok.

Általában Közép- és Délamerikának sok közös vonását mindjárt itt meg
ismerhetjük. A nyelv, kivéve utolsó országunkat, Braziliát, mindenütt spanyol. 
A nép pedig vegyes. Hol a spanyol hódítók leszármazottjaival, hol bennszülött 
indiánokkal, hol pedig a többségben lévő sokfajta keverékkel találkozunk. Kö
zös vonásuk a könnyű élet, a kevés vagy semmi munka, a lustaság, nemtörő
dömség. Délamerikának leggyakrabban használt szava a „manyana” (holnap), 
ha valamit holnap is megcsinálhatnak, csak kevesen igyekeznek azt ma meg
tenni. Feltűnő és megmagyarázhatatlan a túlzott nemzeti öntudat. A mexicano, 
peruano, chileno vagy argentino között nehezen találhatunk különbségeket, de 
próbáljuk csak őket összetéveszteni! Valamennyi többre tartja magát a többinél.

Nagy általánosságban az utak is egyformák. Kevés kivétellel olyan uta
kon és úttalan vidékeken haladunk két esztendeig, melyek nemcsak küzdelmet 
és fáradtságot jelentenek, hanem gyakran hetekig tartó várakozást, gyakran 
csónakba szállást, vagy a szétszedett gép emberi és állati erővel való előrejut- 
tatását eredményezik. Már itt Mexicóban megkapjuk az ízelítőt. Mérhetetlen 
sáron, járhatatlan szakaszokon indiánok segítségével tudjuk csak a fővárost 
a két hétig tartó 1000 km-es úttal elérni. Megtanuljuk a „deszkázást”, a később 
oly gyakran használt módszert, amikor 4—6 szál deszka segítségével kelünk

át a sártengereken úgy, 
hogy a lefektetett desz
kákra szaladt gépünk elé 
hátulról folytonosan előre 
rakjuk a már elhagyott 
deszkákat. A számtalan 
folyónál, ároknál és sza
kadéknál mérnöki tudo
mányunkat kell előven
nünk és néhány méterért 
nem egyszer órákat dol
goznunk.

A városokon kívül 
autókkal nem találkozunk. 
A ló és a szamár a közle
kedési eszköz és az 
,.utak”-at rájuk szabták. 
A falvak olyanok, mintha 
valami nagy elemi csapás 
sújtotta volna, düledező 
vályogházak, rongyos ru
hájú, csepp bizalmat nem 
keltő nagykalapú lakos
sággal.

Kárpótol a sok ter
mészeti szépség. Mexico 
valóban a Föld egyik leg
szebb országa. Közepe 
felé csupa hegy, dús tró-A Közép- és Délamerikán keresztül' megtett út vázlata.



14'.

A mexicói „főúton“ .

pusi növényzet, minden zöld, ameddig csak szemünk ellát. Millió és millió hold- 
nyi jó föld teljesen kihasználatlanul, legfeljebb a megélhetésre szükséges meny- 
nyiségü kukoricát termelik, ami a mindennapi „tortilla” elkészítéséhez szüksé
ges. Narancs-, kávé- vagy banánültetvényeket minek is létesítenének, amikor 
mindez vadon is megterem az erdőbeng A tőke pedig nem kezdhet semmit, soha
sem tudná, mikor végez vele a másét respektálni nem tudó lakosság.

Később már házakat sem találunk. Ahol meleg az idő, elég a tető is, a 
konyha a „ház” mellé az „utcára” kerül és mindenki éli csendes tétlenségben 
igénytelen, egyszerű, de valószínűleg boldog és elégedett életét.

Míg csak le nem érünk Délamerika mérsékelt éghajlatú részeire, gyakran 
találkozunk kígyókkal. Nemcsak kígyók, de skorpiók, mérges pókok és száz
lábúak, majmok és alligátorok teszik változatossá nappalainkat és éjszakáin
kat. A fegyverekből és revolverekből csak a nagy városokban vehetjük ki a 
töltényt.

Természetesen az éjjeleket sátrunkban töltjük. Soha nem kívánom vissza 
ezeket a baljóslatú éjszakákat, soha nem tudtuk, mikor és honnan ér valami 
rendkívüli meglepetés. Általában egyikünknek mindig őrködnie kellett. Főtáp
lálékunk konzervekből, tortillából és narancsból állott.

Csak a főváros lüktető élete hoz vissza ismét a civilizációba. Környékének 
csodás műemlékei, az azték korból származó piramisok és templomok pedig 
sejtetik a régi, sokkal régibb ősi civilizáriót, amely nem sokkal lehetett kisebb 
a mainál. Teotihuacan nagyszerű emlékei talán még a híres perui inka marad
ványokat is felülmúlják.

Rövid kirándulást teszünk Cuba szigetére. Itt már érezni némi amerikai 
befolyást, a szigetet 1000 km-es pompás betonút szeli végig. Gazdasági téren 
szomorú hanyatlás következett be az utóbbi évek során. Cuba a cukorból és a 
látogató idegenekből, az amerikaiakból élt. A cukortermelés az árak zuhanása 
folytán csődbe került, az amerikaiak részint a politikai mozgolódások, folyto
nos forradalmak és zavarok miatt maradtak el, másrészt pedig azért, mert ma
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már otthon is megihatják mindazt, amit azelőtt itt fogyasztottak el. A boldog
ság, jólét és megelégedés egykori szigete ma a nyomor szigetévé vált, nincs 
jövedelem, egyik forradalom a másik után zajlik le. Csak a nép nem változik. 
Nevet a rosszon is, könnyelműen és léhán, semmitsem tud súlyosan felfogni. 
A nélkülözést éppen olyan egyhangúan veszi, éppen úgy megszokja, mint a dús- 
kálkodást az élet javaiban. Machado elnök gyűlöli a felvilágosodást, a gyö
nyörű egyetem három éve zárva van, az analfabéták száma egyre növekszik. 
Az erkölcsi felfogás az elképzelhető leglazább, koldusok egész raja lepi el az 
utcákat. De Habana gyönyörű város maradt, a büszke Prado márványsétánya, 
a Malecon tengerpartja, a fényes szállodák, a külső villavárosok fényűzése 
egyaránt bámulatba ejt minden idegent. A forgalom még ma is nagy, csupán 
az apró autótaxiból 5000 szaladgál Habana utcáin. A rendőr tapsolássa! irá
nyítani a'forgalmat.

Elhagyjuk Gubát is, ahol évekkel ezelőtt még 5000 magyar talált jobb, 
vagy rosszabb megélhetést, míg ma csak mintegy 300 honfitársunk maradt itt.

Panamával érnek véget az eddig is körülményes és bajos utazási lehető
ségek. Talán a híres csatorna az északi civilizáció igazi határbástyája, itt már 
az eddiginél is jobban kell gépünket előkészíteni a hosszú délamerikai útra. 
Egyszerre bejutunk a trópusi hőségbe, de később a tengerparti hideg áramlás 
kellemesen hűti a levegőt.

Déli Panama ősrengetegein, a néptélen sűrű erdőkön keresztül minden át- 
utazási kísérlet teljes sikertelenségre vezet. Rövid hajóútra kényszerülünk, arra 
azonban büszkék vagyunk, hogy Ecuadortól kezdve szárazföldön utaztuk be 
egész Délamerikát.

Csakhamar ismét áthaladunk az egyenlítőn és míg Chilét el nem hagyjuk, 
mindig az Andok óriási hegyláncolata mellett haladunk dél felé. Jobbról a Csen
des óceán, balról a havas hegyek kísérik folytonosan a hónapokig tartó 
hosszú utat.

A délamerikai motoros utazás sok tapasztalatunk ellenére is tartogat ré-

A Nap piramis  T eo t ihuacan -ban  (Mexico) .
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szünkre meglepetéseket. Csakhamar felszereljük magunkat a szükségesekkel, 
most már nem csak a deszkák nélkülözhetetlenek, hanem az elmaradhatatlan 
csákányon és ásón kívül egy kézicsigára is kell gondolnunk. Csiga nélkül sok 
esetben minden tudományunk csődöt mondott volna, számtalanszor nem lett 
volna elég kettőnk ereje a néptelen vidéken sárba, homokba, gödörbe vagy 
folyóba beakadt gépet kimozdítani. A tartalék olaj és benzin, valamint a víz 
részére még nagyobb tankokról kell gondoskodnunk. Nem felejtjük el a hasz
nos vontatókötelet és a bőséges töltényt sem.

Pontos és megbízható felvilágosítást éppen úgy nem tudunk szerezni, mint 
egyetlen valamirevaló térképet sem. Rossz, iskolai használatra készült, nagy
mértékű térképeken képzeljük csak el a létező vagy nemlétező utat és falutól- 
faluig haladva szedjük ki az emberekből az adatokat.

Ez a keskeny partvidék Ecuador területén vízben és sárban, Peru földjén 
homokban bővelkedett. Nem tudom, melyik rokonszenvesebb a kettő között. 
Furcsa országok, ahol nem futott idő arra, hogy a technika rohamos fejlődésével 
a vasút és út kiépülhetett volna. Aki utazik, a tengert, vagy a szamarat veszi 
igénybe. De megjelentek a repülőgépek, kitűnő légi vonalak hálózzák be a kon
tinenst és ahol mi majdnem két esztendeig küzdünk, hogy a földrészt körben 
végigutazhassuk, a levegő akadálymentes útjain pár nap alatt végigszáguld
hatnánk.

Ecuadorban gyakran kell csónakot használnunk és a folyókon kell a to
vábbi útra alkalmas helyet megkeresnünk. Kis, igénytelen ország, amit nem 
lehet csodálni, ha tekintetbe vesszük, hogy két millió lakosságának többségét a 
Quichua, Zaparo és Jivaro indián törzsek alkotják. A nagyvilág mégis ismeri, 
tud mindenki az itt emelkedő Chimborazo vulkánról és az itt készült világhírű 
panamakalapokról. Potom áron vehetünk valódi ,,Monte-Christi”-t Monte 
Christi kalapkészítőinél.

Gyakran azonban csónak sincs. Megáradt folyók állják utunkat, embere-

Csontleletek a perui homokpampákon.
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Sátorozás a periui homoksivatagban.

két, félvad indiánokat keil felkutatnunk, ezek segítségével magunk tákoljuk 
össze a szükséges tutajt. Vagy az indiánok keskeny lélekvesztőit, az ú. n. canoa- 
kat használjuk. Ilyenkor azonban motorunkat alkatrészeire kell szétszedni, a 
megáradt Zarumilla folyón, Ecuador és Peru határán nyolcszor fordul a két 
imbolygó kis alkotmány, míg két teljes napi munka árán minden részletünkkel 
együtt Peruban lehetünk.

A kis motor püffögésére mindenfelől tarka, színes madarak reppennek fel, 
a folyók partján sütkérező lomhatestü alligátorok nem zavartatják magukat, de 
annál nehezebb elviselnünk a millió szúnyog és apró vérszívó támadásait.

Tumbes után kezdődik perui utunk Chile felé. Ezt az utat, hozzászámítva 
az átkelést Északchilén is, a homokos pampák jellemzik. Itt már ritka a víz, 
később pedig egészen megszűnik. A tenger szintjétől néhány száz méterre kell 
felkapaszkodnunk és a homokos pusztaságon küzködünk előre és előre.

Kegyetlenül sivár vidék a délamerikai pampa! Puszta, kietlen sivatag, ahol 
a homok az úr. Az életnek semmi jele, még az afrikai sivatag is töbet nyújt, 
mint q perui homokpusztaság. Ott vannak kígyók, skorpiók, megjelennek a ke
selyűk és találkozunk karavánokkal. Itt semmi élőlény nem zavarja a csendet. 
Egyetlen madár vagy szúnyog sincs, csak a ritkán ért kiszáradt folyómedrek 
közvetlen környékén van növényzet és némi élet. Keréknyomok és iránytű után 
igazodunk, a nyomok hónapokig megmaradnak, eső nincs soha. A láthatár ki
szélesül, sehol egy fa, bokor, de még fűszál sem. Gyakran jutunk puha futó
homokra, ilyenkor kezdődik az igazi munka. Csigánk nem segít, nincs szilárd 
pont, ahová megerősítsük. Vagy ,,deszkázunk”, vagy csomagjainkat visszük 
gyalogszerrel előre. Hetekig tart az út Piura—Chiclayo—Trujillo—Casrna— 
Lima vonalán lefelé a chilei határig. Egy-egy homokbuckán való áthatoláskor 
már-már minden kitartást feladunk.

Néha a „playa”, vagyis a tengerparti kemény homok tesz lehetővé egy kis 
könnyű haladást. Ahol megfelelő tér akad, néha száz kilométert is a verseny-
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Chilei aranymosók közt.

pályaszerű homokon, a hullámverés mentén rohanhatunk a legnagyobb sebes
séggel. De ha egy folyóhoz érünk, vagy laza homokrész következik, a szerzett 
előnyt az új akadály egy-kettőre megsemmisíti. A partot és hullámot ismerni 
kell, a dagálykor hirtelen emelkedő víz és az Óceán szeszélye nem egy köny- 
nyelmü utazást tett már örökre befejezetté.

2000 km után érjük el Limát, Peru fővárosát, ahonnan hasonló jó utakon 
Arica mellett lépjük át a chilei határt, örömmel távozunk az inkák földjéről, 
mert a fáradalmas utakon kívül a nép sem volt rokonszenves. Tudatlanok, de 
önteltek; mindent idegent érezhető ellenszenvvel fogadnak.

Milyen más volt Chile vendégszerető lakossága! A nép még szegényebb, 
még elmaradottabb talán, mint Peruban, de az idegent tárt karokkal fogadják. 
Mintha egyszerre más világba csöppentünk volna!

Végigszaladunk az 5000 km-es keskeny ország kétharmad részén. Amint 
délebbre s délebbre érünk, úgy'fogy a homok, zöldül a vidék, kellemesebb az 
éghajlat és Chile déli részén már festői szépségű, szinte svejci kép fogad. 
A néptelenséget lassan állattenyésztés váltja fel, s ez délen már földművelésbe' 
megy át. A hegyekben kiaknázatlan kincsek, a folyók medrében bőséges arany, 
de a műszaki felkészületlenség, a berendezkedések teljes hiánya, a közlekedés 
és utak kezdetleges volta miatt egyelőre még vajmi kevés haszna van az ország
nak a birtokában lévő sok kincsből. A híres nagy salétromipar meghalt, a gépek 
rozsdásodnak, az egykor virágzó népes telepeken csend honol. Egymásután 
hagyjuk el Iquique, Copiapo, Vallenar és Valparaiso városokat és csak Délchile 
után térünk vissza Santiagoba, hogy onnan nekivágjunk a Cordilleráknak. San- 
tiagoban már népes magyar kolóniát is találunk, mintegy 200 magyar család él 
Chile fővárosában. Az élet bámulatosan, szinte nevetségesen olcsó, de sajnos, a 
jövedelmek is ehhez arányúinak.

December végén, az ottani nyár közepén indulunk a nagy útra, amelyet az 
évnek csupán három hónapjában lehet megtenni. Soha ilyen magasra még nem
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emelkedtünk egész életünkben. Los Andes város volt kiindulási helyünk, innen 
a hegytető 85 km távolságra van. A város után már emelkedünk, egyre feljebb 
és feljebb. De az út is egyre nehezebb. Kezdetleges, keskeny utakon haladunk, 
sziklák, törmelékek, vízmosások akadályozzák a haladást. A lejtők mindig ine- 
redekebbek, mindig többször és többször kell tolással segítenünk a motort. 
60 km után 2000 méteren felül vagyunk, de most már folytonosan dolgoznunk 
kell, a hideg ellenére is izzadunk és óránkint 2 km-t haladunk. A motor rette
netes erővel dolgozik, de az egyre ritkább levegőben egyre nehezebben húzza 
a terhet. Estére csak Juncal katonai menedékházig érünk és másnap csak a ka
tonák segítségével mehetünk tovább. A nehezebb rész még csak ezután követ
kezett. Találkozunk egy visszafordult autóval is. A keskeny és rendkívül mere
dek kanyarodókon csak a legnagyobb erőfeszítések árán jutunk keresztül, an
nak ellenére, hogy egy lovat is befogunk a dolgozó motor elé. Társam és a kutya 
folytonosan gyalog kapaszkodik felfelé. A táj mind fenségesebb, a hideg foko
zódik, a szél erősbödik, a hegyoldalak mindig havasabbak, végül magunk is 
hólepett úton törtetünk fölfelé. A ló fújtat, a szél már visít, mire nagy hidegben 
délután négy órakor elérjük a 4000 m-es tetőt.

Többméteres hóbevágásokban reszketve és támolyogva a gyaloglók is fel
érnek. Tüdőnk zihál a ritka levegőben, de a siker boldog érzete elfelejteti ve
lünk a légnyomástól dagadt kezeinket és megállunk az imponálóan magas 
Krisztus szobor előtt. Itt, a „világ tetején”, 4000 méter magasságban nem is 
lehetett volna szebb dolgot felállítani, mint a Megváltónak ezt a hatalmas kő
szobrát. Az Andok hóborította láncain, havasok állandó fagyos szelében moz
dulatlanul áll az örök béke jelképe. Lábától a nagyszerű kilátás, a körben sora
kozó gigászi hegycsúcsok méltóan fejezik ki az emberi semmiséget a nagy és 
örök természettel szemben.

Egy lépés és Argentínában vagyunk, egy másik lépés és lefelé haladunk.
Mendoza az első argentínai városunk, de mielőtt Buenos Airest elérjük, 

valamennyi nagyobb városán keresztülhaladunk. Az irány most már újra kelet, 
de csak Buenos Aires után fordulunk ismét északra.

Az ország modernebb, rendezettebb és gazdagabb, mint az eddig bejárt 
délamerikai országok. A hatalmas területnek csak tizenkét millió lakosa van, a 
gazdagságnak azonban nyoma sem látszik. Nagyobb a forgalom, több az auto
mobil és végre ismét láthatunk az országúton is benzinkutakat. A természet is 
kivételt tesz a mi tiszteletünkre. Ötven éve el nem ért meleg nyarat kapunk; 
46, sőt 48 fokot is tapasztalunk argentinai nyarunkban.

Az argentinai transzkontinentális út nem mentes a meglepetésektől. Min
denfelé csak poros? földes utakat találunk, ami tűrhető a szárazságban, de ha
talmas akadály egy-egy eső után. A mérhetetlen síkság egyhangú és unalmas, 
kevés falu, néhány tanya, legelő nyájak és kopár legelők váltakoznak. Csak 
Cordoba körül kelünk át hegységeken. Némelyik „barranca” (víznélküli patak
meder) mellett ismét előkerül a csiga, de Santa Fé után már földművelő vidé
ken járunk.

Buenos Airesben, Délamerika legnagyobb városában hosszabb pihenő kö
vetkezik. Elképzelhető, mit jelent részünkre újra egy nagy város, mit jelentenek 
a fényes kávéházak, a fürdőszobás szálloda és a vendégszerető sok magyar 
honfitárs. Újra a civilizációban vagyunk! Hogy ez mit jelent, ahhoz előbb a mi 
utunkat kell végigjárni. Szédítő a forgalom, de még szédítőbb a sok ezer autó
nak minden szabályt felrúgó, tetszésszerinti közlekedése. — „Itt kérem demo
krácia van” — mondja a taxisoffőr, amikor megütközve figyelmeztetem sza
bálytalanságaira.
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Az erősen öntelt argentino nem tud az idegenekben rokonszenvet kelteni. 
Külországba kevesen jutnak el, ne ítéljük meg azokról az argentínai népet. 
Az itt élő és más helyet nem ismerő azt hiszi, egyetlen más nép, egyetlen más 
ország sem versenyezhet velük. A kopár cordobai hegyeket Svejchez hasonlít
ják, de ha megkérdezzük, hogy Svejc hol van, arra már nem tudnak felelni. Egy 
millió az analfabéta a tizenkétmilliós lakosságból, az ’általános műveltség még 
Buenos Airesben is gyermekcipőben jár. Igaz viszont, hogy selyemingben és 
vasalt nadrágban.

A széles La Plata választ el egy újabb kis országtól, Uruguaytól. Két óra 
alatt hajókázunk át és néhány nap múlva el is hagyjuk. Argentina és Uruguay 
közt semmi különbséget sem érzünk, Montevideo ugyanaz, mint Buenos Aires, 
kicsinyített kiadásban. Az ország lakosságának egyharmad része a fővárosban 
él, a 700.000 lakosú Montevideo után a legnagyobb uruguayi városnak már 
csak 20.000 lakosa van. Óriási terjedelmű kitűnő termőföldek hevernek haszná
latlanul, a nép a városba vágyik.

Rossz utakon érjük el az északi határt és csakhamar utolsó délamerikai 
országunkban, Brazíliában vagyunk. Ismét nagy fába vágtuk fejszénket. Vajmi 
kevesen próbálták még meg Uruguayból Északbraziliát, vagy legalább is a la- 
kottabb középső részeket elérni.

Ütünk első szakaszait a vízzel és sárral való küzdelmeink jellemzik. Hozzá
járul az általános néptelenség, sehol semmi elakadásnál nem számíthatunk 
segítségre és nem várhatunk segítő kezekre vagy erőre. A legteljesebb ma- 
gunkrautaltságban kell falutól faluig érnünk, sokszor többszáz kilométeres utak 
fárasztó napjai után. Túlzott elővigyázatosságra van szükség, minden kétes 
helyet előre kitapasztalunk, a víz mélységeit gondosan kimérjük, a sarat feltölt
jük, hidakat rögtönzünk, mert egyetlen megakadás végzetessé teheti utunkat. 
Hogy a sarat és vizet ne únjuk, helyenkint mély homokos részek szolgálnak a 
mindennapi változatossággal, majd a tengerpart, immáron az Atlanti óceán ho
mokja ismét kitűnő szakaszokat juttat részünkre. Folytonos tájékozódási nehéz-

A Cordillerák te te jén,  4000 m magasságban ,  Chile és Argent ina ha tá rán  áll ez a ha ta lm as  Krisztus szobor .
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Sikeres vadászat után Brazíliában.

ségekkel küzdünk, itt is csak hibás és rossz térképekkel rendelkezünk. Gyakran 
a legtöbbször helyes irányt sejtető érzékünk találja el a jó utat.

Első brazíliai városunk Rio Grande do Sul, a hasonnevű legdélibb brazí
liai állam főhelye. Kis tengerparti kikötőhely, ahol örvendve tapasztaljuk a chi
leihez hasonló szíves és lelkes fogadtatást. A nagyobb várost, az állam főváro
sát, Porto Alegrét, csak 300 km-rel északabbra érjük el. Brazília nyelve a por
tugál, de a lakosság közt minden európai nemzet képviselve van. A déli államok
ban legtöbb a német, egész német falvakat, kolóniákat találunk. Blumenau, Join- 
ville, stb. környékén igazi német mintagazdálkodás folyik, virágzó és gazdag 
telepeken haladunk keresztül.

Csodálni kell ezeknek a gyarmatosoknak emberfeletti, kitartó munkáját. 
Mert hosszú az út, míg az áthatolhatatlan őserdőből virágzó gazdaság válik. 
Ez gyakran két nemzedéket is felemészt. Évek hosszú és kemény munkájával 
alakítják át lassan az erdőt termőfölddé. Ma is sok helyen látjuk az erdőírtást. 
Dacolniuk kell az elhagyatottsággal; a közlekedés teljes hiánya évekig elzárja 
őket a világtól, lassan-lassan kap egy kis földet a gazda, megépül a kis kunyhó, 
majd nő a föld, nagyobbodik a ház, szaporodnak a munkás kezek, kialakul a ta
nya vagy telep, megépülnek a falvak, kezdetleges utak, később vasút is készül, 
megfogynak a távolságok és felépülnek a városok.

Északabbra már az olaszok vannak nagy többségben, de amint elérjük a 
sűrűn lakott közép-államokat, a városokban megtaláljuk valamennyi faj kép
viselőit. Természetesen magyart is. Becslések szerint 100.000 magyar vetődött 
el Délamerikának ebbe a legnagyobb és legrokonszenvesebb országába. Nagy 
többségük Sao Pauloban él, néhány ezer Rio de Janeiroban, mintegy 20.000 pe
dig szétszórva a hatalmas területen.

Nem volt könnyű az út Rio Grande do Sul, Santa Catharina, Paraná álla
mokon keresztül, míg elértük a műveltebb és lakottabb Sao Paulo államot. In
nen már könnyű út vezet Rio de Janeiroba.

Úttalan utak, tengerparti mocsarak, magas hegységek és szűz őserdők ne-



155

hezítették az utazást. A legszebb erdőkön Parana államban haladunk keresztül. 
Az agyagos és földes utakon ha eső ér, nincs más mód, mint felverni a sátrun
kat. Néha napokig sátorozunk, míg annyira szikkad az út, hogy megkísérelhet
jük a továbbjutást. A bennszülöttek hatalmas méretű szekerekkel utaznak, egy 
ilyen szekér elé 8—10 öszvért is befognak. Nem egyszer magunk is öszvéreket 
és embereket bérelünk, hogy ne kelljen tétlenül az időt vesztegetnünk.

Gyönyörködhetünk újra az őserdők pompájában, a nyíló orchideákban és 
a jellegzetesen nagyszerű brazíliai fenyőkben. Megjelennek újra kígyóink is, 
mindennap el kell egyet-kettőt pusztítanunk. Kutyánk pedig a majmok kérlel
hetetlen ellenségévé válik.

A „campo” és a „sierra”, azaz a mezei és a hegyi utak váltakoznak. Vadá
szatra is nyílik alkalom, az elejtett vadak közt gyakori a hangyász és a kis bra
zíliai párduc, amit itt tigrisnek, vagy ,,onsza”-nak neveznek.

Lages — Florianapolis —Blumenau — Curitiba útvonalon érjük e a ki
terjedt kávéföldeket, megtekintjük Santost és Sao Paulot, s a világnak talán 
legszebb városában, Rio de Janeiroban fejezzük be brazíliai útunkat. 5000 km 
után érjük el a nevezetes és valóban gyönyörű várost. Az utolsó néhány száz 
kilométert már nagyszerűen megépített, széles új utakon tehetjük meg. Csupa 
kávé, csupa fazenda az új út mellett.

Rióban ismét hosszabb időt töltünk és csak a világhírű karneváli ünnepsé
gek után szállunk hajóra. Kevés olyan vendégszerető, lelkesedni tudó, őszinte 
néppel találkoztunk, mint a bráziliai. Van bennük bizonyos naívság, de jószí- 
vüek, az iderándult idegen a nagy városok és távoli telepek lakóit egyaránt rö
videsen megszereti.

Brazíliában nincs munkanélküliség, gazdaságilag talán a legjobb helyzetű 
országok egyike. Mindenki boldogul, minden befektetett tőke meghozza gyü
mölcsét. Panaszt nem hallunk, gond nincs. Boldog ország, ahol végtelenül ol
csó a megélhetés, ahol a fejlődés egyre tart és fokozódik, ahol még valószínűleg 
sok új bevándorló fogja boldogulását megtalálni.

Kio de jane iroban  a motoros rendőrség  fogadja  a v ilágutazókat.
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. . . Hét évi távoliét után érjük el Európa partjait, Érzéseinket lehetetlen 
leírni, szinte sírunk az örömtől, amikor Anglia ködös partjai előtünedeznek.

A szigetország felejthetetlen fogadtatásban részesít, megismerjük minden 
részét és minden része megismer bennünket. Átmegyünk Írországba is, majd 
gyors körút következik Spanyolországban, ahol a véres események már előre
vetik árnyékukat. Égő templomok és kolostorok . . . Sietve hagyjuk el az Ibé
riai félszigetet, gyors, nagyon gyors tempóban Franciaországon, Svejcen és 
Németországon keresztül sietünk haza, Budapestre!

*

A hosszú út rövid leírását befejeztem. Talán szükségtelen is az olvasó el
nézését kérnem, mert természetes, hogy rövid négy cikk keretében nem tárgyal
hattam egyetlen szempontból sem részletesebben utazásunk sok tapasztalatát.* 
Célom volt, hogy ízelítőt adjak egy motorkerékpáros földkörüli utazásról és ezt 
a célomat talán elértem.

IRODALOM .
Dr. Bendefy László: Az ismeretlen Juliánusz. Budapest, 1936. Stephaneum 

nyomda rt. 8°, 190 oldal, 46 kép, 8 térkép és 5 kézirati fakszimile.
A magyar fölfedező utazók adatait gyűjtöttem össze egyik egyetemi elő

adássorozatomhoz még Kolozsvárott s meglepetve olvastam a Julianus barátra 
vonatkozó adatokat. Magam a földrajznak csak inkább természettudományos 
részével foglalkozom behatóan, de mélyen felháborított az az elhanyagoltság, 
amely a magyar fölfedező utazók érdemeit homályban tartotta még idehaza is.

Julianus barát minden idők egyik legnagyobb fölfedezője, legvakmerőbb 
explorátora, s legnagyobb hatású útmutatója. És a magyar értelmes közönség 
alig tud róla valamit. Az iskolákban éppen csak a nevét említették meg. A ke
gyetlen Stanley utazásáról vastag könyvek jelentek meg, mert ,,szenzáció” volt 
az ő véres expedíciója. Sven Hédin, Nansen, Scott, stb. nagyon is jól ismert 
nevek voltak hazánkban, pedig utazásaik velünk magyarokkal semminő kap
csolatban nem állottak. De már Teleki Samuról, Lóczy Lajosról, Magyar Lász
lóról, stb., stb. nagyon keveset tudtunk, Julianusról pedig talán semmit.

Nyelvészeti és történelmi szempontból foglalkoztak vele igen érdemes 
tudósaink, különösen Gombocz Zoltán remek nyelvi tanulmányt írt róla, termé-

* Rövidesen megjelenik egész utunknak részletes leírása- Vaskos kötetben, 
mintegy 20 ívnyi terjedelemben kerül kiadásra az a sok élmény, kaland és tapasztalat, 
amit nyolc esztendő alatt az öt világrész 68 országában szereztünk. Az út földrajzi vonat
kozásait is részletesen fogom ismertetni, de hosszú fejezeteket szentelek nemcsak a gaz
dasági vonatkozásoknak, hanem a világ minden részébe szétszóródott magyarság hely
zete ismertetésének is. Kérem az érdeklődőket, közöljék velem címüket, hogy minden kö
telezettség nélkül elküldhessem részükre a könyv részletes tájékoztatóját. Sulkowsky Zoltán 
(Budapest, I., Agárdi-út 16.).



157

szetesen egyúttal a földrajzi kérdésekre is világot kellett vetnie. A tudományos 
körökben ez a tanulmány is jól ismeretes volt, de a köztudatba nem ment át, 
különösen pedig Julianusnak, mint fölfedező utazónak méltatása nem volt a 
kitűnő tanulmány föladata.

Ez indított arra, hogy a halhatatlan érdemű nagy férfiúnak jelentőségét 
több írásomban részletesen kidomborítottam, buzdítva a fiatalabb nemzedéket, 
hogy tanulmányozzák behatóbban ezt a kérdést, emeljék ki a mi Julianusunkat 
a feledés homályából, sőt a „Túrán” folyóiratban megjelent cikkemben még 
szobor felállítását is sürgettem.

A felszólításnak gyönyörű visszhangja támadt. Bendefy László teljes fegy
verzettel látott hozzá a Julianusra vonatkozó irodalmi adatok összegyűjtéséhez 
s már ezt a törekvését is fényes siker koronázta, mert fölfedezte például a firen
zei Biblioteca Riccardiana gyűjteményében a Julianus utazásáról szóló jegyző
könyv másolatát a 13. századból.

Az irodalmi adatokban természetesen legértékesebbek a régi másolatok, 
kéziratok, ezekről öt jól sikerült fakszimile van a könyvben. A másolatok pontos 
olvasása, hibáinak kimutatása is nagy munkát adhatott, de sikerültnek mond
ható. Ezek alapján megtudjuk, hogy a Julianus útjáról szóló jelentés minden 
valószínűség szerint Rómában készült s Julianus szóval elmondott jelentését 
Richardus szerzetes jegyzőkönyvbe foglalta. A jelentésnek ugyanis nincs levél
alakja és levélszerkezete, s az idegen nevek leírásában mutatkozó tolihibák 
kétségtelenül a tollbamondás következményei. így aztán sok mindent megér
tünk, ami eddig különösnek tűnt föl.

Gombocz nem tudta megmagyarázni a szövegben előforduló Vela és 
Bundaz helyneveket. Bendefy ezt is megkísérli s véleményem szerint a Vela 
vagy Uela helynevet helyesen értelmezte, de a Bundaz, helyesen Bunda hely
nevet már nem lehet semmiféle ma létező helynévvel azonosítani, azonban oly 
szűk helyre korlátozta a bizonyára elpusztult helység fekvésének lehetőségét, 
hogy már nem is érdekes tovább a kérdés.

Bendefy a nagyérdemű Domokos rend szerepéről, hazánkban való műkö
déséről szól a könyv elején, aztán teljes fordításban közli a szövegeket s ezek
nek részletes földrajzi magyarázatát adja. Foglalkozik ezután annak a levél
nek ismertetésével, amelyet Julianus írt a keresztény fejedelmekhez, második 
útjának eredményeképpen. Ebben a levélben „körülhordozza a véres kardot” 
Európa fejedelmei közt, hogy jön a tatár, rettenetes veszedelem fenyegeti 
Európa keresztény népét.

Ezután nagyon szépen és helyesen emeli ki, hogy a külföldi irodalomban 
annyira méltatott Piano de Carpino, Andreas Lonjumel és Willelmus de Rubruk 
csakis Julianus nyomában jártak s Julianus vakmerő utazása nélkül ezek a pápai 
követek el nem indulhattak volna. Sőt ezeknek az utazásoknak köszönhető 
Marco Polo világtörténeti jelentőségű útja is. Teljesen igaza van Bendefynek 
s amint ő is idézi szavaimat, ha Julianus például német lett volna, nevét Co
lumbus mellett emlegetnék!

Nagyon szépen állítja össze a kútfőket és az irodalmat, s azt hiszem, ebben 
igen értékes munkával gazdagította irodalmunkat.

A könyv címképe annak a szobornak jól sikerült fénynyomata, amelyet 
Antal Károly kiváló fiatal szobrászunk alkotott s amelyet a Halászbástyán 
azon a helyen állítanak föl, ahol azelőtt a dominikánus kolostor templomának 
szentélye lehetett. Nagy örömmel nézem a gyönyörű szobor képét, különösen a 
főalak, Julianus magyaros, nemes vonású arcáról sugárzik az ész, az akarat, 
a szent elhatározás és a lelki jóság. Az összeroskadó Gellért alakja is megindító.
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Bendefy művének nagy tudományos értékéhez kétség nem fér és mégis 
úgy írta meg, hogy minden művelt ember érdeklődéssel olvashatja s az egész 
kérdésről tiszta fogalmat szerezhet. Ezzel a könyvével ez a bámulatos szor
galmú és olthatatian tettvágyú fiatal tudós Julianusnak igen szép emléket állí
tott s egyúttal feledteti velünk azokat az ifjúkori, túlhevített tettvágyból fakadó 
elhirtelenkedéseket, amelyekért őt több oldalról súlyos kritikával illették.

Nagy köszönettel tartozunk a nagyérdemű Dominikánus Rendnek is, hogy 
a mű létrejöttét lehetővé tette s a szobor fölállításáért is megindította a gyűj
tést. A könyv eladásából származó minden jövedelem a szobor fölállítását segíti 
elő, mert a szerző teljes önzetlenséggel minden tiszteletdíjról lemondott.

Minden művelt magyar ember könyvtárában ott kell lennie ennek a könyv
nek, hadd buzdítson bennünket több önbizalomra s több öntudatra!

Cholnoky Jenő dr.

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 .
Olasz Keletafrika ásványi kincsei.

Az olasz uralom alatt fog csak valóban kiderülni, mennyiben alapszik 
valóságon Abisszinia ásványi gazdagságának legendás híre, — Sába királynő
jének mesés aranybányái.

Eddig még nem sokat tudunk a kincsekről; egyrészt, mert a négusok lehe
tőleg elrejtették az európai vállalkozók kapzsi szemei elől, másrészt mert az 
ilyféle kutatások eredményeit az egymással versengő kutatók lehetőleg titokban 
tartották. Ismerjük azonban már nagyjából Etiópia földtani viszonyait; tudjuk, 
hogy értékes ásványi termékek csak ott remélhetők, ahol az alaprétegül szolgáló 
kristályos őskőzetek a felszínen maradtak, vagy az erózió folytán a későbbkori 
takaró rétegek alól felszínre kerültek: vagyis a nagy benső fensík aránylag 
keskeny sávot alkotó szélein, — keleten a Vörös tenger felé néző peremen 
(Eritreában), nyugaton és északon a Nílus felé lejtő szakadékos völgyekben.

Elsősorban az arany érdemel figyelmet. Már a XVII. században, amikor a 
portugálok az országba jöttek, mint a keresztény abisszinek szövetségesei a 
mohamedán törzsek ellen, az aranypor csereeszközként és áruként forgott a 
vásárokon.

Újabban egy olasz hittérítő, Sapeto atya adott hírt az arany itteni előfor
dulásáról, a múlt század hatvanas éveiben; de csak jóval Eritrea gyarmat meg
szervezése után (1897-ben) leltek Asmarától északra véletlenül egy arany
ban nagyon gazdag kvarctömböt. Ez megindította a további kutatásokat. Északi 
Eritreában a kutatások meglepő sikerrel jártak a Barkába ömlő Anseba és a 
határmenti Mareb (alsó szakaszában: Gasc) völgyében. Nem messze a lelő
helyektől van (már a tulajdonképeni Etiópában) Adudtól délre egy aranyvidék 
a Takazze egyik mellékfolyója, az Ueri forrásfolyói vidékén, mindenütt az ere
deti kristályos kvarckőzetben. Az eritreai övben az aranytartalmú kvarctelérek 
2.5—5 m (néhol ennél is nagyobb) vastagságúak, az aduai zónában mintegy 
másfél m vastagak.
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A nyugati Eldorádó 
a Kék Nilus déli mellék
völgyében található; itt is 
az erózió folytán felszínre 
jutott kvarcrétegekben 
vagy szabad szemcsék
ben, vagy vaspiritbe zár
va; átlagosan 1 m vas
tagságú telérekben. Az 
ott lakó gallák már régóta 
bányásszák; persze na
gyon kezdetleges módon.

A többi értékes ás
vány (platina, réz, ólom, 
vas, lignit, só, kálisó és 
szénhidrogén) előfordulá
sáról a csatolt térképváz
lat tájékoztathatja olva
sóinkat.

Platinát a nyugati 
határszélen a Baro egyik 
mellékvölgyében bányász
nak. Egy angol részvény- 
társaság nyert rá szaba
dalmat; galla és néger 
bányászokat alkalmaz. A 
hozam évenkint 200 kg 
körül mozog, kb. 2 millió 
líra értékben. A platina
termelésben Abisszinia a 
világ összes országai között ötödik helyen áll. (A Szovjet, Columbia, Canada 
és Délafrikai Unió után.)

Réz leginkább az Abisszin felföldet a szomáli felföldtől elválasztó nagy 
horpadás mentén fordul elő; vas az Anseba völgyében, Asmara és Ancober tá
ján; lignit Gondar vidékén, az Arbara mellékvölgyeiben, s a Kék Nilus könyö
kébe torkolló Jómmá folyó völgyében, Ancober táján; ólom eddig csak Szomá
liában, Bender Cassim tengerparti helység közelében, az Adeni öböl mellett.

Óriási tömegét tekintve, a só áll első helyen, és pedig úgy tengeri, mint 
szárazföldi felszíni — tehát könnyen hozzáférhető — só. Nagy kiterjedésű ten
geri szabnák vannak Massaua mellett, évi 100 ezer tonna hozadékkal; Assab 
mellett, körülbelül ugyanakkora termeléssel; Szomália partján a Hafún félszi
get melletti Dante öbölben 300 ezer tonnáig terjedhető hozadékkal. Az itt ter
melt tengeri sót nagy tömegekben Indiába és Japánba szállítják.

A belső szárazföldön is úgyszólván kimeríthetetlen sómezők állanak a 
lakosság és a kereskedelem rendelkezésére. így elsősorban Eritrea déli részé
ben, Dankáliban az 1200 km2 kiterjedésű Piano del Sale (=  Sómező), egy 
nagy tengerszín alatti kiszáradt tófenék, tiszta só és kálisó kivirágzással. Egész 
karavánok járnak ide s viszik a sót a felföld vásárhelyeire. Ezt a sót kisebb ha
sábokba formálva pénzül is használják, melynek értéke a lelőhelytől való tá
volság arányában növekedik. De ilyen sómezők és sóstavak a belföldön is van
nak mindenfelé, még Szomáliában is, ahol eddig még (a Bender Cassim melletti

Olasz Keletafrika ásványainak előfordulása. A = , arany, P =  pla
tina, S =  só, R =  réz, L =  lignit, V =  vas, H =  szénhidrogén.
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ólomérctelepet kivéve) semmiféle más ásványi terméket nem ismerünk. Szén- 
hidrogénban (hidrokarburban) gazdag a Massau előtt emelkedő Dahlak szi
getcsoport.

Az olasz kormányzás mindenesetre új világot fog deríteni az etiópiai ás
ványi kincsekre, melyeknek még nagy szerepe lehet a világ nemzetgazdasá
gában. F. A.

Uj lengyel kikötő.
Lengyelország három régi kikötője a Danzigi öböl partján fekszik, most 

a Keleti tenger nyílt vize mellett akarnak új kereskedelmi és halászközpontot 
létesíteni. A munkálatokat a múlt évben Wielka Wies (Grossendorf) határá
ban, a Hela félsziget kiindulópontján kezdték meg, mert innen könnyű lesz 
később a nyílt tengert és Danzigi öblöt csatornával összekötni. Az új kikötő
höz vezető vasúti szárnyvonal a Hela vasúiból ágazik ki. Neve Miedzymorze 
(part közepe) lesz. P. f.

Légcsavaros szánok az arktikus vidékeken.
Az orosz Arktiszkutatók először 1932—33 telén Novája Zemlyán kísérle

teztek légcsavaros szánokkal, említésre méltó eredményeket azonban csak a 
következő évben értek el. Egyik légcsavaros szánokkal felszerelt expedíciójuk 
1933 januáriusában a keletszibiriai Csaun öböl jegén, április és májusban a 
Csaun folyó mellékén végzett térképfelvételező munkát teljes sikerrel. Köny- 
nyedén keltek át velük 1200—1500 m magas hegyeken is. A kisebb fajta lég
csavaros szánok 2600, a nagyobbak 4785 km utat tettek meg, télen 22—28, 
tavaszi hónapokban 35—40 km-es átlagsebességgel, de elértek 70 km-es sebes
séget is. Megterhelésük 700— 1000 kg volt. — Ugyanebben az évben a Lena 
torkolatánál, a Tixy öbölben 3400 km-t futottak légcsavaros szánok, 400— 
1500 kg terheléssel, km-enkint 600—650 g üzemanyagot fogyasztva. Ezekből 
a kísérletekből szerzett tapasztalatok azt mutatják, hogy a légcsavaros szánok 
jobb hatásfokkal dolgoznak tavasszal, mint a legszigorúbb télen, és az orosz 
Arktisz keleti felében úgy expedíciókra, mint szállítóeszközül kiválóan alkal
masak. P. J.

Sanghai lakossága
az 1935 decemberében tartott népszámláláskor 3,551.512 főből állott. Ebből 
a nemzetközi koncesszió területén 971.397 kínai és 36.471 idegen, a francia 
koncesszióban 479.294 kínai, 18.898 idegen, a kínai városban pedig 2,035.313 
bennszülött és 10.139 idegen lakott. P. J.

A Rio Grande park terve.
Az amerikai nemzeti parkok mintájára most a Rio Grande del Norte, 

Mexico és Texas határfolyójának mentén készülnek természeti kincseket védel
mező, nagyszabású rezerváció létesítésére. A kiszemelt erdős-hegyes, nagyszerű 
látványokban gazdag terület a folyó két partján körülbelül 600.000 ha kiter
jedésű. A park az Egyesült Államok és Mexico által kiküldött nemzetközi bi
zottság igazgatása alatt állana, vámhivatalok és a bevándorlást ellenőrző hiva
talos szervek is működnének területén. P. J.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Kéz Andor dr.

..Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, XI., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.





A FOLDGOMB
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 díjuk fejében kapják.

Egy-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 :
Som ogyi Józse f dr.; A Földközi tenger kapuia. — Matoloy Tibor: A Husvét sziget 
felfedezése. — Tóth Aurél dr.\ .Magyarok milliói idegenben. — Pécsi Albert d r .; k i  
emberiség elterjedése a Föld felszínén. — Zbotay Ernő : Élet egy gumiültetvényen. — 
Baktay Ervin d r : Indusok és hinduk — Irodalom. — Ismertetések és hírek mindenfelől.

A  M . K IR . H A D IL E V É L T Á R
az Orsz. Levéltár helyiségében (I., Bécsi kapu-tér 4.) f. évi május hó 4-től 17-ig

T É R K É P K I Á L L Í T Á S T  r e n d e z .
A kiállítás megtekinthető: hétköznapokon 9—4 óráig, vasár- és ünnepnapokon 

9— 12 óráig. — Beléptidíj katalógussal 50 fillér.

H á tra lék o s ta g tá rsa in k  fig y e lm éb e  !
1936 óta nyomtatványon nyugtázom a „f. évre” szóló tagdíjakat; részlet- 

fizetéseknél az utolsó részlet beérkezésekor. Aki tehát az idén még ilyet nem 
kapott, az legalább a f. évi tagdíjjal, vagy egy részével hátralékban van.

Tisztelettel kérem az igen t. tagtárs urakat, hogy ez esetben május hó fo
lyamán legalább az első részletet a „23604. Magy. Földr. Társaság Bpest“ 
biankó csekken megküldeni szíveskedjenek, mert május végén a hátralékosok 
jegyzékét átadom a Tudományos Társulatok és Intézmények Országos Szövet
ségének, melynek díikezelősége külön levelezéssel, csekkszámlával vagy igazol- 
ványos díjbeszedőivel keresi föl hátralékos tagtársainkat és a bevett tagdíjakat 
többnyire havonként elszámolja. Mindez jelentős kiadást okoz a társaságnak.

Mivel a dijkezelőséggel csak levélben érintkezem, sokkal célszerűbb, ha 
a t. tagtársak levelezőlapon egyenest hozzám fordulnak megjegyzéseikkel, 
viszont a díjkezelőség felszólításaira is célszerű válaszolni.

Mély tisztelettel 
yém eth  J ó z s e f  pénztáros

KUdJi « Magyar Földrajzi Társaság. — A kiadásért és szerkesztésért felelős: Kéz Andor dr.
„Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, XI., Horthy M!klós-út 13. — Igazgató: Lalszky Jenő.
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A F Ö L D G Ö M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

A FÖLDKÖZI TENG ER K A PU JA .
Irta Somogyi József dr.

A görög monda legiinnepeltebb hose, a testi erő megszemélyesítője, He- 
raklesz, hőstettei során eljutott Nyugat határára, a lenyugvó Nap sugarától 
bearanyozott vidékre és a Nyugat Leányai — a Heszperidák — kertjében meg
szerezte az aranyalmákat, amelyek élvezete örök ifjúságot ád. A nagy hős egyik 
legnevezetesebb cselekedete az volt, hogy elválasztotta egymástól a Kalpé és 
Abyda hegyeket s ezzel Európát Afrikától. Ez a hőstett nyitotta meg a vakmerő 
hajós előtt az Okeánoszt, a mindent körülvevő sötét vizet. A görögök és a 
rómaiak, akárcsak előttük a föníciaiak is, gyakran hajóztak ki Heraklesz Her
cules oszlopai között az Okéánosz ismeretlen, titokzatos vizeire, hogy Hispá
niában ezüsttel, a messze északon Albion ködbeburkolt szigetein ónnal, Ger
mania partjain pedig borostyánnal rakják meg hajóikat, mert ezek az áruk 
nagyon becsesek voltak a fényt, pompát kedvelő hatalmasok udvarában.

Sok-sok évszázadon keresztül Hercules oszlopainak hívta a világ azt a 
szűk, 13 km széles tengerszorost, amely utat teremtett a Földközi tenger nap
sugaras partjairól, mindig zöld szigeteiről a nagy ismeretlenbe, az örökké há
borgó, örökké viharos óceánba. Nyolc évszázaddal Kr. sz. után nevezték el a 
tengerszorost úgy, ahogyan ma ismerjük. 711 április 28-án történt, hogy Tárik 
ibn Zijád arab hadvezér engedélyt kapott urától, Valid damaszkuszi khalifától, 
hogy átkelhessen a tengerszoroson és hétezer harcosával portyázhasson a Pi
reneusi félszigeten. A portyázásból háború lett: az arabok leverték a vizigótokat 
és nyolc évszázadra megvetették a lábukat spanyol és portugál földön. Azt a 
sziklát, amelynél az arab vezér partraszállt, attól fogva arabul Geber Táriknak, 
azaz: Tárik sziklájának nevezték. A nevet az európaiak Gibraltárrá ferdítet
ték el.

Már Tárik ibn Zijád észrevette, hogy erről a szikláról milyen jól lehet ural
kodni a tengerszoroson és erődöt emeltetett rajta. Meg is maradt ez az erőd 
egészen a XV. század végéig. Akkor a spanyolok kiszorították az arabokat a 
félszigetről és birtokukba vették a gibraltári sziklát is, erődjét pedig az akkori 
haditechnikának megfelelően átalakították. Száznegyvenöt esztendeig lengette 
a szél a spanyol lobogót az erőd ormán és a spanyol örökösödési háborúban 
került le róla •— véglegesen. Mert 1704 augusztus 4-e óta, amikor a gibraltári 
sziklát György hessen-darmstadti herceg angol és holland katonái Nagybri- 
tánnia számára elfoglalták, Spanyolország hasztalanul kísérletezett visszafog
lalásával. A XVIII. század folyamán három komoly kísérletet tett, de mind a 
három kudarccal végződött. \  brit nemzeti lobogó, az Union Jack háborítat-
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lanul leng az erőd ormán attól a naptól fogva, amikor oda kitűzték. Csak 
1779-ben esett meg, hogy rövid néhány órára lekerült onnan. A spanyol tüzér
ség heteken keresztül, kétségbeesetten ostromolta az erődöt, de mindhiába. 
A harcot a spanyol hegyvidék legdélibb dombjáról végignézte a spanyol ki
rályné is, s annyira elkeseredett az ostrom sikertelenségén, hogy megfogadta, 
addi'g nem mozdul el onnan, míg spanyol lobogó nem leng Gibraltár fölött. 
A brit parancsnok tudomást szerzett az ellenséges uralkodónő fogadalmáról 
s az angol gentlemanre jellemző lovagiassággal néhány órára spanyol lobogót 
huzatott az erőd ormára. Így a királyné megszabadult elhamarkodott fogadalma 
következményeitől és jókora náthát szerezve hazarnehetett. Különben élete vé
géig ott ülhetett volna a „Queen of Spain’s Chair”-ben, a „spanyol királynő 
székén”, ahogyan a dombot azóta nevezik. Hatalmas kereszt emelkedik rajta 
s jól látni a gibraltári szírt csúcsáról.

De éppen az 1779—83-i ú. n. „nagy ostrom” volt korszakalkotó Gibraltár 
történetében. A nagy harc folyamán egy egyszerű katonának, Ince őrmesternek 
az agyában fogamzott meg az a gondolat, hogy a sziklák kivájásával magát a 
természetet kellene az erőd építőmesterévé tenni. Nagyszerű ötletét honfitársai 
meg is valósították. A meredek sziklafalba terraszokat vágtak, ezeken sánc
falak mögött ütegállások és tüzérségi megfigyelők húzódnak meg. Számos kes
keny alagút köti össze egymással a terraszokat, fel egészen a szikla csúcsáig 
a legrégibb, az arabok emelte erődítményig. Ott a Mount Rockgun csúcsán a 
Union Jack-et lobogtatja a szél. Alulról már messziről, a gibraltári kikötőbe igye
kező hajó fedélzetéről látni a brit nemzeti lobogót. De az utast, akinek a hajója 
elhalad Európa legdélibb pontja, a Tarifa fok mellett, hogy az algecirasi öböl 
délkeleti csücskén fekvő gibraltári kikötőben vessen horgonyt, a hadilobogón 
kívül misem emlékezteti arra, hogy a világ legnagyobb erődítménye alatt áll, 
hogy a kopár szikláról ezer ágyú torka mered a szélrózsa minden irányába,

hogy az a szikla még a mai ha
ditechnika mellett is bevehetet
len, mert a bennt elhelyezett 
ágyúkat és lőszert a természet 
páncélnál és betonnál is bizto
sabban védelmezi. De mindeb
ből semmit sem látunk, ha sé
tát teszünk a szikla lábánál a 
nyugati oldalon megépült Gib
raltár városában. Tágas séta
térre jutunk: az Alameda tér ez, 
a város közepe; ez választja el 
egymástól az Óvárost az Újvá
rostól. Gibraltár Óvárosa kele
tiesen jellegzetes, szűk sikáto
raival, laposfedelü házaival 
mintha csak egy darab Afrika 
volna Európában. Nagyon elüt 
tőle az Újváros. Angol stílusú 
házaival, pompás üzleteivel, 
széles, jól kövezett utcáival és 
élénk gépkocsiforgalmával az 
anyaországot varázsolja a tel
jesen elütő spanyol környezet-

A Gibraltári tengerszoros. Az arabok Báb az-zakáknak
(a. m. a szűk átjáró kapuja) nevezték. Európa Atlanti 
partja és a Távolkelet közötti forgalomban jóformán 
minden hajó áthalad a Gibraltári szoroson, amely a Do- 
veri szoros után földünk legjelentősebb tengerszorosa.



Gibraltár. Földünk egyik legnagyobb hadikikötöje és erődítménye.

Ceuta, k ikötőváros  G ibra l tá rra l  szemközt,  az afrikai parton .  Spanyol  birtok.
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be. A gibraltári szikla tengerfelőli, brit oldalán lóversenytér és footbailpálya 
elégíti ki az angolszász sportszeretetet, szárazföldi, spanyol oldalán pedig a 
szikla csúcsáról jól láthatni La Linea városka nagy, köralakú, vöröstetejű épü
letét, amely bikaviadalok céljára szolgál. Kell-e nagyobb ellentét ennél, kell-e 
még valami, ami jobban megmutassa a két nép világnézete közötti nagy kü
lönbséget?

Meredeken szakad le a gibraltári szikla Spanyolország felé. Alig 3 km 
hosszú és 2 km széles lapályos földnyelv kapcsolja Spanyolországhoz. Ez a 
semleges zóna: lakatlan, műveletlen terület. Vasút nem visz keresztül rajta; 
Gibraltárnak tehát nincsen szüksége pályaudvarra, mert csak tengerről vagy 
levegőből közelíthető meg. Annak, aki onnan Spanyolországba akar utazni, át 
kell hajóznia a szomszédos spanyol kikötőbe, Algecirasba s onnan vasúton 
folytathatja útját. Valósággal sziget Gibraltár: a spanyol földhöz egyetlen 
egyenes út kapcsolja a semleges zónán keresztül. Rendes körülmények között 
ezen az úton alig jár valaki, de nem úgy manapság! Hány ezer és ezer mene
külő: asszony, férfi és gyermek vonul ma ezen az úton végig, hogy megszaba
duljon a spanyol polgárháború minden képzeletet felülmúló rémségeitől és a 
nyugalmat, élet- és vagyonbiztonságot jelképező brit lobogó árnyékában meg
húzódjék? S milyen kevesen vannak a boldogok, akik előtt megnyílik a drót- 
sövénykerítés ajtaja s bebocsájtást nyernek Gibraltár területére? Mert az az 
5 km2-nyi terület, amelynek rendes körülmények között 26.000 lakosa van, 
annyira megtelt menekülővel, hogy ma Gibraltárban már nemcsak szobát nem 
kapni, de fekvőhelyet sem. A tereket, a parkokat, az utcákat mind ellepték a 
menekülők, sőt az emberséges angolok a lóversenyteret és a sportpályákat is 
megnyitották nekik, a parton pedig fürdőházakba és a hajók fedélzetére is be
engedik őket. Ezrével alszanak ma a menekülők Gibraltárban Isten szabad ege 
alatt; még szerencse a szerencsétlenségben, hogy ez nem árt meg nekik, mert 
januárban is ritkán száll 16° C alá a hőmérő.

Mit jelent Nagybritanniának a Londontól negyedfél napi távolságban fekvő 
Gibraltár? Nagyon sokat jelent! Taine, a híres francia bölcselő mondja, hogy 
Nagybritannia az óceánok partján mindenütt őrszemeket állít fel. Nos, az idők 
folyamán a gibraltári őrszem hivatása lett a legnehezebb, a legfelelősségtelje- 
sebb mind között. Neki kell őrt állania a Földközi tenger kapujánál Kelet és 
Nyugat között, hiszen amióta 1869-ben a Suezi csatornát megnyitották, az 
európai atlanti partok és Keletázsia között járó hajók jóformán mind keresztül
haladnak a Gibraltári szoroson s a kikötőben a kitűnő minőségű angol szénnel 
töltik meg tartályaikat. Az India felé vezető tengeri utat biztosítja Gibraltár 
Nagybritanniának; nem is csoda, ha éberen őrködik azon, hogy mi történik a 
gibraltári tengerszoros másik oldalán.

Gibraltárral szemben titokzatos ország terül el az afrikai parton. Csaknem 
a tenger hullámaiból vad, kusza hegylánc, az ú. n. Ríf emelkedik ki s dél felé 
alpi magasságú hegyláncokká, az Atlasszá tornyosul. Keleti az az ország a 
gyökeréig, bár Napnyugat legszélsőbb határán fekszik, s ismeretlenebb, mint a 
„legsötétebbnek’' elnevezett belső Afrika. Az Európától alig néhány kilométerre 
délre húzódó parti láncnak, a Rífnek tudományos feltárása csak 1926-ban kez
dődött meg! De nem kevésbbé titokzatos annak a vadon országnak a népe! 
Már az ókorban barbároknak hívták őket, ma pedig ugyanannak a szónak más 
kiejtésével berbereknek. Hámita eredetű nép a berber, tehát rokona annak a 
népnek, amely a Nilus mentén a fáraók világbirodalmát alapította, de mindig 
erősen keveredett sémita vérrel. Fehérbőrű nép, de senkisem tudja, honnan 
származik. Sohasem alkotott egységes nemzetet, hanem vallási mozgalmak hol
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Tanger. A legrégibb település a Qibraltári szoros partján. A föníciaiak alapították, virágkorát a 
mórok uralma alatt élte. A XVII. század végén teljesen újjáépült. Ma Marokkó legforgalmasabb kikötője.

az egyik, hol a másik törzsi szövetséget juttatták uralomra, de tényleges hatal
muk sohasem terjedt ki teljesen arra a területre, amelyet az ókorban Mauritá
niának, később pedig Marokkónak neveztek el. A berber kabílok, azaz törzsek 
épen úgy fittyethánytak hajdanában a római Caesaroknak, mint ma a Fezben 
székelő marokkói szultánnak, aki csupán névlegesen ura országának. De az 
európai hódítónak is csak nagy üggyel-bajjal, a mindenre elszánt idegenlégió 
segítségével sikerült megvetnie lábát közöttük.

Ezzel szemben a berberek döntően befolyásolták a Pireneusi félsziget tör
ténetét. ők voltak a mórok, a középkorban nyolc évszázadon át urai a félsziget
nek. De Spanyolországot azóta is érdekli minden, ami Marokkóban történik. 
Már 1500 táján öt fegyenctelepet, ú. n. presidiot alapított a Ríf partján; a leg
fontosabb közöttük Ceuta és Melilla. Jelentéktelen kis megerősített kikötő mind 
a kettő. Uralmuk megszilárdítására a spanyolok 1859-ben háborút is indítottak 
a Rif törzsei ellen, de eredménytelenül. A partszegélyre való igényüket azonban 
sohasem adták fel. Nagy segítségükre volt az angol diplomácia, mindig támo
gatta őket a franciák marokkói terjeszkedésének ellensúlyozására. Mikor 
1904-ben titkos szerződéssel létrejött az angol-francia szövetség, a később 
,,entente” néven ismeretes hatalmi csoport magva, s Franciaország lemondott 
egyiptomi érdekeiről, Nagybritannia pedig marokkói érdekeiről, az angolok 
minden igyekezete odairányult, hogy Marokkónak Gibraltárral szembenfekvő 
partja, a Ríf, ne jusson francia kézre, hanem a spanyoloké legyen. Már 1906-ban 
az algecirasi értekezleten a spanyolok rendőri jogokat kaptak a Ríf nagyobb 
városaiban, 1912-ben pedig, a franciák marokkói hadjáratával egyidejűleg, 
katonailag is megszállották az egész Ríf területet. így vált ez a csonka hazánk
nál háromszorta nagyobb vidék csaknem egymillió lakosával névlegesen spanyol 
gyarmattá. Mert valóságban a spanyol helyőrségeknek állandó s a leggyakrab
ban sikertelen küzdelmet kellett folytatniuk a Ríf törzseivel. Ezek a harcok kü
lönösen a világháború után váltak ádázakká. Akkor lépett fel a Ríf területen 
egy igen tehetséges törzsfőnök: Abdelkrím, aki magát a nagy algíri szabadság
hős Abdelkader rokonának mondotta s sikerült a törzsek javarészét egyesítenie 
a spanyolok ellen. A mozgalom elfojtására 1919-ben a madridi kormány sereget
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küldött Marokkóba, de ezt 1921 júliusában óriási vereség érte: az Arruit hegyen 
Abdelkrím 20.000 spanyol katonát ejtett foglyul! A parancsnok, Silvestre tá
bornok, öngyilkos lett, Abdelkrím pedig a foglyokért olyan súlyos hadisarcot 
követelt és kapott Madridtól, hogy abból három évre fedezte hadikiadásait. De 
a spanyol fegyvereket később sem kísérte a hadiszerencse Marokkóban. 1923 
augusztusában ismét olyan súlyos vereséget szenvedtek, hogy emiatt Barcelo
nában katonai forradalom tört ki, s ez a barcelonai helyőrség parancsnokának 
Primo de Rivera tábornoknak katonai diktatúrájára vezetett. De ő sem tudott 
zöldágra vergődni Abdelkrímmel szemben mindaddig, míg az arab felkelővezér 
el nem követte azt a végzetes hibát, hogy európai módon felszerelt és kiképzett 
harcosaival a franciák ellen fordult. Csak az 1925 nyarán megkötött francia
spanyol szövetségnek sikerült együttes erővel legyőznie egy évvel később a 
vitéz és nem mindennapi képességekkel megáldott arab hőst. Abdelkrím, a ríf- 
kabil Napoleon Réunion szigetén eszi a száműzetés keserű kenyerét, de hazája, 
a Ríf megint a világ érdeklődésének középpontjába került. Onnan indult ki ez 
év július 18-án az a katonai felkelés, amely aztán méretekben és szörnyűsé
gekben minden eddigit felülmúló polgárháborúvá szélesedett ki a spanyol 
anyaországban.

Festői szépségű várost pillant meg az utas, ha az Atlanti óceánról a Föld
közi tengerre igyekvő hajójáról először látja meg Afrikát. Mindjárt a Gibraltári 
szoros bejáratánál, Hercules déli oszlopánál fekszik ez a városka, nemcsak 
Spanyol Marokkó, hanem az egész Marokkó legfontosabb kikötője: Tanger, 
vagy arab nevén Tandzsa. Rézsút szemben fekszik Gibraltárral; nem csoda, 
ha minden időben fontos kikötő volt. Virágkorát azonban a középkorban, a 
mórok uralma alatt élte; akkor élénk kereskedelmet bonyolított le Velencével. 
Az újkorban a portugáloké lett, utánuk rövid időre (1662—84) Katalin portu
gál hercegnő hozományaként az angoloké, akik Gibraltár meghódítása óta 
sohasem vették le szemüket róla. Saját birtokukba nem akarták venni, mert 
ezzel megsértették volna mind a marokkóiak, mind a spanyolok, mind pedig a 
szövetséges franciák érzékenységét. Ezért 1911-ben, amikor a franciák véd
nökségük alá vették Marokkót, Nagybritannia keresztülvitte, hogy Tangert nem
zetközi városnak nyilvánítsák. A város jogi helyzetének rendezése azonban csak 
a világháború után, 1924-ben történt meg az érdekelt hatalmak szerződésével, 
bár minden részletkérdést akkor sem tisztáztak. Ma Tanger mohammedán benn
szülöttei a marokkói szultán fennhatósága alá tartoznak, az idegen területek 
pedig önkormányzattal rendelkeznek. Törvényhozótestülete valóban nemzetközi, 
mert minden érdekelt nemzetiséget és vallást képvisel. Rendőrlegénysége benn
szülöttekből áll, rendőrfőnöke azonban spanyol. Ezt a kedvezményt fájdalom
díjul adták meg a spanyoloknak. Egyébként a spanyolok ma is maguknak kö
vetelik Tangert s ezért újra meg újra szőnyegre hozzák a város nemzetközi 
jogi helyzetének megvitatását. Ebben Olaszország is támogatja őket. Gibraltár 
urai, az angolok, természetesen továbbra is fenn akarják tartani Tanger nem
zetközi jellegét, Franciaország és más érdekelt hatalmak támogatásával.

Annyi bizonyos, hogy kevés földközitengeri kikötő érdemli meg jobban a 
„nemzetközi” jelzőt és jelleget, mint Tanger. Arabok építette falain belül szűk, 
kanyargós, meredek utcák vezetnek fel a mórok egykori, ma már düledező fel
legváráig. Tanger arab városa miben sem különbözik Marokkó egyéb városai
tól; ugyanaz a szenny, ugyanaz a nyomor mutatkozik benne. Egészen más 
Tanger tengerparti része; ez nemzetközi város a szó való értelmében. 80.000 
lélek lakja Tangert, de alig van nemzetisége és nyelve a világnak, amelyből 
nem akad közöttük mutatóba valaki. Nem is csodálatos ez, hiszen amióta nem
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zetközi város, mindenhonnan valósággal ellepték politikai menekültek, meg a 
csempészek is és mindazok a nemzetközi kalandorok, akiknek takargatni való
juk van. Valósággal bábeli zűrzavar uralkodik ott, az utcán Kelet és Nyugat 
minden nyelvét hallhatjuk. Jóformán minden keleti és nyugati országnak van 
Tangerben konzulátusa, külön postahivatala és külön bélyegei. A bélyeggyűj
tőknek igazi Eldorádója ez a kikötő; ott potom pénzért egyhelyben vásárolhat
ják meg a legkülönbözőbb országok bélyegeit.

Hercules oszlopai ma is ott őrködnek a viharverte óceán partján, a Föld
közi tenger bejáratánál. A brit Gibraltár és a nemzetközi Tanger a rendet, a 
békét jelentik az örökös nyugtalanság, a zendülések, a polgárháborúk közepette. 
A görög monda szerint Heraklesz csak úgy juthatott Napnyugat leányainak 
földjén, Heszperiszben a sóvárgott aranyalmákhoz, hogy előbb elpusztította 
Ladont, a fa tövében őrködő százfejű, undok szörnyeteget. Mikor jő el a mo
dern Heraklesz, hogy megszabadítsa Napnyugatot a bizalmatlanság és gyű
lölködés, az irigység és sóvárság, a politikai és gazdasági világválság modern 
százfejű szörnyetegétől? S ha majd megindulhat a békés munka, a természeti 
kincsek és erőforrások kiaknázása az aranyalmák napnyugati honában, akkor 
virrad meg csak igazán Hercules oszlopai fölött igazán azzá, amivé a felsőbb 
hatalmak rendelték: Kelet és Nyugat kapujává!

A H U SV É T  SZIGET FE L FE D E Z É SE .
Irta Matolay Tibor.

Jakob Roggeveen hollandus admirális 1721 elején, a „Holland-Nyugat- 
indiai Társaság” megbízásából, három külön e célra felszerelt vitorlással föld
körüli útra indult. A Csendes óceán déli részén, a „derék nyugati szelek” biro
dalmában járt a flotta, hogy felkeresse s a Társaság birtokába vegye „Terra 
Australist”, a merész hajósnépet s az élelmes kereskedőket egyaránt vonzó 
legendás déli kontinenst. Két évig tartó útja Batáviában ért véget, ahol hajóját, 
mert a konkurrens „Keletindiai Társaság” vizeire tévedt, elkobozták. A XVIII. 
század elején ugyanis a tengerek szabadsága még csak jámbor óhajtás volt. 
E két esztendő alatt Roggeveen számos felfedezéssel gazdagította a Csendes 
óceánról szóló földrajzi ismereteinket. A Számoa szigetek, a Paumotu vagy fran
ciásan Pomotu szigetcsoport s végül a távoli, magánosán álló Husvét sziget 
felfedezése emlékezetes útjához fűződik.

Lehetséges ugyan, hogy nem is ez a hollandus volt az első európai, aki a 
Husvét sziget meredek partvonulatát megpillantotta. 1687-ben a veszedelmes 
angol kalóz, Edward Davis, a délamerikai partok mentén kalandozva eljutott 
a Galápagos szigetekre s innen újra dél felé vette útját. A 27° d. sz. alatt, 
500 mértföldnyire a chilei partoktól, alacsony, homokos talajú szigetre bukkant
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s e sziget tőszomszédságában, attól mintegy 12 mértföldnyire, meredek szirt- 
vonulat ragadta meg figyelmét. Davis nagyobb szigetet sejtett e távoli 
partokban.

A régi hajósok helymeghatározásai megbízhatatlanok! A 27° d. sz. alatt, 
a chilei partoktól 500 mértföldnyire — nincsen semmiféle sziget. Ha a térképre 
pillantunk, valószínűnek kell tartanunk, hogy Davis a San Felix és San Antonio 
lapos, zátonyszerű szigeteit látta, ám az is lehet, hogy sokkal messzebb, a 
Sala y Gomez szigetek mellett hajózott el.

Roggeveen 35 évvel később járt erre s ez után a Davis föld után kutat- 
gatva kereste fel a Csendes óceán e távoli részét, s így akadt rá — merő vélet- 
ienségből — az óceán mélyén rejtőzködő kicsiny szigetre.

1722 április havának 6. napján, éppen Husvét vasárnapjának reggelén, 
pillantották meg a vezérhajó fedélzetéről a háromszögalakú sziget meredek, 
északi partját s a felfedezés napjáról, ,,az Úr dicsőséges feltámadásának örök 
emlékezetére” nevezték el Husvét szigetének. Egy álló hétig vesztegelt a három 
hajóból álló flotta a sziget mellett, de csak egy napon, április 10-én, engedte 
meg az időjárás a partraszállást s a sziget meglátogatását.

Minderről bőven tudósít az admirális hajónaplója. Ez a katonás szabatos
sággal, lelkiismeretes pontossággal megírt hajónapló több mint 100 évi lap
pangás után a múlt század harmincas éveiben került elő és 1838-ban a „Hollandi 
Tengerészeti Tudományos Társaság” ki is adta.

A hajónapló feljegyzéseit szerencsésen egészíti ki az egyik szemtanú, a 
mecklenburgi származású zsoldos, Carl Friedrich Behrens, 1738-ban Lipcsében 
kiadott munkája, a „Wohlversuchte Süd-Länder”, melyben színes tollal, ele
ven, jó előadásban számol be a Batáviában végződő „földkörüli” útról. Köny
vének XI. fejezete szól a Husvét szigetén tett látogatásról.

Akármilyen naivak ezek az első tudósítások, mégis nagy szolgálatot tesz
nek a tudományos kutatásnak a Husvét sziget rejtélyes műveltsége eredetének 
sokat vitatott kérdésében. Hiszen abból az időből valók, amikor a szigeten még 
élő volt a hit, romlatlanok voltak a népszokások, szájról szájra jártak az ősi 
mítoszok s a nagyszámú lakosság földi javakkal bőségesen ellátva, virágzó fal
vakban, békességben élt.

Roggeveen látogatása idején még fennálltak s vallásos tiszteletben része
sültek azok a hatalmas méretű, titokzatos arckifejezésü kőszobrok (1. kép), 
amelyek legnagyobbjai ma a földön hevernek s hosszúságuk a 20 métert is meg
haladja. Épségben övezték a sziget partjait — hasonlóan a nyaklánc gyöngyei
hez — a durván faragott kövekből összerótt temetkezési helyek is, az ,,ahu”-k, 
ahol a szigetlakok több napig tartó halotti torokat s megholt nagyjaik emlékére 
évenkint ismétődő ünnepeket ültek s amelyek ma rombadőlve tanúskodnak az 
egykor igen mélyen járó hitről.

A Rano-Raraku tágas kráterének tuffa bányáiban a szobrászok százai 
vésték, faragták, csiszolták az óriási szobrokat, s a kráter fenekén épült, ablak
talan kőházban böjtölt s imádkozott a „tangata manu”, a „madár-ember”. 
Hanga-Roa mellett még össze-összegyültek a „rongo-rongok”, a szi
get írástudói s a máig megfejtetlen, művészi szépségű írásjelekkel telerótt fa
táblákról (2. kép) énekelve olvasták „az ősi nagy szavakat”. Felhangzott a 
„he timo te ako-ako, he ako tena . . .”, a legrégibb szöveg, aminek eredetét vala
hol túl az óceánon kell keresni, a maláji-polinéziai népek közös bölcsőjében, 
Ázsia partján. És felhangzottak a „kohau” szövegek, melyek — mint valami 
polinéziai Iliász — a harcosokat és a harcot dicsőítették, az „ika” listák, a „ko
hau o te puré” imák és könyörgések, mert — még nem hangzott el az a végze-
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1. Óriási kőszobrok a Rano Raraku kráter oldalában.

2 Fa táblaszilánk a máig megfe j teden írásjelekkel .
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tes három szó, amivel a francia páter, Eugéne Eyraud, 1864-ben egy csapásra 
tönkre tette ezt az ősi kultúrát.

— „Incende, quod adorastí!”
— Gyújtsátok föl, amit imádtok! — s az engedelmes szigetlakó máglyát 

emelt a múltját, történelmét, irodalmát, költészetét, mitoszait, királyai, hősei, 
papjai, istenei nevét őrző fatáblák százaiból s műveltségével együtt odaveszett 
lelke üdvössége is, — amit pedig ez a fanatikus hittérítő minden áron meg 
akart menteni . . .

A Tahitiben székelő, művelt lelkű, tudós püspök alig menthetett meg né
hány fatáblát. Ez a néhány tábla szétszóródott a világ különféle múzeumaiban. 
A fanatizált rongo-rongo kaszt felbomlott, az írástudók szétszéledtek, iskolá
kat nem tartottak többé, sorban meg is haltak azok a vének, akik még ismerték 
az ősi írást. 1914-ben a híres Routledge expedíció valóban drámai körülmények 
között, egy agonizáló leprás aggastyán ajkáról leste el az írás titkának nyo
morúságos töredékeit.

A megmentett fatáblák fényképmásolatait tartották üvegesedő szeme elé 
s a pálinka öntött lelket sír szélén álló, kimerült szervezetébe. Az agg szeme fel- 
ragyogott s újra felhangzottak „az ősi nagy szavak” . . .  De már későn! A mo
tyogó beszédet nehezen értették meg a körötte állók s ez az utolsó írástudó 
hamarább költözött el rongo-rongo őseihez — semmint még Routledge asz- 
szonynak sikerült volna teljes fényt deríteni a világ legérdekesebb néprajzi pro
blémáját rejtegető husvétszigeti írásra.

Roggeveen, Behrens s az a 134 katona és tengerész, akik 1722-ben elő
ször tették lábukat a szigetre, nem is sejtették, hogy milyen érdekes földön jár
nak. Látták ugyan az egyik ahu szobrait, találkoztak a benszülöttek tömegével, 
megkóstolták a számukra készített s leveleken tálalt csirkesültet, a garmadával 
lábuk elé rakott banánt, édes burgonyát, tojást, halat és rákot, de alig mozdul
tak el a part közeléből. Az egyik főnök, a harcias Hotu-iti törzs feje, meghívta 
ugyan az isteni jövevényeket a sziget túlsó felén fekvő Tongarikibe, de a hol
landusok vihart sejtettek s nem mertek távol maradni a hajóktól. A hajónapló
ból kitűnik az is, hogy a benszülöttek cselvetésétől is tartottak.

Pár órás tartózkodás után el is hagyták a szigetet. így nem láthatták a 
Rano Raraku kráter óriási szobrait, nem jártak a szigetet több irányban is át
szelő, szobrokkal ékesített utakon, nem vehettek tudomást a sziget hitéletének 
középpontjában álló madárkultuszról sem. Nem látták az Orongo lapos szik
láiba vésett domborműveket (3. kép) és sejtelmük sem volt arról, hogy ezek az 
emberevő „vadak” — írnak, s írásuk évezredes múltat őriz . . .

Most pedig adjuk át a szót az idestova 200 esztendővel ezelőtt itt járt 
szemtanúnak, a hollandi admirális német zsoldosának, Carl Friederich 
Behrensnek!

*

„ .. . április havának 6-ik napján . . . végre felfedeztünk egy szigetet. .. 
melynek kerülete vagy 8 mértföld . .. Husvét ünnepének első napján pillantot
tuk meg tehát, aminek szerfölött megörültünk, lévén ez a nap a Mi Urunk di
csőséges feltámadásának napja s el is neveztük azon nyomban Husvét szigeté
nek .. .” (4. kép.)

„ . .. Afrikai gályánk a partok közelébe evezett s hírül hozta, hogy a szi
get igen termékenynek látszik s biztosan lakott föld is, mert több helyen is lát
tak rajt’ égnek szálló füstoszlopot. Másnap elindultunk a hajókkal s kikötő he-
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3. Dombormívü sziklaképek Orongo közelében.

lyet kerestünk s eközben az egyik benszülött apró csolnakjában ülve, a parttól 
mintegy 2 mértföldnyire elénk jött.

„Beemeltük hajónkra s mivel anyaszült meztelen volt, egy darab gyolcsba 
burkoltuk, korállokkal s más egyéb aprósággal ajándékoztuk meg, amit ő •— 
egy neki ajándékozott szárított hallal együtt — nyakába akasztott. Teste min
denféle mintázatokkal csinosan ki volt pingálva, bőre barna volt s hatalmas fül
cimpái válláig lógtak; bizonyosan a mongóliai mórok módjára ráaggatott sú
lyok növelték meg ily nagyra fülét. Hosszúra nyúlt, izmos, jó arcú, fürge test
alkatú legény volt, hangja és viselkedése kellemes. Egy pohár bort adtunk 
ennek a déli embernek, avagy a mi idegen vendégünknek, de ő •— bár elvette a 
poharat — tartalmát nem itta ki, hanem saját szeme közé loccsantotta, ami 
felett igen csak elcsodálkoztunk . . . Ezután ruhadarabokat húztunk vendégünkre 
s egy kalapot nyomtunk a feje búbjára, ám az indus igen ügyefogyottnak mu
tatkozott az öltözködésben. Ennivalóval is megkínáltuk, de a kanál, a villa meg 
a kés sehogysem illett kezébe.

„Miután elfogyasztotta az ennivalót, muzsikusaink mindenféle hangszeren 
játszani kezdtek s amikor kézen fogták az indust, táncra perdült s ugrándozni 
kezdett. Örültünk, hogy vendégünk jól érzi magát. . .  a neki szánt ajándékok
kal a partra tessékeltük azután, hadd mesélje el övéinek, hogyan bántunk vele. 
Nem szívesen vált meg tőlünk. Égnek emelte kezét s merőn a partokra szegezett 
pillantással hangosan felkiáltott. E szavakban tört ki:

— O dorroga! O dorroga!
Sehogyan sem akart sajkájába szállni, arra gondolt nyilván, hogy nálunk 

marad s majd mi visszük vissza a partra. Úgy hiszem, hogy kiáltó szavával 
istenéhez fordult, aminthogy későbben ennek az istennek számtalan bálvány
képét láttuk . ..
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„Egész éjjel a sziget közelében maradtunk, majd hajnalban délkeleti 
irányban egy öbölbe futottunk be s lehorgonyoztunk. A benszülöttek ezrével 
úszkáltak körülöttünk, egyesek apró csolnakokban s dereglyéken főtt és sült 
tyúkot, valamint sokféle gyökeret hoztak számunkra, míg a többiek a part szé
lén vadállatok módjára szaladgáltak fel és alá. Egy részük ugyan ötvenével, 
százával üldögélő csoportokban bámulta hajóinkat, egyrészt kíváncsiságból, 
mert soha még ilyet nem láttak, másrészt tudni szerették volna, mit is kereshe
tünk mi itt. Bálványaik előtt sorban tüzet gyújtottak, hogy áldozatot mutassa
nak be, vagy talán, hogy imádkozzanak. Aznap azonban még nem szánhat
tunk partra.

„Másnap hajnalban észrevettük s messziről meg is figyelhettük, hogy nap
keleti irányban a földre vetik magukat s több száz máglyát gyújtanak, ami bi
zonyosan az isteneik előtt bemutatott reggeli áldozatukat jelenthette. Felkészü
lődtünk a partraszállásra. Ám előbb tegnapelőtti vendégünk, sok más hozzá 
hasonló társával, váratlanul újra hajónkon termett s főtt tyúkokat s gyökereket 
hoztak számunkra. Volt közöttük egy, aki egészen fehér színű volt s fülét ököl- 
nyi nagyságú, fehérre festett fatuskó díszítette. Mert jámbor ábrázatú volt, a 
bálványisten szolgájának tartottuk. Véletlenségből meglőttük a csolnakban ülők 
egyikét, erre mindannyian a vízbe ugrottak, egyesek úszva menekültek a part 
felé, mások meg sietve tova eveztek a sajkákkal; nagy ijedelem és zavar támad
hatott köztük.

„Isten nevében s mintegy másfélszáz emberrel, kik között vegyesen akad
tak katonák és hajósok, partra szállottunk ezután; velünk tartott admirálisunk 
is s engem is kivezényeltek néhány emberem élén. Amikor partot értünk, ma
gam voltam az első, aki lábammal érintettem a sziget földjét. A benszülöttek 
oly sűrű rajokban nyüzsögtek köröttünk, hogy alig tudtunk soraikon átvergődni 
s erőszakkal kellett utat törnünk magunknak; egyesek arra vetemedtek, hogy 
fegyvereinkhez nyúlkáltak. Közibük lőttünk tehát, mire nagyon megijedtek és 
szétrebbentek, de csakhamar csoportokba verődve újra leültek; bár egyikük 
sem távozott tőlünk 10 lépésnél messzebb: nyilván azt hitték, hogy így már kí-

4. A Husvét- sziget délről.
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vül vannak fegyvereink ve
szélyén. Itt sokat lőttünk 
agyon közülök, az az ember 
is, aki a hajón vendégünk 
volt, a halottak között he
vert, ami igen nagy szomo
rúsággal töltött el bennün
ket; halottaikért csoportosan 
jöttek el s mindenféle gyü
mölcsből és növényi termé
kekből álló ajándékokat hoz
tak. Alig győztük azokat át
venni tőlük.

„Úrrá lett felettük az 
általános fejveszettség: bi
zony még kései unokáik 
is mesélni fognak majd ró
lunk s a velünk való talál
kozásról. Szokatlan ordíto- 
zásba fogtak, pálmaágakat, veres- és fehérszínű zászlókat hoztak, még az asz- 
szonyok s a gyermekek is hordták a mindenféle gyümölcsöt: indián fügét, nagy 
diókat, cukornádat, fűszereket, eleven, főtt és sült csirkéket; lábunk elé borul
tak, a zászlókat meglengették soraink előtt, térdencsűszva járultak színünk elé 
s a béke jeléül pálmaágat nyújtottak át; asszonyaikat is felkínálták, hogy vi
gyük őket a kunyhókba, vagy akár hajóinkra s bánjunk velők tetszésünk szerint.

„Mi azonban ujjal sem nyúltunk hozzájuk, ellenben megajándékoztuk 
őket egy vég színes vászonnal, ami vagy 50—60 rőfnyi lehetett, amit ők vagy 
százszor is lemértek ölszámra; korallokkal, apró tükrökkel is kedveskedtünk az 
asszonynépnek, amiből láthatták, hogy barátsággal vagyunk hozzájuk. Erre 
500-nál is több élő baromfit hoztak, amelyek a nálunk honosokhoz hasonlítot
tak, ezen felül hoztak még fehér és veres gyökereket, egy jó csomó burgonyát, 
amelynek íze a kenyérhez volt hasonló . . . majd néhány száz darab cukornádat, 
igen sok pisangot, vagy indián fügét, amely uborkanagyságú, arasznyi hosszú, 
ugyanolyan vastag is s a héja zöldszínű: ha lehámozzuk, fügéhez hasonló az íze, 
vagy édes, mint a méz. Egy fürtön 100 darab is van levele 2—3 láb széles 
s 6—8 láb hosszú. Őssziileink a paradicsomban, amikor az eredendő bűnt el
követték, ezekkel a levelekkel takarták el mezítelenségüket, mert Keleten és 
Nyugaton ez a legnagyobb s a legvastagabb levél.

„Némely madarakon kívül nem láttunk más állatot. . .  de lehet, hogy távo
labb a partoktól, a sziget mélyén akad másféle barom is, aminthogy a ben- 
szülöttek a disznóra is ráismertek, amidőn megpillantották hajóinkon.

„Ételüket agyagból vagy földből készült fazékban főzik. Úgy láttuk, hogy 
külön tanyákon élnek s a felosztott föld mindjárt a tanyák körül terül el. A há
zak hossza 40 és 60 láb között van, 6—8 lábnyi szélesek, cölöpökön nyúlnak 
ugyanilyen magasra, oldalukat agyaggal tapasztják ki s pálmalevelekkel 
födik be.

„Élelmüket — ahogy észrevettük — földmíveléssel szerzik: minden talp
alatnyi föld be volt ültetve s vígan zöldéit; földjeik akkurátusán, nyílegyenes 
táblákba kimérve, igen rendes művelés alatt állottak; éppen akkor, amikor ott 
jártunk ért be minden s esett a szüret ideje; a föld dúsan hozott, a fák gazda-

5. Gyík és hal idolok.
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gon teremtek, s biztosra veszem, hogyha alaposan átkutattuk volna a szigetet, 
még sok jó dologra bukkantunk volna, hiszen az esztendő legbővebben termő 
hónapjában tartózkodtunk a szigeten.

„Házaikban nem igen találtunk különösebb ingóságra, kivéve néhány fe
hér- és veresszínű takarót, amivel néhanapján testüket is beburkolják s ugyan
csak ezeken aludtak is; ha megérintettük ezeket a takarókat, fogásra olyanok 
voltak, mint a selyem, amiből arra kellett következtetnünk, hogy ismerik a 
szövőszéket s maguk szövik dolgaikat.

„A benszülöttek általában mindnyájan vidám kedélyűek, jól megtermettek, 
tagbaszakadtak, nem igen soványak s mégis fürge lábúak, barátságosak s kel
lemes viselkedésűek; alázatosak, de egyben igen nyúlszívűek is: mert a leg
többje, ha valami ajándékot hozott, csak ledobta a földre s olyan gyorsan isz- 
kolt el, ahogy csak a lába bírta. Színük barna volt, olyanforma, mint a spanyol, 
de találni köztük sötétebb bőrüeket s egész fehéreket is; ez utóbbiak közt egye
sek veresek voltak, mintha csak a Nap égette volna veresre bőrüket. Fülük 
olyan hosszú volt, hogy vállukra csüngött; egyesek fehér tüsköt hordtak cim- 
páikban különös ékszer gyanánt. Testük mindenféle madár és más csodaállat 
képével volt befestve, s egyik szebb volt, mint a másik. A nők nagyobbrészt 
vörösre kenték be arcukat s ez a veres szín sokkal élénkebb volt, mint amilyen 
színt valaha is láttunk eddig; nem tudjuk azonban, hogy miből készítik ezt a 
szépszínű festéket. A nők mindnyájan vörös- és fehérszínű kendőkbe voltak 
burkolva s mindegyik nádból vagy szalmából font kis kalapkát viselt. Leültek 
mellénk s levetkőztek: nevetgéltek ránk s igen kedvesek voltak; mások meg 
kunyhóikból integettek s hívtak is, hogy térjünk be hozzájuk.

„Azon a tájékon, ahol letelepedtünk, volt valami 20 házból álló falu; a 
lakosság a jelek szerint nem viselt fegyvert; úgy láttam, hogy szükség esetén 
egyedül isteneikre bízzák magukat s ezek az istenszobrok igen nagy számmal 
álltak a partok mentén; ezek előtt borultak le, ezekhez könyörögtek. A bálvá
nyok mind kőből voltak faragva, emberi formájuk volt, hosszú fülekkel s fejü
ket korona díszítette, de mesterre valló kéz faraghatta őket, ami felett igen csak 
csodálkoztunk. A bálványok körül. . . csupa faragott, fehér kőlap hevert.

„A férfiak egy részét papoknak néztem, mert a többieknél jobban tisztel
ték a bálványokat, a könyörgésben is sokkal buzgóbbnak mutatkoztak. A töb
biektől azért is jól meg lehetett őket különböztetni, mert tülökben nemcsak ha
talmas fehér tuskókat hordtak, hanem fejük is teljesen kopaszra volt nyírva . .. 
fehér és fekete toliakból álló föveget viseltek, s a tollak a gólyamadár tollára 
emlékeztettek.

„Miután közeledett az est, mindnyájan visszatértünk a hajókra abban a 
hitben, hogy másnap vagy harmadnap jobban átkutatjuk a sziget földjét. Nem 
igen vettük észre, hogy királyuk lett volna, mert csak annyi különbség volt köz
tük, hogy az éltesebbek fejét strucctollhoz hasonló tolldísz ékesítette s bot volt 
kezükben; láttuk azonban, hogy minden házban a legöregebb parancsol... 
Messziről egész erdőket láttunk s gondolom, hogy a szigeten igen jól el lehetne 
vetni a kenyérmagot, szőlőt is lehetne telepíteni s ilyenformán ez a sziget igen 
jó szolgálatot tehetne a déli földrész felfedezésére indított újabb vállalatoknak.

„Nyugati irányból vihar lepett meg, két vasmacskánk veszett oda s kény
telenek voltunk kihajózni a nyílt vízre, különben könnyen megtörténhetett volna, 
hogy mindhárom hajónk partra vetődik s mi is e sziget lakosai lettünk volna. 
Sokszor gondoltam később erre s eszembe ötlött, hogyha csakugyan megesett 
volna velünk ilyesmi, a dolgok alakulása szerint igen könnyen keresztényi hitre 
téríthettük volna a sziget lakosait. . .”
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A nagyobb európai államok közül csak Ausztria és Magyarország nem 
folytatott gyarmati politikát. Kevesen tudják, hogy mégis volt gyarmatunk a 
földkerekség egyik legérdekesebb pontján, Pekingtől nem messze, a Pei-ho mel
lett épült milliós városban, Tjen-Cin-ben.

A boxer-lázadás leverése után az európai nagyhatalmak és Japán hadi
kárpótlást követeltek Kínától. Biztosítékul lefoglalták Tjen-Cin-t és békés 
egyetértéssel úgynevezett „settlement“-ekre (településekre) osztották. Nehéz 
elhinni, de most mi is szemfülesek voltunk. Igen előkelő helyen, a város szívé
ben hasítottunk ki magunknak egy jókora közös területet.

Ezen a talpalatnyi földön bebizonyítottuk, hogy kitűnően tudnánk gyarma
tosítani. Sajnos, hiába bizonyítottuk be. Hiába épített a Hotung osztrák-magyar 
vállalat nagyszerű vásár- 
csarnokot, hiába dicseked
hettünk azzal, hogy a mi 
munkánk gyümölcse a 
Mennyei birodalom legna
gyobb kínai színháza, hiába 
áldoztunk a folyón átvezető 
nagy forgó vashídra, Bu
dapestre és Bécsre emlé
keztető bérpalotákkal sze
gélyezett utakra, rendre, 
nyugalomra és eredmé
nyekre, elvettek tőlünk 
mindent. Lesújtott ránk 
Buddha bosszúja. Megto
rolta a bűnt, amit azzal kö
vettünk el, hogy megboly
gattuk több évszázados 
nyugalmát: kilakoltattuk
egyik szentélyéből, egy 
egész esztendeig fűtöttünk 
fából faragott roppant tes
tével és betetőzésül mat
rózkaszárnyát helyeztünk 
el ősi otthonában. Még az 
sem mentett meg bennün
ket, hogy háború volt és 
hogy a Pekingben élő ide
genek a forró nyarat rend
szerint a város környékén 
emelkedő hűvös templo
mokban töltötték, úgy ad
ták bérbe ezeket a sajátsá
gos épületeket, mintha egy
szerű nyaralók lettek volna. A bruxelTesl Magyar Ház.
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Tetszetős egyenruhájú, piros lófarokkal díszített kúpos szalmakalapot 
hordó kínai rendőreink csak a legritkább esetben igazíthattak útba egy-egy 
újonnan érkező gyarmatos uraságot. A XIX. század végéig ugyanis alig-alig 
vándorolt ki valaki a Monarchiából. Nem vándoroltak ki azért, mert nem volt 
igazán megfelelő területünk, mert általános jómódban éltünk és mert a magyar 
ember szívvel-lélekkel azt vallotta: Extra Hungáriám non est vita.-.  Hiába 
hangoztatta Eötvös József báró: „Valamely nemzet haladásának előfeltétele a 
többi nemzetekkel való érinkezés.“

A gyarmatokkal rendelkező nagy és kis államokban már évszázadok óta 
folyik a kivándorlás. A többi nemzet vállalkozó szellemű munkakeresőinek 
kezébe a gőzhajójáratok rendszeresítése nyomta a vándorbotot.

Az új hazát és a pénz bálványát keresők száma az évek múlásával állan
dóan növekedett. A tejjel-mézzel folyó Kánaánba, az Egyesült Államok ígéret
földjére igyekeztek elsősorban.

Magyarországon a múlt század végén indult meg ez a nemzet erejét
apasztó mozgalom, pedig 
ebben az időben és folyta
tólagosan a világháború 
kitöréséig a munkanélküli
ség még szinte ismeretlen 
fogalom volt. Hogy mégis 
oly sokan hagyták el az or
szágot, annak a csábító 
példa, a könnyű vagyon
szerzés ábrándja és az a 
körülmény volt az indító
oka, hogy teljesen szaba
don mehetett el mindenki 
oda, ahová akart.

A new-yorki Kossuth szobor.

1914-től 1918-ig a vi
lágháború forgószele so
dorta szét a magyarság 
százezreit. Lehetetlenség 
pontosan megállapítani, há
nyán maradtak idegenben. 
Azok közül, akik visszatér
tek, nagyon-nagyon sokan 
előbb végigszenvedték az 
ország feldarabolását, a 
forradalmak zivatarait és a 
gazdasági összeomlás csa
pásait, aztán megint elin
dultak. Különösen a meg
szállott területeknek mon
dott búcsút megszámlálha
tatlan sokaság. Lelkiisme
retlen ügynökök elképesztő 
trükkfelvételeket mutogatva 
mesék légvárait festeget- 
ték a jóhiszemű tájékozat-
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lanok elé. Ennek a mesterkedésnek köszönhető, hogy olyanok is elhagyták az 
országot, akiknek bizony nem kellett volna.

Számtalanszor megtörtént már, hogy kiözönlött az üldöző vagy az üldö
zött magyarság a Kárpátok végvárai mögül, annyi magyar azonban, mint az 
utolsó négy évtizedben, még nem szakadt el szülőföldjétől.

Az Ígéret földjének partjaira csak nagyon kevesen jutottak el később, tör
ténelmünk egyik legszomorúbb fejezetének szereplői közül. A kvóta gátja 
Canada és Délamerika szabad kikötőibe terelte az ismeretlen életek parányi 
sajkáit.

Akiket Canadába vetett a sors, kevés kivétellel elérték céljukat- A földmű
ves bevándorlók 92%-a keményen megvetette lábát. Igen sokan családjukat 
is kivitték. Délamerikában — éppen ellenkezőleg —- kevesen boldogultak. 
1929-ben Argentínában például a 90%-ban őstermelő magyarság 95%-a nap
számos volt! (Jellemző, hogy 90% a megszállott területekről került ide.)

Szomorú, hogy kudarcot vallott Délamerikában a magyar élniakarás. 
Argetina kormányának eb
ben az időben éppen az 
volt a legfőbb gondja, hogy 
parlagon heverő roppant 
területeit őstermelő beván
dorlókkal benépesítse és 
rendszeresen megműveltes- 
se. Hogy célját elérje, rend
kívül kedvező feltételekkel 
adott földet minden jelent
kezőnek, természetesen 
megfelelő biztosíték ellené
ben.

Az ország lakosságá
nak legjelentősebb rétege a 
túlnyomó részben olasz 
csakaréró (farmer). 100— 
200 holddal kezdték az új 
életet és már néhány jó.ter
més után birtokot vásárol
tak, pedig az olasz sokkal 
igényesebb volt, mint a 
magyar. A kenyeret péknél 
vették, a drága makarónit 
fogyasztották, nem volt 
konyhakertjük és nem tar
tottak tehenet (noha Ar
gentínában még istállóra 
sincs szükség), zsír helyett 
olajjal főztek, mégis szépen 
gyarapodtak.

A világháború után 
Németország elvesztett 
gyarmatainak pótlására, 
gazdasági életének föllen- Joungstown, Ohio: a magyar református egyház temploma és az 

iskola épülete.
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dítésére, és — különösen később — a munkanélküliek nagy számának csökken
tésére őstermelő Siedlungokat étesített Délamerikában. A gépeket az anyaor
szágból hozatták, a nyerstermények megfelelő részét hazaküldék a hatalmas, 
szervezett tömegekben élő német kivándorlók. Sok embernek adott így kenyeret 
a föllendülő kereskedelem és ipar.

A' szegény, tájékozatlan magyar vándorokat nem fogadták ölelő testvér
karok. Rendszerint pénzük is elfogyott, amikorra megérkeztek. Uruguay fő
városában, Montevideóban, a Bevándorlók Otthonában húzódtak meg addig, 
amíg elhelyezkedtek. Ágyat és élelmet kaptak. Argentina fővárosában, Buenos 
Airesben, az Immingrans depóban, az állam menedékhelyén részesültek ingye
nes ellátásban — öt napig. Aztán, ha kedvezett a szerencse, az ország belse
jébe szállították őket, az első alkalommal teljesen ingyenesen. Ez a kedvez
mény azonban alig-alig jeíentett segítséget, mert a munka számtalan esetben 
csak néhány hétig tartott, amikor pedig befejeződött, teljesen magukra marad
tak honfitársaink. Mivel nem beszélték, a legtöbbször még csak nem is törték 
a spanyol nyelvet, a legalsóbbrendű munkákat kellett elvállaniuk- A 90%-os

őstermelő többség ilyen kö
rülmények között nem tu
dott gyökeret verni a váro
sokban. Elégedetlenek let
tek; a gyanús társaság, a 
rossz levegő megmérgezte 
szegényeket és lassan-las- 
san még a megszokott sze
rény igények kielégítésére 
sem volt elegendő a napi 
3—5 peso kereset.

A mesterembereknek 
és az iparos szakmunká
soknak valóságos élethalál
harcot kellett vívniuk, a leg
keserűbb meglepetés mégis 
a szellemi munkásokra várt. 
Oklevelük érvényét veszí
tette. Spanyol nyelven kel
lett volna minden vizsgát 
megismételniök. Ez még 
talán sikerült volna vala
hogy, ha nem kívánják 
egész vagyonok feláldozá
sát. Az orvosi diploma 
megszerzése több mint
10.000, a gyógyszerészi
8.000, a mérnöki pedig kö
rülbelül 5.000 P-be ke'rült.

Felelőtlen elemek azt 
híresztelték itthon, hogy 
rabszolgaként bánnak Ar
gentínában a magyarokkal. 
A valóság ezzel szemben 
az, hogy DélamerikánakA los-angelesi Magyar Ház székely kapuja.
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A kaposvári (Canada) templom.

ebben a fejlődő államában kitűnő volt a közbiztonság, az őslakosság pedig 
minden tekintetben jóindulatúnak, vendégszeretőnek bizonyult. Hogy csak az 
őstermelő elemeket látták szívesen, érthető, mert Délamerika egyetlen országa 
sem iparos állam. Arról pedig, hogy honfitársaink a kedvező körülmények 
ellenére sem boldogultak, nem sokat tehettek. Uruguay a Föld egyik legegész
ségesebb országa, de Chile és Argentina sem sokkal marad el mögötte, sőt 
a Pampa Central, Cordoba, San Luis, Rio Negro, Santa Fé és Chubut egyes 
részein a termelésnek ugyanazt az ágát űzik, mint nálunk. Ha a kivándorló 
magyarság idejében szervezkedik, ha összefog, legalább olyan jól boldogult 
volna, mint az olaszok, vagy a lengyelek. Itt igazán valónak bizonyult, hogy a 
magyar keresi, a német megszolgálja (verdienen), az amerikai pedig csinálja 
a pénzt (to make money).

Chilében sokkal kedvezőbbek voltak a megtelepedés lehetőségei- Különö
sen a földműveseknek, okleveles gazdáknak, bádogosoknak, orvosoknak és mér
nököknek kedvezett a szerencse.

Délamerikában sínylődő honfitársainkat valósággal a szerencse kegyelt
jeinek kell tartanunk, ha Cuba hajósaira gondolunk. Sokan ugyanis nem tudtak 
lemondani arról a reményről, hogy bejussanak a könnyű meggazdagodás ho
nába, az Egyesült Államokba. A minden hájjal megkent ügynökök körültekintő 
szimatolás után azzal kecsegtették a makacs álmodozókat, hogy Cuba szigeté
ről már eljuthatnak álmaik honába csekély 200—300 dollárért. És a szeren
csétlenek hittek az álnok beszédnek. Aki pénz nélkül érkezett, megrekedt. Aki
nek még volt egy kis tőkéje, azt embercsempésző banditák ügynökei vagy 
azonnal kifosztották, vagy két-három napos hajózás után olyan szigetekre 
tették ki, amelyek dagálykor több méteres víz alá merülnek. És hálát adhatott 
az Egek Urának, aki puszta életét megmenthette.

1920-tól 1929-ig 22.000 magyar érkezett Cuba földjére. Ki tudja hányán 
pusztultak el közülük . . .

A keservesen csalódott, lerongyolódott emberek végre ráeszméltek arra, 
hogy nem volt semmi értelme tengerentúlra költözni. Lassan-lassan hátat fordí-
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tottak az Újvilágnak és megindultak visszafelé. Út
közben aztán megtorpantak, mert fölfedezték Francia- 
országot.

Franciaország ebben az időben már úgy-ahogy 
kiheverte a világháborút és kezdett talpraállni. A gaz
dasági élet helyreállítása azonban csak úgy volt lehet
séges, ha a roppant vérveszteséget pótolni tudják. A 
rettenetes küzdelem romjait az ország idegen munkás
tömegek nélkül képtelen lett volna felépíteni; a győ
zelemért több százezer nyomorékkal, másfélmillió ha
lottal, töméntelen adóssággal és néhány elpusztult me
gyével fizettek. A visszavonuló magyarság ilyen kö
rülmények között éppen kapóra jött és marasztalásra 
is talált ezen a dúsgazdag földön. így kerültek ma
gyarjaink Északfranciaországba és Elszászba, Rou
baix és Lille textiltelepeire, a Délvidék selyemgyá
raiba, Páris gépkocsiüzemeibe és különböző iparte
lepeire.

Néhány év alatt tízezrekre növekedett a magyar
ság száma Franciaországban, de sokan mentek a fran
cia gyarmatokra és Európa többi országaiba is. Elju
tott a sorsüldözött magyarság a földkerekség minden 
pontjára: honfitársakra bukkanunk Capetown-ban, 
Quitoban, Honkongban, Addisz Abebában, Marokkó
ban, a hollandus gyarmatokon és olyan helyeken is, 
ahol azelőtt hírmondója sem akadt magyar embernek.

A Magyarok Világkongresszusának Állandó Szer
vezeti Irodája kimutatta, hogy 1936-ban 1,612.100 
magyar él idegen államok területén. A megszállott or
szágrészeken 3,500.000, Csonka-Magyarországon pe
dig a legutolsó népszámlálás szerint 1930-ban 
8,001.112 magvar él, illetőleg élt, a magyarság teljes 
létszáma tehát 13,113.212.

Ez az összeg nagyon óvatos számítás eredmé
nye. Az egyes államok hivatalos statisztikája ugyanis 
a születés helye szerint csoportosítja a kisebbségeket 
és így rengeteg magyart soroztak már az utódállamok 
kivándorlói közé. A magyarságnak tehát, ha a termé
szetes szaporodást nem is vesszük figyelembe, 
46.6%-a (kb. 7 millió!) a csonkaország, 23.3%-a 
(kb. 3.5 millió!) Nagymagyarország határain kívül él.

Az idegenben küzdő rendkívül nagyszámú ma
gyarság megszervezésére hosszú időn keresztül saj
nos nem történt semmi. 1929 május 30-a azonban cso

dálatos esemény tanúja lett. Nemzetgyűlést tartott Buffalóban a legnagyobb 
számban együtt élő amerikai magyarság. 272 egyesület, 87 egyház és 41 sajó- 
szervezet egymillió magyar testvéri szövetségét valósította meg. 1929 augusz
tus 22-én Budapesten gyűlt össze világkongresszusra 172 magyar egyesület 
365 megbízottja. 54 előadás és 117 határozati javaslat elhangzása után meg
alapították a Magyarok Világkongresszusának Állandó Szervezeti Irodáját. 

Az Iroda immár nyolcadik esztendeje folytatja áldásos működését. Nem

A buenos-airesi Magyar Ház.
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politizál, mert csak az az egyetlen célja, hogy megtartsa a magyarokat a ma
gyarság számára. 70 külföldi magyar lap és 1500 egyesület beküldött adatai 
segítségével figyelemmel kíséri az eseményeket, és ennek megfelelően segítsé
get, tanácsot, támogatást nyújt, áldozatok árán is, felekezeti és társadalmi 
különbség nélkül.

Rendkívül nagyfontosságú ennek a szervezetnek a működése. Az idegenben 
élő magyarság megfelelő irányítással igen sokat segíthet a csonkaországnak 
gazdasági és revíziós küzdelmeiben. Minden jóindulatú magyar (sajnos vannak 
rosszindulatúak is) valóságos előharcosa az ország ügyeinek. Már eddig is 
kivették részüket a nemzetépítés munkájából. Elegendő, ha csak az idegen 
valutákból felépülő házak ezreire gondolunk. Ezzel szemben az ország hatalma 
és tekintélye kellő szervezettséggel nagyon sokat segíthet idegenbe szakadt 
véreinken. De az ország nem is mondott le soha kivándorlóiról. Az 1909. évi
2. te. 1. §-a így szól: Kivándorlónak tekintendő az, aki tartós kereset céljából 
külföldre távozik. A ,,tartós“ szó világosan mutatja, hogy a kivándorlót nem 
tekintette soha véglegesen távozónak a hivatalos vélemény.

Hogy a jól megszervezett kivándorlók mennyit javíthatnak hazájuk sorsán, 
az ír szabadság kivívása mutatja. Csak azért boldogult a maroknyi nép a 
hatalmas Angliával szemben, mert fiai Északamerikában és főleg Argentínában 
gazdag telepesek lettek és mert a hazaszeretet soha nem veszett ki belőlük. 
A szétszórt csehek szívós és hajthatatlan összetartásának gyümölcse a pittsburgi 
egyezmény, végeredményben a szabad cseh állam megszületése. Napjainkban 
az olaszok, a németek, a lengyelek és a japániak világhírű szervezetei fordí
tanak nagy gondot kivándorlóinkra, különösen a második nemzedékre.

A kivándorló első nemzedék nem vész el hazája számára, mert rászorul 
honfitársai támogatására. A második nemzedék csak szüleivel kapcsolódik a 
közösségbe, mert már harmonikusan beilleszkedett az idegen kultúra keretébe. 
Ha aztán elfelejti ősei nyelvét, örökre elvész népe számára. így lett Ajtósi Antal 
fia Nürnbergben Dürer Albert és a németek legnagyobb művésze.

A buffalói nemzetgyűlésen kimondották, hogy a magyar nyelv védelme 
terén a leghatározottabb eszközöknek a nemzetgyűlés a magyar iskolákat 
ismeri el. — A nemzetgyűlés tehát minden erejével sürgeti és buzdítja a magyar 
szülőket, hogy legfontosabb faji kötelességüknek tartsák gyermekeiknek a 
magyar iskolákba való járatását.-

Az Egyesült Államokban szombaton délután szünetel a tanítás. A magyar 
gyerekek azonban nem pihennek. Magyar iskolákba mennek. A hiányzó vallás- 
oktatást pedig még külön vasárnapi iskolák segítségével pótolják.

A határozat és a határozat végrehajtása bizonyítja, hogy az amerikai 
magyarság nemcsak tudja, mit jelent a magyar nyelv megőrzése, hanem meg is 
akarja őrizni, fenn is akarja tartani a magyar kultúrával a szoros kapcsolatot, 
annál is inkább, mert ezzel a hazafiúi kötelességükkel a legkisebb mértékben 
sem szegik meg a befogadó állammal szemben gyakorolt köteles hűséget.

Az iskolába járó apróságok fogják tovább folytatni apáik és anyáik küz
delmét túl az óceánon és szerte a világon, második hazájukban, ahol nagyszerű 
emlékei vannak már a magyarság életerejének, összetartásának és értékének.



AZ EM BE R ISÉ G  E L T E R JE D É SE  A FÖLD  
FEL SZ ÍN ÉN .
Irta Pécsi Albert dr.
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Elemi csapás idején, amikor egy-egy földregés, vulkáni kitörés, orkán, 
árvíz, vagy egyéb elháríthatatlan katasztrófa az emberek százait, ezreit pusz
títja el, gyakran fölmerül az a kérdés, hogy miért is telepedtek le népek, milliós 
tömegek ilyen veszélyes helyeken? A felelet igen egyszerű: Nem áll valami 
nagy választék rendelkezésünkre.

A Föld felülete tényleg olyan nagy, hogy feljogosít bennünket az előbbi 
kérdés fölvetésére. Csakhogy ennek a hatalmas területnek majdnem három
negyed része tenger, csupán egy jó negyede szárazföld. A halászok és hajósok 
számát a pillanatnyi utazó közönséggel együtt mindössze pár millióra becsül
hetjük, ami más szóval azt jelenti, hogy az emberiségnek legalább 98%-a a 
szárazföldeken lakik.

A szárazföldnek csaknem egyharmad részét sivatagok, hó- és jégmezők és 
egyéb teljesen terméketlen területek borítják. Majdnem ugyanannyi helyet fog
lalnak el az erdők, amelyek kevés embernek nyújtanak megélhetést még a mér
sékelt földövön is, még inkább a forró vagy nagyon hűvös vidékeken. A hátra
levő egyharmadnak a fele száraz, fátlan füves pusztaság, amely csak legelte
tésre alkalmas és nem sokkal több embert tart el, mint az erdőségek. Marad 
a művelt földek részére a szárazföldeknek egyhatoda, pontosan 18%-a, ami 
az egész földfelület jó 5%-ának felel meg.

Ez az 5, illetve 18% háromszorosa Európának és még ez is igen külön
böző értékű földekből áll és nagyon egyenlőtlenül van benépesítve.

Maga Európa az emberiség egynegyed részének ad hajlékot, de nem látja 
el őket elegendő táplálékkal. A második negyedrész valamivel kisebb területen: 
Keletázsiában, vagyis Kínában és Japánban van összezsúfolva. Kínához itt 
nem számítjuk hozzá a vele lazán összefüggő melléktartományokat, amelyek a 
birodalom területének nagyobbik felét, de lakosságának tizedrészét sem foglal
ják magukba. Keletázsia szintén kevesebbet termel, mint amennyit fogyaszt 
és ha kisebb a behozatala mint Európáé, annak oka csak a szegénység. Az 
emberiség harmadik negyedrészét Keletindia foglalja magában. Területe ugyan 
ennek sem nagyobb mint az előbbieké, de nyersterményekből némi kivitele is 
van. Itt sem a bőség a kivitel forrása, hanem a lakosság lefokozott igényei, 
amihez hozzájárul még az éghajlat is. Fűtésre nincs szükség, ruhára is keveset 
kell költeniük és még élelemből is kevesebbet fogyaszt az ember melegben, mint 
hidegben.

A földkerekség összes többi részeire az emberiségnek mindössze egy
negyede jut. Ennek az egynegyednek egynegyede, az egész népességnek egy 
tizenhatoda az Amerikai Egyesült Államok lakossága. Európával egyenlő ki
terjedésű, de sokkal gazdagabb területen negyedannyi népesség dúslakodik itt 
a földi javakban. Ez az egyetlen nagy ország — bátran mondhatjuk világrész
nek is —, amely majdnem minden cikkből többet termel, mint amennyit fo
gyaszt, ahol az életszínvonal, legalább anyagiakban, az európait is messze túl
haladja és amely áruival elárasztja az egész földkerekséget. Módjában állna 
úgy termelését, mint lakosainak számát megsokszorozni, de jelenleg nem tartja 
célszerűnek és inkább korlátozásokhoz folyamodik.
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Az Egyesült Államok Amerika területének negyedrészét, lakosságának 
felét foglalják magukban. Az Unió határain kívül nagyobbszerű néptömörülést 
nem találunk Amerika egész szárazföldjén.

Középafrikában van még egy népességi góc, amelynek létszáma meg
közelíti a százmilliót, de ez menyiségileg is, minőségileg pedig még inkább 
messze elmarad az előbbiek mögött.

Előázsiában, az emberiség bölcsőjében, Európa kétharmadával felérő terü
leten kisebb a lakosság száma, mint Németországban. Észak- és Belsőázsia, a 
Szahara, Ausztrália, Canada egyenkint Európa-nagyságú területek, de népes
ségük alig haladja meg Londonét, még kevésbbé New Yorkét. Érdemes sorra- 
venni őket; látni fogjuk, hogy nem minden esetben a Természet a hibás, hanem 
gyakran közrejátszik az emberi irigység, féltékenység, más esetekben a műve- 
letlenség, tehetetlenség is.

A Föld népsűrüségi térképe. (A jelzések számadatai km2-re vonatkoznak.)

Északázsia, más néven Szibíria Európánál jóval nagyobb terület. Északi 
szegélye hasznavehetetlen fagyos mocsár, tundra, de ennek kiterjedése nem 
sokkal nagyobb mint Európa terméketlen földjeié. Erdőségei csaknem Európa- 
nagyságú területet borítanak be. Fái igen becsesek és kitermelésük sem ütköz
nék különösebb nehézségekbe, mert a felszín nagy része sík vagy enyhe lej
tésű dombság; a magas és meredek hegységek nem sok helyet foglalnak el. 
Országnyi területeken kevés faféleség fordul elő, úgyhogy az értékesítés szem
pontjából fontos összeválogatás is könnyen elvégezhető. A hasznosításnak 
mégis csaknem leküzdhetetlen akadályai vannak: a fogyasztó piacok többezer 
kilométeres távolsága, a közlekedés hiányossága, a zord éghajlat, a gyér lakos
ság. A nagy folyók a Jeges tengerbe vagy az ugyancsak fagyos Ohocki tengerbe 
ömlenek és az év nagyobbik részében a jég lehetetlenné teszi a hajózást. Az 
orosz kormány nagyszerű expediciójainak még nem sikerült a Jeges tengeren 
nyári hajóútat sem találni. Az egyetlen vasútvonal képtelen olyan tömegű árut 
szállítani, amely az óriási készletnek számbavehető részét piacra tudná vetni. 
A prémvadászat sem érte el azt a fokot, amit a canadai. Az ország déli szegélye 
alkalmas a búzatermelésre, de a lakosság gyér és még messze van attól a mű
veltségi színvonaltól, amely Északamerikának lehetővé tette, hogy gépi erővel
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hatalmas területeket vonjon művelés alá. A hírhedt hideg és hosszú telek nem 
nagyon csábítják ide a lakosságot, amely az ugyancsak elég ritka népességű 
anyaországból egészítődik ki. Ha azonban Keleteurópa is tűlnépesednék, vagy 
Keletázsia szerét ejthetné, hogy népfölöslegét ide levezethesse, Szibíria még sok 
milliónyi lakosságnak adhatna kenyeret.

Nem sokkal kedvezőbb a helyzet Belsőázsiában sem. Majdnem a felét 
egészen hasznavehetetlen sivatagok borítják. Nagyrészük még hozzá magas 
fekvésű is, éghajlatuk zordsága alig marad el a szibíriai mögött és a közleke
dés elé csaknem áthághatatlan akadályokat állítanak. Tibet völgyei olyan ma
gasságban fekszenek, mint az Alpok csúcsai, Keletturkesztán és Mongolia 
nagyobbik fele is magasabb, mint a Mátra. Nyugatturkesztán legalább alföld, 
de ennek is több mint harmadrésze sivatag. Belsőázsiának jobbik fele száraz, 
fátlan, füves pusztaság, amelyet csak legeltetésre, nomád állattenyésztésre hasz
nálnak. Ilyen helyeken, ilyen gazdálkodás mellett sűrű lakosság nem tud meg
élni. Földművelés csak a hegységek mélyebb, nedvesebb völgyeiben, az alföldi 
folyók mentén, hosszú sávalakú oázisokon nyújt megélhetést. Az oroszok 
nagy érdemeket szereztek a színvonal emelésében, de még mindig igen sok 
tennivaló van hátra. Azonban még amerikai színvonalú gazdálkodás sem bizto
síthatna ezen az Európa-nagyságú területen a túlnépesedett világrészekéhez 
hasonló tömegek számára megélhetést.

A Szahara sem értékesebb terület, mint Észak- vagy Belsőázsia. A száraz
ság itt is kiöli az életet és a forróság talán még elviselhetetlenebb, mint amott 
a hideg. Nagyszerű teljesítmény volt a mesterséges oázisok létesítése ártézi 
kutak segítségével Algir déli határvidékén, de korántsem olyan terjeszkedés, 
amely több milliós tömegeknek nyújtana megélhetést. Komoly reményeket a 
Szahara jövőbeli termeléséhez a tudomány mai állása szerint nem fűzhetünk. 
Mindössze a közlekedést akadályozza, kevésbbé mint Ázsia hasonló kiterjedésű 
terméketlen vidékei, mert legnagyobb része sík és magaslatai is többnyire enyhe 
lejtésűek, végül mert műveltebb államok tartják birtokukban.

A néptelen területek közül kétségtelenül a legértékesebb Canada. Északi 
fagyos vidékei nagyobb kiterjedésűek, mint Szibíriáéi és magas hegységek is 
több helyet foglalnak el itt, mint amott. Dús erdőségei azonban a legnagyobb 
és leggazdagabb fogyasztó piac közvetlen közelében: az Egyesült Államok 
északi határán, Amerika legsűrűbben lakott részeinek szomszédságában fek
szenek. A kihasználás olyan méreteket öltött, hogy már korlátozásokra van 
szükség. A prémvadászat már az állattenyésztés színvonalára kezd emelkedni. 
A déli részeken keleten a tejgazdaság, a középen nyugat felé a búzatermelés 
öltött hatalmas méreteket. A további fejlődésnek a fogyasztás elégtelensége 
szab határokat. Részben a gazdasági válság, részben a gépművelés haladása 
indíthatta a canadai kormányt arra az elhatározásra, hogy újabban már a brit 
alattvalók bevándorlását is megszorításoknak veti alá. Pedig Canada mostani 
állapotában is el tudná tartani jelenlegi tízmilliós népeségének sokszorosát. 
Gabonatermő földjeinek kiterjedése meghaladja Németországét, erdőségeié 
egész Európáét. Az értékesítés lehetőségei hatalmasak. Belvízi- és vasútháló
zata nagyobb, mint bármely európai államé, gépkocsiparkját is csak az Unió, 
Franciaország és Nagybritannia múlja felül. Az Atlanti és a Csendes óceán 
mellett az utóbbi években a Hudson öblöt is közlekedésének szolgálatába állí
totta. Az Unió szomszédsága és a vele fönntartott s gondosan ápolt testvéries 
jó viszony mellett nagy előnyt jelent a Brit birodalomhoz való tartozás. A szép 
jelen után még fényesebb jövő várhat Canadára. Meg kell azonban jegyeznünk,
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hogy lakóhelynek Canada korántsem olyan vonzó mint Európa. A kilenc hóna
pos telek nem nagyon csábítják ide az óvilág lakosságát.

Ausztráliának északi fele a forró földövön fekszik és még mérsékeltövi 
felének is jelentékeny része sivatag. Sok a száraz pusztasága, amit legelőként 
jól ki lehet használni, kivált amióta ártézi kútfúrásokkal a sivatag kiterjedését 
érezhetően csökkentették. Délkeleti szögletében félannyi búzát termel mint 
Canada. Úgy az értékesítésnek, mint a benépesítésnek nagy akadálya az Euró
pától való távolság. Kiválóan alkalmas volna ez a gyéren lakott világrész Kelet- 
ázsia népfölöslegének levezetésére, de az angol eredetű lakosság nem akar a 
sárga néptengerben elveszni és szigorúan elzárkózik úgy a japáni, mint a kínai 
bevándorlás elől. Az európaiak közül is csak a briteket látták szívesen, a mai 
gazdasági válságban már azokat sem. A további fejlődés természeti lehetőségei 
talán még nagyobbak, mint Canadában, de az elszigeteltség és az elzárkózás 
súlyos akadályokat gördít eléje.

A sok sivár vidék után vegyük sorra azt a világrészt, ahol legkevesebb a 
terméketlen terület: Délamerikát. A sivatagok kiterjedése itt elenyésző. A leg
több pusztaságon hatalmas nyájak legelnek. A magas hegységek kevesebb 
helyet foglalnak el, mint Ázsiában vagy akár Északamerikában és megvan az az 
előnyük, hogy jórészük a forró övbe esik, ahol 4000 m magasságban aránylag 
kellemes a tartózkodás. A hasznavehető síkságok terjedelmesebbek, mint bár
mely más világrészben. Nagy hátrány azonban, hogy a kontinens dél felé el
keskenyedik és így aránylag kis terület jut belőle a mérsékelt földövre. A 
nagyobb távolság mellett ez volt a főoka annak, hogy Délamerikát kevésbbé 
népesítette be a fehér ember, mint Északamerikát.

Meg kell itt emlékeznünk az egyelítőmenti forró és nedves sávról, amely
nek buja növényzetéről csodás leírásokat olvasunk Európában. A dús erdősé
gek tényleg megvannak, de az ember nem sok hasznukat látja. Táplálkozásra 
és ipari feldolgozásra, kivált ruházkodásra alkalmas nyersanyag kevés akad 
bennük. Éppen a síkságokon a meggyülemlő sok víz kilúgozza a talajt és a 
hasznos növények nem találják meg benne a táplálkozásukhoz szükséges ásvá
nyi sókat. A sok értékes keményfa számos változata keverten fordul elő és nagy 
távolságot kell bejárni ahhoz, hogy egyféle fát kereskedelmileg értékesíthető 
mennyiségben össze lehessen gyűjteni. Pl. a vadon termő kaucsuk összeszedése 
sokkal nagyobb fáradságba és több időbe kerül, mint a mesterséges ültetvények 
fenntartása. Az ültetvényeken termő kaucsuk éppen olcsóságával szorította hát
térbe a világpiacon az őserdők vadon termő kaucsukját.

A hasznos növények termelése rengeteg munkát igényel és gyenge ered
ménnyel jár. Az őserdőt egy darabban föl kell égetni és az így mesterségesen 
létesített tisztást kezdetleges eszközökkel művelik meg a bennszülöttek. A talaj 
azonban egy-két év alatt kimerül, a dudva ellepi a tisztást, az egész törzs vagy 
csapat fölkerekedhet és újabb erdőfolton próbálhat szerencsét.

Nem elég, hogy ilyen keserves munkával jut az ember a sovány termés
hez, munkaerejét is állandóan lankasztja a forróság és aláássa a reá leselkedő 
sokféle betegség. A kórokozó baktériumok és a veszedelmes férgek milliói ellen 
még a müveit és gazdag fehér ember is csak nagynehezen tud védekezni, hát 
még a szegény, tudatlan, hiányosan öltözött vagy egészen ruhátlan, nyomorult 
kunyhóban lakó bennszülött. Kevés tudós tért vissza innen egészségesen, de 
senkisem tartja számon azt a sok százezer bennszülött beteget, aki ápolás nél
kül fetreng elhagyatva és pusztul el fiatalon, sőt gyermekkorban.

Miután láttuk, hogy miért nem népesült be a Föld legnagyobb része, vés-
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síink egy pillantást a tömörülés főhelyeire. Európa sűrűn lakott területei mind 
iparos és kereskedő telepek. Az önálló államok közül Belgium vezet, de Szász
ország, a Ruhrvidék, Középanglia és Északfranciaország vele egyenlő nagy
ságrendű és még sűrűbben lakott területek. Mindezeken a helyeken gondosan 
művelik a földet, de az évi termés csak néhány hónapra elegendő. Az élelmet 
és a nyersanyagokat sok esetben nagy távolságokról, nem ritkán idegen világ
részekből szállítják, de az energiaforrások: szén vagy vízierő mindegyiknek 
közelében vannak. Sűrű még a lakosság a Rajnavidéken, a Német középhegy
ség medencéiben és öbleiben, Sziléziában, a Cseh medencében, Svejc platóján, 
Olaszország kisebb-nagyobb síkságain, a Londoni és Párisi medencében, de 
ezeknek termékeny földje jelentékeny szerepet játszik a nagyszámú népesség 
élelmezésében. A néptömörülés kisebb foltjaival itt nem foglalkozhatunk, de 
annyit meg kell jegyeznünk, hogy a legsűrűbben lakott országokban is találunk 
sok ritkán lakott vidéket. Általában Európában a mezőgazdasági népesség 
sűrűsége ritkán éri el a százat négyzetkilométerenként, míg az iparié nem rit
kán a 250-et is meghaladja.

Egészen más a helyzet Kelet- és Délázsiában. Ott a népsűrűség helyenkint 
a 300-at is meghaladja és Japán kivételével csaknem az egész lakosság föld
művelésből él. A gépi erő használata csak Japánban terjedt el, Indiában legalább 
sok állatot használnak igavonásra, Kínában azonban az ember szolgáltatja a 
munkaerő túlnyomó részét. Britindia népsűrűsége mégis nagyobb, mint Európa 
átlaga (Oroszországot is beleszámítva), Nippon, a Kínai alföld, Jáva és 
Hindusztán (Északindia) népsűrűsége pedig nagyobb, mint Belgiumé. Hozzá
juk csatlakozik etekintetben még Egyiptom is. A belterjes gazdálkodás mellett 
természetesen nagy szerepe van itt az alacsony életszínvonalnak.

Amerikában viszont az életszínvonal oly magas és a gépek szerepe annyira 
túlnyomó, hogy még az ipari vidékek népsűrűsége is kisebb az európainál. 
A mezőgazdaság is gépekkel dolgozik, úgyhogy a kői "ipso államokban a 200 
holdas farmer kisgazdának számít és a családján kívül alig vesz igénybe 
emberi munkaerőt.

A kereskedő népesség leginkább városokban tömörül és pedig elsősorban 
különböző vidékek, főleg a tenger és a szárazföld találkozásánál. A földkerek
ség három legnagyobb városa: New York, London és Tokió tengerparton fek
szik. A világvárosok közül csak Berlin és Moszkva nélkülözi a nagy vízi közle
kedést. A forgalmas szigetek, nagyok és kicsinyek egyaránt, összesűrítik a 
népességet: Nagybritánnia, Nippon, Honkong, a Bermudák, Barbados, Mar
tinique, Málta. Ide sorolható Gibraltár is, bár félsziget. Ilyenek a sivatagi oázi
sok, élükön Egyiptommal. Bizonyos mértékben a tengerparti kikötőkkel állít
hatók párhuzamba a sivatagszéli városok, mint Damaszkusz. A hegységek mé
lyedéseiben és lábánál is sűrűbb a lakosság, mint a síkságokon, pl. a magyar 
Felvidék völgyei és medencéi népesebbek, mint Alföldünk közepe.

Az emberiségnek csak vízszintes irányú elterjedésével foglalkoztunk, mert 
a függőleges irányú elterjedés csekély. Vannak ugyan telepek 400 m-es magas
ságban is, de az emberi lakóhelyek túlnyomó részének tengerszint feletti magas
sága kevesebb 500 m-nél. Budapest pl. 100 m-rel a tenger fölött egyike Föl
dünk legmagasabban fekvő nagyvárosainak. Európa milliós városai közül csak 
Bécs és Moszkva, Amerikában Chicago és Detroit fekszenek nála magasabban. 
A másik végletben a bányászok a föld színe alatt dolgoznak, de legfeljebb 
pár száz m mélységben. Állandó lakóhelyük nekik is a Föld felszíne, amint a 
tengerészek családi tűzhelye is a szárazföldön van.
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Madjau.
(Sz< rzö felvételeivel.) Jáva szigetén.

Az a gumiültetvény, amelyről e sorokban szó lesz, ott fekszik a Bantam 
rezidenciában, körülbelül a rezidencia közepén, százötven kilométernyire Batá- 
viától. Még 30 kilométer nyugat felé és az ember a Szunda szoros kék vizében 
gyönyörködhetik, ahol a Krakatau vulkán csonka kúpja meredezik az ég felé. 
Északon a Poluszári és a Karang tűzhányók kialudt kráterei néznek le az ültet
vényre. Délfelé az őserdők áthatolhatatlan sűrűje húzódik egészen az Indiai 
óceánig.

Jávái fogalmak szerint az ültetvény fekvése „kedvező”. Százötven kilo
méternyire a fővárostól, autóval három óra alatt elérhető: olyan kedvező körül
mény, hogy azzal csak igen kevés ültetvény dicsekedhet. A vonat a „Bantam 
express” gúnynevet kapta, még valami őskori vicinálisra hasonlít, de még ez is 
öt óra alatt Batáviába ér.

Az ültetvény három kilométernyire fekszik a vasútállomástól, ez is szinte 
megbecsülhetetlen előny, hiszen 30—40 kilométer a rendes távolság és 80—100 
kilométer sem tartozik a ritkaságok közé.

A Batáviába vezető országút nagyon jó karban van, és körülbelül a fele 
aszfaltozott.

Húsz kilométernyire az ültetvénytől, a Karang lejtőjén, a kies fekvésű, kel
lemes, hűvös éghajlatú Pandeglang városkájában szépen berendezett kórház 
van. Még húsz kilométer és az ember Rangkaszbitung-ba jut, ahol a „legjobb 
club” van egész Bantamban. Ide jönnek a bantami planterek, az ültetvényesek.

Adminisztrátori ház az őserdőben.
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Új kuliházak.

Az itteni fogalmak szerint tehát minden feltűnően kedvező, és mégis, — 
az ember ott él az erdőben, távol minden civilizációtól, örök vágyódással a vá
ros után.

Mert hát milyen is az élet az ültetvényen?
Reggel 6 órakor kezdődik a munka. Mikor megvirrad, a kulik elindulnak, 

hogy megtappolják — magyarán: megcsapolják — a gumifákat. Ilyenkor a 
felügyelő (az asszisztens vagy employé) már nagy munkában van. Ellenőrzi a 
tappolókat, hogy jól metszik-e meg a fákat, tiszták-e a kis üveg- vagy alumi
nium csészék, amelyeket a fák alá kell helyezni, hogy abba folyjon a tejfehér 
gumi, — a latex.

Ha egyik vagy másik tappoló hiányzik, az employé gondoskodik, hogy 
egyetlen fa se maradjon megvágatlanul. Egy tappoló 250—300 fát kezel na
ponta. Gondoskodik arról, hogy egy csöpp gumi se vesszen kárba. Összegyűjti 
a fáról lemetszett kérget, mert ebben is van még egy kevés gumi, — és az 
esetleg földre folyt latexet; az előző napi vágás helyén megszáradt gumit is le
szedi a fáról. Sok kicsi sokra megy. Hiszen naponta 40—50 ezer fát tappolnak 
és egy-két gramm is már kilókra megy, ami évente esetleg ezer kilogrammnyi 
veszteséget okoz.

Tíz órakor már kifolyt a fákból a gumi és a kis csészék tartalmát vedrekbe 
gyűjtik össze. Minden tappolónak saját vedre van, amelyet a gyárba visz, ahol 
a gumit pontosan lemérik.

Különböző szűrőkön átszűrik, egy nagy kádba összegyűjtik, vízzel 20%-ra 
felhígítják, majd ecet- vagy hangyasavval megakasztják (coagulálják). Más
nap kora reggel a megkeményedett gumimasszát késekkel apró szeletekre vág
ják, hengerlő gépeken hosszú szalagokká hengerük, szárítóban 10—12 napig 
szárítják, majd szín és tisztaság szerint osztályozzák, ládákba csomagolják és
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ezzel kész is a gumi. Kis kétkerekű grobak-okon vagy teherautón a vasúthoz 
szállítják és ezzel befejeződött az ültetvény munkája. A többi már a kereske
delem és az ipar dolga. A kereskedők eljuttatják a gumit a világ minden részébe, 
ahol a gyárak iparcikkekké dolgozzák föl a nyers gumit.

Irne, ez nagy vonásokban a gumitermelés, illetve, gumigyártás folyamata.
De amíg a kis magból hatalmas gumifa lesz, amíg a fából a fehéren folyó 

latex nyers gumi lesz és ládákba kerül, amíg eljut a vasúiig, addig még sok 
kínlódást, verejtéket és munkát kíván a kulitól és a fehér embertől.

Sok ember szorgalmát, kitartását és egészségét őrli fel az a munka, amely 
a buja trópusi erdő helyére szépen ültetett gumikerteket, házakat, gyárakat és 
zakatoló motorokat varázsol.

Ha az állam egy társaságnak engedélyt ad, hogy bizonyos területen gumi
ültetvényt nyisson, felmérik az őserdővel borított hegyeket és völgyeket, meg-

A megcsapolt gumifa.
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állapítják a határokat és megkezdődhet a munka. Egy-két európai vezetésével 
a kulik százai irtják az őserdőt. A kivágott fákból deszkákat és gerendákat fű
részelnek és hamarosan felépül az első kezdetleges pálmalevelekkel fedett faház, 
ahol az adminisztrátor és az employé él.

Közben vágják, égetik az erdőt, utakat építenek, hidakat vernek, vízleve
zető csatornákat ásnak, hogy a bőven hulló trópusi eső a hegyekről utat találjon 
a völgyekbe. Faiskolákat ültetnek, kimérik a leendő kerteket, kijelölik a sorokat, 
ahol a gumifák fognak állni, megássák a szükséges gödröket, elültetik a fákat 
és közben folyton tisztítják a földet, irtják az újra meg újra felburjánzó füveket, 
bokrokat, vad banánfákat. Valóságos tudomány mindez. Egy építészmérnök, 
egy kultúrmérnök, egy földmíves tudománya kell ehhez, azonkívül nagy szer
vezőképesség, — adminisztratív előképzettség, mert hát a szükséges levelezést, 
könyvelést, sőt írógépelést is az az egy-két európai végzi, aki a száz meg száz 
kulinak parancsol.

Emellett az orvostudományhoz is kell konyítani, mert az őserdőben nincs 
orvos és sok száz ember küzködik a maláriával, mocsárlázzal, dizentériával és 
más trópusi betegségekkel.

A planter egyúttal jó vadász is, hiszen legtöbbször abból él, amit az erdő 
juttat. Ha nincs szakács, magának kell elkészítenie egyszerű ételét. És beszélni 
is kell a sok különböző nyelvű kulival. Nem egy planter beszél 3—4 bennszü
lött nyelvet.

Talán nincs egyetlen foglalkozás sem a világon, amelyhez olyan sokoldalú 
képesség kell, mint a planterséghez. És mindezt a gyakorlat tanítja. Van ugyan 
Hollandiában egy planter-iskola, de ez természetesen csak szoba-plantereket 
nevel, akiknek a teóriát még a gyakorlatban kell alkalmazniuk, ami nem egy
könnyen sikerül.

Ha egy év emberfeletti munkájával, egy-két száz hold őserdőből gumikért 
lett, akkor tovább folyik a munka. Újra egy-két száz hold őserdő kerül balta 
alá és ez így megy éveken át, míg végre öt-hat év után, az először ültetett ker
tekben derékvastagságú fák állnak, amelyeket már tappolni lehet. Akkor meg
építik a gyárat, a szárító és osztályozó épületeket, felállítják a motorokat és 
megindul az üzem.

Amint évről-évre nő, nagyobbodik az ültetvény, úgy emelkednek egymás
után az európaiak és kulik házai.

A kis faház, amely egykor az adminisztrátor lakóhelye volt az erdőirtáson, 
most a felügyelő lakása lett. Az adminisztrátor nagy cserépfedeles házat építtet 
magának az ültetvény közepén, közel a gyárhoz. Az első employé is csinos 
lakást kap és minden két-háromszáz hold kert közepén áll egy ház, ahol egy- 
egy employé lakik. A gyári employé is külön épületben lakik a gyár mellett úgy, 
hogy az adminisztrátor háza közelében egész kis városrész keletkezik. Két- 
három európai háza, az írnokok és bennszülött felügyelők lakásai és a kulik 
házai egész kis faluvá nőnek. Nagy fedett vásártér is áll a falu közepén, mel
lette egy kínai üzlete. A gyár is felépül a hozzátartozó épületekkel, a nagy 
motor is áll már, a házakban és utakon villanyvilágítás van és ahol öt-hat év 
előtt még dzsungel volt, ma már káprázatos villanyfényben úszik egy kis 
városka.

Az európaiak háza mellett garage is épül, a kikövezett főúton — amely a 
gumikertek között kanyarog — már automobil szalad.

Az adminisztrátor háza előtt tenniszpálya épül, itt gyűlnek össze délutá
nonként az ültetvényen élő európaiak, hogy élvezzék az egyetlen szórakozást, 
amelyet az ültetvényes élet nyújthat.
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Az ültetvény, amelyről 
itt szó van, közel fekszik a 
tengerhez és így néhanap
ján egy kis piknik a tenger
parton hoz változatosságot 
a különben igen egyhangú 
életbe. Az autók a pálma
fák árnyékában várnak, 
amíg az európaiak a Szun- 
da szoros hüs vizébtn lu
bickolnak.

Bizony édes-kevés szó
rakozás akad az ültetvé
nyeken. Reggel hat órától 
déli egy óráig folyik szaka
datlanul a munka, délután 
jönnek a mandurok (benn
szülött felügyelők) jelen
tést tenni és. akkor kapják 
az utasításokat a következő
napra.

Minden nap, szünet 
nélkül, vasárnap nélkül 
ugyanaz, csak a fizetésna
pokon, tíznaponkint van 
egy kis változatosság.

Ilyenkor legjobb ruhá
jukban jönnek el a kulik és 
a sok ember, sokszínű ru
hában, mozgalmas és élénk Gumikért Jáván, tízéves fákkal,
képet nyújt. Fizetés után a
vásártér is megélénkül, a sok különböző színű és szagú gyümölcs, étel és fűszer 
illata olyan hamisítatlan trópusi hangulatot kelt, amely sokévi indiai tartózko
dás után sem veszti el érdekességét.

A planteréletnek talán legsúlyosabb oldala a magány, az egyedüllét. Ha 
leszáll az est és elhal minden emberi zaj, ha csak az erdők zümmögése hallat
szik, ez olyan nyomasztó érzést kelt, amely tönkreteszi a legtöbb planter idegeit.

Ha a planter nős, akkor nem okoz gondot az esték magánya. De mit csi
náljon a nőtlen planter, a szomorú petróleumlámpa mellett? Mért hisz villany 
csak a gyár körül fekvő lakásokban van. A távolabb fekvő házakban csak a 
petroleum, vagy benzin fénye ad világosságot. Fáradtan a napi munkától még 
olvasni sem igen van kedve a planternek, a beszéd, a társaság az egyetlen, ami 
után vágyik, de ez sincs mindig. Csak kilométernyi távolságra lakik egy-egy 
európai, akit ugyan felkereshetne, ha nem volna olyan fáradt. Marad csak egy 
vigasz, a búfelejtő, — az ital! Azt lehet mondani, hogy a planterek 80%-a több 
alkoholt iszik, mint amennyit az emberi szervezet elbír a trópusokon. A hatás 
nem is marad el. A fárasztó munka, a nagy meleg, a különféle trópusi beteg
ségek és a sok ital csakhamar szétroncsolja az embert.

Szerencsére vannak kivételek is. Az a planter, aki kellő lelkierővel és aka
rattal bír, akiben megvan a kellő intelligencia, az az egyhangú trópusi estben 
is tud szépséget találni.
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Színház vagy mozi a legnagyobb ritkaságok közé tartozik. Egy kirándulás 
a városba pedig nagyon drága. Két-három nap alatt egy hónapi fizetés is el
fogy a városban. Mert a planter fizetése nem nagy, az élet az ültetvényeken pe
dig nem olyan olcsó, mint hinné az ember. Hiszen mindent a városból kell ho
zatni. Egy 50 centes fogkrémre 75 cent a szállítási költség, néha még több is. 
Amíg a planter employé, addig csak annyit keres, hogy abból éppen meg tud 
élni.

Ha adminisztrátor lesz, akkor már jobban telik mindenre. Ha pedig egy 
pár jó év jön és a tantiéme kiadós, akkor még vagyont is gyűjthet. De addig 
nagyon hosszú az út. Sok-sok év küzdelme és munkája után lehet csak admi
nisztrátor az employéból.

IN D U SO K  É S H INDUK .
Irta Baktay Ervin dr.

A Nyugaton — talán legkevésbbé Nagybritanniában —, de különösen 
nálunk szinte általános az a vélemény, hogy „hinduk” alatt India bennszülött 
lakosságát kell érteni. Ez igen súlyos tévedés. Még földrajzi írók is beleesnek 
ebbe a hibába és helytelenül alkalmazzák a „hindu” szót; jelentésével tehát nin
csenek tisztában. Tekintettel arra, hogy közel harmadfélszáz millió hindu él e 
Földön, ez elég tekintélyes tömeg ahhoz, hogy mivoltát és elnevezését kellő 
megvilágításban lássuk.

Indiának — a legutóbbi Census adatai szerint — 350 millió lakosa van, 
de ezek közül csak kb. 240 millióra vonatkozhatik a „hindu” elnevezés. Hin
dunak egyedül azokat az indusokat tarthatjuk, akik az ősi indo-árja vallásból 
fokozatosan kialakult, jellegzetesen indiai eredetű vallási és társadalmi rend
szernek tagjai. Ebbe a nagy csoportba igen sokféle különböző felekezet és 
szekta tartozik, s a nyugati tudósok — köztük különösen Helmut v. Glase- 
napp — rámutattak arra, hogy a régebben használt „bráhmanizmus” elnevezés 
csak részben födi a hinduság vallási jellegét, s ezért ezt a vallásrendszert leg
helyesebb a „hinduizmus” műszóval jelölni. Mindenesetre kétségtelen, hogy 
a „hindu” szó vallási megkülönböztetést fejez ki India másvallású bennszü
lötteivel szemben. Vannak tehát hindu, moszlim, szikh, keresztény, stb. indusok, 
s ebből kitűnik, hogy — noha a föntemlített tájékozatlanság folytán nem egy
szer találkozunk ilyen kitételekkel — például „mohamedán hindu”-ról beszélni 
épen olyan képtelenség, mint hogyha „római katolikus mohamedánok”-at em
legetnénk.
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A „hindu” szó régóta nem jelent faji vagy nemzeti hovátartozást. De volt 
idő, amikor a vallási vonatkozáson kívül valóban egy nép nevét jelentette, bár 
ez a nép önmagát nem így nevezte. A szó eredetén az indológusok sokat vitat
koztak, de összegezve a leghelytállóbb felfogásokat, arra az eredményre jutha
tunk, hogy az Indiában megtelepedett indo-árjákat s a vallási-társadalmi rend
szerükbe beolvadt nem-árja eredetű indiaiakat a korai perzsák nevezték el hin
duknak; alább majd látjuk, miért. Az ókori Indiában az indus népesség óriási 
többsége, csaknem teljes egésze :— a leigázott primitív néptörzseket leszá
mítva — az indo-árja eredetű, később dravida elemekkel bővült védikus vallás
rendszert követte. A már korán különálló országokra oszlott indus népesség 
csoportjai rendszerint a hazájukul szolgáló terület nevéről nevezték magukat, 
s nem volt szükségük arra, hogy gyűjtő elnevezéssel éles különbséget tegyenek 
maguk és más jelentékeny indiai vallási csoportok közt, hiszen ilyenek akkor 
még nem voltak. Még a buddhizmus elterjedésének idején sem tettek ilyen éles 
különbséget a Buddha követői s a régi, védikus vallásrendszer követői közt, 
hiszen mindannyian ugyanahhoz a néphez tartoztak, a buddhizmus bölcseleté 
is régebbi ind tanokon (pl. a Szánkhja filozófia rendszerén) alapúit és a 
„bauddha” (buddhista) kifejezés csak olyan szerepet játszott, mint ahogyan 
a régi vallás egyes irányzatainak követőit is más és más elnevezéssel jelölték, 
így áll a dolog a minapig fennmaradt dzsaina vallás híveivel is; a hinduk nem 
tartják ezeket maguktól távolálló, teljességgel idegen hitet valló embereknek 
és a „dzsaina” elnevezést kb. úgy használják, mint ahogyan a keresztény vi
lágban különbséget tesznek pl. katolikus és protestáns közt.

A perzsák azonban már igen régen közvetlen kapcsolatba kerültek Indiá
val, hiszen kb. ötszáz évvel időszámításunk előtt I. Dárius birodalma nem
csak elérte az Indus folyamot, hanem ettől délre és keletre is nagyobb területet 
zárt magába az Ötfolyó földjén. Az Indus folyam eredeti neve Szindhu volt s 
a folyó mentén elterülő vidéket szintén így nevezték; az alsó Indus környéké
nek ma is Szindh a neve. A perzsák a folyamon túl lakó népet a Szindhu név
vel hozták kapcsolatba, mint ahogyan pl. dunántúliakról beszélhetünk. A szin
tén indogermán óperzsa nyelv jellemző hangtani sajátsága volt, hogy a rokon 
indo-árják nyelvében előforduló „sz” hangot sok esetben „h”-ra változtatta, 
így lett a Szindhuból Hindu, s a perzsák ebben a formában alkalmazták a szót 
a folyam mellett s azon túl lakó nép megjelölésére. Amikor a görögök a per
zsák útján értesülést szereztek Indiáról, a maguk nyelvén ugyanilyen módon 
nevezték el a perzsául Hindunak mondott folyamot Indusnak, a rajta túl elte
rülő földet pedig Indiának. Később a görög volt az első európai nép, amely 
— Nagy Sándor hódításának révén — közvetlen kapcsolatba jutott Indiával, 
így került a görögös „India” és „indus” kifejezés mint jövevényszó a többi 
nyugati nyelvbe, amelyekben csekély változatokkal mindkettő mainapig is 
fennmaradt.

A perzsa és később a görög-macedón behatolás után perzsa, illetve görög 
települések keletkeztek északnyugati Indiában és az ősi indiai vallásrendszer 
követőit — egyben tehát India ott talált lakosságát — meg kellett különböz
tetni az újonnan jöttéktől, akik nemcsak az előbbiekétől eltérő kultuszok hívei 
voltak, hanem nyelvükben és faji sajátságaikban is elütöttek tőlük. A „hindu” 
vagy „indus” szó ezidőben tehát még Indiának az idegen inváziókat megelőző, 
eredeti lakosságát jelölte, s egyben vallási megkülönböztetésül is szolgált. De 
amidőn a behatolt és megtelepedett idegenek utódai maguk is indiaiakká lettek, 
fokozott mértékben pedig az arab, afghán, középázsiai török, stb. vezetés alatt 
végbement muzulmán inváziók után, tekintélyes idegeneredetű tömegek váltak
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bennszülött indusokká, anélkül, hogy a „hinduk”-nak nevezettekkel vallási és 
társadalmi tekintetben összeolvadtak volna. Ettől az időtől fogva — vagyis 
egészen kifejezetten a Kr. u. 10. század óta — nemcsak az újabban benyomult 
és megtelepedett idegenszármazásúak különböztették meg magukat élesen a 
hinduktól, hanem az ősi valláshoz ragaszkodók is elfogadták ezt a nevet, hogy 
magukat a másvallásúaktól megkülönböztessék.

így jött létre s vált használatossá a ,,hindu” kifejezés, vagy legalább is 
ez a legvalószínűbb és legelfogadhatóbb magyarázat a szó eredetére. A hindu 
bráhman-tudósok újabb kísérletei arra, hogy a szót régi szanszkrit tövekből 
vagy istennevekből származtassák, erőszakoltak és nélkülözik a tudományos 
alapot. Egyetlen régi szanszkrit szó látszik alkalmasnak arra, hogy kapcso
latba hozzuk a ,,hindu” kifejezéssel; ez az Indu (Hold) szó. Mellette szól az, 
hogy igen sok régi hindu királyi nemzetség a megszemélyesített Holdat, Indut 
tekintette — s tekinti Rádzsputánában ma is — ősének, tehát fel lehetne téte
lezni, hogy későbbi (bár a szokástól eltérő) hangváltozással Indu leszárma
zottjait hinduknak nevezték. Viszont ellene szól ennek a feltevésnek az, hogy 
a hinduknak csupán egy kis csoportja származtatta magát mithikus hagyomá
nyaiban Indutól, a Holdtól; és figyelembe kell venni azt a hangváltozási sza
bályszerűséget is, hogy míg Szindhuból a perzsák ajkán könnyen keletkezhe
tett „Hindu”, addig az Indu szó aligha alakulhatott át az indiaiak ajkán „hin- 
du”-vá, mert a szanszkrit nyelv törvényei szerint Indu leszármazottjait Ainda- 
mknak kellene nevezni.

Akármint álljon is a dolog, az bizonyos, hogy legalább 1000 év óta éles 
különbséget tettek és tesznek ma is Indiában a hinduk és a többi indusok közt. 
Ha nem akarunk tájékozatlanok maradni, tudomásul kell vennünk, hogy nem 
mindegy, hinduknak nevezünk-e egyes indusokat, vagy sem. Igen kényelmes 
volna elfogadni a hinduk kedvelt mondását, amellyel magukat szokták jelle
mezni: Himszán na karóti, iti Hindu, vagyis: „Hindu az, aki nem árt az élő
lényeknek”, mert ez elég egyszerű és határozott ismertetőjel; de sajnos, nem 
felel meg általánosságban a tényeknek és gyakorlatban nehéz is lenne ellen
őrizni! Gyakorlati és elméleti ismeretekre, bőséges tapasztalásra van szükség 
ahhoz, hogy külső, viselet és név alapján már meg tudjuk állapítani valamely in
dusról, hogy hindu-e vagy pedig muzulmán, szikh, stb. Indiában, a régi szo
kásokhoz ragaszkodó néprétegekben ez még aránylag nem olyan nehéz, de a 
nyugatra jövő indusok rendszerint már európai ruhát viselnek s egyéb ismer
tetőjelül szolgáló szokásaikat is feladták, így aztán egyedül a név, s olykor a 
haj- vagy szakálviselet alapján állapíthatná meg a hozzáértő, vájjon hindu, 
muzulmán, szikh, stb.-e az illető indus.

A muzulmánokat könnyen fel lehet ismerni arab nevükről, mert eddig még 
a modern Törökországtól eltekintve az iszlám követői mindenütt ragaszkodnak 
az arab nevekhez. Ha tehát egy indus nevében többek közt pl. Ali, Mohamed, 
Abdulla, Rasid, Ahmed, Husszein, stb. is szerepel, akkor bizonyosak lehetünk 
afelől, hogy semmiesetre sem lehet hindu. Némi gyakorlattal felismerhetjük 
nevükről a szikh indusokat is, mert szanszkrit-hindi jellegű személynevükhöz 
— csekély kivétellel — odafűzik még a Szingh (szanszkrit szinha: „oroszlán”) 
jelzőt is, amellett a szikhek nagy többségét elárulja nyíratlan szakáluk-bajuszuk 
s az ugyancsak nyíratlan, kontybakötött hajukat takaró jellegzetes turbán, mert 
ezt a szokást vallási «szabály írja elő nekik. Igaz, hogy pl. a rádzsput hinduk 
közt is elég gyakori a Szingh név használata, de az ilyennevű rádzsputok a 
hinduság nagy számához képest mégis elenyésző kisebbséget jelentenek, esze
rint ritkán lesz alkalmunk egyet közülük összetéveszteni egy szikhel, különösen,
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ha figyelembevesszük a szikhekre jellemző, csaknem általános nyíratlan szakái 
ismertetőjelét.

A hinduk általában szanszkrit eredetű neveket viselnek, pl. Sarma, Csandra, 
Ánand, Kumár, Gupta, Kisan (Krisna), Sív (Síva), Udaj, Barada, Sankar, 
stb., sokszor összetett neveket is és ezekben gyakoriak a -dász, -náth, -datt, -lát 
stb. végződések, amelyeket gyakran külön név gyanánt írnak le (pl. Móhandász, 
v. Móhan Dász). Persze a hindu neveknek igen sok változatuk van és némi 
gyakorlattal felismerhetjük még azt is, India melyik vidékéről valók, vagy vise
lőjük melyik kasztcsoporthoz tartozik. így bizonyosra vehetjük, hogy pl. a 
Banerdzsi, Csatterdzsi, Mukerdzsi, stb. nevűek bengáli hinduk; az Aijangar, 
Szubrahmanja, stb. nevűek délindiaiak, de pl. az utóbbi név ksatriját, vagyis 
harcoskasztbelit jelöl; a Szóhni, Pijári, Csaudhari, stb. nevek pedig többnyire 
pandzsábi és északnyugat- vagy nyugatindiai hindukra mutatnak. A hinduk 
neve elé különben gyakran odaírják a Pt. (Pandit: tanult bráhman), Sjt. (Szri- 
dzsut: „ú r’-nak megfelelő cím), Bábu (főleg Bengálban, szintén kb. „ur”-at 
jelent) stb. jelzéseket is. A Szvámi (Swami) szó az -ánanda végződésű nevek 
előtt (pl. Szvámi Vivékánanda) hindu szerzetesre (szannjászi) utal, ilyen vég
ződés nélküli név előtt rendesen dzsaina szerzetest jelöl, viszont a -szvámi szó, 
mint végződés; nevekhez kapcsolva, igen gyakori a délindiai tamil hinduk közt. 
Az összes változatokat és jellemző példákat természetesen nem sorolhatjuk itt 
fel. Teljes és biztos tájékozottságot az indiai élet bonyolult jelenségeiben csak 
hosszas helyszíni tanulmányok eredményezhetnek, de a néhány kiragadott példa 
is nyújthat némi tájékozást.

Általában ritkán tévedünk, ha az olyan indust, akinek nincsen arabjellegű 
neve és a Szingh (Singh) szó sem járul a nevéhez, hindunak tekintjük. Persze, 
még mindig összetéveszthetjük így keresztény vagy párszi indussal, de a hinduk 
nagy számaránya ezekhez viszonyítva mégis ritkává teszi a tévedés előfor
dulását.

A keresztény indusokat könnyen felismerhetjük arról, hogy (ha ugyan nem 
csak kezdőbetűkkel jelzik) keresztény személynevük van, pl. Michael Madhu- 
sudan Datta (hindu születésű, kereszténnyé lett bengáli író a 19. században). 
A délindiai bennszülött keresztények jórésze portugál, vagy portugál-indus 
származású, legtöbbjük ma is portugál családnevet használ, pl. igen gyakori 
a Perera vagy Pereira név. Az indiai összlakosság igen kis hányadát kitévő, de 
előkelő szerepet játszó párszik-nak ■— a zarathustrai vallás perzsa származású 
követőinek — óperzsa személyneveik vannak, az indiai (eredetileg megtisztelést 
kifejező) ,,dzsi” végződéssel, pl. Rusztamdzsi, Feridundzsi, Dzsemsiddzsi, stb.; 
de családnevük többnyire kevésbbé jellegzetes.

Ismétlem, a hinduk már számuknál, de Indiában játszott fontos szerepüknél 
fogva is megérdemlik, hogy mivoltukkal és a „hindu” név jelentésével tisztában 
legyünk. Mi nyugatiak, akik oly büszkék vagyunk univerzális tájékozottsá
gunkra s „általános műveltségünkre”, ennek bizony csekély jelét adjuk azzal, 
ha fogalmainkban tökéletes homály uralkodik az emberiségnek egy tekintélyes 
számú csoportjára nézve. Hiszen számszerűleg kifejezve: ha képzeletben fel- 
sorakoztatnók Földünk minden emberfiát, közülük minden hatodik indus és 
minden nyolcadik hindu lenne!
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IRODALOM .
Erdősi Károly: Múmiák és minarétek. 268 old. 60 képpel. Bpest (1936). 

Szent István-Társulat kiadása.
„Mert amíg Amon templomainak csak romjai maradtak meg, amíg elnép

telenedő mosék és mecsetek felett a Kemál pasák már húzzák a halálharangot, 
addig az örök Róma nemcsak él, hanem átmenti és magába olvasztja mindazt, 
ami igaz és maradandó életű volt a régi kultúrában is.“ — Ez az a hatás, ame
lyet szerzőnek egyiptomi útja reá gyakorolt. Jól felkészülve, az egyiptomi tör
ténelem alapos ismeretével, járja be a régi kultúrföldet, meghallgatja a rom
városok köveinek beszédét, ellesi azokat a mélységes vallásfilozófiai titkokat, 
amelyek ott a holtaknak oly hatalmas emlékeket tudtak emelni. Abu-Simbel, 
Phile, Edfu, Luxor, Thébe, Karnak Felsőegyiptomban, és Memphis Alsó- 
egyiptomban a fáraók világának csodálatos misztikumáról regélnek. Tekintsük 
akár a déli határszélen álló Abu-Simbel nagy sziklatemplomát, ahol II. Ramses 
nyolc hatalmas képmása őrzi a napisten szentélyét, avagy keressük fel Karna- 
kot, a templomvárost, ahol valósággal kilométerhosszú szfinksz-sorok vezet
nek egyik templomtól a másikig, avagy nézzünk egy mastabát, sírkamrát 
Memphisben, az „valóságos művelődéstörténelem, mert megeleveníti az egyip
tomi gazdag urak mindennapi életét“. Mindenütt a fáraók önistenítését látjuk, 
s mindjobban meggyőződünk arról, hogy „az egész egyiptomi mithologia a 
papok és fáraók titkos érdekrendszerének tűnik fel. A holtak birodalmának, a 
sírkamráknak, piramisoknak gazdag felszerelését megmagyarázza az egyip
tomi vallás sajátossága, amely szerint nemcsak a lélek, hanem a test is hal
hatatlanságra rendelt, s ezért az ember halála után a lélek eltávozik, a hason
mása, a titokzatos Ka azonban továbbra is a test mellett marad, s az tovább 
folytatja földi életét.

Erdősi könyve címének második fele: „minarétek”. Egyiptom mohamedán 
életét jeleníti meg. Tényleg a régi fáraók piramisai, sziklatemplomai, oszlop- 
csarnokos templomvárosai helyett „az arab sivatagból hozott mohamedi tradí
ciókat: a sátort s a pálmafákat“ örökítik meg a kupolával fedett oszlopcsar
nokok és a minarétek. Kairó négyszáz kupolájával s ezernél több minarétjévei 
Allah dicsőségét hirdeti. Színes és jellemző képekben ismerjük a továbbiakban 
Egyiptom mai életét, gazdasági és kulturális vonatkozásaiban is, felfigyelhe
tünk az angol befolyás kihangsúlyozására is, mert az hatalmas tehnikai alko
tásokkal, duzzasztógátakkal és a Suezi csatornával uralkodik Egyiptom felett.

A Nilus földje a kereszténységnek is megszentelt földje. „Négy keresz
tényüldözésben kifolyt mártír-vér tette azzá“, s Alexandriában ma is igen sok 
keresztény él. Erdősi a krisztusi erőben látja Egyiptom jövőjét is, mert csak 
„az örök Róma él, s csak az örök Róma tudja átmenteni és magába olvasztani 
mindazt, ami igaz és maradandó értékű volt a régi kultúrában is“.

Dr. Haltenberger Mihály.
Leidenfrost Gyula: Kék Adria. Egyetemi Nyomda. 1—310. Eredeti fény

képmellékletekkel.
Ha még egy csinos Adria térkép és 30—40 szövegközi tollrajz járulna a 

műhöz a sok kedves tengeri állat szemléltetésére, amiről itt szó esik, akkor 
semmisem hiányoznék a mi elvesztett kék Adriánk képéhez. Mert nem lehet 
minden könyvet a tömegkiadók sablonjába öltöztetni az ismert átlagrecept sze
rint: végy 20 ív jó szöveget vastag papiroson és 2 ív mümellékletet egyenlete
sen szétosztva, — mégha akármilyen szépek is azok a képmellékletek.
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Lendületes, szép korszak volt az, amikor a magyar tudományos kutatás 
•és szárnypróbálgató tengerészetünk hódító útra indultak, hogy újra fölfedezzék 
a régi nagy királyok Adriáját és Dalmáciáját. Havas Rezső, Garádi és Herceg 
a magyar toll művészetével indultak erre az útra, a kevésbbé ismert magyar 
biológusok pedig a tudomány fegyvereivel. Az utóbbiak sorában jelentős szere
pet töltött be a vidám „tengerkotró úr”, aki most sok kedves kalandja nyomán 
emlékkönyvet ír adriai tapasztalatairól. Az olvasónak így újra kedve kerekedik 
útrakelni és bejárni a rég elfelejtett, vagy — ha a későbbi nemzedék tagja — 
a soha nem látott partokat, ahol minden kő régi magyar dicsőséget hirdet.

A kolontos Veprinác, a tengerjáró kalandor és mindentudó csempész re- 
gényszerű elevenséget ad az elbeszélésnek, melyben sokat olvasott és tapasz
talt szerzőnk a tengeri élet százféle titkába beavat. Jól ismeri a történeti vonat
kozásokat is, helyes képet ad a földrajzi tényezőkről, a halászéletről, a magyar 
tengeri sporthajósokról és végül csupa meseszerű életrajzban a tenger lakóit 
is bemutatja. Az emberevő cápákkal kapcsolatos véres történetek után szívesen 
találkozunk újra a most már partra települt Veprináccal és mikor az utolsó 
lapot elfordítjuk, sajnáljuk, hogy ilyen hamar a végére értünk.

Nem tudom, van-e a magyar Adriának régibb és sokoldalúbb ismerője, 
mint Leidenfrost Gyula, de el kell ismernünk, olyan egy sem akadna, aki mindezt 
a magyar közönséget érdeklő tömérdek részletet ilyen eleven és vonzó formá
ban tudta volna megörökíteni, mint ő. Emlékünkben él még Kossuthnak tenger
hez hívó szózata, eszünkbe jut a halkan még működő Magyar Adria Egyesület, 
és eszünkbe jut a „thalatta!”, a tengert üdvözlő görögök újjongása, mikor hosz- 
szas, küzdelmes bolyongás után újra meglátták az ő kék tengerüket. Vájjon mi 
megérjük-e ezt a napot? A magyar tengerrevágyásnak újabb kürtjele, íme, 
megszólalt, értjük a szavát és szívesen halljuk újra: Kék Adria!

Szilády Zoltán.
Tarczay Gizella dr.: Bolgár földön. Stephaneum-nyomda. Bpest. 1936. 

21 eredeti fényképpel és két térképpel, Vezényi címlapjával.
A földrajzi tárgyú ifjúsági regények sorában örömmel fogadjuk ezt a csi

nos kötetet. írója maga is ismeri a bolgárok földjét és saját élményeit is belefűzi 
leírásaiba. Mint diplomás szlávista közvetlenül érintkezett a néppel és megérteti 
az olvasóval az ébredő ország nemzeti szellemét. Adatai helyesek, de mese
szövése is művészi. A testvérnép közt utaztatott magyar család élményeit fel
nőttek is élvezettel olvashatják, de iskolai célra különösen ajánlható.

Szilády Zoltán.
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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 palesztinai és alexandrettai zavargások okai.

Az utóbbi hónapokban polgárháborúval határos véres események játszód
tak le a Földközi tenger keleti partvidékein, Palesztinában, majd legújabban 
az alexandrettai szandzsákban. A zavargások egyes mozzanatairól 'bőséges tu
dósításokban számoltak be napilapjaink, de okaikról és előzményeikről csak 
általánosságban tájékoztattak. Nem így az angol és francia sajtó, mert ezeket 
az országokat elsősorban érintették a mandátumterületeiken történt események. 
Talán nem lesz érdektelen, ha a politikai villongások előzményeit röviden itt is 
megvilágítjuk.

Palesztina arab többségű lakossága már a török uralom idején bizonyos 
autonómiát élvezett s a porta elismerte a török és zsidó kisebbségekkel szem
ben fennálló jogait. A világháború idején az arabok az entente, főleg Nagy- 
britannia részéről kötelező ígéreteket kaptak arra, hogyha Arábia elpártol a török 
birodalomtól, önálló országgá alakítják. Ezzel szemben a békeszerződések in
tézkedései megnyitották Palesztinát a zsidó bevándorlóknak és a bennszülött 
arabok túlsúlyát a beözönlő idegen elemek, ha egyelőre nem is számbelileg, de 
gazdaságilag erősen veszélyeztetik. Nagybritannia pedig mandátumává tette 
Palesztinát, hogy levantei hadiflottája és az Indiába vezető légiut egyik fontos 
bázisa legyen.

A Népszövetség határozata értelmében Sir Herbert Sámuel, angol főbiztos 
már 1922-ben megkísérelte, hogy a mandátumterület kormányzását törvényes 
alapokra helyezze, kiírta a törvényhozótestület képviselőinek választását. Az 
arabok azonban úgy akkor, mint 1925-ben, 1930 és 32-ben a választástól való 
tartózkodásukkal megakadályozták az új alkotmány megszövegezését. Végre 
1935-ben Sir Arthur Wauchope főbiztos bemutatta a felállítandó törvényhozó 
gyűlés tervezetét a londoni kormánynak. A törvényhozó tanácsnak eszerint 
28, 12 választott és 16 kinevezett tagja lenne. A választottak közül 8 moha
medán, 3 zsidó és 1 keresztény, a kinevezettek közül 3 mohamedán, 4 zsidó, 
2 keresztény, 5 hivatalos személyiség és 2 a gazdasági élet irányítóinak tábo
rából kerülne ki. Ez az összeállítás sem az araboknak, sem a zsidóknak nem 
volt Ínyére. A zsidók azért ellenkeztek, mert a törvényhozó tanácsban az ara
bok lennének túlsúlyban. A palesztinai keresztények ugyanis arab eredetűek és 
az országot érintő kérdésekben okvetlenül a mohamedánokkal értenének egyet, 
így bizonyosra lehetett venni, hogy a bennszülötteket képviselő többség meg
akadályozná a zsidók korlátlan számban való betelepedését és gazdasági vagy 
politikai téren való érvényesülését. Az arabok is elégedetlenek. Nekik a világ
háborúban nem politikai túlsúlyt, hanem korlátlan önrendelkezést Ígértek és 
remélik, hogy ezt — ha másképpen nem megy — erőszakkal is megszerezhetik. 
Ismerik a brit politikának azt az újabb irányelvét, hogy a domíniumoknak, sőt 
gyarmatoknak széleskörű autonómiát ad és a bennszülöttek érdekeinek védel
mét nemcsak megengedi, de határozottan támogatja is. A mérsékelt arabok 
elismerik ugyan, hogy a zsidó tőke és munka gazdaságilag hasznára van or
száguknak, de az idegenek túlsúlyrajutásától éppen úgy félnek, mint a túlzó 
nacionalisták. Mindnyájukat aggasztja az angol főbiztosnak a törvényhozó ta
nács határozataival szemben érvényesíthető vétójoga.

Ilyen előzmények után a szélsőséges elemektől kirobbantott véres zavargá
sokat az angol katonaságnak csak erőszakkal sikerült elfojtani, de a teljes po



199

litikai béke és megnyugvás megteremtéséhez nagy körültekintésre, tapintatra 
és a fölizgatott kedélyek lehiggadását eredményező bölcs intézkedésekre van 
még szükség.

Alig csillapodtak le a palesztinai belviszályok hullámai, amikor a Levante 
tengerpart északi sarkában, az ú. n. alexandrettai szandzsákban lángoltak fel 
az arab nacionalizmustól kiváltott lázongások. Ennek az áldatlan mozgalomnak 
oka szintén a békeszerződésekben rejlik. Szíria és Libanon a világháború után 
Franciaország mandátuma lett, azzal a kikötéssel, hogy 1939-ben önállóságot 
kap. A mandátumterület és Törökország közé ékelt 4700 km2 területű, 220.000 
lakosú alexandrettai szandzsák Szíriához tartozó autonóm terület lett. Fővá
rosa Alexandretta (törökül Iszkendrun) kikötő, legnagyobb városa pedig An- 
tiochia (törökül Antakije). Lakossága már a török uralom idején is vegyes 
volt, de a többség török. Ma %, részük mohamedán, 1/3 részük keresztény, nem
zetiségre nézve legtöbben vannak a törökök. A szandzsák jogi viszonyait ideig
lenesen 1925-ben rendezték, most pedig, mikor Szíria és Libanon önállósítá
sának ideje közeledik, a török és a francia kormány közt megállapodás jött 
létre Alexandretta jövö kormányzását illetőleg is. A megállapodás érteimében 
a szandzsák belíigyeit tekintve önálló, elkülönített egység lesz, de közös vám
területe és pénzegysége lesz Szíriával, valamint külügyeit is Szíria fogja intézni 
és külföldön képviselni. A hivatalos nyelv a török,, később talán az arabot is 
elismerik. A kormány élén a Népszövetségtől kiküldött francia nemzetiségű 
főbiztos fog állani; a törvényhozó gyűlés határozataival szemben négy hónapra 
érvényes vétóval élhet, a vitás kérdéseket pedig végérvényesen a Népszövetség 
fogja eldönteni. A szandzsák katonamentes terület lesz, Alexandretta kikötő
jében pedig a török hajókat és árukat különleges, kedvező elbánásban fogják 
részesíteni.

Ezzel az alkotmánytervezettel a szandzsák lakossága nincs megelégedve. 
A török többség nem elégszik meg túlsúlyának biztosításával, hanem a Török 
birodalomhoz szeretne csatlakozni. Az arabok viszont a világháborúban nekik 
megígért vezető szerepet szeretnék játszani hazájuk kormányzásában.

Ha a levantei zavargások okait röviden össze akarjuk foglalni, azt látjuk, 
hogy az okok mindig és mindenütt azonosak. A háború idején az entente ügy
nököktől szított és élesztgetett túlzó arab nemzeti érzés, könnyelmű ígéretek és 
a békeszerződéseknek a népek önrendelkezését hangoztató, de alapjában véve 
a „győzők” érdekeit takargató farizeusi szellem. P. ].

A z  orosz Arktisz kiterjedése.
A szovjet Arktisz intézete új 1:25.000 és 1:2,500.000 térképfelvételei alap

ján kiszámította az orosz fennhatóság alatt álló arktikus terület kiterjedését. 
A felmért vidék déli határa a 62° szélességi kör, nyugati határa az Ural és Pae- 
Khoi hegység vízválasztója és a Barents tenger déli partja az ország politikai 
határáig, északon a Barents, Laptev, Keletszibiriai és Csukcs tenger északi pe
reméig, keleten a Bering szorosig és az Egyesült Államok határáig nyúlik el. 
Az orosz Arktisz négy csoportra osztható:

1. a kontinentális rész
2. a szigetek

a szárazföld összesen
3. a tengerek
4. a tengerszorosok

a tengerek összesen

5,526.005-3 km2 
200.100-8 km2 

5,726.106-1 km2 
3,739.137-9 km2 

29.587-4 km2 
3,768.725-3 km2
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Néhány fontosabb sziget területe: Novája Zemlya északi szigete 47.22009, 
déli szigete 33.092-7, néhány hozzátartozó szigettel együtt 81.280-4 km2; a 
Ferenc József föld 25 szigete összesen 18.939-1 km2; Vajgács 3.383-2, az Északi 
föld (II. Miklós cár földje) 5 szigete 36.712, az Ujszibiriai (9) szigetek 
35.796-8, a Vrangel sziget 7.541-5 km.2. A tengerek nagysága a következő: 
Bare'nts tenger 1,088.026-7 km2, Kari tenger 852.698-4, Laptev (Nordenskiöld) 
tenger 640.678, Keletszibiriai tenger 849:391-8, Csukcs tenger 308.340 km2.

p .  A
New Zealand lakossága
az 1936 márc. 24-én végrehajtott népszámlálás adatai szerint 1,573.810, köztük 
82.326 bennszülött maori. A nagyobb városok közül Wellington fővárosnak 
elővárosaival együtt 149.971, Aucklandnak 212.159, Christchurchnek 132.559, 
Dunedinnek 81.974 lakója van. P. /-

Uj sziget a Csendes óceánban.
A Wanderer nevű Sydneyből származó angol hajó a Salomon szigetektől 

északra, az Ontong Java vagy Lord-Howe sziget közelében, 6 km-nyire az Eli
sabeth szirttől új szigetecskét fedezett fel. Az angol király nevében birtokba 
vették és az utazás egyik résztvevőjéről Forsyth szigetnek nevezték el. 1909 óta 
nem történt kutatás ezen a vidéken, tehát bizonyos, hogy a sziget azóta kelet
kezett. Már ki is szemelték az új szigetet a Sydney—Viti—Amerika légivonal 
közbeeső kikötőjének. P. /-

Mandzsuoko Japán ipari versenytársa.
A mandzsukuoi rendkívül kedvező körülmények között művelhető szén- 

és érctelepek igen olcsó nyersanyag termelésükkel a nagyipar rohamos fejlő
dését tették lehetővé. Japán az anyaország ipari vetélytársát látja Mandzsukuó- 
ban s célul tűzte ki, hogy a mandzsu ipart visszaszorítva, a vidéket csupán 
nyersanyagtermelésre használja fel. Természetesen a különböző mandzsu ipar- 
vállalatok érdekei így szembekerülnek a politikai célkitűzéssel. Most újabban 
mandzsukuoi és kínai tőkéscsoport alakult több milliárd yen alaptőkével, amely 
magát ,,Kochu-Kungsu” néven jegyeztette be.

Mandzsukuóban hatalmas olvasztók, acélművek, hengerművek és vegyé
szeti gyártelepek vannak. Hét nagy cementgyára Kína szükségletének jórészét 
képes fedezni. Legjelentősebb szénbányája Fushunban van. A felszíni fejtés 
előrehaladásával Fushun városát teljesen lebontották és a bányaművelés szem
pontjából előnyösebb helyre telepítették át. Fushun maga felét fedezi Mandzsu- 
kuo egész szénszükségletének. Ugyanitt olajpalát is találtak, melynek jelentő
ségét nagyon emeli Japán közismert petroleumszegénysége. A fushuni olajle
párló termelését 1936-ban 250.000 t-ra irányozták elő. /. 5.

Abissziniai petróleumkutatások.
Angol olajkörökben érthető érdeklődéssel kísérik Olaszország abissziniai 

petroleumkutatásait. Harrar és Dancáli környékén az újabb fúrások már eddig 
is biztató eredménnyel kecsegtetnek. /. S.

A szerkesztésért és k iadásért felelős: Kéz Andor dr.

„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, XI., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.
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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 díjuk fejében kapják.

Egy-egy szám ára: 1.20 pengő.

A szerkesztőség címe: Budapest, Magyar 
Földrajzi Társaság, Vili., Sándor-utca 8. 
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kérünk. Hivatalos órák minden csütörtök 
és szombat délután 4—6 óráig. Csekk
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„Élet" Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, XI., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.



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

B U D D H IST A  PAGODÁK É S SZER ZETESEK .

Felejthetetlenül lenyűgöző látvány, amint az ember a hajnali szürkületben 
megérkezik Rangunba.* Kalkuttából indulva, három napi tengeri út után még 
vagy negyven kilométert hajózunk felfelé a Rangun folyón — melyet a dagály 
most visszafelé folyni kényszerít, — amikor kibontakozik előttünk Rangun, mint 
valami keleti meséskönyv illusztrációja. Égbenyúló karcsú pálmák között szem- 
kápráztatóan csillognak a pagodák színarany lemezekkel fedett tornyai, itt-ott 
egy hófehér mecset karcsú minaretekkel, közben a nagy világosító: a trópusi 
Nap is egészen előbujik, s olyan fény- és színhatásokkal ejt bámulatba ben
nünket, mintha valamelyik hollywoodi revürendezőtől tanulta volna mesterségét. 
Az ember szinte gyermekmódra szeretne tapsolni gyönyörűségében.

A kikötőben már az ismert és megszokott keleti kép: ágyékkötős fekete 
kulik szaladgálnak, ordítoznak. Pipaszár vékonyságú, kiaszott lábszáraik elle
nére is olyan hatalmas terhet cipelnek, hogy az ember értetlenül csóválja fejét. 
Itt-ott valami kereseti lehetőségen, vagy közös baksison összevesznek, de máris 
ott terem a békeangyal egy benszülött rendőr képében, aki irgalmatlanul a 
nyakuk közé húz gumibotjával és ezzel a keleti kérdés már el is van intézve.

Az utca képe is szolgál némi újdonsággal. Míg Bombayban és az észak
indiai városokban riksát (embervonta kocsit) egyáltalán nem látni, itt ezer
számra ügetnek a kulik a tikkasztó forróságban könnyű, gumikerekű kocsijaik 
előtt. Eleinte a jóérzés tiltakozik embertársunknak ilyenforma lealacsonyítása 
ellen, de hiába, itt búcsút kell mondani minden európai felfogásnak. A keleten 
az ember olykor állattá alacsonyodig viszont a tehenet, majmot és egyéb álla
tokat sokhelyütt felsőbbrendű lényekként tisztelik, sőt élő bálványként imádják.

Bermát csak az angol fennhatóság köti Indiához. Lakói bermánok, ter
metre és arcra nézve a kínaiakhoz való rokonságuk szembetűnő. Nyelvük is 
kínai hangzású. írásmódjuk teljesen önálló. Vallásuk a buddhizmus, némi her
mán változattal.

Az emberek gondolkodásmódját, lelkivilágát, főleg a keleten, leginkább 
vallásaik tanulmányozásával ismerhetjük meg. Világnézet, hajlam, erkölcsi fel
fogás, költői hajlandóság is többnyire egy-egy vallási törvényben, szokásban 
kristályosodik ki.

* Angolosan írva Rangoon. Az ország nevének angolos írásmódja Burma, kiejtését 
„Berma“ közelíti meg legjobban, bár az első magánhangzó kiejtésében az e, a és ö
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Berma fővárosában, Rangunban is legelsösorban a vallási intézményeket, 
a buddhista kolostorokat és pagodákat tettem tanulmány tárgyává. Itt bármerre 
utazik is az ember, a trópusi vidék minden kiemelkedőbb pontját gazdagon 
aranyozott pagoda díszíti, körülvéve legtöbbnyire csipkeszerü faragásokkal 
díszített kis kápolnákkal, amelyeket azután színültig teletömnek Buddha- szob
rokkal.

A pagoda főépítménye a középen elhelyezett, tölcséralakú és teljesen tömör 
tégla-, vagy kőtorony. Ebben helyezik el a szent ereklyéket. A tornyok magas
sága természetesen különböző: egy-két métertől száz métert is meghaladó ma
gasságig. A szegényebb községek hófehérre meszelik, a gazdagabbak pedig 
bearanyozzák, vagy mint a Shwe Dagon esetében, óriási értéket képviselő tömör 
aranylemezekkel fedik.

Elnevezésre és vallási értékre nézve négyféle pagoda van, aszerint, hogy 
milyen ereklyét tartalmaz:

1. a Dat-daw pagodák valamelyik Buddhának ereklyéit (haját, fogát, 
csontját, stb.) tartalmazzák,

2. a Paribawga pagodákban Buddha, vagy valamelyik nagy szent ruha
darabja, ivócsészéje, stb. van elhelyezve,

A Shwe Dagon pagoda tornya (Berma)..

3. a Dhamma pago
dákban szent könyvek és 
írások vannak,

4. és végül Kdeiksa 
pagodákat vallási kegyelet
ből bárki emelhet, ha belé- 
helyez egy-egy Buddha 
szobrot, vagy képet.

A Shwe Dagon pago
da kétségtelenül a leghíre
sebb és legrégibb Bermá- 
ban. Ezerszámra érkeznek 
a hívők a szomszédos or
szágokból, sőt Kínából, Ja
pánból, Tibetből is, hogy e 
szenthelyet látogatva érde
meket szerezzenek a túlvi- 
lági életre. A Shwe Dagon 
pagoda egyébként kiváló
ságát annak köszönheti, 
hogy mind a négy Buddhá
nak van itt valami ereklyéje, 
még pedig Kaukathan-nak 
ivócsészéje, Gaunagohn- 
nak ruhája, Kathapa-nak 
botja és a legszentebb 
Buddhának, Gaudamá-nak 
nyolc szál haja, melyet ő 
sajátkezüleg adott a két 
jámbor alapítónak Kr. e. 
588-ban. Szóval ma ez a 
pagoda kb. 2500 éves.
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Mindezek az ereklyék azonban teljesen hozzáférhetetlenül vannak az óriási 
torony valamelyik zugába befalazva.

A pagodát (pálmalevélre írt feljegyzések szerint) Kr. e. 585-ben építet
ték. Eredetileg csak huszonhét láb (8 és félméter) volt, de időnként még hét 
falat, mintegy köpönyeget építettek rá, amivel elérte a mai 370 láb magassá
gát és 1355 láb kerületét. A pagoda kb. egy 55—60 méter magas dombon 
épült. Lábainál több, mint száz gazdagon aranyozott és díszített oltárszerü 
épületke van, azonkívül vagy hatvan nagyobb, kápolnaszerű, fából faragott 
csipkecsoda veszi körül. Mindez teletömve különböző méretű álló, ülő, fekvő 
Buddha szoborral. A szobrokon európai értelemben vett szobrászművészeinek 
nyomát sem találni. Ugyanaz a sejtelmesen, mondhatnám együgyűen mosolygó 
arckifejezés a meditáló, mint a könyökére támaszkodva haldokló Buddhánál. 
A művész ambíciója inkább a méretekben tombolja ki magát. A szomszéd vá
roskában, Peguban például van egy fekvő Buddha szobor, melynek hosszúsága 
közel 60 méter, magassága pedig a vállnál 18 méter. Ezeket a szobrokat tég
lából építik, utána faragják és bevakolják. Kifestik szemét, száját, gyönyörű 
aranyozott köntösöket faragnak rájuk, nem ritkán hatalmas rubinokkal és egyéb 
drágakövekkel díszítik.

A pagoda tetejét gyönyörűen kovácsolt és óriási értéket képviselő arany
ernyő díszíti. Ez több koncentrikusan elhelyezett abroncsból áll. Vastag szín
arany lemezekkel van borítva, rengeteg arany és ezüst csengőt akasztanak rá
juk, melyeket a legkisebb szellő is csilingelve mozgásba hoz.

Tetejében van a Sein-bu: vagyont érő óriási gyémánt. A jelenlegi Srti-t 
(aranyernyő) Mindon-Min király ajándékozta a pagodának 1871-ben. Ez az 
ernyő abban az időben 700.000 rúpiába (kb. másfél millió pengőbe) került és

A Shwe Dagon kisebb pagodái.
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Ázsia legtávolabbi zugából is idezarándokolt sokezernyi buddhista hivő jelen
létében húzták fel megfelelő vallási szertartások kíséretében. A feljegyzések 
szerint még a hivek közül is ki-ki ráakasztott vallásos felbuzdulásában egy- 
egy értékesebb ajándékot, aranyórát, nyakláncot, karkötőt, rubintos, gyémán- 
tos gyűrűket, stb.-t. Az egész óriási torony aranyozva van és e század eleje óta 
megkezdték a tornyot tömör színarany lemezekkel fedni, mely már a 20 évvel 
ezelőtti becslés szerint is 90.000 angol font értéket képviselt. Ezek az arany
lemezek az idezarándokoló gazdagabb hívek ajándékai. Vezetőm nekem is fel
ajánlott egyet 200 rúpia (340 p.) értékben, mondván, hogy megfizethetetlen 
érdemeket szereznék ezzel a másvilágra. Az üzletből persze nem lett semmi. 
A virágáldástól azonban már nem szabadulhattam meg. Ez abból állott, hogy 
kezembe nyomott egy őszirózsával teli virágvázát és ékes páli nyelven hadart 
vagy 2—3 percig. Utána elvette a vázát és egy őszirózsát a kabátomra tűzve,, 
kért tőlem egy rúpiát.

A pagoda udvarán rengeteg a látnivaló.
Nem számítva a kicsiny, oltárszerű, aranyozott tornyú szentélyeket, me

lyekben többnyire csak egy-két szobor van elhelyezve, van itt vagy 60 kápolna 
nagyságú épület, melyek mindegyike a filigrán fafaragásnak és a mozaik művé
szetnek igazi remeke. Valóságos paradicsom a szenvedélyes fényképésznek.

Előírás szerint csak mezítláb szabad a pagodába bemenni. Csak ne volna 
az a márványkövezet olyan irgalmatlanul tüzes. Európai ember lába ezt a tro
pikus napsütésben szinte égetővé hevült márványlapokat alig bírja ki. Hatal
mas ugrásokkal igyekszem egyik árnyéktól a másikig.

A kápolnák roppant kemény, tölgyszerü fából épültek, melyet otthon ték-fa 
néven ismer a bútoripar. Mindegyik kápolnában van valami érdekes. Az egyik-

Fekvő Buddha a Shwe Dagon pagodában.
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ben Buddha óriási lábnyomát őrzik, a másikban a világ egyik legnagyobb ha
rangja, a „Maha Ganda” van, melyet Tharzawadi király ajándékozott a pago
dának 1840-ben. Ez a harang 14 láb magas, átmérője 7 és fél láb, súlya 
42 tonna. Oldalán ékes bermai írás örökíti meg az adományozó érdemeit. Egy 
másik kápolna tele van a pagodának szánt ajándékokkal. Ez talán a legfur
csább múzeum, amit láttam. Van itt sok nagyértékű ezüst-arany szobrocska, 
dísztárgy, faragott elefántagyar, de azonkívül teljesen értéktelen lirn-lom is. 
Ócska, szakadozott kis papírernyők, rossz 30—40 év előtti műkedvelő fényké
pek, néhány óriási, asztalnagyságú saru az egyik gigantikus Buddha szobor 
lábaihoz méretezve. Mindezek porosán és piszkosan hevernek az értékesebb 
tárgyak vitrinjei mellett, a patkányrágásnak is félreismerhetetlen jeleit mutatva.

Persze az igazán nagyértékű tárgyaikat, mérhetetlen arany és drágakő 
kincseiket nem teszik ki a buddhista szerzetesek közszemlére. Azok be vannak 
falazva a pagoda egy titkos rejtekhelyén. Vagyont érő kincsek vannak ott fel
halmozva, aminek helyét csak egy-két jámbor phongy (szerzetes) tudja, aki 
azonban a létfenntartásához szükséges maroknyi rizst a napi egyszeri étkezés
hez mezítláb és hajadonfőtt koldulva szerzi meg.

A pagodák északkeleti sarkában sírok vannak. Azoknak a sírjai, akik az 
1852-i harcban a pagodák védelmében estek el. A pagodákhoz a négy világtáj 
felől egy-egy kapun keresztül hosszú, többszáz lépcsős, fedett folyosók vezet
nek. A kapuk mellett óriási méretű ülő állatszobrok, melyekről nem tudtam 
eldönteni, hogy kutyát, oroszlánt, vagy valami képzeletbeli sárkányt ábrá- 
zolnak-e?

A folyosókon jobbról és balról vásárra emlékeztetőén elhelyezett áruspul
tok. Mögöttük csinos és kevésbbé csinos bermai asszonyok ülnek keresztbe 
vetett lábakkal, óriási szivarból pöfékelve. Ajándéktárgyakat, szobrocskákat,

Az „Eljövendő Buddha“ modern szobra.
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papírernyőket, virágokat 
kínálgatnak. Nem hiányoz
nak természetesen a laci
konyhák sem. Ezek főztje 
és az itt kapható keleti 
édességek azonban európai 
ember ínyét nem igen in
gerük.

Visszajövet elkérem az 
egyik árustól otthagyott ci
pőmet és harisnyámat. Míg 
az öltözködéssel bajlódom, 
tanúja vagyok egy jelenet
nek, melyet most érkezett 
angolok rendeznek az őrrel, 
aki nem engedi őket a pa
goda területére cipővel be
lépni. A sértett angol büsz
keség — hogy egy benn
szülött akarja velük hvé
tetni cipőjüket — szenve
délyes kifakadásokban nyil
vánul. Valahogy én is bele
keveredem a vitába és igaz
ságérzetemhez híven párt
ját fogom a bermainak és 
igyekszem az angolokkal 
megértetni, hogy ez a kí
vánság nem is olyan képte
len, mint ahogy azt ők gon
dolják. Én is elvárom, hogy 
aki az én templomomba 

lép, levegye kalapját. A zsidó megkívánja , hogy a belépő feltegye a 
kalapját. A bermai kormányzóhoz nem fognak beengedni mezítláb. Hát akkor 
miért ne méltányolhatnánk Buddha előírását, aki mégis csak a földkerekség 
lakói egyharmadának prófétája. A phongyk nem kényszerítenek, sőt nem is 
hívnak senkit sem a pagodába, de megkövetelik, hogy aki mégis bemegy, alkal
mazkodjék more suo törvényeikhez.

Talán felesleges is mondanom, hogy ékesszólásom hiábavaló volt. Az an
golok inkább lemondtak a pagodalátogatásról. Annyit azonban mégis elértem, 
hogy az egyik hozzámfordulva elismerőleg megjegyezte:

— Önnek igaza van, uram. Ha azonban mi egy ilyen igazságot elismer
nénk, nem lennénk a világ urai . . .

Mit mondhattam erre?

Buddhista kolostoi.

— Önnek is igaza van!
*

A buddhista rendek keletkezésének ugyanaz a magyarázata, mint a kato
likus szerzetesrendeké: egyesek vágyakozása egy tisztább és erkölcsileg maga
sabb rendű életmód után, önmegtagadás gyakorlása és a világi társadalomtól
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való visszavonulás.* Törvényeik, életmódjuk és foglalkozásuk is sokban hason
lít a mi szerzetesrendjeinkéhez. Kolostoraik a pagodák közelében épülnek. El
látogattam az egyik bermai kolostorba, ahol egy intelligens és angolul is jól 
beszélő buddhista szerzetes (bermai néven phongy) szívesen adott felvilágosí
tást kérdéseimre.

A phongyknak nemcsak a vallás keretén belül, hanem társadalmilag is fon
tos szerepük van a bermai életben. Úgyszólván teljesen a kezükben van a ber
mai ifjúság nevelése, tanítása. Tekintet nélkül rangra és vagyoni helyzetre, min
den bermainak gyermekkorában meg kell ismerkednie a kolostori élettel és csak 
azután veszik fel az illetőt a buddhista közösségbe. Ilyen kolostori élet hiányá
ban az illetőt nem tartják jó emberi lénynek. Mindez azonban csak a fiúgyer
mekekre vonatkozik. A nőket, ámbár tűrhető jó helyzetük van és sokkal szaba
dabbak, mint a hindu nők, nem tekintik teljes értékű emberi lényeknek. A fiúk 
a fegyelmezésen kívül írni, olvasni, számolni tanulnak, de el kell végezniük 
mindenféle, még olyan alacsonyrendű házimunkát is, mint pl. söprés, vízhor
dás, kertöntözés, stb. A 
város minden részében 
lépten-nyomon találkozik 
az ember buddhista szer
zetesekkel, amint narancs- 
színű, tógaszerűen tes
tükre csavart ruhában, bo
rotvált fejjel csoportosan 
csatangolnak délelőttön
ként egy-egy jókora 
edénnyel alamizsnát, élel
met gyűjteni. Ezeket is el
kísérik a fiúk kolduló út
jaikon, hogy alapos lec
két kapjanak az alázatos
ság erényének gyakorlá
sában.

A rendbe belépni 
szándékozó ifjak hosszú 
noviciusi éveken keresz
tül tanulják a szerzetes- 
rend törvényeit, szabá
lyait, magasabb kiképzést 
nyernek és csak szigorú 
vizsgálat után avatják 
őket phongyvá. Lényeges 
különbség azonban a

* A buddhista és katoli
kus szerzetesrendek keletke
zése közt azonban nagy kü
lönbség van: Buddha maga 
alapította a szerzetesség in
tézményét, míg Jézus maga 
nem alapított szerzetesrendet. 
Szerk. Kolduló phongy-növendékek.
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phongyk és a katolikus papok között, hogy ez a felavatás nem egy életre 
szól. Ha valaki szerzetes lett, az élhet egy ideig, mint phongy, de ha vissza akar 
térni a világi életbe, minden nehézség nélkül bármikor megteheti. Természete
sen a buddhista papi hivatal, ellentétben a hindu brahminokkal, nem öröklődő. 
Minél hosszabb ideig él valaki a kolostorban, annál nagyobb a tekintélye. 
Az egyszerű látogató phongyt, ha ez hosszabb időt töltött el már a rendi élet
ben, a rendfőnök köteles előre üdvözölni, még akkor is, ha ez utóbbi a rend 
apátja és az idegen csak vándorló koldus. Rang nem ád itt nagyobb tekintélyt 
és nem is old fel semmiféle kötelezettség alól. A legtanultabb és leghíresebb 
szerzetes is köteles mindennapi élelmét koldulással megszerezni. Ha nagyon 
öreg, vagy beteg, felmentést kaphat ez alól, de máskülönben mindennap nya
kába kell akasztania a koldulótarisznyát, hogy a törvény betűinek eleget te
gyen és példát mutasson az alázatosságra. Életmódja, ruházata ugyanaz, mint 
a legifjabb noviciusé és tekintélyt sem azzal nyer, hogy felügyel a többire, ha
nem azért, mert erényei és eltöltött évei révén közelebb áll a Neikban-hoz, a 
buddhista Nirvánához.

Mindig a kolostor alapítójának joga, hogy kit tesz meg a rend fejévé. En
nek híján a szerzetesek maguk választják meg apátjukat.

A phongyk napi szertartása kora reggel kezdődik, amikor már annyira 
világos van, hogy láthatja kezén az ereket. Harangszó ébreszti őket, majd mo
sakodás, öltözködés után a Buddha szobor elé mennek reggeli imádságra. 
Az imák egy része bűnök bevallásából és bűnbánatból áll. Elrecitálják a 257 pa
rancsolatból álló patimaukot; ez tartalmazza az összes buddhista bűnöket és 
erényeket. A reggeli ima után kiki a neki kiosztott házimunkát végzi. Majd a 
tanítás és tanulás kezdődik a fiatalok számára, s egy kis elmélkedés az öre
gebbeknek. Ennek végeztével a phongyk elindulnak kolduló körútjukra élelmet 
gyűjteni. A gyűjtött élelem egy részét áldozatképpen a Buddha szobor elé rak
ják, a többit pedig elfogyasztják. A phongyknak törvényeik értelmében nem 
szabad a kolostorban tüzet gyújtaniuk, még főzés végett sem. Ezt a szabályt 
azonban, mint még sok egyebet, manapság már nem nagyon tartják meg. 
Az étkezést rövid ima követi, ezután ismét a fiúk és a noviciusok tanítása kez
dődik. Délután négy óra után szabad az idő, kiki kedve szerint töltheti el, nap
szálltakor azonban mindenkinek vissza kell térnie a kolostorba. A tanulók még 
egyszer elrecitálják az aznap tanultakat, azután esti ima következik a Buddha 
szobor előtt. Az ima azzal végződik, hogy a rend egyik tagja felemlíti az év, 
hónap, nap és napszakot.

A phongyk nőtlen életet élnek, nő kezéből nem vehetnek el semmit, nem 
utazhatnak nővel egy kocsiban, vagy egy csónakban, még csak ideiglenesen 
sem tartózkodhatnak nővel egy fedél alatt, hacsak nem más rendtagok társa
ságában. Nőnek az arcába sem szabad tekinteniük. Amikor a törvény megfe
lelő pontjait olvassák a rendházban, a phongy szeme elé tartja széles legyező
jét, hogy az akaratlan bűn ellen védje magát, ugyanezt kell cselekednie, ha séta 
közben annak az eshetőségnek van kitéve, hogy női arcot láthat. A törvény 
könyve azt mondja, hogy ,,ha egy phongynak az édesanyja gödörbe esik, ak
kor sem szabad neki segítőkezet adnia. Tarthat egy botot vagy ruhát oda és 
miközben segíti, azt kell képzelnie, hogy egy darab fát húzott ki a gödörből”. 
Egyébként a phongyknak nem szabad szüleikkel együttlakniuk, hogy minden 
világi vonatkozást feladhassanak.

Minden jó buddhistának a következőket kell szeme előtt tartania: Ne ölj, 
ne paráználkodjál, ne lopj, ne hazudjál és ne igyál mámoritó italokat.



209

Ezek persze csak a 
főbb parancsolatok. Van 
azonban még vagy 227 elő
írásuk, amelyek a jó phon- 
gyt a mindennapi életben 
irányítják. Ilyenek pl.: nem 
szabad puha szőnyegen ül
nie. Városban, vagy falu
ban — kivéve betegség ide
jén — le kell vetnie saruit.
Nem szabad ernyőt horda
nia. (De ha egy hívő tartja 
föléje, az megengedett.)
Általában a phongyknak 
minden kényelmet, vagy 
fényűzést száműzniök kell 
életükből. Nem szabad ma
gasabb fekhelyen, mint 3 
láb (cca 90 cm) aludniuk.
Ha egy buddhista hívőnek 
meghal valakije, a holttes
tet egy új pricsre teszik és 
ezt a temetés után a phon
gyknak ajándékozzák. Lát
tam néhány nagyon finom 
kivitelű, hasonló eredetű 
ilyen fekhelyet az egyik 
templomban. Ha a monos
tor több ágyat kap, mint 
amennyire szükség van, 
akkor leviszik a bazárba és 
becserélik egyéb szükség
leti cikkekre.

Pénzt még érinteniük 
sem szabad. Bizonyos ese- a szerző egy phongyvai.
tekben, amikor elkerülhe
tetlen a pénz használata, ezt a kolostori szolga vagy más világi megbízott ke
zébe kell adniuk. A phongynak, ha valamire szüksége van, a bazárból is besze
rezheti, de csak csere útján. Az árúért olyan tárgyakat ad, amelyeket a jámbor 
hívők ajándékoztak a kolostornak.

A szerzetesek csak a nap egy bizonyos szakában ehetnek. Napjában egy
szer, legfeljebb kétszer étkezhetnek, még pedig csak a délelőtti órákban. A nap 
többi időszakában legfeljebb csak vizet ihatnak. A Buddhának szánt étel-, stb. 
áldozat szintén csak abban a napszakban végezhető.

A phongyk egyik főtörvénye, hogy alamizsnán kell élniük. A kolos
torban nem szabad ételt főzni. A délelőtti órákban nagyon sok phongyt, leg- 
többnyire fiatal tanulókat és noviciusokat látunk Rangun utcáin élelmet ké- 
regetni. Ez nem közönséges koldulás, hanem a kéregetésnek tiszteletreméltó 
formája. Minden szó és kérés nélkül megállanak egy-egy hivő háza előtt, ke
zükben gyűjtőedénnyel vagy tarisznyával és a hivő már tudja a kötelességét.
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Legtöbbnyire főtt rizst, gyümölcsöt, főzeléket, teát adnak nekik. Néhány ilyen 
néma látogatás, az edények megtelnek és a phongyk elvetették a napi élelme
zés gondját. Időnként egy-egy hívő saját jószántából is küld a kolostorba elesé- 
get. Éppen akkor voltam ott, amikor néhány phongy egész lakomának beillő 
ebédet fogyasztott el, melyet egy jómódú hivő küldött nekik. Még jócskán is 
maradt belőle, ezt a nebulók és a noviciusok között osztották szét. Ugyanakkor 
mondták nekem, hogy egy bizonyos alkalommal a hivek saját házukban is ven
dégül láthatják a phongykat. Természetesen nemcsak élelemmel, hanem egyéb 
használati tárgyakkal, ruhával, stb. is megajándékozzák őket. Mutattak is né
hány különösen szép kivitelű edényt és egyebeket; kegyes bermai hivők leg
inkább egy-egy kedves halottjuk emlékére áldoznak ilyen ajándékokat a 
kolostornak.

Az élelemkéregetés a monostor tagjai számára a legfontosabb napi köte
lesség. Élükön a vezetővel az egész testvériség kivonul a városba. Minden elő
írásos módon történik. Libasorban haladnak az utca közepén, lassú, kimért lé
pésekkel, nem néznek sem jobbra, sem balra, hanem földresütött szemmel, ke
züket az alamizsnástál alatt összekulcsolva haladnak tova. Csak akkor állnak 
meg egy pillanatra, ha valaki jön és rizst, gyümölcsöt, vagy egyebet önt a tá
lakba. Az adakozóknak sem pillantással, sem szóval nem köszönik meg az ado
mányt. Nem szükséges a köszönet, mert vallási felfogásuk szerint még inkább 
az adakozónak kell hálát éreznie, amiért a phongyk módot adtak neki az ala- 
mizsnálkodás erényének gyakorlására. Tulajdonképpen ez az egész kéregetés 
alapgondolata: alkalmat adni a híveknek a túlvilági életre szóló érdemek szer
zésére. Ez a körút kb. másfélóra hosszat tart. Némelyek, ha edényük megtelt, 
visszatérnek a kolostorba, míg mások tovább folytatják útjukat, hogy minden 
hívőnek alkalmat adjanak az alamizsnálkodásra. Ha közben az edény túigyor- 
san telnék meg, úgy tartalmát gondosan kiürítik az út szélére a kutyáknak és 
madaraknak. Az adakozót ezzel érdemeiben — szerintük — nem érte károso
dás, mert jószívéről tanúságot tett és az állatok, amelyek hitük szerint egy má
sik életben szintén emberi lények lehettek vagy lehetnek, elfogyasztják az 
áldozatot.

A phongy a hindu kasztokkal ellentétben megeheti bárki főztjét, még a 
nem buddhista vallásáét is, csak nem szabad másokkal egy asztalnál, vagy egy 
körben étkeznie, mint phongykkal. Elfogadhatják bárkinek a meghívását az ét
kezésre megengedett időben — reggeltől délig —, de még vendégek gyanánt 
sem ülhetnek egy asztalhoz a háziakkal, külön kell tálaltatni részükre.

A buddhista szerzetesrendeknek szigorúság tekintetében két csoportjuk 
van. A szigorúbb rendet alsó Bermában Dwaya-nak, felső Bermában Shwegyn- 
nek hívják, a kevésbbé szigorúnak tagjait Kan, íilletőleg Thudama-knak ne
vezik. Az előbbiek nem dohányozhatnak és bételt is — ami nélkül a keleti em
bert alig lehet elképzelni — csak reggeltől délig rághatnak. Az előbbiek nem 
hordanak ernyőt és sarut a városban, az utóbbiak már teljesen figyelmen kívül 
hagyják ezt a rendeletet. Rangunban többnyire a kevésbbé szigorú szabályok 
szerint élő phongykkal találkoztam. Ezek bizony néha késő éjjel is csatangol
nak a városban, láttam őket már moziban és a benszülöttek részére a város ál
tal rendezett szabadtéri ingyen látványosságokban és hangversenyeken is. 
A dwayak természetesen ezért olyannyira lenézik őket, hogy ha történetesen 
valamelyik hivő házában mint vendégek találkoznak is, nem ülnek le velük egy 
asztalhoz.
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A GUMI.
Irta Wallner Ernő dr.

A fejlett iparral rendelkező európai országok egyik fontos kérdése a nyers
anyagellátás. A megoldást érdekeik és a lehetőségek szerint az egyes országok 
különböző módon keresik. Angol államférfiak a gyarmati nyersanyagoknak új 
és helyesebb elosztását követelik, Olaszország új területet szerez, Németország 
törekvése pedig önellátásának minél nagyobb kifejlesztésére irányul. .

Németország erőfeszítéseinek során jelentőségében még egyelőre fel sem 
becsülhető Hitlernek a berlini 1936. évi nemzetközi gépkocsikiállítás megnyi
tásán elhangzott kijelentése. Ezen a kiállításon mutatták be elsőízben a német 
szintetikus (mesterséges) kaucsukból készült autóabroncsot, s a kancellár sza
vai szerint a német mesterséges gumi, a hadsereg kísérleteinek igazolása sze
rint, a természetes gumit tartósságában 10—30%-kal múlja felül. Pedig már 
a Magyar Ruggyantaárugyár Cordatic abroncsai a leginkább rongáló társas
gépkocsikon is 162.000 km-t (az egyenlítő négyszeresét) futották be!

Kevés olyan anyag van, amely első felhasználása óta akkora elterjedésre 
tett szert, mint' a gumi. Megismerése véletlenül összefüggésben van egy emlé
kezetes földrajzi eseménnyel. Annak eldöntésére ugyanis, hogy a Föld a sar
kokon lapult-e, vagy nyúlt, a francia akadémia Délamerikában fokméréseket 
végeztetett. A küldöttség egyik tagja, La Condamine figyelmes lett ecuadori 
bennszülöttek érdekes anyagára, amellyel szöveteket kentek be. Hazatérve 
1751-ben, igyekezett szélesebb körben ismertté tenni a gumit, de az mégis jó 
ideig kevés figyelemben részesült, s főként csak törlésre használták. Világ
hódító útjára 1839-ben indult, amikor az amerikai Charles Goodyear kb. 10% 
kén hozzáadásával a vulkanizálást feltalálta s ezzel a gyors rothadásból szár
mazó hátrányokat megszüntette. Ma, egy évszázaddal később, azt látjuk, hogy 
úgyszólván nincsen iparág, amely ne szorulna üzemében valamilyen gumi
készítményre. Nem túlzás, ha azt mondjuk, hogy ez a nyersanyag a bölcsőtől 
a sírig kísér bennünket. Rugalmassága, tartóssága, szigetelő képessége, sav- 
és lúgálló volta mindmegannyi jó tulajdonság, amely felhasználásának ezernyi 
módjára vezetett.

Valamennyit felsorolni lehetetlen, elég rámutatni a legkirívóbb példákra, 
mint a vegyészet, elektrotechnika, gyógyászat, higiénia, textilipar, sport, 
játék, kerékpár, gépkocsi, repülés, stb., stb. Kétségtelen, hogy a „gumikor
szak”, ahogyan némelyek emlegetik, máris egészségesebbé, zajtalanabbá és 
kellemesebbé tette életünket. Alkalmazásának széleskörű elterjedésével arányos 
a termelés erős növekedése. A világtermelés, amely 1840-ben mindössze 400 
tonnára rúgott, ma közel jár az évi 1 millió tonnához. Ez a két és fél ezerszeres 
növekedés időnként túlhaladta a keresletet és túltermelésválságokra vezetett. A 
napjainkban sokat emlegetett irányított gazdálkodás a gumitermelésben már 
néhány évtizede kísért.

A gumi különböző növények tejnedvében finoman eloszolt parányi göm- 
böcskék alakjában fordul elő. Ilyen tejnedvet nagyobb mennyiségben szolgál
tató növényeket a forró égövi világrészek mindegyikében találunk, de gyakor
lati jelentősége csupán a brazíliai eredetű gumifának (Hevea brasiliensis) van. 
Az egyéb növények szolgáltatta nyersanyagok a világforgalomban az 1%-ot 
is alig érik el. A fa igazi otthona, a trópusi alföldek erdősége, s itt kifejlett fa 
6—8 éves korában már évente 3—4, kivételesen 6—7 kg nyersgumit ad.
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Érdekes a gumitermő területeknek az utolsó 3 évtizedben bekövetkezett 
példátlan arányú földrajzi eltolódása, ami az európai ember tervszerű gazdál
kodásának tökéletes' diadalát jelenti. A múlt században az egész világtermelést 
az Amazonasz és mellékfolyói mentén elterülő erdőségek gumifái szolgáltat
ták. Még 1905-ben is Brazíliából került ki a világtermelés 99%-a. A fokozódó 
szükséglet, főként a gépkocsiipar erős fellendülése, előrevetette a vadon termő 
fákról gyűjtött gumi k iadásának  árnyékát. A termelés kimerülését az Ama
zonasz síkság óriási kiterjedése és a kíméletlen rablógazdálkodás késleltethet
ték csupán, de meg nem akadályozhatták. Ezért még a kimerülés jeleinek mu- 
tatkozása előtt megkezdődött az új gumiültetvények létesítése ott, ahol az 
európai gyarmati ültetvényes gazdálkodás a tervszerű ellenőrzést és irányítást 
lehetővé tette. Így került a brazíliai gumifa Délázsiába s ma a világtermelés 
99%-áí már nem Brazília őserdői, hanem az angol és hollandus ültetvények fái 
szolgáltatják. Az új helyzet kialakulása már 1914-ben látható volt, amikor Dél- 
ázsia a világtermelés 59%-ával először szárnyalta túl a brazíliai őshazát 
(41%).

Az ültetvények gumitermeléséhez kell számítanunk a bennszülött malájok
tól termelt gumit is. Ez minőségben ugyan az ültetvények mögött marad, de 
mégis tudatos mezőgazdasági kultúra és nem kezdetleges gyüjtőgazdálkodás 
terméke. Ezért a kettőt, a gyűjtésből származó ú. n. természetes (vad) gumival 
szemben ,,kultúr” guminak is szokás nevezni, ugyan ennek a megkülönbözte
tésnek a lermviés egyoldalú eltolódása miatt gyakorlati jelentősége ma már alig 
van. A megcsapolt fából kiszivárgó tejnedvet (latex) Délamerikában botok 
végén a paradió füstje felett olvasztják meg. Az így képződött kb. 15 kg súlyú 
réteges tömb a seringa, amelyről a gyűjtőket seringeroknak nevezik. Az ültet
vények eljárása mindössze annyiban módosult, hogy a latexet híg savakkal 
olvasztják meg s a nyers gumit bőrökhöz hasonló lemezekben hozzák forga
lomba.

A gumifa életfeltételei meglehetős szűk határt szabnak földrajzi elterjedé
sének. A fa legalább 25° évi középhőmérsékletet és 2000 mm csapadékot 
kíván. Ennél magasabb értékeket jól tűr, viszont a hőmérsékletingadozások iránt 
lefelé rendkívül érzékeny, s 18°-on aluli hőmérséklet valóságos fagyveszélyt 
jelent számára. 700 méternél magasabb területen már nem nő meg. A gumi fel- 
használásának vagy feldolgozásának természetesen ilyen földrajzi korlátái nin
csenek, mégis valóban széleskörű alkalmazása csak ott lehetséges, ahol az 
iparosodás és a műveltséggel párosult jólét magasabb fokot ért már el. Mivel 
a forróégöv az utóbbinak általában nem kedvez, földrajzilag a gumitermelő és 
fogyasztó területek élesen elkülönültek. A nyersgumi útja a termelés gyűjtő és 
kereskedelmi gócaiból a feldolgozó ipari piacokig jól követhető. (L. ábrát.)

Bármennyire a múlté is már Délamerika — elsősorban Brazília — szerepe 
a világ gumiellátásában, termelésre alkalmas területének óriási kiterjedésénél 
fogva ma sem hagyható figyelmen kívül. Néhány évtizede őserdőiben a gumifák 
számát 50 millióra becsülték s ha sokat pusztított is el a kíméletlen irtás, az 
őserdő buja termő ereje nem kevésbbé sokat pótolt. Sokáig teljesen a gumi irá
nyította az Amazonasz vidék életét. Városok fejlődésének rakta le az alapjait, 
kikötőket virágoztatott fel, hajózást indított meg elhagyatott folyószakaszokon. 
A fő gyüjtővidék az Amazonasztól délre a Tapajoz, Madeira, Purus és Jurua 
folyók melléke, s a nyugati határon fekvő Acre territórium volt, ahonnan átnyúlt 
Peruba és Bolíviába is.

Az Amazonasztól északra más Hevea fajok kisebb értékű nyersgumit szol-
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gáltattak, ezek gyűjtése kiterjedt Ecuador, Columbia és Venezulea őserdőire 
is. összefüggő erdőrészeket a gumifák sohasem alkotnak, sőt még többesével 
is ritkán nőnek. A gyűjtögető indián és félvér lakosságnak óriási távolságokat 
kellett bejárnia, még pedig a szárazabb időszakban, mert a fák az árvíz láto
gatta ú. n. igapo területeket kedvelik leginkább. A kereskedelmet Iquitos, de 
még inkább Manaos városa ragadta magához. Hogy több mint másfélezer kin-re 
a tengerparttól csaknem 100.000 lakosú várossá fejlődhetett, azt nemcsak az 
Amazonasz hajózható voltának, hanem a guminak is köszönhette. Ugyancsak 
a gumikereskedelem virágoztatta fel az Amazonasz torkolatában a negyed
milliós Para (Belem) városát is. Kevés helyen ér az őserdő annyira a modern 
nagyvárosi élet küszöbéig, mint itt. Para hosszú ideig egyedül uralkodott a 
világ gumipiacán, s egyeduralmi helyzetét nagy kiviteli vámokkal kíméletlenül 
ki is használta. Hogy a múlt században a gumigyüjtés és kereskedelem mekkora 
haszonnal járt, mi sem mutatja jobban, mint hogy kifizető volt a csomagolás 
céljára, ládákat ide, az őserdő kellős közepébe, Északamerikából szállítani. 
Érthető, ha egyesek a gumit Braziliára nemcsak áldásosnak, hanem vészthozó- 
nak is tekintették. A könnyű nyereség utáni hajszában még nem érezték szüksé
gét az ültetvénygazdálkodásra való áttérésnek s így elmulasztották az Amazo
nasz medencéjében gazdasági tekintetben kiegyensúlyozott állapotok megte
remtését. Az őserdő — a zöld pokol — így alulmaradt a század fordulóján 
Ázsia felől megindult termelési versenyben.

Minden tilalom ellenére 1876-ban sikerült a gumifa magvait a Kew-i 
(London mellett) botanikus kertbe juttatni, ahonnan a palántákat a peradeniai

A gumi termelő és feldolgozó területei. A termelő területeket a vonalkázott körök, a feldolgozókat 
a négyzetek, a nyersgumi szállításának útját a fekete vonalak jelölik. A körök, négyzetek és útvonalak 
a mennyiségekkel arányosak.

Termelő vidékek:
Brit Maláj Államok ................................ 460.000 t.
Ceylon ....................................................... 50.000 ,,
Brit Borneo ...........................................  16,000 .,
Hollandus India .....................................  255.000 ,,
Francia Indokhina ................................ 16.000 ,,
Sziám .......................................................  6.000 ,,
Brazília ...............................     8.000 ,,
Afrika és egyéb...........................................  3.000 ,,

Főbb feldolgozó területek:
Franciaország .....................................  50.000 t.
Amerikai Egyesült Államok ....................  450.000 ,,
Nagybritannia ...........................................  100.000 ,,
Japán ......... ;..........................................  65.000 ,,
Németország ...........................................  50.000 ,,
Olaszország ...........................................  16.000 ,,
Ausztrália ......................................    12.000 ,,

820.000 t. 743.000 t.
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(Ceylon) botanikus kertbe vitték. Az itteni megfigyelések és eredmények alap' 
ján a kert igazgatója a 90-es évek elején már ültetvények létesítését szorgal
mazhatta. Az angolok gazdasági érzéke előre megsejtette ennek a nyersanyag
nak nélkülözhetetlen voltát. Felismerte, hogy ipari gumiellátásnak idegen állam 
befolyásától való függetlenítése elsőrendű brit érdek és kötelesség. Az első 
kísérletektől számított 30 év elegendő volt a trópusi brit birtokokon több mint
16.000 km2-nyi terület beültetésére. Mire a gépkocsi és repülőgép korszaka 
elérkezett, a világ gumitermelésében a vezető szerepet — a világtermelés 
70%-át — angol gyarmatok ragadták magukhoz.

Vezető helyen Malakka félsziget bennszülött maláj országai állanak. A déli 
és nyugati part, valamint a Singapore—Penang vasút mentén mindenütt kiter
jedt gumiültetvények keletkeztek. Az őserdő helyét modern ültetvénygazdálko
dás foglalta el, gondozott utakkal, amelyeken a latexet a gyárakba szállítják. 
Az árzuhanás, a gazdasági válság megállította ugyan az ültetvények terjeszke
dését, de a lehetőségek szinte korlátlanok. Kivitelre a nyersgumi Singapore és 
kisrészben Penang (Georgetown) kikötőiből kerül. A délázsiai gumikereske
delem lebonyolítására modern berendezéseinél, de méginkább kedvező föld
rajzi helyzeténél fogva Singapore különösen hivatott. Nemcsak Malakka fél
sziget, hanem Indokína, Sziám és a Keletindiai szigetek áruinak nagy része itt 
kerül forgalomba. Különösen jelentős, az ültetvényeken kívül termelt kaucsokot 
átdolgozó — finomító •— ipara. A bennszülöttektől összevásárolt tisztátalanabb 
nyersáru mennyisége eléri az ültetvényeken termeknek felét, s jelentékeny hasz
not hajt a singaporei kínai kereskedőknek.

Ceylon szigetén a gumiültetvények a csapadékdús délnyugati vidéken, a 
tengerpartmenti kókuszpálmaöv fölött mintegy 400—500 m magasságban van
nak. A termelés a malakkainak egytizede csupán s főképen Colombón át kerül 
kivitelre. Borneo, Elő- és Hátsóindia brit ültetvényei már csak alárendelt szere
pet játszanak.

Míg a gumiültetvények a maláj országokban és Ceylonban minden más 
termelési ágat legyőzve valóságos monokultúrát teremtettek, addig a holland
indiai ültetvények szétszórtan nagy területre terjeszkednek ki. Termésük az 
egyedüli, amely a brit mellett még számottevő, a világtermelés 30%-a. Úgy
szólván valamennyi sziget alkalmas a gumifa meghonosítására, nehézséget csak 
a bennszülött lakosság műveltségének rendkívüli alacsony színvonala és a part
tól távolabb eső vidékek úttalansága okoz. Borneo, Jáva és Szumatra szigetein 
azonban a gumifát az európaiak ültetvényein kívül a bennszülöttek is már min
denfelé termelik. A kereskedelem és kivitel főhelyei a szétszórtságnak meg- 
felelőleg oszlanak el, legfontosabbak: Medan és Djambi (Szumatrán); Batávia 
és Soerebaja (Jáván); Bandjermasin és Pontjának (Borneon).

A hollandindiai termelés fellendülését nagyban elősegítette az Uniónak 
az a törekvése, hogy az angol piacoktól függetlenítse magát. Az angol-amerikai 
ellentét, az ú. n. gumiháború a gazdasági válság miatt pillanatnyilag ugyan 
elcsendesedett, de valójában ma sem szünetel. Legújabb tüneteit Libériában és 
Délamerikában látjuk, ahol Ford és más autóérdekeltségek hatalmas gumiter
melésre alkalmas területeket biztosítottak maguk számára. Hasonló törekvések
nek köszönhetik keletkezésüket Afrikában a guineai partvidék, Belga Kongó, 
Kamerun, Mozambique, Madagaszkár, továbbá Sziam, Kokinkina, a Szamoa 
és Fülöp szigetek ültetvényei is. Ezeket azonban egyelőre inkább csak kísér
leteknek vagy szerény kezdetnek kell tekintenünk. Óriási területek használhatók 
még ki, hiszen Délamerikában az egyenlítőtől északra és délre a 15. szélességi
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fokig, Amerikában a Kamerun-Gabun partoktól a Keletafrikai árokig több száz 
kilométer széles övezetben honosítható meg a gumifa. Amit Délázsiában negyed
század alatt elértek, az más területeken sem lehetetlen.

A gumitermelés irányítása ma nem a termelő, hanem a fogyasztó államok 
kezében van. Közöttük első helyen az Unió áll; gumiipara (Akron) a világter
melés felét dolgozza fel. Singapore és New York a két végpontja annak az út
vonalnak, amelyen át a nyersgumi vándorlása szünet nélkül tart. London há
borúelőtti szerepét elvesztette ugyan, de közvetítő kereskedelmével ma is be
hálózza a világ összes be- és kiviteli piacait. Hasonló szerepet tölt be Amster
dam is, amelynek jelentősége a nagy gyarmati termelés (250.000 t) és az anya
ország kicsiny fogyasztása (2000 t) miatt különösen szembeszökő. A körülbelül 
egyforma szinten álló német és francia fogyasztást Marseille és Hamburg ki
kötői táplálják. Az utolsó évtizedben előretörő japán átmenetileg a harmadik 
helyre került. A gumiipar hatalmas versenyében Magyarország is résztvesz s 
hogy nem eredménytelenül, mutatja az, hogy gumigyártmányainkat öt világ
rész negyven államában tudjuk elhelyezni.

Nehéz volna ma megjósolni, hogy milyen jövő vár a gumitermelésre: vájjon 
a földrajzi adottságok kihasználása révén új területeken az elmúlt félévszázadé
hoz hasonló fellendülés-e vagy pedig a német vegyiipar új eljárása következ
tében az indigótermelés sorsára emlékeztetőén az eddigi ültetvények lassú pusz
tulása? Bármint alakuljon is a helyzet, a világhatalmak geopolitikai célkitűzései 
közül a gumiellátás kérdése sem hiányozhat.

E U R Ó PA  FEG Y V ER E S G YERM EKEI KÖZÖTT.
Irta Tasnádi-Kubacska András dr.

(Nopcsa Ferenc báró felvételeivel.)

Lankás hegyoldalon ballagtunk lefelé. A völgy fenekén terjeszkedő rétről 
már betakarították a szénát. Mi ketten, Nopcsa báró meg én, egy frissen szán
tott ugaron vágtunk át a csordakútnak. A fekete rögök között egyetlen füszá- 
lacska sem zöldéit. A kút közelébe érve fáradtan heveredtünk le a poros út mel
lett kanyargó árok partjára. Néhány gyérlevelű bokor hiábavalóskodott ott s 
mi ezeknek árnyékában pihentünk. Sokáig bámultuk szótlanul a szemközti hegy
tető világossárga mészköszikláit. Kora reggeltől törtük azokat geológuskala
pácsunkkal s gyűjtöttük belőlük a kövületet. Nem volt könnyű dolog. A kemény 
mészkövön visszarúgott a kalapács hosszú nyele és hólyagosra törte a mar
kunkat. „Micsoda erőfeszítéssel küzködtünk egy-egy töredékes, kövesedett 
csigaházért” — gondoltam magamban —, amíg acélkalapácsom durván kopta
tott élét nézegettem.

— Amikor húsz egynéhány esztendős koromban első nagyobb utamra indul-
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tarn Europa fegyveres gyermekei közé, éppen olyan elmaradhatatlan társam 
volt a geológuskalapács, akárcsak a jó puska — törte meg a csendet a báró. 
Puskával a vállamon és kalapáccsal a kezemben barangoltam több, mint tíz 
évig a Balkánon, hogy megismerkedjem az albán hegyvidék földtani viszonyai
val. Az albánok Európa igazi fegyveres gyermekei. Különös egy nép. Micsoda 
energia, mennyi életerő van benne, amivel ellentállt az apró nemzeteken áttaposó 
történelmi végzetnek. Szívósan, erejének kétségbeesett megfeszítésével véde
kezett akkor is, amikor a sors valamennyi testvérfajtáját kiirtotta már körü
lötte. — A báró elhallgatott s karját feje alá húzva, eltűnődve nézte az eget. A 
Nap rátűzött a hitvány lombon át s vidám tavaszi napfény hancurozott sovány 
arcán és őszülő üstökén.

Eszembe jutottak albán históriái, amikről itt-ott olvastam s most kértem, 
beszéljen róluk valamit, mert sokkal érdekesebb, ha ötőle magától hallhatom. 
Nopcsa belekezdett a történetbe s én elmondom úgy, amint megmaradt az em
lékezetemben.

Azon nincs mit szépítgetni, hogy az utazás nehéz és fárasztó az albán 
hegyvidéken. Az európai értelemben vett kényelmet hírből sem ismerik arrafelé. 
Ha az utas éjjeli szállásért zörget az albán ajtaján, szívesen fogadja, sőt va
csorával is megvendégeli. A hús hétköznap többnyire hiányzik a szegényebb 
paraszt asztaláról s ezért a vacsora avas vajban félig puhára párolt, nyúlós 
sajt. Keserves eledel a hozzá nem szokott Ínynek. A közös tálból mindenki kéz
zel halássza ki a falatokat kenyere mellé, ha jóllakott, két kezét összedörzsölve 
morzsolja le ujjairól az ételmaradékot. Nopcsa úgy fogott ki a felszolgált ételek 
rossz ízén, hogy az étkezés előtt kézről-kézre adott „étvágygerjesztő” falatok
ból: a savanyú káposztából, sós ugorkából, pirított májból és almából lakott jól. 
Ezekhez annyi hagymát és fokhagymát evett, hogy az előételeket követő leg- 
komiszabb trakták szagát és ízét is elnyomta a fokhagyma könnyfakasztó bűze.

A szegényebb albán háza egyetlen szobából áll. Még hagyján, ha ez a 
szoba féligmeddig összetákolt rőzsefonadékkal két részre van osztva. Bútor
zata nincs, mert a félméter magos asztalt csak az étkezés idején tolják a helyi
ségbe és földre hintett szalmára telepednek köréje. A szoba közepén füstölgő 
tűzhely vasrácsába tűzve szurokfenyőforgács világol s ennek fényénél hajtja 
fejét álomra az utas a háznéppel és a háziállatokkal közös fedél alatt. Mire a 
fáradtságtól elcsigázott lélek csendesen elúszik az álom vizén, addigra elmúlt 
már éjfél. Alszik egy órát, azután felébred. Felébred bizony, mert feje fölött a 
sövényen nagyot kukorékol a kakas. Csakhamar válasz érkezik rá a szoba túlsó 
sarkából és az éjszakai hangverseny virradatig tart. A gazda nyugodtan horkol. 
Rég hozzászokott már az efféle zenebonához. Az álmából fölriasztott vendég 
hiába vágja a kezeügyébe eső fadarabot a szárnyasok közé. A ribillió csak 
fokozódik. Alvásról most már különben sem lehet szó, mert az éjszakai rovar
csípések ekkorára kegyetlenül viszketnek. A szoba végében szunyókáló kecs
kék egykedvűen hallgatják a fenhangon szétröpített jókívánságokat, amikkel 
az utas az égieket is a földre invitálja.

Kényelmet hát senki se keressen Európa fegyveres gyermekei között. Ami 
tőlük tellik, megadják. Az utast mindenütt szívesen látják s az a barátság és 
szeretet, amivel a legszegényebb hegyvidéki paraszt is kínálja a vendégét, el
némít minden panaszt az ételek dolgában. Ki utasíthatná durván vissza a bel
földi konyha különös fogásait, ha látja a házigazda megható törekvését? Nopcsa 
báró 1905 őszén egy esős délután elérte a Cem völgyében a tamarai hidat. Az
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Északalbán hegyvidék a Zűri Pejs-el.

eső finoman szitált s Nopcsa bekopogtatott egy ital vízért az egyik klmeni albán 
házába. A szegény paraszt víz helyett egy nagy tál aludttejet hozott. Nopcsa 
az utolsó csöppig kiitta. Odakiinn alkonyodott. Megnyílt az ajtó és belépett 
rajta a gazda öccse. Virradat óta volt a hegyek közt és minthogy előző nap 
elfogyott a háziak utolsó karéj kenyere is, egész nap nem evett semmit. Éhesen 
nézett körül s csodálkozva bámult bátyjára, amikor meglátta az üresen maradt 
tálat. Hamarosan megtudta, hogy vendégük van és egy korty tej sincs a háznál.

— Oh — mondta az albán, — milyen szerencse, hogy vendégünk után 
érkeztem meg. Igazán örülök, hogy nem kell vacsora nélkül, éhesen útjára 
bocsájtani.

Lehet-e ennél szebb példája a vendégszeretetnek?
A vendég jelenléte megtiszteltetés a házra, egyben védelem is a háziaknak. 

Az öregek mesélték egyszer Nopcsa bárónak, hogy az egyik albán házába éjnek 
idején vérbosszúra szomjazó gyilkosok hatoltak be. Világot gyújtottak, hogy 
meggyőződjenek, nincs-e vendég a szobában. Csak azután láttak hozzá kegyet
len munkájukhoz. A mélyen alvó házigazdáról lerántották a takarót s közvetlen 
közelből mellbe lőtték. Ha vendéget találnak a házban, bizonyosan visszavo
nulnak. A vendégszeretet népi törvénye sérthetetlen. A vérbosszú alatt álló 
albán nyugodtan mehet ellensége házába, aki pedig irgalom nélkül keresi ha
lálra. Nem bántja addig, amíg nála tartózkodik. A vérbosszú természetesen 
csak ideiglenesen szünetel ilyenkor.

Egy alkalommal az albániai Ungrejben vendégeskedő Nopcsa miatt néhány 
órára elhalasztották az aznap kitört véres perpatvar befejezését. Amikor a báró 
útrakelt, a házigazda öccse elkísérte, mert ebben állapodtak meg előző este, 
amikor még semmi sem történt. Alig pergett le egy óra, már is hallották az
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egyik közeli magoslatról az előre sejtett lövöldözést. A tompa durrogást meg
megszakította egy manlicher éles, hetyke dörrenése. Nopcsa rögtön tudta, hogy 
kísérőjének testvére is résztvesz a harcban karabélyával. A báró egy darabig 
némán hallgatódzott a hegytetőn, azután társához fordult:

— Siess bátyád segítségére, megtalálom magam is a Veljába vezető utat.
■ Az albán elkomorodott és nem felelt mindjárt. — Nem tehetem — mon

dotta azután. — Menjünk csak tovább.
— Az ördögbe is, értsd meg! Én itt biztonságban vagyok, a völgyben meg 

valóságos ütközet folyik. Most ott a helyed!
— Tévedsz, én most a vendégünket kísérem — felelte az ember és csak 

szemének rövid villanása árulta el titkos gondolatát.
Nopcsa nehezen szánta rá magát, hogy tovább menjen. Pedig tudta jól, 

úgyis hiába minden. Addig lenne csak nyugalom, amíg őt, a vendéget féltenék. 
A testvér meggyilkolásáért még szabad vérdíjat elfogadni, a vendég megölése 
azonban kivétel nélkül csak vérbosszúval torolható meg. Természetes követ
kezménye ez a vendég tiszteletének és megbecsülésének. Egyízben megesett, 
hogy Merditában megölte valaki a vendégét. A törzs törvényei szerint állottak 
bosszút rajta. Agyonlőtték. Saját testvére vezette az ostromló falut a gyilkos 
háza ellen.

A vendégszeretet szabályainak szigorú betartása mindég nagy mértékben 
megkönnyítette az idegenek utazását Albániában. Csak ott vált életveszélyessé 
az út, ahol hiányzott a bessa, az oltalom, amit a két ellenséges törzs között 
átutazó élvezett. Amikor Nopcsa a salai törzs területén járt, sokáig nem tudott 
átjutni a nikaji határon. A két törzs halálos ellensége volt egymásnak. Egy-egy 
ellenfél megölését győzelmi lakomával ünnepelték meg. Nopcsa mégis kifogott

Permo karbon képződmények Salea környékén Északalbániában.



219

A Drin völgye Cereti Vilz-nél.

rajtuk, mert rávette a salai lelkészt, hogy kísérje át a határon, papi ornátusá- 
nak védelme alatt. Visszafelé egy lakodalmas menethez csatlakozott. Ezeknek 
kivételes kegyből szabad elvonulást engedélyeztek a nikajiak.

A rablást és gyilkosságot tehát más mértékkel mérik Albániában, mint ál
talában Európában. Aki embert öl itt, nem szükségképen lelkiismeretlen ember 
és aki rablást követ el, nem süllyed okvetlenül az „európai” gazember erkölcsi 
színvonalára. Amíg a görbe útra tévedt európai jellemtől valóban nem sok 
jót várhatunk, addig majd minden albánról feltételezhetjük, hogy semmi olyast 
nem fog elkövetni, amit erkölcsei és hagyományai tiltanak. Egy apró történet 
világítja meg ezt a leginkább.

Mark, az albán, szegény ember volt. Rongyaiban fázott a havasi legelőn, 
azért élete kockáztatásával lelopta egy pásztor hátáról a bundát, amikor az 
töltött fegyverrel a térdén elbóbiskolt a tűznél. A sors játékos kedvéből pár nap 
múltán őt kellett Nopcsának elküldenie a több napi járóföldre fekvő városba, 
hogy néhány száz frankért aprópénzt hozzon. Az albánnak ekkor újból életét 
kellett kockáztatnia, sőt különböző okok folytán egy időre szabadságát is el
vesztette. Mindez azonban nem gátolhatta meg abban, hogy megbízatását pon
tosan és lelkiismeretesen végre ne hajtsa.

Ez az érdekes nép az indogermán nyelvcsaládhoz tartozik s mint a régi 
illírek leszármazottja egyáltalában nincsen rokonságban a szlávokkal. Sküptar- 
nak, azaz sas fiának nevezik magukat. Az arbanita név, amiből az albán elne
vezés lassanként kialakult, előfordul már az ó-görög klasszikusok írásaiban is.

A harcias illír törzsek a történelem folyamán állandóan ellenségeskedtek 
egymással. Viszálykodásuk tette lehetővé a szláv birodalom megnövekedését
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az Adriáig. Kastrióta György, az albánok Skander bégje tudta csak egyesíteni 
a széthúzó törzsek egy részét a közös ellenség: a török ellen. Ez a vitéz feje
delem azok közé a ritka hadvezérek közé tartozott, akik halálukig nem ismerték 
a vereséget. Pedig ellenfelei hatalmuk virágkorát élték és felmérhetetlenül erő
sebbek voltak. Skander bég halála után a belső villongások Albániát ismét 
visszalökték előbbi jelentéktelen mivoltába s a török hamarosan meg is szál
lotta az ország egész területét. Ennek az állapotnak csak a világháború előtt 
lezajlott balkáni háború vetett véget.

Az Albániát megszállva tartó török nem nézte jó szemmel az országba 
betolakodó idegeneket. A hatóságok nem szívelhették Nopcsa bárót sem s nem 
tetszett nekik, hogy tudományos kutató útjain szabadon jár-kel az albánok kö
zött. Nopcsa, aki régi erdélyi nemesi családból származott s a hunyadmegyei 
Szilvási nemzetségnek volt a sarja, társadalmi helyzete folytán szabad utat 
talált a mindenkori külügyminiszterhez s bármikor szerezhetett útlevelet. Hama
rosan rájött azonban, hogyha útlevéllel utazik, minden lépését figyelik, akadá
lyozzák szabad mozgásában és sehogyan sem tud közelférkőzni a bennszülött 
lakosság leikéhez. Ezért több ízben is útlevél nélkül lépte át a határt s hóna
pokig bolyongott az országban szabadon, kénye-kedve szerint. A török ható
ság üldözte, többször elfogta, de neki mindannyiszor sikerült kiszabadulnia s 
rendíthetetlenül tovább folytatta utazásait.

Határtalan leleményességgel küzdött hétről-hétre, hónapról-hónapra, hogy 
időt nyerjen s befejezhesse megkezdett természettudományi és néprajzi vizs
gálatait. Második albániai útja végén szemgyulladást kapott az albán hegyi- 
lakók piszkos gunyhóiban. Elhatározta hát, hogy Bécsbe utazik. Igen ám, de 
nem volt útlevele, mert ezen az útján szökött át első ízben a határon. Amíg a 
hegyek között bolyongott, senki sem igazoltatta, most azonban cselhez kellett 
folyamodnia, ha el akarta érni a határt. A szkutarii kormányzóságon át jött az 
országba, arra tehát nem utazhatott haza, mert félt, hogy elfoghatják. Ezért 
az iiszkübi kormányzóságban fekvő Prizren városának vette útját. Jól tudta, 
hogy a konstantinápolyi porta bölcs politikája nem tűri, hogy az egyik kerület 
kormányzója tudja, mi történik a szomszédos kerületben. Erre alapította ter
vét. Futárt küldött Prizrenbe a monarchia konzuljához azzal a kéréssel, küld
jön eléje a város határáig egy lovas kavaszt. A mit sem sejtő konzul teljesí
tette a kérést és néhány nap múlva érdekes menet masírozott a város kapuja 
felé. Elől ment, mint hivatalos személy a konzulátus lovasa, utána lépdelt vállra 
vetett fegyverrel hat gyalogos albán, majd a báró következett lóháton. A sort 
málhás állatok zárták be, nyomukban egy hajcsárral. A város kapuját őrző 
rendőrök azt hitték a furcsa menet láttára, hogy valami rendkívüli dolog tör
tént és nemcsak az útlevelet nem kérték, de nagy megilletődésükben még az 
albánokat is elfelejtették lefegyverezni.

Így érkezett meg a menet a konzulátus épülete elé, az albánok nagy örö
mére és az összecsődült lakosság óriási derültségére. Félóra múlva Nopcsa 
ott ült a kormányzó basa előtt. Tisztelgő látogatást tett a konzul kíséretében. 
A tábornoknak eszébe sem jutott, hogy Nopcsa, aki Szkutarin át jött be az or
szágba, engedély nélkül utazgat és útlevél nélkül jött át az üszkübi kormány
zóságba. Mivel azonban nem állhatta a bárót, meg akarta leckéztetni.

— Útja miatt nagyon aggódtunk önért. Az idegenek utazgatnak, a felelős
ség ezalatt minden hajszáláért mireánk nehezedik.

— Köszönöm szíves figyelmét, kegyelmes uram — mosolygott Nopcsa. — 
Hat fegyveres emberem kíséretében a legnagyobb biztonságban jöttem a város
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közepéig. Nehogy azonban továbbra is fegyveres albánokkal kelljen strázsál- 
tatnom csekélységemet, kérem excellenciádat, rendeljen mellém hivatalos kísé
retet a határig. — A megrökönyödött basa nyomban teljesítette a kívánságot 
és Nopcsa úgy hitte, most már igazán biztonságban utazhat tovább, senki sem 
meri majd útlevelét kérni.

Ebben azonban tévedett. Alig ért Mitrovicára, büszkén lovagolva csendőrei 
előtt, amikor az egyik utcaszöglet mögül eléjük toppant egy rendőr. Felemelte 
jobbját, a menet megállóit. A rendőr Nopcsa útlevelét kérte. A báró meghökkent. 
„Gyönyörű mulatság lesz itt mindjárt — gondolta, — állami kísérettel bujkálok 
útlevél nélkül.” Ráförmedt a legényre:

— Ne akadékoskodj ostoba kíváncsiságoddal. Rohanj a rendőrfőnökhöz 
és jelentsd neki, hogy tíz perc múlva egy állami kísérettel utazó idegen fog tisz
telegni nála.

A rendőr sarkonfordult, nyaka közé kapta lábát és elvágtatott a rendőr
ségre. Nopcsa rövidesen követte és a rendőrfőnöknél tett látogatása után többé 
senkinek sem jutott eszébe útlevelét kérni. Két nap múlva szerencsésne elérte 
a határt.

Amíg Nopcsát Bécsben gyógykezelték, megírta első nagyobb tanulmányát 
Albániáról. Kutató útjain csodálatosan gazdag tudományos anyagot halmozott 
össze. A balkáni háború kitöréséig járta az országot s 1912-ig, tíz éven át, majd
nem minden évben megfordult ott. Megtanulta tökéletesen a nép nyelvét. Ismerte 
a nyelvjárásokat, összegyűjtötte az albán szókincset és figyelemre méltó szó- 
származástani kutatásokat végzett. Az ingadozó próbálkozásokkal és zavaros 
tévelygésekkel küzdő albán helyesírást lelkesen segítette biztosabb part felé. 
Nopcsa szenvedélyesen gyűjtötte a törzsek szájhagyományában élő történeti

Cukali. Fusa Licenit síkság.
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adatokat, meséket, énekeket és babonákat. Hatalmas munkába sűrítette össze 
mindazt, amit albán jognak nevezhetünk. Ez a kiadatlan műve az albán nemzet 
„tripartituma”. Sokat köszönhet neki Albánia földrajzi irodalma. Pontos tér- 
képfelvételeinek akkora fontosságot tulajdonítottak, hogy a bécsi hadügymi- 
niszérium térképészeti osztálya dolgozta ki kézirati térképlapjait. Naplói telve 
Voltak meteorológiai feljegyzésekkel, magasságmérésekkel. Tanulmányozta Al
bánia földtani viszonyait is. Az Albán föld geológiáját olyan testes kötetben 
bocsájtotta világgá, amilyet eddig nem látott a magyar szakirodalom. Néprajzi 
tanulmányai páratlan gondolkozó képességről és ötletességről tanúskodnak. 
Mindent megfigyelt, feljegyzett és kikutatott, amit csak látott. Hihetetlenül ru
galmas tudományszemlélete és tág szemhatára képessé tették a legmesszebb
menő összehasonlításokra. Kinyomozta a kandalló, az eke, a köralakú házak 
és gunyhók, a négykerekű és kétkerekű szekerek származását, rokonságát és 
elterjedését. Megállapította a cséplöeszközök, a tűzikutya, az iga fejlődését és 
néptől-népig való vándorlását.

Behatóan foglalkozott Nopcsa báró az albán tájak gazdasági problémái
val is. Albánia a háború előtt (jórészt ma is) Európa legszegényebb országai 
közé tartozott. Kevés pénz volt az országban és a kölcsönzéssel járó kockázat 
hihetetlenül megdrágította a kamatot. Merditában például 1911-ben 40—60% 
között ingadozott a kamat. Az albán hegyvidék alig tudta élelmiszer-szükség
letét fedezni. A mezőgazdaság őseredeti állapotában tengődött. Nem ismerték 
a váltógazdaságot, a mély szántást és alig-alig trágyázták a földet. Nem ter
meltek burgonyát s egyik-másik vidéken a gesztenye olcsóbb volt a kukoricánál.

Tetézte a bajt az emberek hanyagsága is. Sosi és Kiri között novemberben 
még lábon állott a gabona a felégetéssel frissen irtott, jó erdei talajon. Amikor 
Nopcsa arra járt, a szomszédos törzsek javában háborúskodtak egymással. 
Ugyan ki merte volna a fejét kockáztatni a gabona learatásával? A szem is 
kipergett békekötésig. Juhokat hajtottak a szalmára, hogy némi hasznát lássák 
a „termésnek”.

Amikor Nopcsa a londoni Földtani Társulat egyik ülésén Albánia földtani 
viszonyairól tartott előadást, beszédét a következő szavakkal vezette be: „Azért 
jöttem ma este bemutatni a dolgozatomat, mert meg vagyok győződve arról, 
hogy önöknek fogalmuk sincs erről a kérdésről.” Senik sem akadt fenn ezen 
a mondaton és senki sem tekintette üres önhittségnek. Beismerő nevetés kísérte 
a báró szavait. Igazat mondott és joga volt az igazságot meg is mondani. A 
világháború elejéig senki sem tett annyit ennek az ismeretlen földnek a földe
rítéséért, mint ő. A természettudós helyét később felváltotta a politikus, aki vé
delmébe vette a kis ország magárahagyott fiainak ügyét. Cikkeket írt a német 
és angol sajtóba, európai körútra indult, hogy előadásokat tartson és agitáljon 
az albán ügy mellett. Igyekezett megismertetni a „legsötétebb Európa” értékeit 
s elűzni azt a homályt, ami az albán föld természeti és népi értékeit takarta a 
művelt világ szeme elől.*

* Irodalom: Nopcsa F.—Halász Gy.: A legsötétebb Európa. 1911.
Nopcsa F.: Albanien. Berlin, Í933.
Tasnádi—Kubacska: Báró Nopcsa Ferenc kalandos élete. (Sajtó alatt.)
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AZ E ISE N E R Z I VASM ŰVEK .
írta Pósáné Ormos ferne.

Steierország északnyugati részét, az Enns és a Mura völgyei között, festői, 
2000 méteren is felül emelkedő sziklacsúcsok, fenyvesekkel borított hegyolda
lak, mély, regényes völgyek jellemzik. Ahol az északkeletnek tartó Hochschwab 
csoport a tőle délre fekvő Eisenerzi Alpokkal érintkezik, ott épült Präbichl, 
1200 m magas hágón. Erről a hágóról fut le dél felé a Murába siető' Vordern- 
bergi patak, nyugatra az Enns felé igyekvő Erzbach. Ennek a két pataknak a 
völgye mentén van Ausztria egyik leggazdagabb vastermő vidéke. Legérdeke
sebb része az Eisenerztől délre 1534 méter magasra emelkedő, az Erzbach völ
gye fölött 800 méternyire tornyosuló Erzberg. Valamikor egész felületét sötét 
fenyvesek borították, ma már csak déli oldala erdős, mert itt összefügg a hatal
mas Reichenstein csoporttal. Másik három oldala szabadon áll s itt folyik a hí
res eisenerzi külszíni fejtésü vasbányászat.

Az Erzbergnek csaknem egész tömege bányászatra alkalmas vasérc, las- 
sankint teljes egészében el fog tűnni, mint a vaskor áldozata. A hegy tetejét 
1925 június 23-án a bányászat érdekében szétrobbantották. Tíz fúrólyukban 
elhelyezett 76 kg dinamittal 1660 tonna kőzetet lazítottak fel és hordtak le a 
tetőről. Ez a robbantás alakította ki végre az Erzberg mai, lépcsős csonka gúlá
hoz hasonló alakját. A természetet mesterséges beavatkozás változtatta meg, 
bizonyos értelemben el is csúfította, de tagadhatatlan, hogy a rozsdavörös és 
barna színekben pompázó óriási piramis különös, érdekes, sőt szép látvány.

Az ókorban már a rómaiak, vagy még az előttük itt élt őslakosság ismerte 
és bányászta az Erzberg vasát és lehet, hogy a római birodalomban sokszor 
említett noricumi vas egy része is innen származott. A népvándorlás viharai
ban azonban teljesen feledésbe ment a fontos lelőhely, úgyhogy a vofdenbergi 
érchegyen álló emlékoszlop szerint a bányászat Kr. u. 712-ben kezdődött.

Hosszú időn át csak a könnyebben fejthető barna vasércet (limonit) bá
nyászták, ami a vaspátnak mállásterméke. A bánya- és kohótechnika fejlődése 
következtében a múlt század utolsó tizedétől kezdve már főleg a vaspátot fej
tik, és pedig a föld felszínén, magát a hegyoldalt bontják le.

Az Erzberg piramisán 60 emeleten vagy szinten folyik az állandó serény 
munka. Az átlag 12 m magas és ugyanolyan széles szintek messziről óriási lép
csőknek látszanak. Megkülönböztetésül minden szintet szentekről, történelmi és 
helyi nagyságokról neveztek el.

A bányászat két fő mozzanata a kőzet fejtése, az érctartalmú és meddő 
részek szétválasztása és elszállítása. A fejtés a szintek függőleges, a szétválasz
tás és szállítás a vízszintes részén bonyolódik le. Az utóbbi két műveletet rész
ben a vájárok kézi erővel, részben hatalmas kotrók segítségével végzik. A fej
tés robbantással történik. Robbantószerül dinamitot és ammonitot használnak, 
a világháború idején cseppfolyós levegővel helyettesítették ezeket a fontos hadi
szereket. A robbantásokat minden munkahelyen egy időben, adott jelre végzik. 
A robbantások ideje a kotrókkal dolgozó részeken 5h 40 és 17h40, minden 
munkahely számára 9h 40, l l h 40 és 15h 40-kor kezdődik. Ezekben az idő
pontokban messzehangzó harangütés jelzi a robbanások kezdetét. Erre a jelre 
egyszerre elnémulnak a csengő kalapácsok és zakatoló gépek. A munkások fe
dezékeikbe vonulnak, a kotrók és mozdonyok síneiken menekülnek a robban
tás színhelyéről. Rövid időre szokatlanul csöndes minden, mert csak a robban-
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Az Erzberg gúlája. (A fényképet az ö .  V. W. engedélyével közöljük.)

tással megbízott vájárok dolgoznak. A jelzőkészüléknél hivatalnokok állanak, 
hogy a következő harangütést leadják. Ez körülbelül tíz perccel az első után 
hangzik fel, hallatára meggyujtják a gyuj tózsinórokat és a robbantómesterek is 
futva keresik fel a fedezékeket. Csakhamar megkezdődnek a sorozatos robba
nások. Szörnyű dörrenések reszkettetik meg a levegőt és a félelmes hangokat 
megerősítve, megsokszorozva verik vissza a környező hegyek sziklafalai. A le
robbantott kőzet leválik a lépcsőzet függőleges faláról, és fülsiketítő dörgéssel 
zuhan a szint alapjára. A robbanások azután elritkulnak, végül minden elcsen
desedik, a füst és porfelhő eloszlik, majd újra, most már harmadszor, megszó
lal a harang: kezdődjék a munka. Gyorsan megélénkül minden. Emberek és gé
pek sietve foglalják el megszokott munkahelyüket.

A kézierővel folyó fejtő és takarító munkát hat-nyolcas csoportokba osz
tott munkáscsapatok végzik. A csoportvezető és helyettese végzi a robbantást 
és az ennek következtében meglazult kőzetrészeknek a falakról való leválasz
tását, gondoskodik a robbantószerekről, felelős a csoport munkateljesítmé
nyéért és rendjéért. A robbantás után a csoportvezető és segédje a munkahe
lyük fölött levő szintre megy és ennek szélén vasrudat ver a földbe. A vezető 
kötelet köt derekára s ezt a helyettes a vasrúdra erősíti. Az előmunkás lebocsát
kozik a kötélen és rajta függve feszegeti le a meglazult, de még le nem esett 
közetrészeket a függőleges falról. Ez a művelet az erzbergi bányászok legne
hezebb és sokszor balesetekkel is járó feladata. Sok súlyos sebesülést, sőt ha
lált okoztak már a kötélen függő bányászra zúduló kődarabok. A csoport többi 
tagja azután hozzálát a törmelékhalomnak érctartalmú és meddő részekre való 
osztályozásához. A 25 cm-nél nagyobb átmérőjű darabokat kalapáccsal apróz-
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zák fel, vagy ha ez nem lehetséges, akkor megfúrják, hogy a következő robban
tás alkalmával a dinamit végezze el ezt a munkát. Az osztályozott törmeléket 
aztán kaparókkai és töltőkékkel csillékbe rakják és a legközelebbi csúszíató- 
aknánál kiürítik. Az aknák felső nyílását rács zárja el, ami megakadályozza, 
hogy a 25 cm-nél nagyobb átmérőjű ércdarabok az aknába jussanak. Az álta
lában használatos szállító csillék teknőalakú buktatókocsik, amit a munkásság 
népiesen bölcsőnek nevez, mert kiürítéskor ringató mozdulatokkal hozzák moz
gásba. Néhány emeleten szekrényes csillék és kiürítésükhöz szükséges különle
ges szerkezetek láthatók üzemben.

Egyes szinteken a csillék töltését kotrók végzik; jelenleg tíz gőz-, és négy 
villamos erőre berendezett kotró működik. Ezeknek az az előnyük, hogy a tör
meléket nem a csúsztató aknákba juttatják, hanem a meddő kőzettel rakott csil
léket egyenesen a hányóba ürítik, az érccel telteket pedig a törő és fajtázó 
készülékekhez juttatják. Itt történik aztán az anyag felaprózása és osztályo
zása, a tiszta érc gondos kiválasztása. A kőzetet tartályokba öntik és egy nagy
szemű rostán keresztül abba a csúsztatócsatornába juttatják, amelyik a mosó
dobokhoz vezet. Innen a már átmosott kőzet a válogató szalagokra kerül, a 
meddőt leszedik róla, a tiszta érc pedig újabb csúsztató csatornán át a körül
belül 70.000 tonna befogadóképességű érctárolóba. A 10—25 mm szemnagy
ságú anyag a fenti rostáról többszöri mintavétel után vagy az aprószeműérc- 
bunkerbe, vagy a meddővel együtt a hányóra kerül.

A mosódobokban sziták vannak elhelyezve, úgy, hogy a vízzel együtt raj
tuk keresztül haladó zúzalék 3—10 és 0—3 mm átmérőjű szemekre szétvá
lasztva kerül aztán egy mágneses fajtázóra. Ez az igen alapos és gondos szét-

Az egymás fölé sorakozó emeletek.
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választás megakadályozza, hogy egyrészt értékes ércdarabok kárbavesszenek, 
másrészt, hogy meddő maradjon az érc közt és így annak értékét és minőségét 
csökkentse. Ez az eljárás lehetővé teszi, hogy az aprószemü ércet is magas fok
ban értékesítsék.

Az eisenerzi bányászat fő formája manapság a külszíni, nappali fejtés, de 
azért,' különösen a legutóbbi években a földalatti bányászat is elég tekintélyes 
méreteket öltött. Űj ércerek felkutatására és vastag meddőréteggel takart erek 
fejtésére ez az egyetlen okszerű mód és még az az előnye is megvan, hogy füg
getleníti a kiaknázást az időjárás szeszélyeitől. Különösen a Vordernberg és In
nerberg környékén van sok akna és állandóan több és több tárna lyuggatja át 
a hegységet. A felszínen járó turistának persze fogalma sem lehet arról, hogy az 
egész érchegy úgy át meg át van fúrva, mint a vakondtúrásos, ürgelyukas mező. 
De még a szakembereket is érik meglepetések. Új aknák, tárnák vájása közben 
gyakran bukkannak nagy kiterjedésű régi bányákra, amiket a köznyelv római 
melléknévvel lát el, de valójában sokkal későbbi időből származnak. Ezek a 
régi tárók olyan alacsonyak és szűkek, hogy némelyikben csak egészen meg
hajolva lehet járni. Falaik azonban teljesen simák, minden sarok pontosan, éle
sen ki van vésve, a régi bányászok gondosságáról, tiszta, pontos munkájáról 
tanúskodik. Egy ilyen, ú. n. római tárót nyitva tartanak, hogy az érdeklődők 
bármikor megtekinthessék.

Az Erzbergen fejtett vasérc nagy részét a környéken dolgozzák fel. Kez
detben kizárólag a völgyben fekvő kohókba szállították az ércet, úgyhogy zsá
kokba gyűjtötték, és ezeket különleges kis kocsikon gurították a völgybe. A ko
csiknak elől kerekük, hátul szántalpuk volt. A vassínek feltalálása óta nagy vál
tozás állott be a szállítás módjában; az egyes szinteken és a völgyben kiterjedt 
sínhálózatot fektettek le és ezeket siklópályákkal kötötték össze. Az utóbbi 
években két nagy, újrendszerű, kéttornyú siklópálya épült a nagy tömegek fel- 
és leszállítására. Villamos erővel működnek. A külszínen közlekedő siklókon 
kívül számos függőleges csúsztató- és szállítóaknát is használnak; ezek rende
sen két szomszédos szintet kötnek össze. A szinteken közlekedő iparvasutakat 
természetesen már mind gőz vagy villamos mozdonyok vontatják. A Mura völ
gyében lévő donawitzi nagyolvasztónak szánt ércet az erzbergi vagy präbichli 
állomáson rakják vasúti kocsikba. Mind a két állomáson hatalmas rakodók 
épültek az ércnek különlegesen erre a célra készült kocsikba való egyszerű és 
gyors átrakására. Schönau-Vordernberg állomáson pedig egy, még 1875-ben 
épült, hatalmas tárolóban egyszerre 70.000 tonna ércet tudnak elraktározni. 
Ezt a tárolót minden nyáron megtöltik és innen táplálják a donawitzi kohókat 
télen, ha nagy havazások idején a vasúti forgalom elakad.

A két eisenerzi kohóban feldolgozásra kerülő vasérc a siklókon és csúsz
tató aknákon keresztül egyenesen a hegy lábánál levő pörkölőbe jut, onnan pe
dig egy külön erre a célra épült villamos vontatású magánvasúton a nagy ol
vasztókba. A kivitelre szánt pörkölt ércet ugyanezen az úton Eisenerz állomásra 
viszik, és ott közönséges nyitott teherkocsikba rakják. Az Erzberg lábánál 
fekvő pörkölő művek mellett természetesen nyersére tárolók is vannak, ame
lyek a termelés és kereslet közt mutatkozó különbségek kiegyenlítésére hivatot
tak. Az utóbbi évek termelése átlag 1,000.000 tonna nyers érc volt, néha egy 
hónap alatt 170.000 tonnát fejtettek. Ha ehhez a mennyiséghez még a meddő 
kőzetet is hozzászámítjuk, fogalmat alkothatunk magunknak a lehordott kőzet 
óriási tömegéről.

Mielőtt a nyers érc a nyersvasat előállító nagyolvasztókba kerülne, pörkö-
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Robbanás előtt elnéptelenedik a munkatér.

lik. Egyrészt, hogy a káros széndioxidot elvonják belőle, másrészt, hogy vas
tartalmát dúsítsák. A pörkölés generátorgáz, illetőleg szénportüzelésű pörkölő
kemencékben történik. Pörkölés után az érc a nagyolvasztóba adagolható. 
Az olvasztó kemencébe felülről fölváltva egy-egy réteg kokszot és pörkölt vas
ércet töltenek és megfelelő mennyiségű salakképző anyagot kevernek hozzá. 
Ezeken a rétegeken folytonos üzemben előmelegített levegőt fújtatnak keresz
tül. A legmagasabb hőfok az olvasztó kemence legalsó övezetében keletkezik, 
itt az érc, illetve a belőle keletkezett vas megolvad. A cseppfolyós vasat négy 
óránként csapolják és a szürke nyersvasat formákba vezetik, hogy ott lehűlve 
megszilárduljon. Egy-egy csapolás kb. 60—80 tonna nyersvasat ad. A nagyol
vasztó egész éven át megszakítás nélkül folyamatosan üzemben van s csak ak
kor szünteti be a munkát, amikor valami nagyobb javítást kell végezni rajta, 
vagy a piac felvevőképessége megcsappan.

A nagyolvasztóban keletkező éghető gázokat régebben egyenesen a sza
badba engedték, ma ellenben kellő tisztítás és előkészítés után kohógázmotorok 
meghajtására, kazánfütésre, valamint a nagyolvasztó számára szükséges le
vegő előmelegítésére használják fel. A gázmotorokkal termelt elektromos ener
gia nemcsak az összes eisenerzi üzemek erőszükségletét fedezi, hanem tekinté
lyes fölösleg is marad, amit 35.000 voltos távvezetéken Donawitzba vezetnek.

A nagyolvasztó üzem rendkívül nagymennyiségű kokszot fogyaszt, amit 
Németországból és az ostraui bányavidékről szereznek be. A visszatérő vasúti 
kocsikat rendszerint vasérccel rakják meg, úgyhogy a kokszbehozatalt tekinté
lyes érckivitellel ellensúlyozzák. Egy-egy nagyolvasztó napi teljesítménye kö-
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rülbelül 4—500 tonna nyersvas; ennek előállításához 1000 tonna vasérc és 
350—400 tonna koksz szükséges.

Avatatlan részére is igen érdekes ez a sajátságos bányászmunka. A pom
pás szépségű vidék is sok idegent csábit Erzberg környékére. A felszíni bá
nyászat egyik legérdekesebb mozzanata maga a robbantás és azt az érdeklődök 
a Barkara vendéglő terraszáról, vagy az Erzberg alkalmas pontjáról végignéz
hetik. Éppen az idegenek érdeklődésére való tekintettel a bányaigazgatóság a 
robbantások idejét minden nagyobb forgalmú nyilvános helyen rendszeresen 
közli. Akinek Erzberg környékére vezet az útja, maga ellen vét, ha néhány órát 
nem szentel a nagy történelmi és gazdasági jelentőségű bányaművek megtekin
tésének.

VÍZNEVEINK ER E D E T E .
Irta Bátky Zsigmondi dr.

A helynevek gazdag birodalmában széles mezőt foglalnak el a víznevek. 
De nemcsak széleset, hanem előkelőt is, mert pl. valamely ország benépesülé
sének időbelisége szempontjából a vízneveknek — s ilyenek elsősorban a folyó
nevek — nyomosabb szavuk van, mint az egyéb helyneveknek. Nyilván értjük 
ezt, mert a folyók majdnem örökéletűek s valamikori neveiket — éppen ezért — 
a sorra következő népek könnyen egymásra örökítik. Velük szemben az emberi 
települések az idők forgatagában hamar tönkremennek s neveik az elköltöző, 
kihaló vagy beolvadó népekkel együtt emléktelenül eltűnnek, vagy ha egyes 
szerencsésebb lakóhelyek feltámadnak is, az új alapító rendesen új nevet ad 
nekik. Honfoglaláselőtti folyónevünk pl. szép számmal van, de hasonlókorú 
s ma is élő városneveinket jóformán félkezünkön összeszámlálhatjuk.

A szóbanforgó nevek fönnmaradásának ezzel az örvendetes tényével szem
ben áll azonban az, hogy korai folyóneveink — s tegyük hozzá hegyneveink — 
eredetének megfejtése, jórészben éppen régi voltuk, másrészt névadóik nyelvé
nek elenyészte, s névadásuk indítékainak kevésbbé értelmezhetősége miatt, jó
val bajosabb, mint helyneveinké. így azonban sok esetben nem bánjuk, ha ez 
az eredet homályban marad is, csak legalább azt tudjuk igazolni, hogy közvet
lenül miféle néptől vettük át a nevet. Úgy vagyunk velük, mint legtöbb kölcsön- 
szavunkkal. A nagyközönség általában megelégszik azzal, ha a közvetlen átadó 
nyelvet ismeri, a név korábbi származásával keveset törődik. A folyónévhez is 
azt a kérdést intézi, vájjon magyar-e vagy sem, s ha nem az, honnan, mely 
néptől való. Ám itt még arra is kíváncsi, vájjon közvetlen honfoglaláskori-e az 
átvétel vagy jóval későbbi, mert hiszen mindkét korban kölcsönöztünk víz
neveket, de mindkét korban más népektől vagy más népektől is. Történeti 
szemmel nézve tehát, honfoglaláselötti (nemmagyar), honfoglaláskori (magyar
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és nemmagyar) s honfoglalásutáni (magyar és nemmagyar) neveket különböz
tetünk meg. Bennünket ez alkalommal elsősorban a magyarból megfejthető 
víznevek érdekelnek, mégpedig nem történeti szempontból, de kitérünk a hon
foglaláselőtti idegen helynevekre is, ezekre meg éppen történeti szmpontból.

Lássuk tehát előbb röviden honfoglalást megelőző vízneveinket s Melich 
már ismert könyve nyomán (A Földgömb 1937. 61.) mondjuk meg — ha le
het, — mely nép körében születtek s milyen úton kerültek hozzánk.

A Duna kelta eredetű, innen jutott a gótba, majd az ó-oroszba s ebből 
(persze az Alduna vidékén) az ó-magyarba. Keltából származik a Kompa 
(Bars m.). Ez germán közvetítéssel került az ó-tótba s innen a magyarba. A 
nyugati tót Felföldön tehát a tótok előtt germánok laktak. Erre később még 
több példát látunk. A thrák-dák Tisza a germán-longobárdon s avaron és bol
gár-törökön át jutott hozzánk. Az indogermán thrák-dákra megy vissza a 
Szamos, Maros, Körös és Temes neve is. Innen vándoroltak a latinba, ebből a 
keleti germánba, a gótba s a vele közel rokon vandál-gepidába. A gót-gepidá- 
ból a hunba, majd az avarba, ebből a bolgár törökbe, innen meg a magyarba. 
Ebből az az egyik tanulság, hogy a honfoglalók előtt bolgár-török uralom volt 
a Tisza egész baloldali vízkörnyékén, a másik ijieg az, hogy ez közvetlen foly
tatása volt a hun és avar uralomnak. Dák eredetű lehet az erdélyi Abrud és 
Ompoly is, melyeket alkalmasint szintén bolgár-török közvetítéssel kaptunk. 
Ugyancsak dák eredettel gyanúsítható a római karbeli Bersovia, mely mai ma
gyar alakját, Berzava, szláv ajkon, népetimologiával kapta a Brzova alakból. 
Az Olt ismeretlen eredetű.

A Dráva és Száva (meg a Mura, Kulpa, Una és Drina) eredete is ismeret
len. Nyugati germán, alkalmasint longobárd úton kerültek a szlávokhoz s tőlük 
a magyarokhoz. A longobárdok 568-ban költöznek a róluk elnevezett Lom
bardiába s a fenti folyók neve igazolja, hogy őket az aldunai vidékeken a VI. sz. 
folyamán szlávok váltják fel.

A Marcal (ó-magyar Murszol) neve római korbeli, talán kelta vagy illír 
Mursella-ra megy vissza, de hogy e kortól kezdve milyen nyelveken át öröklő
dött a magyarba, nem tudni. Megmagyarázhatatlan, talán kelta vagy illír a 
Zala (Szala) származása és átvétele is.

A Vág, Nyitra és Garam (meg az Árva és Korpona) neve germán, köze
lebbről kvád eredetű. Ezek a folyónevek ma is megvannak Hessenben, ahonnan 
e germán törzs Morvába és Felső-Magyarországba költözött. A kvádok elván
dorlása után helyükbe telepedett ó-tótok az itt ragadt töredékektől tanulták el 
e neveket s ők adták át később a magyaroknak. Nem lehetetlen azonban, hogy 
a Garam nevét közvetlenül a németből vettük, vagyis a germán folytonosság 
— legalább itt — a honfoglalásig tartott.* A Nyitrával meg az a különös eset 
történt, hogy az ó-magyarba átkerült ó-tót Nyitrava alak nyelvünkben Nyitrá-ra 
rövidült s az így megmagyarosodott alakot kölcsönözték vissza a tótok a régi 
Nyitrava helyébe. Ebben a formában az tehát nem tót, hanem magyar név. 
Az Ipoly neve megfejthetetlen. Lehet honfoglaláskon magyar eredetű, de lehet 
régebbi is. Honfoglaláselőtti szláv víznevek: Rába, Rápca (Rabica, azaz Kis- 
rába vagy Répce), Cuha, Gerence (Bakony), Strém (Vas), Zsitva, Gölnic,

* A Dudvág előtagját is — német tudósok — egészen napjainkig németnek magya
rázták (Todt-Wag =  ,Holt-Vág’). Én jöttem arra, az úgylátszik helyes gondolatra, hogy 
az előtagban a dud (dudu, dudva) ma ,gaz’, eredetileg ,vízibürök’ növénynév lappang. 
(L.: Bátky: ,Dudvág’, Magyar Nyelv, 1935.). A Dudvág (csallóközi társa ma Dodvág) 
tehát magyar elnevezés.
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Rima, Tapoly, Tapolca, Zagyva, Galga, Balaton s talán Bitva (Veszprém) és 
Leadva. Aligha szlávok: Cserfa, Rinya, Válicka, Ikka, Csáva (Sopron), Her- 
nád, Tarca, Latorca. Németek: Lajta, Lápincs, Pinka, s bolgár-törökök: Krassó, 
Kü küllő.

Krassó korábban négy volt, ú. m. Baranyában, Verőcében (Karasica), 
Krassóban (Karas) és Szatmárban (Karassó). A baranyait és szatmárit Fekete
víznek is hívták, ami teljesen megfelel a bolgár-török karaszu-nak (fekete víz), 
tanúskodván ezáltal arról, hogy e két nép, t. i. a bolgár és magyar, mint két
nyelvű nép, hosszabb ideig egymással együtt lakott ezen a tájon. Ugyanezt 
mutatja a Küküllö neve is, mely a bolgár-török kiikeleg ,kökény’, ,tövis’ szóból 
lett Kiikeleg, .Kökénypatak’ folyónév egyenes származéka. Mivelhogy a Kü- 
küllö-nek az oláhban Ternava a neve, ami délszláv nyelven ugyanazt jelenti, 
mint a Küküllö (t. i. Kökény vagy Tövispatak), nem kétséges, hogy vidékün
kön a honfoglalás után török és szláv nyelven beszélő bolgárok is laktak. 
Az előbbiektől vették át a magyarok a Küküllö-1, az utóbbiaktól az oláhok a 
Ternavá-1. Kökényes, Tüske, Tövis és Torna, Tornává patakunk különben sok
felé van, de Küküllö is akad Erdélyen kívül, pl. a Hajdúságban.

Amint e futólagos szemléből látjuk, jelentékenyebb vízneveinknek már a 
magyarok bejöttékor megvolt a nevük s azokat eleink az ittlakó népektől egy
szerűen átvették, úgyhogy számukra csak a kisebb vizek megnevezése maradt 
fenn. Ebből a sok idegen víznévből azonban — s ezt szükségesnek tartjuk ki
emelni — nem szabad azt következtetnünk, hogy az itt talált lakosság nagy
számú volt, mert helynevek továbbéléséhez sokszor igen gyér lakosság is elég
séges. Számos példát találunk erre az Alföldön, ahol a török (tatár) pusztítá
sok alatt elnéptelenedett területeken, a lappangva megbúvó pásztorféle nép 
tartotta fenn a határ- és helyneveket s tőlük vették át azokat a későbbi, sok 
esetben idegennyelvü, új telepesek.

Valamint a helyneveket, azonképen a vízneveket se lehet kielégítő kategó
riákra visszavezetni, egyszerű sémákba osztani. Kettejük között érthetőleg több 
tekintetben rokonság van, így teszem azt abban, hogy a víznevek közt is gya
koriak a puszta személynevekből, persze törökből és magyarból megfejthető 
tulajdonnevek.

Ilyenek a következők: Labore az al-barsz ,hős párduc’ jelentésű ungvári 
bolgár-török vezérről; Barca (erről Barcaság, legkorábban Burszafölde, ami
ben a Bursza világosan személy név) a bar'sz ,párduc’-ból; Ung az ong ,jobb, 
szerencsés’ szóból; Borsa, Borsova a bors ,bors’ szóból (az utóbbi szláv kép
zővel); Ondava az on ,tíz’ szóból; Koreán (régen a Csallóközben); Karcsa (a 
Bodrogközben); a korszán és karcsa ragadozómadár névből; Csalló talán a 
csarlak ,sirály’ szóból; Koroncó (régen Koromzó, Győr), a krum ,korom’ szó
ból ( Korom-aszó összetételből, v. ö. pl.: Kotrozó a Kodor aszóból, ahol Kodor 
szintén személynév. Kormosvíz nevü*patak különben Udvarhelyben is van, s a 
Zagyva is bolgár-szláv nyelven Kormosvíz); Torna (Túrna pl. az ugocsai 
Baiar egyik patakja (ezt 1. lentebb), talán a túrna ,daru’ szóból (de a legtöbb 
Torna patakunk a szláv trn ,tövis’, .kökény’ szóból); Koppány, Bega, Tét (ré
gen a Bakonyban) és Üllő (Nagykunságban, Szatmárban, a keleti székelység- 
ben, Iliiké Tápiószelén) méltóságnevekből; Uz, Uzonka (Háromszék) az Uz 
(=  besenyő); Besenyő (Udvarhely stb.) a .besenyő’ népnévből; Tormos (Tor
más, Nyitra) talán a Termas személynévből (Árpád dédunokájának is ez a 
neve); a Marcalba ömlő Berkend, Börgönd a hasonló személynévből; Barát 
(Háromszék) a ború aldy .szürke nyest’-ből; Kolon (Kolon-tó több helyen)
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talán a kiilán ,vadló’ szóból s a magyar Bodrog (a Közép-Duna mellett és So
mogybán is) a ,bodor, göndör’; Balog (Götnör) a ,balog, balkezes’ szóból, 
Biharó (Bihar) a Bihar személynévből.

Török köznevekből valók ezek: Báta (Tolna a bat ,sár’, ,sáros víz’ szóból, 
ahogyan felső folyását magyarul csakugyan Sárvíz-nek hívják. (A Sárvíz alsó 
mentét besenyő telepek kísérik.) A sár különben szintén török eredetű szó. 
A bat-ból van képezve a török ar képzővel a Batar (Ugocsa) s ebből a Batarcs 
(u. ott). Ugyanilyen képzésnek látszik a hortobágyi Kadarcs is (ha nem a Ká
dár sz. név van benne), mely a Kálló-val együtt köznévként is használatos erre
felé. Nagyon lehet, hogy ebből a bat-ból származik a bágy is, amely összetéte
lekben (pl. Hortobágy, többfelé az országban, s talán a Turobágy, Torbágy 
névben is) víznevekkel kapcsolatos. A kak ,mocsár’, ,állóvíz’ szót kereshetjük 
a Kak-tóban (Szatmár, Szeged stb.), a csáj ,patak’, ,víz’ szót a szeged-tömör
kényi Csáj tóban s talán török eredetűek a szintén köznévként használatos 
szatmári Balkány-Bákányok ( — vízállásos hely, lassú folyó stb.) és felsőtiszai 
Ergék (=  patakocska). Azt hisszük, hogy a török okor ,patak, ,víz, szó van 
pl. a somogy-baranyai Okor-ban (régen Akor, Akur), a zalai Akurpataká-ban, 
a vörösberényi néhai Feketeokor-ban s a pozsony-csallóközi hajdani Atakur- 
patak (Ló-patak?) nevében. (Szomszédjában volt Lósziget. Ló-patak, 
Ménes tó, Ménes itó épannyira közönséges, mint ökör patak, ökör tó, ökör itó 
(=  itató). A baranyai Okor egyik mellékpatakja volt az Ormán. Ez bizonyára 
a török urmán ,erdő’ szóból van (v. ö.: Ormánság). Magyar párja neki az Erdő 
és Berek (patak). A ditrói Ujutban a török uj ,völgy’ patak neve lehet s ez van 
akkor az Ojtoz patak nevében is. A soproni Selyeg-ről (Vulka) is azt tartják, 
hogy törökből magyarázható (Melich: Klebelsberg-Emlékkönyv). Mi a selig 
,egyéves kos’ szót gondoljuk benne. Juhod, Kos ág (Kospatak ág) és Kosd- 
patak Székelyföldön is van. Az aradi Csiger patakról — a dzséger ,tüdő’, ,vese’ 
szóból — azt tartják, hogy úgy mint zsiger szavunk, oszmán eredetű. Ez azon
ban nem állhat meg, mert Csiger-1 már a XIV. sz.-ban említik. Magyar párja 
Vesepatak (Monostorapáti). Túr (Tar) patakunk többfelé van az országban. 
A név minden valószínűség szerint a dur megállani igével függ össze. A Táróé 
azonban a szláv túr, turec ,őstulok’ szóból. A turján-nak tárgyilag teljesen meg
felel a régiségben az ,álló’, ,állovány’, rendesen tónév. Lehet, hogy a dur (túr) 
igéből származik a fentebb említett Tormás patak neve is, mert a régiségben 
Turmas alakja is van s az esetben magyar jelentése a. m. ,megállóit’ ,álló’ (víz).

A hortobágyi Kösüly-1 mi a köse ,sarok’ szóhoz kapcsoltuk. Magyar meg
felelője Sork (Surk)-patak (Vas), Sarkadin patak (Pétervárad mellett), Sur- 
kér és Surkusár (Soroksár, Pest m.; talán a csepeli Dunaág neve volt Anony
mus idejében a Surkusár). Amint a Krassó, Karasó-k, a kara-szu, ,feketevíz’- 
ből, úgy a Brassó, Barasó-k a boru-szu ,sziirkevíz’-ből származnak. (Barassó 
van Hunyadban, Temesben, Hevesben, Hajdúságban és a Csallóközben.) Egy 
nemsokára megjelenendő könyvben azt olvashatjuk, hogy Szeben (patak és 
város) neve is török eredetű. Ugyanott egész sereg erdélyi és romániai patak
névről közük majd a besenyő-kun származást. Nem magyar, hanem a romanista 
Weigand német nyelvtudós professzor mondta ki különben, hogy a kun és ma
gyar helynevek száma Romániában egyenesen csodálatos.

Népünk — amint tudjuk — az apróbb folyóvizeknek gyakran nem ad kü
lön nevet, hanem egyszerűen víz-nek, folyó-nak, folyás-nak, csurgó-nak vagy 
patak-nak hívja őket. Patak régi és hódító úton lévő szláv kölcsönszó folyó és 
csurgó, jelzői körülírás, víz pedig általában vizet jelent, de összetételes forrná-
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ban mint Feketevíz, Homokvíz, Keskenyvíz vagy Veszprémvíze, Ungvíze, 
Garamvíze stb. nagyobb patakok megjelölésére is sűrűn használták, különösen 
a régiségben. Ám vannak tisztán folyóvízjelölő szavaink is, melyek többé- 
kevésbbé köznevekként is használtattak vagy használtatnak. Ezek: jó, ügy, sár, 
ér, séd, sió, aszó.

A finn-ugor jó a máramarosi, maros-tordai és balatonkiliti jód, a bihari 
Tatár jó, a bihari és borsodi Hájó, illetve Héjó, Hejö (=  ,Hévjó’), a nagykun
sági, dobokai és győri Berettyó ( = Berekjó), a zalai, gömöri, máramarosi, na
szódi, dobokai Sajó (=  Sópatak), a kolozsi Székelyó, és Mereggyó (oláh aj
kon a régi formában: Mireg-jó, = Méregpatak; Dobokában is van Meretyó), 
a maros-tordai és szebeni Disznajó, s az abaúji régi Kétjóközi alakokban ma
radt fenn. A szintén finn-ugor ügy-et az erdélyi és beregi Feketeügy képviseli, 
de régebben Dunántúlon is voltak ügyek (Szederügy, Bikügy, Túrügy, Somogy- 
Csurgó közelében, aminek teljesen megfelel a Túrviz a tolnai Kóny mellett). 
A török eredetű sár-1 már fentebb szóbahoztuk. Ennek igen terebélyes, orszá
gos családja van s nevét nevezetes földrajzi helyek, Sárrétek, Sárközök, Sár
várok stb. őrzik. Az ugor ér (származékai: Ér vagy Hér, Ere vagy Here, Érd, 
Ered, Erecs, Érke vagy Vérke, Beregszász), csak apró patakok megnevezésére 
s egymagában állva is használatos. A séd (sét, sít, süt, zsid) eredetét nem is
merjük, talán a ,siet’ szóból származik, Veszprémben és Háromszékben köz
névként járja s kisebb patakot jelent. A régiségben Dunántúlon felül Bácsból, 
Nyitrából, Gömörből, Beregből, Biharból, Szilágyból, Dobokából és Csíkból 
ismerünk idevonatkozó adatokat.

A szintén ismeretlen eredetű sió (sió, séjó, siu, siju, sivó) már jóformán a 
Dunántúlra szigetelődött tájszó, ahol némely vidéken a zsilipes malomárok 
nevéül fogadták el. Dunántúlon kívül (Somogy, Vas, Sopron, Győr) csak Szi
lágyból és Gyula környékéről ismerünk két föltételezhető Sió vizet. Magyar szó 
az aszó is, időnként kiszáradó patakot, patakárkot jelent. Ez is országosan el 
van terjedve s elhomályosult összetételeiből az aszó csak nehezen hámozható ki. 
[Pl .: Szárszó = Szárazaszó; Szobászó = Szoba, azaz Kemenceaszó; Kiivá- 
szó — Kuvaraszó (Szárazpatak), Kajászó — Keveaszó (Keve személynév), 
Barkaszó — Berekaszó, Lászó =  Lóaszó stb.]

A köznevekből alkotott egyéb víznevek eredete természetesen sokféle moz
zanatra megy vissza. Egy részük minden nehézség nélkül érthető, másokat csak 
félig értünk, ismét másokhoz gyakran körülményes magyarázat kell, végül van
nak olyanok, amelyek minden vallatásnak konokul ellenállának.

Az alábbi nevek egészen világosak: Almás, Körtvélyes, Gyepes, Gombás, 
Fenyő, Páprád, Csádé, Szénafií, Árpa, Árpás, Köles, Eper, Tövis, Csalán, Ken
der, Heves, Forró, Hideg, Melegsúgó, Ugró, Zuhogó, Gyöngyös, Hajagos, Mé- 
teles, Nadályos, Pozsáros, Bobályos, Kárászos, Rákos, Holló, Bagoly, Kabola, 
Kecske, Olló ( = gida), Emse, Vargyas, Szén, Bélmezö, Szigonyászó, Átal, 
Szaplányos ( = szappanyos) stb. patak, ér vagy víz.

De hogyan kell értelmeznünk ezeket? Ostoros, Szód [a szó, mint személy
név, a Szója, mint helynév a Szónok (Szolnok) tulajdonnévben jön elő], Kor
mos, Nyerges, Köszörű, Kása, Darázskö (amelyiknek medréből köszörűnek, 
kásaőrlőnek való köveket szednek, vagy amelyikben likacsos, darázsos kövek 
vannak?), Pallos, Heveder, Gerendely, Fejszéd, Posztó, Kendő, Ing, Gubás 
(kalló?), Szita, Láda, Mozsár, Bárka, Harmat, Köd, Szem, Vak, Kemény es, 
Leveles, Poklos, Poklosülö, Ördög, ördöngös (mételyes fűről?), Dörgös, 
Szulca ( — dárda), Velence, Leheteflen, Éles, Bolondos, Sok, Csengő, Göcs,
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Cser ged (csergemalom?), Tejeskerek, Romlás, Ragadó, Töm, Tikospatak vagy 
Tegeztó (Dés) és Kereklófejtó (Bogyiszló), de v. ö. ehhez mégis: Kengyeltó, 
Horgastó, Fecskefarkató.

Lássunk most néhány olyant, amelyikhez többé-kevésbbé kielégítő magya
rázatot tudunk fűzni: Kapus (Kapos), alkalmasint határvédő gyepű, vagy csak 
vetésvédő kapuról. (Innen a sűrű Kapusi földek dűlőnév.) Vajas, Tejes; az 
előbbi vajhoz hasonló vizéről, az utóbbi a partján növő selymes fűről. (Tejesrét 
és Selymesrét gyakori dűlőnév.) Lápos. Ez nem a láppal, hanem a lapuval (régi 
alakja lopuh) függ össze. Van is Lapuhos tó és Lapupatak vizünk és Lapuj-tö 
faiunk. (A Lapu patak tőről; v. ö.: Süttö, azaz Sédtö.) A Lápos, azaz Lapuhos 
(Lapus, Lapis) olyan képzés tehát, mint Csanálos, Nádas stb. Hamasér (Sár
rét), korábban Homosóér (Anonymusban Humusó és Omosóér), az om(ol) ige 
omos alakjából (v. ö. futos); jelentése tehát omló, ömlö. tmsós, Amsós nevet 
többfelé találunk. (Van persze Hamaság és Hamaszó is a hamu-ból.) Tárgyi- 
lag társa neki a Hullópatak, Hullótó, Hullatagtó (v. ö.: Omsóstó, Sárospatak), 
amelyiknek vize, partját dagadáskor meghágva hull, ömlik. Horgos, Görbe, 
Tekerő, Tekeröd, Tekereg, Kengyel, Sarló, Perec, Kerek, Karika, medrük ka
nyargós voltáról kapták nevüket. Hegyvidékeken gyakori az Eröspatak, Eröság 
név. Ezt, mint sok más esetben is, eredési helyéről, az anyahegyről kapta a pa
tak. Az erős ebben az esetben vaskosai, régiesen . temérdeket jelent. A meder 
elszarvadzásából származhat a Szarvágy és Szármány. Több helyen előfordul 
a Kapinyás (Koponyás) és Tekenyös patak. Tárgyilag a kettő ugyanaz s a név 
a térszín teknős voltával magyarázható. Ebbe a szemléletkörbe kell vonnunk a 
Bölcsösér és Szökrönyös (,szekrényes’, azaz hombáros, szuszékos) patakneve
ket is. Szökrön, Életes (u. az), Kondér és Tégely (csobolyó) völgy szintén 
előfordul.

Valamint a helynevekben, úgy a víznevekben is gyakori a puszta alanyeset 
megnevező használata. Ilyenek pl. ezek: Tölgy, Fűz, Füzegy, Kórógy (a kóró
ról), Nyárágy (ebből lett a krassói Néra), Szilágy, Szilvágy, Hárságy, Almágy, 
Egregy, Egregd (a nyár, ill. éger fáról), Hunyor (a vízi hunyorról), Dudva 
(Dés, a dudva-bürökrö\), Tövis, Komló, Vidra, Vidrád, Aranka, Harangod, 
Homoró, Homoród, Szekcsö (szökőső), Csergeteg, Kálló, Fertő, Fértés (talán 
ferteng, fetreng igéből), Tálagy (tálalakú völgyéről), Vajad stb.

Nem is kell mondanunk, hogy magyar vízneveink közt — a nem magya
rok közt szintén — sok a megmagyarázhatlan név. Azt se, hogy egész sereg 
helynevünk víznévből származik. Említettük pl. a Brassó, Szeben, Sajó, Túr, 
Salló, Sár, Kálló patakot s tudjuk, hogy mindegyikről községet is neveztek el. 
Ez még becsesebbé teszi előttünk vízneveinket. Sajnos, hogy nekik, úgy a 
maiaknak, mint a régieknek, magyaroknak és nem magyaroknak egyaránt mai 
napig sincs kimerítő betűrendes névtáruk, mely a kutató műhelymunkáját oly
annyira megkönnyítené. Ortvay alapvető, hangyaszorgalmú, kétkötetes műve 
ma már alig-alig használható.
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IRODALOM .

Beebe William: Félmérdföldnyire a tenger színe alatt. Fordította: Sebes
tyén Olga dr. és Wolsky Sándor dr. A fordítást átnézte: Entz Géza dr. 36 kép
pel, 28 táblán, 2 színes mümelléklettel és 1 térképpel. Budapest, 1937. A Ki
rályi Magyar Természettudományi Társulat Könyvkiadó Vállalatának 106-ik 
kötete. 8°. 303 1.

Beebe munkája valóban érdekfeszítő, amikor végigolvastam, éppen úgy 
hatása alatt állottam, mint első oldalainak olvasása után. ,,Más világok, mint 
a miénk” volt az első benyomásom és az utolsó is. Igen, mintegy fél évszázad
dal elébb jelent meg a Társulat kiadásában Proctor munkája a csillagos ég 
titkairól: ,,Más világok, mint a miénk“ és amikor most a mély tengerek vilá
gát helyszíni szemlélet alapján írja le Beebe — ez a kiváló mélytengeri zooló
gus kutató, — ismét csak Proctor jut eszembe, aki olyant tárt fel annakidején, 
ami a hozzá nem értőnek ugyancsak a mesék világába tartozott. Ki gondolta 
volna, még csak egy évtizeddel ezelőtt is, hogy eljön az idő, amikor hatalmas 
nyomást (923 méteren 95 kg 1 cm2 felületen, az egész gömbre 6315 tonna) 
kiálló acélgömbbe (batysphaera) zártan, két merész tudós kutató merjen a 
tenger mélyére, leszállani és más kutatók viszont a legkisebb nyomások biro
dalmába, a sztratoszférába merjenek zártgömbben, igazán ugyancsak halálmeg
vetéssel felemelkedni. A tengermélység kutató acélgömb 1930 június 6-án vitt 
le két kutatót és 1 órai búvárkodásuk alkalmával 250 méterig süllyedtek le. 
Június 10-én váratlan zavarok miatt csak 80 méterig ereszkedhettek le. Június 
11-én már 435 méterig merültek le. Minden újabb leszálláskor nagyobb mély
ségeket értek el, állandó életveszedelemben, a mélytengerek világából mindig 
újabb és újabb felfedezéseket tettek, sohasem látott újfajta világító halak és 
egyéb tengeri állatok kerültek elébük. Pedig jóformán csak egy szerény kis 
ponton, helyesebben körzeten belül végezték megfigyeléseiket és látták 200— 
400, majd később már 600—900 méter mélységben a tenger életét. Az 1934. évi 
búvárgömbben — amelyhez az anyagi segítség nagy részét már az Amerikai 
Nemzeti Földrajzi Társaság adta, — Bermuda sziget közelében, Nonsuch 
szigettől 51/2 mérföldnyire délkeletre, augusztus 11-én 9 óra 41 perckor locs- 
csant gömbjük a tengerbe és 765 m mélység elérése után 3 óra múlva tértek 
csak vissza a tenger felszínére, illetve hajójukra, a Gladisfen-re. Augusztus 
15-én érték el a legnagyobb mélységet, a 923 métert.

Összesen 35-ször szállott le Beebe, 34-szer Barton Otis volt útitársa, míg 
a harmincötödik alkalommal Tee-Van John. Nagyon nehéz volna itt röviden 
vázolni a kutatás sok érdekes részletét és a kutatásokkal járó veszedelmeket. 
A zoológus kutatók megfigyelései a mélytengerek világánok új, ismeretlen körét 
tárták fel és velük együtt nyugodtan állíthatjuk, hogy az igazi nagy élet a 
tenger vizében van és hogy a Föld felszínének állatvilága amellett eltörpül. 
Kutatásterületük a Bermuda szigetcsoport melletti korállszigetek, vagy azok 
mellett a mélytengerek feletti szabad tengervíz. El lehetünk készülve arra, 
hogyha az anyagi lehetőség alatt újabb mélytengeri kutatásokra biztosítják, 
még sok meglepetésre számíthatunk. Beebe leküzdötte a kezdet nehézségeit, 
megoldotta a kutatás lehetőségének kérdését, megmutatta az új utat és zoológiái 
felfedezései a szaktudósok körében előkelő helyet biztosítottak részére. A 
könyv rendkívül érdekes, nagyon lebilincselően van megírva, a fordítás igen 
gördülékeny, könnyen olvasható. Első fejezetei a búvárkutatás fejlődéstörténe
téről adnak számot, nem hinné az e téren tájékozatlan, hogy ennek a kérdésnek
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is már milyen nagy és érdekes történeti múltja van. A szép kiállítású könyv a 
Természettudományi Társulatnak eddigi értékes földrajzi irányú könyveinek 
sorozatát gazdagította. A kiállítása elsőrendű és a Révai nyomdát dicséri. A 
mélytengeri kutatásokat a Newyorki Állattani Társaság, majd a Nemzeti Föld
rajzi Társaság és sok áldozatkész férfiú tette lehetővé.

Réthly Antal dr.
Norbert Casteret: Zehn Jahre unter der Erde. (Verlag Brockhaus.) Rend

kívül érdekes könyv számol be azokról a kutatásokról, amelyeket egy francia 
barlangkutató végzett, főkép a Pireneusokban. 10 évig járta a Pireneusok hegy
vidékét és barlangok után kutatott. Nem egyszer a legnehezebb búvárteljesít
ményeket kellett végeznie, hogy barlangvizeken áthatolva fedezze fel az eddig 
teljesen ismeretlen földalatti üregeket. Eddig még senkisem törődött ennek a 
területnek a régi kultúra maradványaival gazdálkodó barlangjaival, amelyeket 
most publikál először német fordításban is megjelent könyvében. Kutatásai nagy 
eredménnyel jártak, amennyiben a történelem előtti idők nyomait nem egy helyen 
megtalálta és ahogy Franciaországban is a történelem előtti ember rajzai díszí
tik az ott található barlangokat, úgy ő felfedezte a történelem előtti időknek 
nemcsak rajzait, hanem szobrászati müveit is, oroszlánokat, emberábrázolásokat 
és különösen csonka kezeket a Pireneusokban. Az emberi művészet első kísér
letei mellett természetesen a kihalt állatvilág maradványait is gyűjtötte, ezekből 
rendkívül érdekes leleteket hozott napvilágra. Sok nehézséggel kellett megküz
denie. így különösen rámutat arra, hogy milyen nagy veszedelmet jelent a né
pességre az a szokás, hogy a kimúlt állatok tetemeit a barlangokba dobják és 
így a rendkívül tiszta és egészséges barlangi forrásokat súlyosan megfertőzik. 
Nem egy helyen a diluviális világ nyomait találta a barlangok mélyében és leg
nagyobb felfedezése talán az, hogy a Garonne forrásai a Madetta masszívum
ból erednek és hogy ezek a vizek nem az Ezera patakot táplálják, hanem a 
Garonne igazi forrásai. Kutatásainak gazdasági jelentőségei is vannak, mert 
éppen az ő megállapítása akadályozott meg az utolsó pillanatban egy spanyol 
vállalkozó társaságot, hogy az Ezera patak vizét elvezesse, s az elektromos 
műveket ezért máshová helyezte.

A kitűnő barlangkutató rendkívül sok időt töltött föld alatt és úgyszólván 
második életterévé vált a barlangok sötét és sokszor annyira néma vidéke. A 
könyv igen sok érdekes illusztrációja egyrészt azokat a nehézségeket mutatja, 
amelyekkel a kutatónak meg kellett küzdenie, másrészt azokat a gyönyörű ered
ményeket, amelyeket kutatásai közben elért, Stílusa élvezetes és érdekes, úgy
hogy a laikus is sok tanulsággal és kedvvel olvashatja Casteret könyvét. M. R.

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 .
Teljes napfogyatkozás 1937-ben.

Kevesen tudnak róla, hogy júniusban lesz 1200 éven belül a leghosszabb 
időtartamú napfogyatkozás. A napi sajtó nem foglalkozik ezzel a ritka ese
ménnyel, mert csak a Földnek Európával ellentett oldalán, a Csendes óceán 
egyenlítői vidékén fog napfogyatkozás beállani, messze minden emberlakta 
tájéktól. A kontinenseken egyedül a délamerikai Peru tengerpartjának lakói 
gyönyörködhetnek benne, de itt is csak naplemente idején, amikor a Nap közel
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lesz a látóhatárhoz és tudományos megfigyelésekre nem nyújt már alkalmas 
képet. Leghosszabb ideig: 7 perc 4 másodpercig fog tartani az elsötétedés az 
óceán teljesen elhagyott hatalmas víztükre fölött, az egyenlítő és a vasárnap- 
hétfővonal metszőpontjának vidékén s előáll majd az a különös eset, hogy a 
nagyszerű égi tünemény június 9-én kezdődik és június 8-án ér véget. Mivel 
komoly tudományos értékű vizsgálatokat csak szilárd talajon felállított műsze
rekkel lehet végezni, az Egyesült Államok Nemzeti Földrajzi Társaságának 
kezdeményezésére, a haditengerészet, több csillagászati intézet és egyetem rész
vételével kitűnően felszerelt expedíció készül a Phoenix szigetekre. Ez a nyolc 
jelentéktelen korallszigetecskéből álló csoport a Csendes óceán közepén, a nyu
gati hosszúság 171°, déli szélesség 3°-a táján, Ausztráliától mintegy 4800, a 
Havaii szigetektől 2500 km távolságban fekszik. Valamennyi szigete alacsony, 
korállzátonyai legfeljebb 10 m mély lagúnát öveznek; állandó lakosságuk nincs, 
a Brit birodalom névleges fennhatósága alatt állanak. Az expedíció a Canton 
vagy az Enderbury szigeten fog berendezkedni. A kettő 50 km távolságban van 
egymástól; az Enderbury sziget körülbelül 3.2 km hosszú és 2.4 km széles, 
Canton 14.4 és 6.5 km. A kikötés mindenütt nehéz, a helyrajzi viszonyok pedig 
olyan kevéssé ismertek, hogy a kutatók csak a helyszínen döntenek majd arról, 
hogy hol üssék fel táborukat. A napfogyatkozás Cantonról 4’ 8”-ig, Enderbu- 
ryről valamivel rövidebb ideig lesz látható. A tudós társaság május elején az 
U. S. A. haditengerészetének Avocet nevű aknaelhárítóhajóján kel útra Hono
luluból, a műszereket és egyéb felszerelését a Panama csatornán át a Quincy 
cirkáló szállítja a Phoenix szigetekre. A tudományos munkatervet dr. Lyrnan 
J. Briggs, a Nemzeti Földrajzi Társaság Kutató Osztályának elnöke dolgozta ki, 
a munkálatok vezetője dr. S. A. Mitchell, a Virginia egyetem csillagdájának 
igazgatója lesz. Kívülök hat csillagász s esetleg néhány havaii természettudós 
lesz a társaság tagja. Az expedíciónak nagy tudományos programja van. Kü
lönös figyelmet szentelnek majd a teljes elsötétedéskor észlelhető koronának 
és kromoszférának, a Nap külső rétegeinek; kitöréseinek észlelésére és a rész
letadatok meghatározására. Megmérik a korona fénymennyiségét és különböző 
színszűrők alkalmazásával több felvételt fognak készíteni különféle színű fények 
intenzitásának megállapítására.

A legújabban Washingtonból érkezett hír szerint a napfogyatkozás meg
figyelésére útrakelt tudós társasághoz csatlakozott Charles Bittinger ismert nevű 
festő, hogy a nagyszerű, ritka természeti tüneményt lefesse. Más festők már 
többször kísérleteztek napfogyatkozások ábrázolásával. Az volt a módszerük, 
hogy az elsötétedés rövid pillanataiban feljegyezték az égboltnak és a Nap 
koronájának színeit, azután emlékezetből festették meg a képet. Bittinger sem 
készülhet el művével az alatt a rövid négy perc alatt, amíg a napfogyatkozás 
,,modellt ül” neki. Ezért négy vásznat már előre félig kidolgozott. Az eget 
mindegyiken más színűre: bíborvörösre, kékre, kékeszöldre és szürkére festi, 
közepére pedig fekete korong alakjában a Hold árnyékát helyezi, sőt a korong 
köré felvázolja a már odaképzelt koronát is. A napfogyatkozás kezdetén azt a 
vásznat veszi majd elő, amelyiken az ég színe legjobban hasonlít a valósághoz 
és gyorsan befejezi a képet, vagyis kijavítja a korona színét és felrakja a Nap 
korongjának széléről feltörő lángnyelveket. Természetesen az elsötétedés idején 
nem ér rá és nem is látna jól színeket keverni, azért előre elkészíti a vörösnek 
és sárgának elképzelhető, valószínű árnyalatait s reméli, hogy ezekkel hű képét 
festheti majd a napfogyatkozásnak. Biztonság kedvéért színes mozgóképet fel
vevő gépet is visz magával. P. /.



237

Uj műút és alagút tervei az osztrák Alpokban.
A Zillertali Alpok és a Tauern hegység magas kristályos vonulata Ausztriát 

két, egymással nehezen érintkező részre osztja. Nyugaton a Brenner hágó, ke
leten a Schober nyereg és Semmering útvonala kerüli meg ezt a magas gátat, 
de a középső részen átvezető Glöckner-, Radstädter- és Triebner Tauern utak 
csak nyáron használhatók. A Brenner hágó most idegen államba vezet, úgy 
hogy Ausztria északi és déli fele közt télen csak az Alpok keleti vidékén van 
biztos összeköttetés. Elsőrendű szükség volna tehát egy olyan útvonalra, amely 
Kelettirolból az Alpok kristályos láncának déli oldalára vezetne. Ez az út meg
rövidítené a Németországot Itáliától és Jugoszláviától elválasztó távolságot is.

Külföldi híradások szerint tárgyalások folytak egy München—Róma gép- 
kocsimüút építéséről, amely kb. 20 km hosszú alagúttal kelne át a Zillertali 
Alpok főgerince alatt. Osztrák szempontból ez az útvonal nem volna nagyjelen
tőségű, mert a Brenner út közelében Itáliába vezetne át. Ezzel szemben fölvetik 
az ú. n. Venediger út eszméjét. Ez a Salzach mentén fekvő Mittersillből a Felber 
völgyén emelkednék 1200-—1500 m magasságig, a Tauern csúcs alatt áthaladó 
kb. 6—8 km hosszú alagút északi kapujáig. Az alagút déli nyílása a Tauern 
patak forrásai közelében lenne, s az út a Venediger csúcs festői gleccsereinek, 
idegenektől alig járt déli lábánál jutna le az lsei völgyén Matrei és Kelettirolon 
át a drávaparti Lienzbe. A völgyekben sehol sem találkoznának az útépítők 
legyőzhetetlen emelkedésekkel, sem járhatatlan szorosrészekkel. A vidék arány
lag kevés havat kap és a völgyoldalakat borító sűrű erdő elhárítja a lavina és 
hegycsúcsomlások veszélyét. Az utat valószínűleg könnyűszerrel egész télen át 
járható állapotban lehetne tartani. P. /.

Változások Németország politikai beosztásában.
A német kormány az ország közigazgatási beosztásában több változtatást 

tett. így Hamburg 415 km2 területéhez csatolták Altona, Harburg-Wilhelmsburg, 
Wandsbeck porosz városokat és több kis elbeparti helységet úgy, hogy te
rülete 746 km2-re növekedett, lakosainak szánja pedig 1,189.000-ről 
1,647.000-re. Cuxhaven és Geesthacht helységeket viszont elszakították Ham
burgból, de a cuxhaveni kikötő Hamburgé maradt. Ezzel egyidőben Hamburg 
hivatalos neve Hansestadt Hamburg-ra változott.

Lübeck elvesztette politikai önállóságát és területe Schleswigbe olvadt be.
Az Oldenburghoz tartozott Birkenfeld exklavét a porosz Rajna tarto

mányba kebelezték be. P. /.

Franciaország lakossága.
Az 1936 márc. 8-án tartott összeírás Franciaország területén a 90 départe- 

ment 38.014 községében 41,905.968 állandó lakost tüntet fel, 71.045-tel többet, 
mint 1931-ben. A francia lakosság lélekszáma a fenti öt év folyamán 508.461- 
gyel szaporodott, az idegen elemeké viszont 437.416-tal fogyott. A francia 
anyaország állampolgárainak száma a gyarmatokon és a haditengerészet köte
lékében szolgáló, távollévő személyekkel együtt 39,559.999, az országban élő 
külföldieké 2,453.507. P. /.
Törökország népessége.

A legújabb adatok szerint 16,188.767, az utóbbi népszámlálás óta 2.3%- 
kal növekedett s ha ebben az iramban szaporodik, tíz év alatt meghaladja a
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20 milliót. A népsűrűség a két utolsó népszámlálás közt 18-ról 21.2-re 
növekedett. A lakosság 51%-a a nő. Legnagyobb városok: Istanbul 740.751, 
Izmir 170.410 és Ankara 123.514 lakossal. P. ].

Japán népfölöslegének elhelyezkedése a Földön.
' A túlnépes Japánban megélni nem tudó népréteg kivándorlása régen kez

dődött és a mai napig tart. A legtöbb kivándorló természetesen azokba az ázsiai 
országokba települt le, ahova Japánt gazdasági érdekek fűzik. Kínában 56.000, 
Mandzsukuóban 243.668 japáni él. Az Amerikai Egyesült Államokban 147.000, 
a Havaii szigeteken 151.000, Fülöp szigeteken 20.000, Brazíliában 173.500, 
Peruban és Canadában 21—21.000 a számuk.

A japáni kormány az ország túlnépesedése ellenére sem pártolja és támo
gatja a kivándorlást. Ennek következményeképpen a legutóbbi években a ki
vándorlás — holott a kivándorlók száma egyre növekszik, — nem haladta meg 
az anyaország lakosságának 2%-át.

Annál nagyobb erőfeszítéseket tesz Japán iparcikkeinek külföldi elhelye
zése érdekében. Megbízottai felkeresik azokat az országokat, ahol a silány, de 
nagyon olcsó japáni gyártmányok iránt kereslet feltételezhető. Ezekről a he
lyekről igyekeznek aztán végleg kiszorítani az olcsó európai (német, cseh, olasz) 
árut. Legújabban Afrika nyugati és keleti partvidékét, Egyiptomot, a Kanári 
szigeteket és Spanyolországot sikerült üzletkörükbe vonni. P. J.

Francia Hátsóindia népessége.
1936-ban a hátsóindiai francia gyarmatokon 23,030.000 lakost számlál

tak össze; mégpedig Annámban 5,656.000, Kambodzsában 3,046.000, Kokin- 
kinában 4,616.000, Laosban 1,012.000 és Tonkinban 8,700.000 lelket. Az egész 
gyarmatbirodalomban 30.711 francia, 975 egyéb európai származású és 
326.200 más világrészből való idegen élt. P. ].

Sodorna és Gomorra pusztulása.
A bibliai tötrénetek magyarázata már régi idők óta foglalkoztatja a tudó

sokat. Igen izgató kérdés volt többek közt a Sodorna és Gomorrának katasztro
fális pusztulásáról szóló leírás. A Biblia és más régi följegyzések, valamint a 
legújabb földtani kutatások alapján ma már teljes bizonyossággal állítható, 
hogy a bűnös városok a Holt tenger déli partján, süllyedékeny völgysíkon épül
tek. Közelükben hirtelen félig cseppfolyós, sűrű kőolaj, aszfalt, kátránnyal át
itatott törmelékkőzet, esetleg földgáz tört ki, tüzet fogott és olyan módon égette 
porrá a városokat, mint azt a Biblia leírja. Utána kis lokális földrengés követ
keztében az egész környék a tó színe alá süllyedt. Ehhez hasonló tünemények a 
történelem folyamán többször ismétlődtek ezen a vidéken. Josephus zsidó tör
ténetíró K. u. az I. századból jegyzett fel ilyen kitörést, legutóbb pedig 
1834-ben fordult elő. P- /•

Uj szénbánya francia Marokkóban.
A franciaországi, indokínai és északfranciaországi szénbányák termelése 

nem elégítik ki a francia szénszükségletet. Ezért az utóbbi években gyarmatain 
nagyarányú szénkutatást kezdeményezett a francia kormány, hogy legalább a 
tengerentúli országrészek ne legyenek szénbehozatalra utalva. 1927-ben belga
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szakértők és pénzügyi körök bevonásával kezdték meg a marokkói széntelepek 
feltárását, 1930-ban pedig a Djerada medence kiaknázását. Ez a 8 km széles, 
30 km hosszú, eléggé nyugodt fekvésű széntelep Oudjától délre terül el. A kész
letet 100—200 millió tonnára becsülik, minősége vetekszik a legjobb angol 
feketeszenekével. Porát az algeri Kenadzában bányászott szénporral keverve a 
mozdonyok fűtésére szabványosított briketté sajtolják. A bányában belga mér
nökök és előmunkások közreműködésével bennszülött munkások dolgoznak. A 
szén elszállítása egyelőre a Guennfouda vasútállomásra 22 km hosszú drót- 
kötélpályán történik, de elkészült már annak a vasútvonalnak terve is, amely 
a bányát Nemours kikötővárossal fogja összekötni. A szén a Földközi tenger 
vidékén talál biztos piacot és talán lassankint ki is szorítja a kikötőkből az 
Angliából érkező szenet. P. f.

Angol és amerikai tengeri csatornatervek.
Az Indiába vezető tengeri út a Suezi csatornán keresztül, az angolok 

részére újabban nem látszik egészen biztosítottnak. Olyan úton szeretnének 
hajóikkal a Földközi tengerből a Vörös tengerre jutni, melynek mind a két part
ján angol katonaság állana őrt. Ezt a csatornát a Szinai félsziget keleti oldalán 
El Arich és Akaba közt jelölték ki, hossza 225 km lenne. A kiküldött szakértők 
szerint a terv nem megvalósítathatatlan, mert Judea és a Szinai félsziget hegyei 
közt éppen itt van a Holt tenger és Jordán árkának folytatása. Politikai nehéz
sége a tervnek, hogy kiviteléhez a Népszövetség felügyelete alatt álló két állam
nak, Judeának és Transzjordániának engedélye és beleegyezése szükséges, 
hogy az új csatorna felügyeletét kizárólag angol hatóságokra bízzák.

Az Északamerikai Egyesült Államok is tengeri csatornát készülnek építeni: 
Florida félszigetét akarják átvágni, hogy ennek megkerülése nélkül lehessen 
az Atlanti óceánból a Mexicoi öbölbe hajózni. Ezzel a gondolattal már több 
mint száz éve foglalkoznak; akkoriban a még spanyol kézen lévő, ellenséges 
Floridát akarták így megkerülni. Ma a félsziget zátonyos, sziklás, sűrű viharok
kal látogatott partvidékét szeretnék a csatorna segítségével a forgalomból ki
kapcsolni. Az egy szintben, zsilipek nélkül építhető csatorna 320 km hosszú 
volna, és nagy időnyereség a New York—New Oreleans hajóösszeköttetés és a 
hadiflotta számára is. 1935 szeptemberében a veszélyes partvidéken zátonyra 
futott és megsemmisült egy gőzös. Roosevelt elnök rögtön intézkedett, hogy 
5 millió dollárt folyósítsanak a munkanélküliek segélyalapjából és 6500 föld
munkással kezdjék meg a csatorna ásását. A hadsereg, tengerészeti körök és a 
csatorna mellett fekvő területek természetesen igen nagy örömmel fogadták a 
munka megindulását, de annál nagyobb ellenzésre talált a terv a floridai és tőle 
nyugatra fekvő földművelő államok részéről. A földművelő körök u. i. attól 
tartanak, hogy a csatorna elvágja majd őket a floridai Ocala környéki vízgyűjtő 
és raktározó terület szétszivárgó vizétől és tönkre teszi a már fennálló öntöző- 
rendszer eredményes működését. P. /.

A Délafrikai Unió népessége.

1936 máj. 5-én népszámlálást tartottak Délafrikában. Az Unió négy álla
mának 9,530.649 lakója közül 1,993.734, azaz 20.9% fehér ember. Öt város 
lakossága haladja meg a százezret, huszonnégyé pedig tíz- és százezer közt 
van. A legnagyobb városok: Johannesburg 461.527, Capetown 322.221, Dur
ban 259.104, Pretoria 127.790 és Port Elizabeth 108.986 lakossal. P. /.



240

Ásványi kincsek Afrikában.
Délrhodesiában, a Bulawayot és Victoria vízesést összekötő vasútvonal 

közelében bőséges okker lelőhelyre bukkantak; az okker minősége kitűnő, a 
legjobbnak tartott canadai eredetűvel vetekszik.

Francia Kongóban, a Kongó-Óceán vasút mellett új aranytelepet fedeztek 
fel. Az arany mennyiségéről majd egy kiküldött szakbizottság fog részletes 
jelentést tenni.

Az abissziniai hadjárat folyamán és azóta is olasz geológusok állandóan 
fürkészik új birodalmuk ásványkincseit. Nagy reményekre jogosítanak a Dana- 
kil pusztákon végzett kutatások. A próbafúrások gazdag nyersolaj, aszfalt és 
földgáz telepekre utalnak. P. /.

Japáni bevándorlók térhódítása Brazíliában.
A szívós, szorgalmas sárga faj egyik legfontosabb megtelepedő helye Dél- 

amerika. Brazíliában 1934-ig 150.000 japáni talált új otthonra, a fenti eszten
dőben is 27.000 új telepes érkezett oda. Legnagyobb részük Sao Paulo állam
ban, mint földműves telepedett le, eleinte csak bérlők voltak, de hamarosan saját 
földet is szereztek és ma az egész országban 2,450.000 ha művelhető föld van 
birtokukban. Legsűrűbben Registro városka környékén laknak együtt. Bár a 
város külső képe semmiben sem különbözik a többi brazíliai városétól, környé
kének tanyaházai és a földművelés formái annyira japáni színezetűek, hogy 
csak a háttérből hiányzó havas vulkáni kúpokat helyettesítő fakó kékes-zöld 
erdővel fedett hegyek figyelmeztetik az utast, hogy nem Japánban jár. Különb
séget tesz még az is, hogy a tanyák elég messze vannak egymástól, mert míg 
Japánban az átlag kisbirtok csak 2, itt 25 ha kiterjedésű. A termelés is japánias; 
a síkságot rizsföldek foglalják el, a hegyoldalakon hatalmas teaültetvények ver
sengenek a már régen otthonos kávé és yerba-matéföldekkel. Minden falu és 
tanya mellett ott díszük a bambusznád is. 1934-ben Sao Paulo állam lakosságá
gának csak 18%-a volt japáni, a birtokosoknak csak 5%-a és a müveit terület
nek csak 1.77%-a volt kezükben. Ezzel szemben az állam mezőgazdasági ter
ményeinek 29.5%-át japániak hozták piacra; az újabban bevezetett termelési 
ágak közül a gyapot 46, a selyem 57 és a tea 75%-át termelték. Ez a nagy 
előretörés indította a brazíliai kormányt 1934-ben a bevándorlást szabályozó 
határozat hozatalára. Évente ezentúl csak 2000 japáni betelepedését enge
délyezik. P. /•

Délamerikai kutatások.
Dr. H. Falke a chilei Concépcion egyetemének földrajz tanára múlt évi 

kutatásairól a Petermanns Mitteilungen hasábjain számol be. 1936 elején há
rom hónapot töltött a Délchiléhöz tartozó, tudományosan alig tanulmányo
zott Chioé szigeten, glaciális és morfológiai kutatásokkal és térképezéssel fog
lalkozva. Második útja a Kordillerák vidékére vezette. A Puyehue és Rupanco 
tavak és az argentínai határ közt elterülő vidéket járta be, térképezte a Puyehue 
vulkánt és a tőle 20 km-nyire elterülő kiterjedt fumarola mezőket, a Casa Blanca 
vulkán környékét, majd a Cerro Minador és Cerro Pantaja érintésével tért vissza.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Kéz Andor dr.

„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, XI., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.
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E M B E R E K
A M ALÁJ SZIGETEK R EN G ETEG EIBEN

Irta Székely László.

„És mondd, kérlek alázattal, milyenek azok a malájok? Mit esznek azok 
a malájok? Hogyan élnek azok a bennszülöttek az őserdőben? •— Ilyen és ha
sonló kérdésekkel ostromolják a magamfajta, az őserdőből visszatért embert 
barátai, ismerősei. Az ilyen kérdésekre feleletet adni pedig végtelen bajos. Erre 
legfeljebb úgy lehetne válaszolni, ahogyan az a bizonyos maláj ifjú, kit szülei 
rövid tanulmányútra Európába küldtek, válaszolt barátai kérdésére, hogy mi
lyenek is azok a fehér emberek Európában? A világjárt maláj ifjú erre röviden 
és kategorikusan a következőt válaszolta: „A fehér ember nem is fehér, hanem 
vörös, amennyiben a bőre vörös és nem fehér; azonkívül kőházakban lakik, 
borzalmas szagú sajtokat eszik, sok „erős vizet” — szeszt — iszik, és asszo
nyaival nyilvánosan trágár táncokat lejt”.

Ilyen módon mi is válaszolhatnánk azokra a kérdésekre, hogy milyenek is 
azok a malájok?

Mondhatnék azt, hogy a malájoknak barna a bőrük, rizsen élnek, nem 
szeretnek dolgozni és többé-kevésbbé primitív életet élnek. Ezzel azonban egy 
ezer és ezer szigeten élő, több mint 60 millió lélekből álló fajt elintézni nem lehet.

A kérdezősködők elfelejtik, vagy nem tudják, hogy malájról, mint népről, 
beszélni nem lehet. A maláj éppen olyan fajta, mint a fehér, vagy a szerecsen, 
vagy a néger. Az ezer és ezer szigeten sok száz különböző nyelvet beszélő, kü
lönböző szokásokat követő, különböző vallásfelekezethez tartozó népet számlál, 
és éppen úgy különbözik szokásaiban, kultúrájában és felfogásában egymástól, 
mint például az angol lord a hegylakó román pásztortól. Pedig hát mind a kettő 
fehér ember. Például: Jáva szigetén vannak maláj törzshöz tartozó egyetemi 
tanárok, orvosok, ügyvédek, hivatalnokok, katonatisztek, költők, tudósok. Ez
zel szemben egyetlen napi hajózásnyira, a szomszéd Szumátra szigetének mo
csaras őserdeiben él a világ egyik legkezdetlegesebb emberfaja, a kubuk-kubu, 
aki szintén a maláj fajhoz tartozik, de még teljesen állati életet él, lakást, csa
ládot nem ismer, meztelenül kóborol a járhatatlan mocsaras őserdőben, erdei 
gumókkal, rovarokkal táplálkozik, egyetlen szerszáma egy köteg karó, amelyet 
mindenüvé magával cipel, s ha rá esteledik, lefekszik és a karókkal körülkarózza 
magát, hogy kígyók, leguánok és más kellemetlen férgektől védve legyen. Há
romig tud számolni. Egy az annyi, mint egy. Kettő az: egy-egy. Három az 
cgy-egy-egy. Ami ennél több, az: sok.
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Éppen így nem lehet a maláj faj kultúrájáról, civilizációjáról sem általá
nosítva beszélni. Némely szigeten, például Jáva vagy Báli szigetén évszázados 
hindu kultúra nyomai fedezhetők fel, míg Timor, vagy a Molukki szigeteken 
csak rövid ideje tudták az emberevést kiirtani. Jáván nagyszerűen aszfalto
zott országutakon a legmodernebb gépkocsik zúgnak, a nagyobb városok kö
zött repülőjárat bonyolítja le a forgalmat; robogó gyorsvonatok étkezőkocsi
jában európai eledeleket szolgálnak fel; míg Borneo belsejében még csak a 
legprimitívebb ösvények sem kötik össze a lakott helyeket, hónapokig bolyong
hat az ember a mocsaras, úttalan őserdőben, ahol nem honol ember, nincsenek 
telepek, tigrisek lesnek a vaddisznó csordára, az őserdő nagyjai: az elefántok 
dübörögtetik a vadont, a mocsarak kövér sarában orrszarvú túr, óriáskígyók 
leselkednek prédájukra és krokodilusok sütkéreznek a meleg, gőzölgő iszapban.

Miként lehetne tehát egy szuszra válaszolni arra, hogy milyenek is azok a 
malájok?

Ha azonban nagy általánosságban akarnánk beszélni, — mint az a bizo
nyos maláj fiatalember, akit Európába küldtek, — azt lehetne mondani, hogy 
a malájok lusták, indolensek, kényelmesek, nagy naiv gyerekek, akiket az év
ezredes jólét nem kényszerített a létért való küzdelemre, akik nagyon könnyen 
megtalálják megélhetésüket: ház nem kell, ruha nem kell, hiszen örök nyár 
van, az erdők tele vannak vaddal, folyók hallal, azt a maroknyi rizst, amire 
nekik szükségük van, csak el kell szórni és az évezredes televény busásan visz- 
szafizeti a kamatot. Ebben az örök jólétben, ahol küzdelemre soha szükség 
nem volt, a maláj eltespedt, ellustult, gondolkozó képessége elcsenevészedett: 
nem erőlteti meg magát és mégis megvan mindene, amire szüksége van.

így aztán ez a világ más, általunk megérthetetlen embereket teremt, úgy, 
hogy mi, a létért való kemény küzdelemben megacélosodott fehér emberek, 
néha megfejthetetlen rejtélyek előtt állunk.

Általánosítani azonban nem szabad.
De hogyan kell akkor megfelelni arra a kérdésre, hogy milyen is az a 

maláj? Legfeljebb néhány példát lehet elmondani, hogy bizonyos helyeken, bi
zonyos körülmények között hogyan élnek és gondolkoznak az erdőlakó malájok.

Körülbelül két évtizeddel ezelőtt egy mélyen a szumátrai őserdőben eldu
gott ,,post”-on székeid kormányzósági helytartónál vendégeskedtem. Nyolc-tíz 
napi járóföldnyire a helytartó volt az egyetlen fehér ember a rettenetes ren
getegben. A hozzá beosztott maroknyi bennszülött csendőrséggel tartotta fenn 
a rendet, ő volt a nép apja, papja, bírája, védelmezője és büntetője. És ezzel a 
néhány fegyveressel a legnagyobb könnyedséggel tartott rendet az óriási kiter
jedésű területen. Egyetlen fehér ember energiája és tizenöt puskája elegendő 
volt néhány tízezer bennszülött kordában tartására.

Egy délután öreg, ráncos, félmeztelen maláj járul a helytartó háza elé és 
az összes udvariassági formák közepette előadja, hogy abban a ,,kampongban” 
— bennszülött faluban, — ahol ő a falu vénje, rampok, azaz szegénylegények 
járnak és kegyetlenül sarcolják a lakosságot. Bocsánatot kér a kegyelmes hely
tartó cipője talpától a kalapja tetejéig és ami közte van, de közölnie kell, hogy 
ők már nem bírnak a rablókkal és segítséget kérnek a kegyelmes fehér ,,tuwan- 
tól”. A kampong hat napi járóföldre van, a csendőrök tudják az irányt, már 
egyszer, néhány évvel ezelőtt, voltak is azon a környéken.

A helytartó magához rendeli a csendőrség őrmesterét, marcona, lógó baj
szos malájt, az néhány perc múlva uniformisosan, lábán bakancs, vállán puska,
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oldalán kard, szóval tel
jes „adjusztirungban’’ 
megjelenik gazdája előtt, 
összevágja bokáját, tisz
teleg és várja a paran
csot,

— ide hallgass, őr
mester! — kezdi á: hely
tartó. — Ennek a „pen- 
gulunak” — polgármes
ternek — a falujában sze
génylegények járnak.
Nyolc csendőrlegénnyel 
elmégy és elfogod a rab
lókat és idehozod őket, 
hogy felakasztassuk. Hat 
nap alatt odaérsz. Hat nap 
alatt visszajöhetsz. Hat 
nap alatt elfogod a be
tyárokat, tehát tizennyolc 
nap múlva itt is lehetsz.
Vigyél magaddal elég 
élelmet, hogy baj ne le
gyen, mert az erdőben 
nem terem semmi.

A maláj csendőrőr
mester összekoccantotía 
bokáját, vigyázba rándult, 
tisztelgett, sarkon fordult 
és visszament a csendőr
barakkokba.

Egy óra múlva a ki
lenc főből álló járőr teljes Batak törzsfőnök,
felszereléssel, nyakig csu
kott uniformisban, puskával, bornyúval, karddal, tölténytáskával, bakancsban, 
lábszárvédőben, izzadva lépdelt a postot határoló magas fűben az őserdő 
felé. Még sokáig láthattuk őket, amint nehéz bakancsaikban esetlenül gacsolva, 
izzadva rótták a keskeny ösvényt a méteres fű között.

Alig érnek azonban az őserdő szélére, az őrmester ,,állj”-t vezényel. A le
gények visszakémlelnek a helytartó háza felé, követi-e őket ellenőrző tekintet, 
s miután meggyőződnek arról, hogy egymás között vannak, pillanat alatt le
vetik magukról az európai civilizációtól rájuk kényszerített ruhát és átvedie- 
nek szigetlakó ősemberekké. Ebben a pillanatban megszűnik az európai fegyel
mezettség, a diszciplínáit katonából ezer éves erdőbujó vadász lesz, aki izmos, 
barna, meztelen testével kígyó módra siklik a sötét erdő rengetegében. Puska, 
kard, bakancs, uniformis összecsomagoltatik és a most már meztelen vadakból 
álló karaván eltűnik az őserdő sűrűjében.

Három héttel később különös felvonulásnak voltam szemtanúja. Az erdő 
szélén bogarásztam, ott ahol az ösvény a magas fűből beleíorkolik a sűrűségbe. 
Hirtelen neszt hallok az átláthatatlan bozótból: azt hittem, hogy vaddisznó-
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Batakok.

csorda, vagy valami éhes tigris lopakodik a szabad füves térség felé és óvatosan 
egy magas termesz — fehér hangya — domb mögé húzódok. A lassú motosz- 
kálás egyre erősödik és egyszerre meztelen, marcona emberekből álló csoport 
vonul ki a rengetegből. Barna testükön ruganyosán rándulnak az izmok, mez
telen talpuk alatt recseg-roppan a bozót. Amikor közelebb érnek rejtekhelyem
hez, az első meztelen emberben csodálkozással a csendőrőrmesterre ismerek. 
Nincs rajta ruha, kard sincs az oldalán, bakancs sincs a lábán, puska sincs a 
vállán. Meztelen testét csak egy kis nadrág-féle takarja. A mögötte lépdelő le
gények is mind meztelenül, üres kézzel követik. Nyolcán vannak: nem lehetnek 
mások, mint a csendőrök. Jönnek szépen nyugodtan, libasorban egymásután. 
Utánuk vagy tíz fejből álló banda, szintén meztelenül, de megrakodva csoma
gokkal, puskákkal, hornyukkal, kardokkal, bakancsokkal. — „Ezek vájjon 
kik lehetnek?” — gondolom és kilépek a bozótból.

— Hát ti meg kifélék vagytok? — kérdem az egyik puskát, kardot cipelő 
legénytől.

— Mi kérem, szegénylegények vagyunk, — mondja a legény.
— Szegénylegények? — kérdem hitetlenül, — és hova mentek?
— Visznek bennünket akasztani, — mondja a maláj lakonikusan.
— Kicsodák visznek . . . ? — kérdem ámuldozva.
— Az őrmester bácsiék, ott ni, — mondja a fegyverrel, karddal megrakott 

bennszülött és az elől lépdelő fegyvertelen csendőrökre mutat.
A csendőrök elfogták a szegénylegényeket, megmagyarázták nekik, hogy 

a tuwan, —  a fehér úr, — megparancsolta, hogy el kell őket fogni, és elő kell 
őket állítani, hogy felakasztassanak. A szegénylegények a parancsot megértet
ték és minden vonakodás nélkül követték a csendőröket. A csendőrök pedig 
gondolták, hogy csak nem lesznek bolondok maguk cipelni a bakancsokat,
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fegyvert, bornyút, ruhát: oda adták a holmikat a rablóknak és ők maguk, a 
csendőr urak, fegyvertelenül elől sétálva, vitték a rablókat akasztani.

Az ámulattól tátott szájjal néztem ezt az érthetetlen felvonulást: elől a 
fegyvertelen csendőrök, hátul a fegyveres rablók, akik híven és jóhiszeműen 
cipelik az elfogó karhatalom fegyvereit. A rablók elszökhettek volna, vagy le- 
kaszaboíhatták volna a csendőröket, de eszük ágába sem jutott ilyesmit csele
kedni. A tuwan megparancsolta a csendőr bácsiknak, hogy el kell őket fogni 
és fel kell őket akasztani. Ez ellen nem lehet tiltakozni. És nyugodtan mentek 
az akasztófa alá.

Nasip. Sors. Tuwan Allah akarata. Ez ellen pedig égy igazhívő maláj nem 
tiltakozik.

Ilyen és ehhez hasonló fatalizmussal lépten-nyomon találkozik a fehér 
ember.

Egy széles, lomha folyón kis gőzbárka dohog felfelé ár ellen. A folyó sűrű, 
gubancos őserdő között folyik. A part sarában krokodilusok lebzselnek, az erdő 
felől moszkitók milliói özönlenek és zümmögve lepnek el minden ehetőt. A ren
geteg sűrűjéből forró, 
mérges köd gomolyog. A 
levegő sűrű, sötét és ned
vesen forró. A kis, olaj és 
szárított hal szagú gőz
bárka fedélzetén nehány 
maláj utas ül a földön ke
resztbe tett lábbal és mé
lán, gondolatok nélkül bá
mul a kis petróleummé
cses világába. Arcuk, mint 
valami álarc, merev, fá
sult, szemük kifejezéste
len és üveges. Ülnek a 
mécses körül és hallgat
nak. Mellettük egy maláj 
matróz mérő ónnal kezé
ben ül és méri a víz mély
ségét, közben egyhangúan 
kiáltoz a kapitányi híd 
felé. A folyó itt sekély és 
állandóan változtatja a 
medrét, tehát a hídon kor
mányzó egyetlen európai, 
a kapitány, tudni óhajtja, 
milyen mély a víz. A mé
rő a sajka szélén ül és 
mér, monoton hangja el
vegyül a kis göthös bár
ka köhögésével. Mintha 
álmában beszélne, hang
zik tompa fahangja,
amint a mélységet jelzi. Batak törzsfőnök felesége.
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„ . . . Hat láb . . . hat és fél láb . . . hat láb . . .hét láb . .
A kapitány a hídon bóbiskol. A forróság elviselhetetlen, feje a nedves 

melegtől bódult, az egyhangú dohogás és a mérő monoton hangja elbágyasztja. 
A part erdejében álmából felvert majomcsorda rikácsol.

A hollandus kapitány Amsterdamra gondol, nagyot sóhajt és tovább bóbis
kol.' A folyó langyos, barna habarcs-vize a hajó oldalához csobban. A petró
leum lámpa néha egyet-egyet lobban, kormot tüsszent magából és aztán pis
log tovább.

A mérő egyszer csak abbahagyja a jelzést. A kapitány, a megszokott 
monoton hangot nem hallva, felriad. „Talán elaludt az istenadta“, — gon
dolja, — „nem is csoda. Ebben a klímában! De csak hadd bóbiskoljon, a folyó 
itt egyenes, nem kell zátonytól tartani” és kormányoz tovább.

De vagy félóra múlva a hajó kanyargós folyamágba kerül és a kapitány
megsokalja a mérő ön- 
kénytes szabadságát. Le
kiált a fedélzetre, de nem 
kap választ. Még néhány
szor türelmetlenül lehar
sog, de senki sem felel. 
Hamar átadja a kormányt 
egy ott ácsorgó matróz
nak és leszalad a fedél
zetre. A maláj utazók a 
petróleum mécs körül ül
nek és bambán merednek 
a pislogó lángocskába. 
De a mérő nincs sehol.

— Hol a mérő?! — 
reccsen a kapitány az ál
modozó bennszülöttekre.

A malájok felé for
dítják méla, lomha sze
müket és értelmetlenül bá
mulnak rá, mintha nem 
értették volna meg, mit 
kérdezett? És senki sem 
felel.

— Nem halljátok, 
vagy hülyék vagytok?! 
Hol a mérő?! — mérge
lődik a kapitány.

A malájok hallgat
nak. Nagy buta szemük
kel bambán merednek a 
kapitányra. Aztán egy
másra. Végre megszólal 
egyikük:

— Kicsoda?
— A mérő!! — or-Kulik az ültetvény irodája előtt.
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Maláj hetivásár.

dítja a kapitány. — Azt kérdem, hol van az az ember, aki itt ült és a vizet 
mérte?

— Az?. .. — kérdi a maláj hosszú gondolkodás után.
— Az! Az!!! ■— bömböli a kapitány és halántékán kékre dagadnak az

erek.
— Az? Hát az kérem kiesett — mondja a maláj megkönnyebbülve.
— Kiesett? — ámuldozik a kapitány, — mikor?
A maláj néz. Gondolkozik. Csend. A kapitányt a guta kerülgeti. A maláj 

gondolkozik. Végre eszébe jut:
— Tadi . . .  az előbb.
A kapitány szeme vérben forog, arca gutaütésesen vörös:
— Hát miért nem szóltatok, ti barmok?! Miért nem kiáltottatok? Miért 

nem kértetek segítséget?
A maláj megint csak gondolkozik, szinte hallani kenetlen agya csikorgását. 

De aztán megtalálja a választ.
— Lupa . . . elfelejtettük.
A mellettük ülő honfitársuk beleesett a vízbe, ahol krokodilusok hemzseg

nek; beleesett szemük láttára, el is pusztult, mert soha többet elő nem került; 
de ők elfelejtettek segítséget kérni, elfelejtették jelenteni. Mert: lupa . . . elfe
lejtették . . .

A frissen Európából importált, erőtől és energiától duzzadó fehér ember 
bizony gyakran konfliktusba keveredik a fatalizmusban tespedő bennszülöttel. 
Mert az egyik nem érti meg a másikat és a másik az egyiket.

A mi gumiültetvényünkre új „szingkeh” — újonc — érkezett Európából. 
Kulikifizetés estéje volt és a szingkeh szerette volna látni, hogyan mulatoznak 
a bennszülöttek.



248

A kulikaszárnyák udvarának a közepén van a játszóház. Nagy zsivaj, 
dínom-dánom van odabenn. Az udvaron erdei malájok ülnek s a földre terített 
rongyos gyékényükön árulják portékájukat: kókuszdiót, durjánt, banánt, papa
yát, apró paprikát. Egy-egy olajmécses füstölög a földön, egy-egy malájné el
aludt a várakozásban; van, amelyik csak három-négy paprikát árul, de türelem
mel vár akár másnapig is.

A játszóházban szól a „gamelan” zene, a „rongeng” táncosnők kígyózó 
karral, áhítatosan rezgik a táncot, néha bele-belesikoltanak a zenébe. De a 
játszóház legnagyobb részét a kockázók foglalják el. A földre terített gyéké
nyekre hajolva áhítatos, mozdulatlan arccal várják, amíg a kókuszdióhéj alatt 
pergő pergettyü megáll. Aztán hangtalanul, merev arccal felemeli a bankár a 
kókuszdióhajat. A játékosok dülledő szemmel merednek a kocka felé: ködök, 
mondja ünnepélyesen a bankár. Aki a békára tett, megnyerte a játszmát. Aztán 
tesznek megint. Komoly-ünnepélyesen, szótlan templomi áhítattal. Megperdül 
a pergettyü, letakarják a fél kókuszdióhéjjal és megint csend van. Meredten, 
megkövülve ülnek megint. A pergettyü megállóit. A játékosok megint föléje ha
jolnak, merev szemekkel lesik a szerencsét. Ular . . . mondja a bankár, mint 
egy ünnepi pap, és aki a kígyóra tett: nyert.

A füstölgő kis petróleum mécsek között mereven ülő meztelen játékosok, 
a félhomályban táncoló rongenek, a mozdulatlan, buddhai arccal ülő zenészek, 
úgy látszik, nagy benyomást tettek az újoncra. A szingkeh ugyanis három nap
pal azelőtt érkezett Amsterdamból, ahol a Távolkeletet csak a moziból ismerte.

Lassan nézelődve sétálgattunk a játszóház felé. A levegőben sürü, csípős 
dohányfüst kóválygott és elvegyült az egzotikus gyümölcsök és izzadó idegen 
testek szagával.

Ahogy a játszóházba belépek, megbotlom valamiben. Félre akarom tolni:

ökrösszekerek.
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nem lehet, nehéz. A játékosok nem vesznek észre, merev arccal figyelik a játé
kot. „Mi a csuda fekszik itt?” — gondolom. Gyufát gyújtok: egy köténnyel 
leterített bennszülött.

— Hé! — szólok oda az egyik játékoshoz, aki az alvó feje mellett ül. — 
Miért alszik itt ez az ember? Miért nem megy haza aludni?

A kérdezett gyékényen éppen most pendítették meg a pergettyűt, felém 
néz, de vissza-vissza sandít a letakart pergettyü felé.

— Nem alszik az, tuwan — mondja.
— Nem alszik? Hát mit csinál? — kérdem csodálkozva.
— Nem csinál az semmit, tuwan, meg van halva — mondja a kuli és hamar 

visszanéz a játszógyékényre, mert megállóit a pergettyü. Lassan, óvatosan a 
kókuszdióhéj fölé hajolnak és csendesen, áhítatosan emelik fel . . . Ködök — 
szól ünnepélyesen a bankár. Uwwwáh! Ködök! — mondják a játékosok el
ismeréssel.

A halott cimbora pedig ott fekszik, fejével majdnem a játszógyékényükön, 
szeme mereven bámul a semmibe, arca kínos, torz vigyorgásba meredve. Való
színűleg bélcsavarodásban, rettenetes kínok között pusztult el. Társai pedig 
kockáztak tovább.

— Miért nem viszitek el innen ezt a halottat? — kérdem az egyik játékost.
Rámnéz, nem tudja, mit feleljen. Néz sokáig, aztán rájön: tida ada jang

szuru . . . nem parancsolta meg senki. Lehet, hogy ha én nem parancsoltam 
volna meg, még most is ott feküdne . . .

A fiatal európai kikerül az egyenlítő alá, az őserdőbe civilizációt, kultúrát 
teremteni, pénzt keresni, törtetni, boldogulni, előre jutni, magának gazdagsá
got, másnak jólétet szerezni.

Dohányszállító kulik.
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A bennszülött ezt a törtetést nem érti meg. Nem tudja, mi értelme van an
nak, hogy az ember magát fárasztja, hogy szép fiatal életét nehéz munkával, 
gonddal gyötörje, hogy reggeltöl-estig dolgozzék, napról-napra szünet és meg
szakítás nélkül. Hiszen Tuwan Allah nem azért teremtette az embert, hogy az 
munkával sanyargassa magát, hanem azért, hogy örüljön az életnek, élvezze az 
áldott napsütést, a csendet és békességet, a gondtalan lustálkodást. Mert az 
élet rövid és múlandó.

És ebben a felfogásban a maláj egyetemi tanár is egyetért a kubu-kubuval, 
a maláj tisztviselő az emberevő „dajakkal”, a maláj ügyvéd a Timor-szigetén 
élő alfurral. — Mert bizony az Egyenlítő alatt mégis mások az emberek.

M AGYAR LÁSZLÓ A M AGYAR K Ö ZTUDATBAN.
— Valóság és fantázia. —

írta T hír ring Gusztáv dr.

Tizennégy hónap híjján 120 éve, hogy Magyar László, a hírneves Afrika- 
kutató megszületett. Nevét a hír gyorsan szárnyaira kapta. Kevés magyar 
életfolyása hasonlított annyira az üstökös pályájához, mint Magyar Lászlóé. 
Hirtelenül tűnt fel, rövid ideig ragyogott a Földrajz egén, majd elhalványult a 
fénye s végül a feledés homályában eltűnt.

Magyar László a múlt század második felében a magyar tudományos élet 
kimagasló, sokat emlegetett alakja volt. Mint első magyar földrajzi kutatót 
nagy népszerűség övezte s népszerűségét fokozta az a homály, mely szárma
zását, életének és utazásainak nagy részét borította. Amióta 24 éves korában 
hazájától végleg búcsút vett, senki sem látta őt, még arcképét sem bírjuk, 
szülőháza ismeretlen maradt, távoli sírját senki sem kereshette fel, utazásainak 
nagy részéről is csak nagyon hiányos közlések kerültek hazánkba: mind ez, a 
titokzatosság és regényesség nimbuszával övezte alakját, — nem csoda, hogy 
éppen ezért a fiatalság kedvencévé, mondhatjuk eszményképévé vált, kiért 
minden valamire való középiskolai tanuló lelkesedett, kit utánozni, követni 
óhajtott.

Nagyon természetes, hogy az a homály, melybe Magyar László szárma
zása, ifjúkora, kalandos élete borult, a csapongó fantáziának bő alkalmat adott 
arra, hogy alakját kiszínezze, oly tulajdonságokkal felruházza s oly cseleke
deteket tulajdonítson neki, melyek teljesen távol álltak tőle. így sok téves s 
valótlan adat, sok fantasztikus, sőt badar állítás került nevével kapcsolatban 
forgalomba, s ezeket egyik író a másiktól habozás és kritika nélkül átvette, 
tovább terjesztette, sőt nagyobb érdekesség kedvéért még meg is toldotta újabb 
részletekkel. A bátor utazót egyrészt szinte kalandor képében szerepeltették, 
másrészt ifjúsági olvasmányok kalandos hősévé formálták át.
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Érthető, hogy a magyar közönség nem közönséges érdeklődéssel fogadta 
azt a hírt, hogy Magyar László egy afrikai fekete fejedelem családjába behá
zasodott s majdan trónörököst adand Bihé népértek. Magyar László maga a 
leveleiben bő hírt adott családi életéről, de megírta azt is, hogy öt gyermeke 
közül csak kettő maradt életben. A Pester Lloyd 1856-ban1 mégis azt a fan
tasztikus hírt bocsátotta világgá, hogy Magyar Lászlónak több feleségétől öt
vennél több gyermeke van — olyan állítás, melynek semmiféle bizonyítéka 
sehol sem fedezhető fel — s ezt a képtelen hírt kritika nélkül átvette nemcsak 
1867-ben a Wurzbach-féle nagy biográfiai lexikon,2 de másfél évtizeddel ké
sőbb a Somogyi-féle Magyar Lexikon 3 is, melynek pedig módjában (sőt kö
telessége) lett volna meggyőződni arról, hogy ez abszurd híresztelésnek van-e 
valami alapja? De a Pester Lloyd forrásából más téves híresztelések is ter
jedtek szét. Ez a lap bocsátotta világgá azt a minden alapot nélkülöző hírt is, 
hogy Magyar Lászlót Afrikában Ingomegónak nevezték, — ,,amely név jelen
tőségét senki sem ismerte”, — (persze nem is ismerhette, hiszen ez a név min
den valószínűség szerint az újságíró agyában fogamzott meg) s hogy ily alap
talan híresztelések mennyire találnak hitelt s mily nehezen küszöbölhetők ki, 
mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy 38 évvel később egy tudományos tár
sulat évkönyvében újra feléledt az Ingomegó név — az ötven gyermekkel 
együtt!4

Magyar László fejedelmi rokonsága is hálás mezeje volt a fantáziának. 
Nem volt elég a fejedelmi vő, királyt is kellett belőle csinálni. Még a tiszteletre 
méltó Galgóczy Károly is, ki az Országos Magyar Gazdasági Egyesület Emlék
könyvében 5 6 7 Magyar László atyjának, Magyar Imrének, a kiváló gazdának élet
rajzát adta közre, oly fantasztikus híreket közölt Magyarról, melyeknek eredetét 
el sem lehet képzelni. így többek közt azt írja (96. 1.), hogy Magyar László 
,,a bengáli király leányát vette nőül s ez úton királyságra emelkedett”, de 
1864-ben ,,az afrikai vad népek által megöletett”. Ezzel szemben Grosschmidt 
Gábor, aki ismételten írt Magyarról, 1894-ben még Magyar haláláról sem tudott.

Ugyancsak a Pester Lloyd 1856. évi cikke tekinthető ama közlések forrá
sául, melyek Magyar László utazásaival kapcsolatban egy belafrikai „titokzatos 
tóról” regélnek, melynek kiimája oly egészségtelen, hogy Magyar már 35 éves 
korában aggastyán benyomását tette. Ezt a hírt ugyanily formában átvette 
Wurzbach biográfiái lexikona0 is, de kicifrázva és elferdítve a Somogyi-féle 
Magyar Lexikon.- A lelkiismeretlen írói munka elrettentő példájaként ide iktat
juk azokat a sorokat, melyekben a cikk megnevezetlen írója Magyar Lászlónak 
ezen „titokzatos taváról” megemlékezik:

„Afrika belsejét részletesen tárgyalja, különösen azon titokzatos tavat, 
mely Afrika közepén a síkságon roppant nagy helyen elterül. A tó, mint ő írja, 
a legmeglepőbb és legidegenszerűbb buja növényzettel van fedve; sok folyó 
ömlik ki belőle, különböző irányban és a víz reá mint európaira oly kedvezőtlen, 
hogy ámbár csak 35 éves, de már egészen ősz és öregnek néz ki. Magyar az

1 Pester Lloyd 1856. 84. szám.
2 Constantin Wurzbach: Biographisches Lexikon, 16. kötet, 275. lap.
3 Magyar Lexikon, 11. kötet, 583—585 lap.
4 Grosschmidt Gábor: Magyar László (Bácska, 1889. 4. sz.) és Bács-Bodrog vár

megye történelmi társulatának Évkönyve 1894-ről, 123— 126. lap.
5 V. füzet 81—87. lap.
6 Idézett munka 16. kötet, 275. lap.
7 Magyar Lexikon 11. kötet, Magyar László címszó alatt.
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egyenlítőtől délre a nyugati parton fekvő nagy tavon sokkal tovább haladt 
előre, mint bármely már híres elődje, például Livingstone vagy Paillard.” 7 
Szükségtelen említenem, hogy mind e badarságból semmi sem igaz, Magyar 
ilyesmit soha és seholsem írt, azon tavakat, melyeken Livingstone járt, sohasem 
látta, Paillard nevű utazó pedig Délafrikának azon vidékén egyáltalában 
nem járt.

Azok az írók, kik újabban foglalkoztak Magyar László utazásaival, már 
óvatosabbak voltak s tartózkodtak efféle értelmetlen híreknek tovább adásától. 
Ellenben elkövették azt a hibát, hogy Magyar László élete ismeretlen éveinek 
és utazásai kevéssé ismert részleteinek leírásában fantáziájuk csapongásának 
szabad teret engedtek, más szóval: költött eseményekkel töltötték be az élet
rajzban mutatkozó hézagokat. Ezt hibáztatjuk különösen Bánfi János ifjúsági 
könyvében,1 aki Magyar László egész fiatalságát saját elképzelése szerint, 
— de, mint kutatásaim kiderítették, — a valóságnak semmiképen meg nem 
felelően rajzolta meg s életének utolsó éveiről is oly leírást adott, mely a fan
tázia szüleményénél egyébnek nem nevezhető.

A valóság és a kitalálás közötti határ ily esetben annyira elmosódhatik, 
hogy egyiket a másiktól megkülönböztetni alig lehet. Bendefy-Benda László, 
aki Magyar László munkáinak kivonatos közzébocsátásával2 elismerésre méltó 
munkát végzett, szintén belesett abba a hibába, hogy könyvébe átvette Bánfi 
ifjúsági irataiból oly részleteket (211—215. lap), melyeket tisztán a fantázia 
diktált írójának tollába, ami annál inkább sajnálatos, mivel ezek az egyébként 
komoly munka többi részei iránti bizalmat is megingathatják.

Nézetein szerint még ifjúsági iratban sem volna szabad a hőst teljesen 
önkényes beállításban bemutatni. Ezzel elhomályosul alakjának jellegzetes ere
detisége s az élő ember helyébe költött alak lép. Magyar László alakjának ős 
természete nem tűri a költött sallangokat. Életének mozgalmassága nem szorul 
mesterséges felcicomázásra. Azzal tesszük emlékének a legnagyobb szolgálatot, 
ha kiszabadítjuk az alakja köré font sallangok szövedékéből és olyannak raj
zoljuk, aminő tényleg volt: erényeivel és hibáival együtt. A magyar köztudat
ban éljen Magyar László alakja a maga igazi mivoltában, mint merész kutató 
és önfeláldozó magyar hazafi.

Ezt a célt szolgálja e sorok írójának az a könyve, mely Magyar László 
élete és tudományos működése címen ez év őszén fog megjelenni és amely Ma
gyar László életének hű leírását és tudományos működésének pártatlan mél
tatását kívánja adni. Ez a munka földrajzi irodalmunk régi mulasztását kívánja 
jóvátenni, amikor a már félig elfelejtett Magyar László emlékét feleleveníti és 
ezzel egyben a hazai felfedezések történetéhez kritikai adalékkal hozzájárul.

1 Magyar László utazásai és kalandjai. Az érettebb ifjúság számára. Budapest, 1892.
2 Magyar László. 15 év Délafrikában. Budapest, 1934.
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Irta Fest Aladár.

Amikor Olaszország Etiópia meghódítására indult, ezt bevallottan azzal 
a céllal tette, hogy kivándorlásra kényszerülő népfölöslegét úgy helyezhesse el, 
hogy az ne szakadjon el az anyaországtól, hanem annak erejét, hatalmát és gaz
dagságát közvetlenül gyarapítsa. Az eddigi keletafrikai gyarmatok: Eritrea és 
Szomália erre a célra nem voltak alkalmasok. Eritrea területének (120.000 km2) 
fele pusztaság; Szomália (400.000 km2) csaknem egészében az. Itt csak messze 
szétszórt kezdetleges pásztor népek barangolnak (bedják, dankáliak, Szomá
liák). Ellenben kitünően alkalmas földműves bevándorlók számára a 2000 m 
magasságon felüli Abisszín fensíkon mintegy 160.000 km2 elsőrendű termőföld. 
Annak most becslés szerint kb. 2,800.000 lakosa van, pedig könnyen eltarthat 
12 milliót is; akkor is csak 75 lenne az átlagos népsűrűség (most csak 17.5). 
A bevándorló olaszok itt milliószámra találhatnának könnyű megélhetést, annak 
megvan mindén kedvező előfeltétele: jó talaj, bő csapadék, enyhe éghajlat, 
egyenletes, állandó tavaszi hőmérsék. (A 2650 m. magasságban fekvő Addis 
Ababá-nak havi középmérséke januártól kezdve: 15°.3—14°.7 — 14°.2—15° — 
15.°3 - 1 6°.9 — 16.°7— 17°.5 -  13°.9 — 14°. 1 -14°. 1 — 14°.4.)

A tenger felől a fensík felé emelkedő lejtők 1500 m magasságig pusztai 
jellegűek, szárazak, csak nomád pásztorkodásra alkalmasak (évi csapadék 
350—500 mm). A termékeny fensík 1500— 1800 m magasságú részét kollá- 
nak nevezik a bennszülöttek; 1800—2400 m között degának; a 2400 métertől 
2800 méterig emelkedő részét voina degá nak (magas degának). A hőmérséklet

Abisszín szántás, kezdetleges ekével és púpos ökrökkel.
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természetesen a magas
ság arányában csökken, 
a tropikus forróságtól fo
kozatosan megy át a ma
gas fensík egyenletesen 
mérsékelt éghajlatába. A 
szubtropikus kollán még 
nagyrészt megmaradtak 
az eredeti őserdők: tama- 
rindfák, szikomorok, fű
zek, gumiakácok, deleb- 
és dum-pálmák, stb., ki
vált a Nílus felé lejtösödö 
részeken. A degákon 
azonban az eredeti erdő
ket csaknem teljesen ki
pusztította a rablógaz- 
dálkozás, különösen a vá
rosok körül. Csak a keleti 
szegélyen maradtak meg 
helyenkint. így a magas 
fennsíkon a földművelés
re jut majdnem az egész 
sík terület. De nagy része 
parlagon hever, s a mű
velt részen is igen csekély 
a terméseredmény. A me
zőgazdasági szerszámok 

egészen kezdetlegesek; igaz, hogy míg a kollákon még mindig csak a kapát 
ismerik, a degákon már használják az ekét is, de ez alig nevezhető másnak, 
mint ökröktől vont kapának. Az etióp paraszt különben sem szeret dolgozni; 
csak annyit termel, amennyi a saját szükségletére elegendő. Eladásra csak a 
nagy városok (Addis Abeba, Harar, stb.) könyékén termel.

Etiópia termelési viszonyairól a csatolt térképvázlat nyújt átnézetes képet.
A XVIII. században s a XIX. század elején az erre járt utazók szerint az 

abisszín földművelés akkor virágzóbb volt; nagyszerű öntöző csatornákat is 
láttak; de ezek már elpusztultak. A hanyatlás egyik oka az abisszín kormány
zat volt, mert egyrészt semmit sem tett a közmunkák, útépítés, csatornázás és 
népművelés terén, másrészt tizedet követelt minden termék után. A helyi nagy
urak, főnökök is bőven kivették a maguk sápját s ezzel elvették a földművelők 
kedvét a többtermeléstől. Pedig egy angol megfigyelő is, Hodson A. W., azt 
mondja egy 1927-ben megjelent művében, hogy az ország „édenné válhatna 
európai ellenőrzés alatt”.

A földművelés termékei közül elsősorban állanak a gabonanemiiek: a nálunk 
is ismertek és különleges afrikaiak. Az előbbiek közül a búza van legkevésbbé 
elterjedve, mert művelése nagy gondot, mély szántást és megfelelő trágyázást 
igényel, őrlése pedig a használt kezdetleges módszerekkel igen tökéletlen. Rozst 
és zabot is csak igen szórványosan termelnek. Nagyobb mennyiségben csak az 
árpát termelik; művelése felér 3500—3600 m magasságig. Ezt évenkint kétszer 
is aratják. Elsőízben a kisebb esős évszak (február—március) elején vetik

Etiópia átnézetes gazdaságföldrajzi térképe.
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és júniusban aratják; másodszor a nagyobb esős évszak (július—augusztus) 
kezdetén vetik és novemberben aratják. A legmagasabb vidékeken úgyszólván 
ez az egyetlen gabonanemű; kenyérlisztnek és takarmánynak is használják.

A különleges honi kenyérmagvak közül leginkább egy kölesfajta, a taf van 
elterjedve (Poa eragrostis abyssinica), 1000—3000 m magasságban. Magvát 
kenyérlisztnek, szalmáját takarmánynak használják. Másik honi kenyérnövény 
a degusá (Eleusine tocusso); ezt is kenyérlisztnek használják, de sört is főz
nek belőle, ezt különösen a gallák kedvelik. A legelterjedtebb kenyérnövény 
azonban a durra (Andropogon sorghum), fehér, barna és sárga szemű válto
zatban. Ezt különösen a kotlán művelik, de művelése jelentékeny magasságig 
felér a voina degára is. Oly nagy mennyiségben terem, hogy kivitelre is jut 
belőle. Szükség esetén takarmányozásra is.

Elsősorban azonban a tengeri szolgál takarmányul. Éleimül a bennszülöt
tek nem igen használják, inkább szeszt főznek belőle.

Zöldséget és hüvelyeseket alig termelnek. A déli népek (különösen a gal
lák) a borsót és répát erősen fogyasztják, míg az északiak (amharák) inkább 
a lencsét kedvelik. Mindenfelé terem még édes burgonya, hagyma, kel, tök és 
bab, de csak kis mennyiségben.

Gyümölcs is kevés 
terem, pedig a talajviszo
nyok és éghajlat kedvez
nének az almának, körté
nek, szilvának. Leginkább 
még a banán van elterjed
ve a melegebb vidékeken 
(kolla), de egészen töké
letlen módon művelik.

A kávénak itt van az 
őshazája; nevét is Kaffa 
etiópiai tartománytól kap
ta. Két fajtáját termelik: 
egyik a tulajdonképeni 
abisszín kávé; apró sze
mű, nagyon zamatos, va
don is terem s fája egész 
erdőségeket alkot. A má
sik fajta a harári kávé;
Arábiából hozták be, de 
nagyobb szemű, mint a 
mokka kávé. Harár kör
nyékén nagyon el van ter
jedve; a város körül mind
egy 11 ezer kávéültet
vény van egyenkint 100—
200 kávéfával. Abisszínia 
fő kiviteli cikke a kávé; a 
harári kávét Európába és 
az Amerikai Egyesült Ál
lamokba szállítják, az 
abisszín kávét Angol Szu
dánba és Egyiptomba. Kezdetleges abisszín őrlési mód: egy rabszolganő kivájt kőedény

ben töri a magot.
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Abisszín falu.

Dohányt a kollákon termesztenek; a fensíkon lakó abisszínek nem igen 
dohányoznak; ellenben a gallák és négerek nagyon kedvelik.

Gyapotot mindenfelé termesztenek, úgy a kollában, mint a degákon. Házi 
szőttesek előállítására használják. Az egyiptomi fajtát termesztik, de művelése 
igen kezdetleges.

Cukornádat is termelnek itt-ott a kollákon; továbbá különböző olaj mag
vakat. A ricinus vadon terem a kollán egészen 2000 m magasságig; a lakó
helyek mellékén termesztik is. Olaját világításra és kenőcsökre használják. Az 
ételek elkészítéséhez leginkább használt olajat a szezám növény adja, melyet 
mindenfelé termesztenek; ily célra használják a lenolajat is. Az olajfa dúsan 
tenyészik vadon a fensíknak a Vörös tenger felé eső lejtőin s kedvező körülmé
nyek között ültethető volna a fensíkon is. (Szomáliának egy fontos különleges
sége a vadon termő tömjén; a kivitt mennyiséget tekintve, Szomália az egész 
világon az első helyet foglalja el.)

❖

A földműveléssel együtt jár az állattenyésztés. A degákon nagy és kitűnő 
legelők vannak. Időszakonkint az élő állatok kivitele Egyiptom felé igen élénk 
volt. De a tenyésztés módszerei igen kezdetlegesek. Az istállózás csaknem tel
jesen ismeretlen; ápolt rétek nincsenek; a fajnemesítés módjait sem ismerik; 
az állatbetegségek gyógyításához nem értenek. A megfigyelők egybehangzó 
észleletei szerint az állattenyésztés hanyatlóban van, aminek oka a sok beteg
ség, a lakosság teljes tudatlansága az állatok gyógyítása terén s a volt kor
mányzat nemtörődömsége. A megfogyatkozott állományt a Szomáliák, dan- 
káliak s a nomád gallák (boránák) kárára elkövetett marharablásokkal szok
ták pótolni.

Az abisszin ló alacsony termetű, de nagyon ellenálló, mokány ló; legtöb
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bet a gallák és a Szomáliák tartanak; azok kitűnő lovasok. A magas hegyvidé
ken inkább az öszvért használják. A nagyon rossz hegyi utakon óránként 5—6 
kilométert tesz meg. De még jobban a szamár van elterjedve; a fensíkon ezt 
használják teherhordó állatnak. A bennszülöttek viskói — a „tukulok” — mel
lett éldegél minden gondozás nélkül, úgy keresve meg élelmét, ahogy tudja. Van 
egy jókora nagy, erős és egy apró fajtája; az utóbbi Szomáliából került a 
fensíkra.

Tevét csak a keleti, nyugati és déli meleg és száraz pusztaságokon tarta
nak, de itt aztán nagy mennyiségben. Szomália az egész világon egyike a tevék
ben leggazdagabb vidékeknek. A szomáli teve 350 kg terhet is elbír s napon
kint 120— 140 km utat képes megtenni. Bőrét és szőrét ruházatra és sátrakra 
használják; szárított trágyája tüzelő. A Szomáliák és gallák a húsát is eszik.

A keletafrikai szarvasmarha az indiai eredetű púpos zebu; Arábián át 
Szomália közvetítésével jutott a felföldre. E mellett még itt-ott előfordul az 
Egyiptomból származó ökör, a magyar fajtához hasonló; hosszú, néha egy 
métert is elérő szarvval. (Bős macrocerus.) A két fajta között számos keresz
tezés ment végbe, amit a púp változó formája és nagysága tanúsít. (Lásd az 
1. képet.)

A juh Egyiptomból, Szudánból és Arábiából származott be. Valamennyi 
magassági szinten elterjedt. A nyugati széleken, a\Kék Nilustól délre igen szép 
juhfajtát tenyésztenek, főképen a húsáért; a középső vidéken agán, amhara és 
galla földön egy nagy fajtát a gyapjáért; továbbá északra egy fekete fajta (talán 
arab eredetű) ugyancsak finom gyapjút ad. Ruhaszöveteket és térítőkét szőnek 
belőle. A szomáli fajta fekete és fehér; de nagyon kurta a gyapja.

Kecske is nagyon sok és különböző fajtájú van; húsáért és tejéért tenyész-

Szomáli nomád pásztor, kunyhójával és birkanyájával.
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tik. Baromfi igen sok van a felföldön, nagyon olcsó, szintúgy a tojás is.
A méhtenyésztés nagyon terjedt. Rengeteg mézet fogyasztanak; eszik és 

szeszes italt is készítenek belőle (a méz-sört). Viasz is annyi van, hogy kivi
telre is jut belőle.

Az állatállományt illetőleg statisztikai adatok hiányában becslésekre va
gyunk utalva. Olasz becslések szerint Etiópiában szarvasmarha és juh együtt 
lehet vagy húsz millió. Eritreában pontosabb hivatalos becslés szerint van 750 
ezer szarvasmarha, 1,900.000 juh és kecske (összevéve), 115 ezer ló, öszvér, 
szamár (együtt) s majdnem 80 ezer teve. Szomáliában 1,850.000 szarvasmarha, 
körülbelül ugyanannyi juh és kecske (együtt), 780.000 teve, de aránylag kevés 
ló, öszvér és szamár.

A vadászat is jelentős megélhetési forrás; sok a vad s bőre értékes. Délen, 
az alsóbb régiókban még gyakori az elefánt; az elefántcsont fontos kereske
delmi cikk. Víziló bőven van a Tana tóban, a Giuba és Uebi Sebeli folyókban; 
a tanatóparti lakosok húsáért vadásszák. Gyakori a vad bivaly; nem ritka az 
oroszlán és párduc. Antilop és gazella rengeteg van, kivált Szomáliában; itt a 
törpe gazellát tenyésztik is; bőréből kesztyűk készülnek. Említendő még a vad
állatok közt a cibet macska; ezt elfogva kalitkában is tartják; mirigye váladé
kából mosuszillatú illatszert készítenek. A dísztoliakat szolgáltató madarak 
—strucc, marabu, kócsag — mind ritkábbak lesznek s elhagyott vidékekre 

vonulnak.
❖

Ez a jelenlegi állapot. Az olaszok azonban eddigi gyarmatbirtokukon — 
Eritreában és Szomáliában — már eddig is sokat tettek a mezőgazdaság és 
állattenyésztés fejlesztése érdekében. Asmarában nagy kísérleti állomást léte
sítettek, kivált a gabona (búza és árpa), meg a hüvelyesek racionális termesz
tésére. Egyes helyeken a bennszülöttekkel végeztetnek hasonló kísérleteket. 
Nagyarányú gyapotültetvényt rendeztek be a Gasc folyó mellett, ahol egy duz
zasztó gát emelésével 15 ezer hektár terület öntözését biztosították olyan vidé
ken, mely eddig lakatlan erdőség volt. A vezetők olaszok, a munkások bennszü
löttek. Minthogy a kávét Eritreában a fensík keleti lejtőin már művelik — 
mintegy 500 ezer kávéfa van itt, abból 300 ezret bennszülöttek müveinek több 
mint 180 birtokon. — 1200—1400 m magasságban olasz bevándorlók is fog
lalkoznak kávétermeléssel s emellett még déli gyümölcsöt, egyéb gyümölcsöket 
és gabonát is termelhetnek. Olaszok már korábban is szereztek földbirtokot 
Eritreában; 1932-ben mintegy kilencven olasz önálló gazdaságot tartottak szá
mon, ezeken meghonosították már a narancs, citrom és a gránátalmát is. Alma-, 
körte- és barackfákkal is kísérleteztek, de ezek részére csak 1600—1800 m 
magasságban lehet a kedvező éghajlati viszonyokat megtalálni.

Megkezdődött Eritreában az erdősítés is a letarolt hegyoldalakon. Asmara 
környéke a megszállás idején teljesen fátlan volt; most köröskörül védett erdő
területek vannak. Faiskolákat mindenfelé létesített az olasz kormányzat. A 
bennszülöttek századokon át megrögzött előítéletei miatt a haladás lassú, de 
biztos. Egyes helyeken máris sikerült félnomádokat és nomádokat állandó le
telepedésre bírni.

*

Jóval nagyobb és gyorsabb sikert ért el az olasz kormányzat az állatte
nyésztés terén, különösen az állatbetegségek — elsősorban a marhavész — le-
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Abisszín falu (viskócsoport) a jellegzetes méhkasszerü ,,tukul“-okkal.

küzdésével. A szükséges oltóanyagok előállítására külön intézetet létesítettek. 
Ennek köszönhető, hogy Eritreában az állatállomány néhány évtized alatt több 
mint kétszeresére emelkedett: 1905-ben szarvasmarha 300 ezer volt, most 750 
ezer; juh és kecske akkor 736 ezer, most 1,900.000; teve akkor 47 ezer, most 
80 ezer. Legújabban magyar szarvasmarhát is telepítenek Etiópiába. Ez a 
fellendülés új iparoknak vetette meg alapját: a húskonzerv-, bőr- és 
vajgyártásnak, mely már kivitelre is nagy arányokban dolgozik. Ami Szo
máliát illeti, itt az olasz kormányzat a nomád és félnomád törzseket meghagyta 
eredeti szokásaikban és életmódjukban. Itt nem lehet szó rendszeres olasz be
vándorlásról. Művelhető területek pedig itt csak a nagy folyók (Giuba, Uebi 
Sebeli és mellékfolyóik) völgyében vannak (lásd a mellékelt térképvázlaton), 
az éghajlatot pedig csak négerek vagy ázsiai kulik bírják. Tényleg földművelő 
bantu négerek vannak itt helyenkint megtelepedve; a Szomáliák lenézik és meg
vetik a földműves foglalkozást. A különböző engedményes folyómenti telepe
ken is kulik dolgoznak.

Szomáliában a legsürgősebb feladat a marhaitató kutak szaporítása volt. 
Tényleg 1932—33-ban egy év leforgása alatt százötven új kutat fúrtak; s ez 
a munka sürgősen tovább folyik. Erre annyival is inkább szükség van, mert 
különben a jószágot a folyókhoz kell vinni itatásra; ott pedig a csecse légy 
szörnyű pusztítást visz végbe az állatállomány között. Ami pedig a marhavész 
megelőzését illeti, Merca kikötővárosban működik egy szérum-előállító intézet; 
az oltást helyről-helyre vándorló expedíciók végzik. Ez intézkedések folytán a 
szarvasmarhaállomány Szomáliában is emelkedőben van: 1926-ban még 1,580 
ezerre becsülték, most 1,850 ezer körül van.

%

Az eddigiekből megállapítható, milyen körülmények között indulhat meg 
és mire számíthat a tervezett olasz gyarmatosítás. Minden jel arra mutat, hogy
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miután a hódítást befejezték, meg fog indulni a telepítés nagy munkája, melyet 
Mussolini a római ver sacrum példájára úgy tervez, hogy csak a fiatalok men
jenek ki Afrikába új hazát keresni. (A ver sacrum intézménye tudvalevőleg ab
ban állott, hogy egyes községekben ünnepélyes alkalmakkor az isteneknek fel
ajánlották az azon évben születendő gyermekeket; ezeknek, amint felnőttek, ki 
kellett vándorolni, más helyen megtelepedni s maguknak ott új hazát teremteni.) 
Az ifjú nemzedék fogja tehát Afrikában az új Itáliát megteremteni. Előre lát
ható, hogy néhány évtized múlva Etiópiában — úgy, mint az a Pontini mo
csarak területén egypár év alatt történt — az eddigi viskókat új, tervszerűleg 
épült falvak és városok fogják felváltani, szorgalmas földműves és iparűző 
népességgel, rendes házakkal, szabályos utcákkal és csatornákkal, díszes köz
épületekkel, a modern kultúra összes vívmányaival; az országot vasutak, mű- 
utak, csatornák fogják szelni és a föld bőven fogja ontani az áldást, alapot 
teremtve az iparnak és kereskedésnek.

(Képeink a római „Istituto Della Enciclopedia Italiana” kiadásában megjelent 
„L’Etiopia” c. füzet illusztrációinak hasonmásai.)

A Szahara, Afrikának ez az áléit, élettelen roppant teste közmondásos 
sivárságával és 8 millió km2 meddő kiterjedésével valósággal szemet szúr. ■— 
Nyolc miiló négyzetkilométer! Európa területének közel háromnegyede, de 
Ausztráliánál sem sokkal kevesebb! Egy földrésznyi terület, melynek legfeljebb 
félmillió lakosa van és sokat mondunk, ha kereskedelmi forgalmát 30—40 mil
lió pengőre becsüljük. Ugyan mit is termelne szegényes szükségletein kívül az 
a néhányszázezer tuareg és tibbu, ha már rászánta magát a gazdálkodásra! Mert 
nagyrészük még mindig rablóéletet él és oázisokban letelepedett társaikat sar- 
colja rajtaütéseivel. A sarc: néhány teve, ló, juh, búza, köles, árpa, da
tolya és az oázisok egyéb különleges termelvénye, no meg szőttesek és bőrök. 
Ennél többet nem is termel az oázisok népe és ha a zsákmányban fejlettebb 
ipari képességeket feltételező tárgyak, például fegyverek is akadnak, ezek bizo
nyára nem az oázisokban készültek. De oázisok is csak hol vannak? Ott, ahol 
elvétve egy-egy forrás, kút vagy ősi öntözőmű akad és a lakosság meg tud 
birkózni a sivatag mindent elárasztó homokviharával. Ez legjobban még az 
Atlasztól délre fekvő oázisokban és a sivatag közepén emelkedő magasföldek 
és hegységek bizonyos gyér pontjain sikerül, hogy azontúl már csak nagyrit
kán találkozunk egy-egy oázissal, olyan hatalmas területen, amelyikbe az 
Oroszország nélkül számított Európa kényelmesen belefér.

SZA H A R A I TERVEK .
Irta Mudrinszky Rózsa dr.
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Csoda-e, ha ez a 
végtelen homokbirodalom, 
melyet hegyes-völgyes kő
sivatagjai nem tehetnek 
termékenyebbé, nem 
hagyja nyugodni az em
ber képzeletét? Csoda-e, 
ha időről-időre mindig 
tervek merülnek fel, hogy 
a Szaharát vagy annak 
legalább egyes részeit 
hasznosítani akarják?

A Szahara hasznosí
tására vonatkozó tervek 
legújabb, legmeglepőbb 
változata Sörgel Hermann 
müncheni mérnök nevéhez 
fűződik. A tervet olyan 
széles, körültekintő tu
dással és gyakorlati va
lóságérzékkel fejti ki, 
hogy cseppet sem látszik 
utópiának. Mi sem bizo
nyítja jobban a terv élet- 
képességét, mint az, hogy 
érdekelt körökben komoly 
megfontolás tárgyává tet
ték.

Mit is akar Sörgel?
Nem többet, mint három 
mesterséges beltengert lé
tesíteni. Egyet Délafrikában a Zambézi és kettőt Közép Északafrikában a Kongo 
medence roppant vízmennyiségének felhasználásával. A Szaharát csak a Kon
gótól táplált két beltenger érdekli, ezek közül is főleg az, amelyiknek a Szahara 
déli peremén fekvő Csád tó a magva. Ebből a „Csád tenger”-ből akar aztán 
Sörgel a Szaharán át hajózható, bővizű csatornát a Földközi tengerbe leágaz- 
tatni. Ilymódon egy „második Nilus”-t akar teremteni, de az a Nílus vízmennyi
ségének húszszorosát hömpölyögtetné az élettelen homoksivatagon át. Tudjuk, 
hogy a Nílus élteti Egyiptomot és Szudánt s hogy nélküle a roppant termékeny 
Egyiptom és Szudán is a Szaharához hasonlóvá válna, — így hát könnyen el
képzelhető, milyen áldást jelentene a Szaharára, ha Sörgel valóra tudná vál
tani hatalmas tervét és ott, ahol ma féleurópányi területen élőlény megmaradni 
nem tud, ott egy húszszorosára fokozott második Nílus árasztaná áldásait. 
Nyomában olyan roppant területen válna termővé a sivatag homokja, hogy 
gyapottal, búzával és déligyümölcsökkel akár egész Európát is elláthatná. 
A tengernyi termény elszállítása sem okozna nagy költségeket, hiszen a víziút 
olcsó és Sörgel húszszoros Nílusán a mélyjáratú óceánjáró hajók is közleked
hetnének. Egy második, újkori Kánaánt szeretne tehát idevarázsolni Sörgel és 
azt reméli, hogy gombamódjára nőnének itt ki városok, falvak, a műszaki hala
dás minden intézményével: gyárakkal, erőműtelepekkel, kikötőkkel, vasutakkal,.

Afrika térképe a Sörgel tervezte mesterséges beltengerekkel 
és II. Nílussal.
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raktárházakkal, áruházakkal, iskolákkal, színházakkal, mozgóképszínházakkal 
és a művelt Nyugat minden egyéb jellemző kellékével.

Elméleti számítások szerint Sörgel tervének semmi akadálya. A műszaki 
megoldás szempontjából nincsenek megoldhatatlan nehézségek. Sőt, mint víz- 
építéstani szakértők is megállapítják, viszonylag egész egyszerű, ismert meg
oldásokkal és eszközökkel megvalósítható a méretekben egyedülálló terv. A 
pénzügyi nehézségek is leküzdhetők, mert, ha az építési munka költségei egészen 
rendkívüliek is, a tervből származó gazdasági előnyök is olyan nagyok, hogy a 
vállalkozás jövedelmezőségében kétkedők is kedvezően ítélik meg.

Bizonyos ellenvetések azonban elhangzottak a terv ellen és pedig főleg a 
földrajztudomány részéről. Ezek az ellenvetések azonban nem az egész terv 
megvalósítási lehetőségét vonják kétségbe, hanem annak csupán egyes, hibás 
alapfeltevéseire mutatnak rá. Hogy megérthessük, miről van szó, nézzük végig 
Sörgel gondolatmenetét.

A terv abból indul ki, hogy a Kongo medence, mint neve is jelzi, nem más, 
mint hatalmas süllyedés, melynek peremén a föld felszíne köröskörül átlagosan 
mintegy 300—600 méterig emelkedik. Sok jel arra mutat, hogy a Kongo me
dence valamikor régen tényleg beltenger volt, de később a földfelszín alakulása 
következtében elvesztette tengeri jellegét. Ezt a hajdani beltengert akarja most 
Sörgel feltámasztani. A Kongo egyik pontján, körülbelül ott, ahol a Kasszái 
folyó a Kongóba ömlik, hatalmas völgyzáró-gátat akar létesíteni, mellyel a 
Kongo középső és felső vízgyűjtőterületének roppant vízmennyiségét a Kongo 
medencealakú völgyében fel akarja duzzasztani. A hatalmas völgyzárógát 
hossza: 4 kilométer, magassága: 250 méter lenne!

Ez a méreteiben páratlan völgyzárógát, ha megépül, olyan beltengert léte
sít majd a Kongó medencéjében, mely kevés híján majdnem egymillió négyzet- 
kilométer kiterjedésű. Nagymagyarországnál háromszor, csonka hazánknál több 
mint tízszer nagyobb, de a mai Németország is több mint kétszer beleférne. 
A Földközi tenger maga összes melléktengereivel együtt ugyan mintegy két 
és félszer nagyobb, mint a terbevett Kongo tenger, de a Fekete tengernél és a 
Káspi tónál viszont a Kongo tenger több mintt kétszer nagyobb. S ha már tónál 
tartunk, hasonlítsuk össze a Balatonnal is. A Balaton ezerhatszázszor kényel
mesen beleférne! Ekkora vízfelület valóban megérdemli a tenger nevét.

A Szaharában tervezett második Nílus azonban nem közvetlenül a völgy
zárógáttal létesített Kongo tengerből nyerné vizét, hanem a Csád tengerből, 
de az viszont túlnyomóan a Kongo tengerből táplálkozna. Ezért viszonylag elég 
rövid csatornát kellene csak építeni, mert nemcsak a Csád tó, hanem a tó kör
nyéke is hatalmas lefolyástalan területen fekszik és ezt a területet csak kis tá
volság választja el a létesítendő Kongo tenger északi partvonalától. Ilyenformán 
a Kongo tenger és a Csád tenger között viszonylag rövid csatornát kell csak 
létesíteni. A csatorna építési költségein kívül a Csád tenger megteremtése sem
minemű költséggel nem jár, tehát völgyzárógátra nem lenne szükség, mert a 
mai Csád és messzi környéke lefolyástalan süllyedés és így a Kongo tenger 
vízmennyisége egyszerűen kitöltené a terület természetes süllyedését. Ez pedig 
annál inkább lehetséges, mert a Kongo medencéje mintegy 100 méterrel ma
gasabban fekszik, mint a Csád süllyedés, tehát a Kongó tenger fölös vízmeny- 
nyiségével valóban megteremthető a Csád tenger. A lefolyástalan terület nagy
ságát tekintve, a Csád tenger semmivel sem lenne kisebb a Kongó tengernél, 
sőt: inkább nagyobb. Tehát egymillió négyzetkilométer kiterjedésű beltenger 
keletkezhetne itt, az mélyen belenyúlva a Szaharába és a Szahara déli részén a
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tervek szerint olyan éghajlati változásokat idézne elő, (?) hogy öntözés nélkül 
is lehetővé tenne bizonyos mezőgazdasági termelést.

A sörgeli terv szerint létrehozott Kongó tenger a maga közel millió négy
zetkilométeres vízfelületével feltétlenül még csapadékosabbá tenné Afrikának 
ezt az amúgy is legcsapadékosabb területét. Ennek pedig inkább az ellenkező
jére lenne szükség. S ez ellen az olaszok is nagyon tiltakoznának. Abisszínia 
nagyon megsínylené a Kongo tengert, mert az Atlanti Óceán felől fújó szelek 
éppen a Kongo medence roppant páramennyiségét ejtik le olyan fergeteges 
mennyiségekben Abisszíniára. Az olaszok abisszíniai hadjárata idején eleget 
olvashattunk e minden tevékenységet megbénító esőzésekről! S most még tar- 
tósabbak, még sűrűbbek legyenek ezek az esőzések!

De sokkal nyomosabban esne latba a belgák tiltakozása Sörgel terve ellen. 
Elvégre a Kongo állam egyetlen tengerré válna és alig lehet hinni, hogy egy
könnyen lemondana nemzeti gazdagságának erről a fontos forrásáról. Kárba- 
vesznének a nagy fáradsággal és anyagi áldozatkészséggel megépített utak, 
vasutak, zsilipek, hidak, falvak, városok és minden, ami ezekkel együtt jár. 
Kárbavesznének, mert víz alá merülnének, a Kongo medence roppant erdei is, 
pedig azokkal a világgazdaság egyre inkább számol.

De egyébként miért is csábítsa a Kongó államot olyan nagyon Sörgel terve? 
Annyi haszna nem származna belőle, mint kára. A Földközi tengerbe torkolló 
belvízi út ezen az áron túlsókba kerülne a Kongo államnak, mert a belvízi hajó
zásnak csak kevés helyen kedvez úgy a természet, mint éppen a Kongo rend
szerében. Minden irányban szinte csillagosán szétsugárzó, közel 20.000 km 
hosszú, egymással összefüggő víziúthálózatot alkotott itt a természet. Csupán 
rövid szakaszon szűnik meg a víziút folytonossága: itt vasútvonallal kellett 
megkerülni a Kongo hatalmas vízesését. A víziutakkal kitűnően ellátott Kongo 
államot tehát nem nagyon csábíthatja a Földközi tengerrel való közvetlen ösz- 
szeköttetése.

Sok más ok is útjában áll Sörgel tervének. Hová telepítenék a víz alá bo
rított kétmillió négyzetkilométeres terület lakosságát? S ez a kérdés annál 
súlyosabban esik latba, mivel a Csád tó környéke Afrikának egyik legsűrűbben 
lakott területe. De a Kongo medence szóbanforgó területe is elég népes. így 
mintegy 10— 12 millió lélekre teszik az áttelepítendő lakosság számát. Való
ságos népvándorlás lenne!

Felhozzák azt is Sörgel terve ellen, hogy ma, amikor a népesség szaporo
dóban van a Földön, akkor nem arra kell törekednünk, hogy szárazföldet víz 
alá borítsunk, hanem ellenkezőleg: minél több szárazföldet kell felszabadíta
nunk víz alól, mint ahogy az európai kultúrállamokban tényleg tapasztaljuk is. 
Elég, ha csak a Zuider See lecsapolására utalunk. A Föld felületének kb. 70— 
75%-át amúgy is víz borítja, minek akkor még ezt is növelni? És ha a víz alá 
borítandó területnek túlnyomó része ugyan sivatagos vagy egyéb ok miatt hasz
nálatlan is, de százezer négyzetkilométerekre rúg a már művelés alá fogott 
értékes terület. Különösen a Csád tó környéke, melynek viszonylag sűrű népes
ségét már említettük, gazdag ilyen megművelt területekben.

Pedig ami Sörgel tervével kapcsolatban az érdekelt országokat elsősorban 
megragadta, az éppen a Csád tengerre vonatkozik. Annak ellenére, hogy meg
teremtése nagy néptömegek áttelepítését és értékes termőterületek víz alá borí
tását tenné szükségessé, mégis a második Nilus lehetővé tételével és a Szahara 
éghajlati és életföldrajzi viszonyainak megváltoztatásával olyan előnyöket ígér, 
hogy komolyan foglalkoznak megvalósításával. A Sörgel-féle tervet ezért úgy
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akarják módosítani, hogy a Csád süllyedést az Ubangi és mellékfolyóinak víz- 
mennyiségével öntetnék el. így nem lenne szükség a Kongo tengerre, csak egy, 
az Ubangit a Csád süllyedéssel összekötő csatornára.

A Csád tenger terve a francia földrajztudományt és a francia gyarmatügyi 
minisztériumot is élénken foglalkoztatja. A gyakorlati kivitel lehetőségeinek és 
módozatainak megállapítására évek óta folynak a munkálatok és ebben kato
nai szempontoknak is részük van. Franciaország sztratégiai szükségét érzi an
nak, hogy észak- és középafrikai gyarmatai olyan földrajzi folytonosságot 
alkossanak, melyben a Szahara nem holt terület, hanem közlekedési, termelési 
és népesedési szempontból egyaránt értékes birtoktest. így többek között a 
katonai szempont az, mellyel a franciák Sörgel tervét a „második Nílus” vonal- 
vezetése tekintetében is módosították. Sörgel terve szerint a „második Nílus” 
a Kis Szirtisz öbölbe torkollana. Ez azonban a „második Nilus” kijáratát túl
ságosan kitenné Olaszország közelségének és ellenőrzésének. De egyébként is, 
tisztán földrajzi, illetve kikötőtechnikai szempontból is észszerűbb a torkolatot 
északabbra, Algerba tenni, mert a Kis Szirtisz öböl sekély partja és erős ár
apálya nem felel meg a jó kikötő követelményeinek. Mint ahogy a múltban, 
amikor a hajók még egészen sekélyjáratúak voltak, se keletkezett itt kikötő, 
úgy a jövőben sem keletkezhetik valóban jó kikötő.

Ami a „második Nilus” vonalvezetését egyéb tekintetben illeti, az több 
szempontból is helyeselhető. Derékszögben megtört alakja körülbelül két olyan 
részre osztja a folyó- és csapadéknélküli sivatagot, melyek egyformán kivehetik 
részüket a második Nilus majdani áldásaiból. A „második Nilus”-tól nyugatra 
elterülő sivatag ugyan jóval kisebb, mint a keleti rész, és a nyugati sivatagot 
ezenfelül a tengerközelség, valamint a Szenegál, Gambia és Niger folyórend
szereinek szomszédsága is kedvezően érinti, mégis ezeket az előnyöket kiegyen
súlyozza az, hogy a keleti sivatagnak igen tekintélyes része, mintegy 7—
800.000 km2 lefolyástalan terület, melybe a „második Nilus”-ból minden külö
nösebb nehézség nélkül ágaztathatók le csatornák.

A.„második Nilus”-t olyan területen vezeti át Sörgel, melyen az utolsó 
évtizedben a térképezés nagy iramban haladt előre, úgy hogy ha századunk 
első negyedében itt még csak kevés útfelvételiéi és csillagászati helymeghatá
rozásokkal rendelkeztünk, ma már a jó felvételek is egyre szaporodnak. A 
franciák valóban komolyan foglalkoznak Sörgel tervével vagy ehhez hasonló 
tervekkel. Francia szempontból ez különösen érthető, mert a Szahara feltámasz
tása, közlekedési és gazdasági hasznosítása a francia impériumot mérhetetlenül 
megerősítené: afrikai gyarmatbirodalmuk összefüggőbbé válna, ami háború 
esetén nemcsak az emberi utánpótlást, bennszülött alattvalóik katonai segítsé
gét biztosítaná, de egy gazdasági javakban kimeríthetetlen területet is hozzá
férhetőbbé tenne számukra. Fa, gumi, gyapot, növényi és állati zsiradék, 
bőr, kávé, trópusi gyümölcsök és elefántcsont már most is nagy mennyiségben 
áll itt rendelkezésükre, csak az olcsó szállítási utak s különösen a transszaharai 
víziút hiánya az, mely itt a lehetőségek javát parlagon heverted. De mi lesz 
itt, ha a második Nilus valóra válik! A Kongo erdőségei megindulnának, hogy 
a második Níluson leúszva akár egész Európát is ellássák cellulózéval; és ha
sonlóan a többi középafrikai nyersanyag is, melyekhez néhány évtized múlva 
aztán a megtermékenyített Szahara terményei is csatlakoznának. És ennek a 
roppant nyersanyagfolyamnak nemcsak Franciaország, de az egész világgaz
daság is mérhetetlen hasznát látná.
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Canada területének túlnyomó részét őserdő borítja. Keleti és déli Cana- 
dában ugyan már évszázadok óta pusztul az erdő a civilizáció fejszecsapásai 
alatt, de még ezeken a részeken is sokhelyütt megmaradtak az ősi, eredeti 
Canadára annyira jellemző vadon erdőségek. Hanem keleten és délen az erdő
vidékek mégis nagyon megváltoztak. Elsősorban elvesztették vadállományukat, 
vagy legalább is nagyon megritkult bennük a vad, némely vadféleség pedig 
teljesen kipusztult. Helyüket a kirándulók, turisták foglalták el és sok szép, 
nagy tó mellett előkelő, pompás üdülő- és nyaralóhelyek jöttek létre. De messze 
nyugaton, leginkább pedig északnyugaton minden változatlanul maradt. Észak- 
amerikának egész területén itt, fenn északnyugaton őrizte meg ez a kontinens 
legjobban a maga őseredeti jellegét, érintetlen szépségét. Az Erdő őrt áll és 
őrt áll ma is. Nemrég „A Földgömb” is beszámolt hírei közt arról, hogy Canada 
óriási területeit, éppen a nehezen hozzáférhető őserdők miatt, a legújabb idő
kig egyáltalán nem térképezték; a nagyobb tavakat és a vízfolyások útját ugyan 
jelezték a térképek és feltüntették az erdőség határait, de ez igazán csak váz
latos, elnagyolt képet adott a valóságról. Alig néhány esztendeje látott hozzá 
a canadai kormányzat, hogy repülőgépek és légi felvételek segítségével végre 
férképeztesse az óriási erdőségektől borított területeket. A határtalan erdőség 
szegélyén túlra csak nagyon rikán hatol be fehér ember, még a trapper (prém
vadász) sem járja a rengeteg mélyét és távoli tájait, hiszen zsákmányát oly 
nagy úttal, oly sok nehézség árán hozhatná csak vissza onnan civilizáltabb tájra, 
hogy a prémekért kapható ár nem lenne elegendő ellenérték. Csak az indiánok 
járják a rengeteg úttalan útjait és legföljebb néhány igazi, régimódi trapper, 
akik maguk is féligmeddig indiánokká váltak. Azok a prémvadászok, akik ezt 
a mesterséget csupán kereseti forrásnak, a pénzszerzés eszközének tekintik, 
nem hatolnak mélyebben az erdőségbe, mint amennyire egyáltalán muszáj és 
az igazi canadai őserdők szíve ismeretlen marad előttük. És így van ez jó!! 
Legalább a vadon lakóinak ez a véleménye. Nem örülnek a pénzsóvár alkalmi 
prémvadászoknak. S ez érthető is. Az indián, s az igazi trapper, aki az indiá
nok életmódját elsajátítva „Amerika elsőszülöttjeinek” felfogását is részben 
magáévá tette, nem pusztítja a prémes állatokat olyan meggondolás nélküli mo
hósággal, mint az újféle prémvadász. Ez az utóbbi típus főleg a világháború 
óta szaporodott el Canadában. A munkanélküliség, de sokszor a rendszeres, 
lelkiismeretes munkától való irtózás, meg a könnyűnek vélt pénzszerzés vágya 
tette prémvadászokká a városok sok nincstelenét, lézengőjét és naplopóját. Az 
ilyen fickók persze egyrészt nem sokat értenek a vadfogás mesterségéhez, 
mondhatni művészetéhez, s amellett édeskeveset törődnek a vadászetikával. Vá
logatás nélkül, még a kíméleti időt sem respektálva pusztítják az értékes vad
állományt, hiszen az őserdőkben senkisem ellenőrzi, hogyan vadásznak ott és 
engedély sem kell a vadfogáshoz. Mohóságukkal és hozzánemértésükkel egy
részt mérhetetlen sok fölösleges szenvedést, kínt okoznak a boldogtalan álla
toknak, másrészt pedig szakszerűtlen és lelkiismeretlen eljárásaikkal szinte 
pusztulásra juttatják az egész vadállományt. Az igazi canadai erdőlakó gyű
löli ezeket a műkedvelő vadfogókat.

Canada egész hatalmas területét keresztülkasul barázdálja a rengeteg 
folyam, folyó, nagyobbfajta, kenuval is járható patak, s a kisebb patakok, erek
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beláthatatlan szövevénye, s e vízfolyások közt számtalan kisebb-nagyobb tó 
terül el. A patakok és folyók nagyrésze tavakból ered és tavakba torkol. Sehol 
a Földön nincs akkora terület, amelyet víziúton úgy be lehetne járni, mint Ca- 
nadában. Ezek a víziutak vezették Canada első francia felfedezőit is az ország 
belsejébe. Champlain és a merész francia „erdőjárók” ( cureurs des foréts) a 
XVII. században indián vezetőkkel indultak el a Szt. Lőrinc folyamról, Quebec- 
ből vagy Montrealból, hogy kenuikkal bejárják a folyókat és tavakat. így jutot
tak el aztán a franciák víziúton az amerikai Nagy tavakig, majd ezeken keresz
tül a középcanadai vidékre, északnyugat és nyugat felé követve a vizek útját, 
vagy felfelé evezve a folyókon. Több mint két évszázad kellett hozzá, hogy a 
nyughatatlan kutatók bejárják a főbb canadai víziutakat, míg aztán a XIX. 
század elején angol felfedezők eljutottak Canadán át vizen az Északi jegesten
gerig, sőt — gyalogszerrel átkelve a Sziklás hegység vízválasztóján — egészen 
a Csöndes óceánig. De már a franciák is csodálkozva vették tudomásul az indiá
noktól, hogy milyen óriási távolságokat, milyen hatalmas területeket lehet be
járni víziúton Canadában. A Szt. Lőrinc folyam torkolatától elindult kenu el
juthat egészen Canada távol nyugati vagy északnyugati területeire. Természe
tesen ez a víziút nem mindvégig összefüggő. Sokhelyütt át kell kelni a szárazon, 
háton cipelve a nyírfakéregből készült könnyű indiáncsónakot és minden egyéb 
cókmókot, hogy az utas az egyik folyóból átjuthasson a másikba, vagy a leg
közelebbi tóra, ahonnan újabb folyó vizén haladhat tovább.-De még a folyókat 
követve is gyakran kell kiemelni a kenut a vízből, hogy ilyen „hordúttal” (por
tage) kerüljék meg a vízeséseket, a túlságosan veszedelmes sellőket és zugókat. 
Mert a kisebbfajta vízeséseken és a legtöbb sellőn átvezeti kenuját a tapasztalt 
canadai víziember, amikor vízmentében, lefelé vezet az útja. De a hordútak 
közbeiktatásával valóban szinte egész Canadát be lehet járni vizen.

S ennek az óriási víziországnak legjellegzetesebb vadja, szinte „nemzeti 
állata” és jelképe a hód. Elképzelhetetlen tömegekben élt valamikor Észak-

Egyike a számtalan vízesésnek a canadai őserdőben.



267

Canadai hód. (,,Szürke Bagoly“ egyik hódja.)

amerikában, főleg Canadában a vizeknek ez a csodálatos állatja. A Canadát 
elfoglaló franciák, noha a felfedezés első idejében még a mexicóihoz és a perui
hoz hasonló Eldorádókat keresték Amerika kontinensén, csakhamar rájöttek, 
hogy Canadában arannyal felérő kincs kínálkozik; a sok becses prém, még 
pedig legelsősorban a hódprém. Másfél évszázadon át a francia Canada szinte 
monopóliumként használhatta ki a kiapadhatatlannak tetsző, felbecsülhetetlen 
értékű prémforrást. De a folytonos pusztítás, majd a legújabb időkben a már 
említett avatatlan prémvadászok hitvány eljárásai Keletcanadában már csak
nem kiirtották a hódot. A vizeknek ez a bölcs állatja visszavonult, elmenekült 
a pusztító roham elől, mindjobban hátrahúzódott a még háborítatlan őser
dőkbe. Annakidején a visszavonuló hód nyomát követve fedezték fel és kutat
ták át Canadát előbb a franciák, majd az angolok. Nem a tudományszomj, a 
megismerés vágya vezette őket, vagy legalább is nem csupán ez, hanem min
dennél inkább kecsegtették a fáradhatatlan kutatókat a minél gazdagabb zsák
mány, a prémvadászat újabb és újabb területei. Csak Canada mérhetetlen kiter
jedésű erdőségeinek köszönhető, hogy a hódot még nem sikerült az amerikai 
bölény sorsára juttatni. A távoli, nehezen járható, sok veszedelemmel riasztó 
rengetegekbe mégis aránylag kevés vadfogó hatolt be. De azért a hód napjai 
mintha meg lettek volna számlálva. A fehér ember pénzéhsége, semmi tekin
tetet nem ismerő aranysóvárgása ritkán áll meg félúton...

Az indiánok, ameddig a maguk ősi hagyományait követték, sohasem pusz
tították a vadat kíméletlenül. Az indián sohasem törekedett arra, hogy „úrrá 
legyen” a Természet fölött, hanem az volt a célja, hogy a Természet igazi 
gyermekeként és ismerőjeként éljen. Az állatvilágban testvérteremtmények bi
rodalmát látta, az állatoktól sem tagadta meg a lelket, mint a fehér ember. Épen 
ezért, bár — Thompson-Seton találó szavai szerint— a világ minden népe közt 
az északamerikai indián volt a legkiválóbb vadász és a született sportember, 
az indiánok sohasem ejtettek el több vadat, mint amennyire feltétlenül szük
ségük volt. Élelmüket, ruházatukat, sátraik anyagát mind az állatvilág szolgál
tatta, de a Természet óriási kincseskamrájából nem merítettek fecsérlő kézzel. 
Becsülték az életet, amely minden élőlényben a Nagy Szellem ajándéka, s ha 
vadat ejtettek el, mintegy bocsánatot kértek az állat szellemétől, engesztelő 
áldozatot mutatva be az elejtett vad teteme fölött. Ezért Amerika állatvilá
gát nem fenyegette végveszély addig, amíg a fehér ember nem tette lábát az 
Újvilág földjére. Az indián e tekintetben is — mint annyi másban — igen ma-
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■gasan állt a fehér ember erkölcsi felfogása fölött. Amikor a franciák csere
kereskedői vaseszközök, fegyverek, kelmék és díszek felajánlásával rávették a 
canadai indiánokat arra, hogy a maguk feltétlen szükségletén felül is pusztít
sák a prémes vadakat, főleg a hódot, a törzsek közt nem egy tiltakozott ez ellen 
és a pálinka „varázsvizére” volt szükség, hogy az indiánokat elhódítsa s elfe- 
ledfesse velük az ősi, nemes hagyományokat. A pálinka és a fehérek árui aztán 
megtették hatásukat és az indiántörzsek jórésze ■— bár nem mind — szintén 
beállt az állatvilág kíméletlen pusztítóinak sorába.

Ma már ráeszmél Amerika is arra, mit jelentett az erdők és az állatvilág 
meggondolatlan kiirtása. Nem egy szakértő rámutatott legújabban arra, hogy 
az iszonyú méretű amerikai árvizek elsősorban onnan erednek, hogy az erdő
ket letarolták, nyomtalanul eltüntették óriási területeken. A hatalmas erdők 
mérhetetlen csapadékmennyiséget kötnek meg és használnak fel; ha eltűnnek az 
erdők, a csapadéktömeg túlnyomó része a patakok, folyók vizét duzzasztja fel. 
Ma már Canadában tisztában vannak az erdők értékes szerepével és nem kö
vetik az Egyesült Államok példáját az irtásban, hiszen már az Unió is hova
tovább belátja, hogy ismét erdőket kell ültetni sok, régebben kiirtott rengeteg 
helyére. A civilizáció akárhány végzetes tévedéséről így ismeri fel az ember, 
a maga kárán, hogy milyen oktalanság volt elkövetni. Ilyen tévedés volt az is, 
amikor a hódot megvádolták azzal, hogy kártékony állat, mert egy-egy hód- 
család tömérdek fát pusztít ki évente. Ma már tudják Canadában, hogy ez nem 
igaz. Tény, hogy a hódok nagyon sok fát pusztítanak, de csak fiatal fákat, s 
ezzel az erdőt egészségesen ritkítják; ugyanakkor pedig gátakat emelnek a 
patakokon keresztül és tavak egész sorát hozzák létre. A tavak feltárolják a 
vizet, jókora területeket tesznek fokozottan termékennyé. Amidőn a hódcsalád 
tovább áll, a gátak is hovatovább elpusztulnak, s az elünt tó helyén sokkal 
gazdagabb növényi élet indul meg, mint amilyen annakelőtte volt. A hód való
jában kiváló erdőmérnök és vízimérnök. Csodálatraméltó munkát végez a ren
getegben és munkájában olyan okosságot, előrelátó és körültekintő bölcseséget 
árul el, hogy az indiánok méltán nevezték el őket „hódembereknek” és „kis 
beszélő testvéreknek”.

S ezt a remek állatot kezdte már-már pusztulással fenyegetni a pénzéhes 
vadfogók rohama! Jellemző, hogy ezt a veszélyt elsőnek nem fehér ember, ha
nem egy indián ismerte föl. Vagy helyesebben: két indián, még szabatosabban, 
egy félvér és egy telivér indián: a skót-indián vérből származott Szürke Bagoly 
(Grey Owl) és felesége, az irokéz főnöki családból való Anahareo, magyarul 
„Lovacska”.

Az utóbbi években ez az egyszerű canadai indián félvér vadász világszerte 
ismertté tette a nevét, pedig sohasem gondolt arra, hogy az ilyesmit életcéljául 
tűzze ki. Szegény erdei indián volt, az odzsibvé törzshöz tartozott és mint annyi 
más canadai indián, vadfogásból, vízi szállításokból, meg abból élt, hogy alka
lomadtán elszegődött vezetőül egy-egy Unió-beli turistatársaság mellé, amely a 
canadai erdővidéken töltötte nyári szabadidejét. A világháború alatt közkatona 
sorban szolgált a canadai hadseregben és végigküzdötte a nyugati front rém- 
séges harcait. Egyébként a rengeteg mélyén élt a pompás alkatú, szálas, izmos, 
nemes arckifejezésü Szürke Bagoly. Kivetette vadfogó csapdáit, vagy puskával 
űzte a vadat, de indiánok közt nőtt fel, szakértője volt az erdei életnek és így 
legalább nem okozott felesleges gyötrelmet áldozatainak. Mint minden canadai 
trapper, ő is elsősorban hódprémekre vadászott és bizony sok-sok hódnak vált 
végzetévé. De közben figyelte és egyre jobban csodálta a hódok életét. így
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ment ez egészen addig, 
amíg feleségül nem vett 
egy telivér indián leányt.
„Lovacska”, a fiatal in- 
diány asszony, keleti Ca- 
nadában már iskolákat 
járt, de azért készségesen 
követte urát a vadonba, 
ahol egyébként maga is 
felnőtt. Hanem az érzéke
nyebb szívű indián asz- 
szonyka nem bírta nézni 
az állatok szakadatlan 
pusztítását. Borzalommal 
töltötte el, amikor a csap
dákban kínlódó, megté
pett állatokat látta, hiszen 
sajnos, a tapasztalt vad
fogó sem kímélheti meg 
áldozatait minden gyötre
lemtől. S egy szép napon 
az őserdőben, minden te
lepüléstől messze-távol 
álló szerény kis gerenda
kunyhó heves családi je
lenet tanúja lett... Lo
vacska tiltakozott az álla
tok gyötrése és kivégzése 
ellen. Az ősi indián élet- 
felfogás szólalt meg aj
kán: bűn, Isten ellen vaió 
vétek a Természet teremt
ményeit akár puszta kedv
telésből, vagy ami még 
ennél is rosszabb, merő „szürke Bagoly" <g rey Owl), a hódok barátja,
haszonlesésből irtani!
Szürke Bagoly maga is sokszor gondolt már ilyesmire annakelőtte, ami
kor erdei magányában elmerengett az élet különös történésein, az állatok 
sorsán... De még berzenkedett. Miből fognak élni, ők ketten, — s nem
sokára talán hárman, — ha a családfenntartó abbahagyja a mesterségét, az 
egyetlent, amelyhez igazán ért s amelyet gyermekkora óta űzött? De Lovacska 
meggyőzte urát. Mindegy, akármi lesz, nekik azt kell cselekedniük, ami helyes, 
ami jó, a többit bízzák Istenre, majd megsegíti őket... Váljanak ők a hódok 
pusztítóiból védelmező barátaikká, ezentúl legyen életcéljuk az, hogy a hódo- 
kat megóvják a pusztulástól.

Az elhatározásban nagy szerepet játszott az a körülmény, hogy nem sok
kal előbb egy elfogott és megölt hódpár gyámoltalan kicsinyeit megtalálták az 
árván maradt hódtanyában és Szürke Bagolyék magukhoz vették a két csöpp 
állatot. A kis hódok megszerették nevelőszüleiket és olyan ragaszkodók, olyan 
meghatóan kedvesek, olyan okosak és mulatságosak voltak, s főleg: siránkozá-
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sukkal, vagy elégedett motyogásukkal, egész viselkedésükkel annyira emlékez
tettek emberi kisbabákra, hogy nemcsak Lovacska, hanem hovatovább Szürke 
Bagoly is úgy érezte: valóságos gyilkosság az ilyen élőlényeket, amelyek egész 
életüket nehéz munkában, számtalan veszedelemmel dacolva és senkinek nem 
ártva töltik, elpusztítani, csak azért, hogy haláluk árán néhány dollárt kapja
nak a bőrükért. Szürke Bagoly sokat gondolkozott felesége szavain, de végül 
szívvel-lélekkel csatlakozott Lovacska szándékához. Figyelték kis kedvenceik 
életét, viselkedését. Elhatározták, hogy nem szelídítik, nem idomítják a hódo- 
kat, hanem hagyják, hogy teljesen a maguk ösztöneit kövessék és csak a sze
retet érzése kapcsolja őket gazdáikhoz. Amint a hódocskák növekedtek, gyara
podtak, egyre merészebbek lettek és gyakran el-elkalandoztak az ottani tó kö
zeléből. Szürke Bagolyék aggódtak miattuk, mert azon a környéken (ez még 
délkeleti Canadában volt) már nagyon sok „műkedvelő” vadfogó leselkedett 
a hódok életére. S egy szép napon a két kis hód csakugyan nem tért vissza 
többé. Szürke Bagoly bejárta az egész vidéket, napokig barangolt és tűvé tette 
az erdőt, de csak jeleket talált, amelyek bizonyossá tették, hogy a két kis állat 
vadfogóknak esett áldozatául. Úgy érezték, mintha gyermekeiket veszítették 
volna el, annyira megszerették a két kis hódot. Lovacska sokáig vigasztalan 
volt, míg végül ismét sikerült két kis hódkölyköt találniuk, amelyeknek szülőit 
vadfogók elpusztították. De belátták, hogy azon a túlságosan járt vidéken nem 
maradhatnak, ha meg akarják óvni kis védenceiket. Pénzük is fogytán volt már. 
Lovacska most nagy áldozatra határozta el magát. Egy öreg indián barátjukkal 
együtt elment messze északra aranyat ásni, abban a reményben, hogy az így 
szerzett pénzből majd háborítatlanul élhetnek a távol északnyugati rengeteg 
valamelyik hódtava mellett. Szürke Bagoly egyedül maradt a kis hódokkal. 
Pénze még éppen elegendő volt arra, hogy ládába téve a két kis állatot, velük 
együtt vasúton eljusson az északnyugati rengeteg határáig. Ott aztán még be-

Szürke Bagoly a kenujában, gerendakunyhója előtt.
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A hódok félig a tópartra, félig a házba építették tanyájukat. Szürke Bagoly éppen egyik barátjával
„beszélget“ .

vásárolhatott valami szerény élelmiszerkészletet és a magával hozott öreg kenu
jára szállva nekivágott az erdő víziútjainak. Jó messze ment az utolsó ember
lakta állomástól, be az igazi ősvadonba, ahonnan napokig tartó evezéssel (vagy 
télen hótalpon) juthatott csak be a kis telepre. Talált egy szép erdei tavat, 
annak partján egyszerű gerendaházat eszkábált magának és két kis hódjának. 
Mert a hódok vele laktak a házban. Szürke Bagoly tanyát kerített el számukra 
deszkaágya alatt, de a két kis állat szabadon járhatott-kelhetett és — különösen 
fürdő után, csuronvizesen — előszeretettel másztak fel az ágyra és telepedtek 
gazdájuk nyakára. Az indián nem bánta; akárhányszor ő aludt a kemény desz
kapadlón s a kis hódok kényelmesen elterpeszkedtek az ágyon. Szürke Bagoly 
úgy érezte, hogy sok nehéz adósságot kell lerónia a hódokkal szemben... Ha
nem az egyik kis hód mégis elpusztult. Helyette azonban másik kis hódot talált 
az indián. Ez már nem volt egészen kölyökállat s még tanulságosabb volt meg
figyelni, hogy a vad és félénk kis lény hogyan érezte meg az ember ártalmatlan 
voltát, szeretetét, és hogyan szelídült hozzá jószántából. Az új hód him volt, 
a másik pedig nőstény. A tél közeledtére a már felcseperedett állatkák, ősi ösz
tönüket követve, megépítették tanyájukat a tóparton. A legcsodálatosabb azon
ban az volt, hogy — talán először, amióta a világ áll — a két hód nemcsak a 
tó felől készített vízalatti bejárót a tanyájukba, hanem a hódtanyát a maguk 
akaratából úgy építették fel, hogy fele a tóparton, másik fele pedig a víz szélén 
álló ház belsejében volt és a szoba felé is építettek egy kijáró alagutat! Mi több, 
építkezés közben legszívesebben a szoba felőli oldalon jártak ki és be, ott hor
dozták át — kétlábra egyenesedve, karokhoz hasonló rövid elsőlábaik közt —• 
az építőanyagot. Megtanulták, hogyan nyissák ki a betett ajtót is. Elkészült a 
furcsa kis hódtanya és mire a jég ráborult a tó színére, a két kis hód vissza
vonult téli pihenésre és eltömték a szoba felőle bejáratot. Szürke Bagoly csak 
a hódházból kihallatszó gyönge szuszogást és motyogást hallotta azontúl. Ma
gányában, a hosszú tél alatt, sokat gondolkozott. Sok minden eszébe jutott,
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amit élete folyamán megfigyelt és látott, aztán elgondolkozott a vadon élő álla
tok sorsán, az ember viselkedéséről az állatvilággal szemben és még sok más 
hasonló dologról. S a téli csendben, a meleg kis kunyhóban azzal töltötte idejét, 
hogy elkezdett írni. Mindenféle csomagolópapírra, meg régi füzetek, újságok 
lapjaira rótta betűit, egészen igénytelenül, csak épen azért, hogy magánya szo
morú» hangulatát elűzze, s kifejezze azt a sok kavargó érzést és gondolatot, 
amely egyedüllétében egyre inkább foglalkoztatta. Végül kikerekedett a tolla 
alól egy hosszabb írás, amelyben elmondta, amit a hódok életéről megfigyelt, 
s kifejtette nézeteit is arról, hogy véget kell vetni a hódok kíméletlen pusztí
tásának. Irásközben sokat kínlódott a kifejezésmóddal, meg az angol helyes
írással. Hogyisne, hiszen tizenkét esztendős korában kezdett angolul tanulni, 
persze inkább csak azt az egyszerű „slang”-et, amelyet a trapperek beszélnek. 
Iskolába is járt aztán, de nem sokáig. Tizennyolc éves korában Buffalo Bill 
„Vadnyugati” látványos csoportjához csatlakozott és kilenc hónapig járta ezzel 
a világot. Azóta sem nyílt alkalma, hogy művelje magát. Csak a téli magányok 
idején olvasgatott, ami épen a kezébe került; árjegyzékeket, ócska hírlapokat, 
magazinokat. Most érezte, milyen kezdetleges a nyelvtudása. De mégis, egy 
szép napon felkötötte hótalpait és bement a legközelebbi telepre. írását feladta 
egy montreali nagy folyóirat címére. Úgyis be kellett mennie a telepre, mert 
fogytán volt az élelmikészlete. Egy jóindulatú francia kereskedő hitelbe adta 
neki a készleteket, anélkül, hogy ő erre kérte volna. Már csak két dollárja volt. 
Mégis ragaszkodott fogadalmához, amelyet Lovacska unszolására, de benső 
meggyőződésből is tett. Nem rakta ki csapdáit, nem fogott hódot azóta, pedig 
milyen könnyen szerezhetett volna pénzt ezzel! Most megint hazatért kunyhó
jába kis készletével. Tavaszodott már, amikor ismét bement a telepre. Már el 
is felejtette a nagy merészen elküldött írást. De a postahivatalban levél és — 
pénz, az ő viszonyaihoz mérten nagyon jelentékeny összeg várt rá. Cikkének 
tiszteletdíja volt ez és a szerkesztő arra kérte levélben, hogy csak írjon sok 
hasonló cikket, mert írása nagy feltűnést keltett! És Szürke Bagoly hálás szív
vel gondolt Lovacskára: igaza volt az asszonynak, Isten megsegítette őket! 
Most aztán Lovacskának sem kell küzködnie. Úgysem talált aranyat és ura 
üzenetére boldogan sietett hozzá, az erdei tó mellé. És ott a kis gerendaházban 
új öröm várt rájuk: a hódtanya belsejéből kis nyögdécselő hangok hatoltak ki... 
Apró hódgyermekek sivalkodtak odabenn, s a két „öreg” hód szorgalmasan 
hordozta nekik a friss hajtásokat, gyönge faleveleket.

A kicsi hódok szépen fejlődtek és csodálatos, különös élet alakult ki az 
erdei tó partján. Állatok és emberek a legnagyobb, legszebb, mondhatni para
dicsomi egyetértésben, kölcsönös szeretetben éltek ott. De nemcsak a hódcsa- 
lád ragaszkodott nagy bizakodással emberi barátaihoz, hanem más vadon élő 
állatok, egyébként félénk és bizalmatlan teremtmények is megérezték az ártó 
szándék tökéletes hiányát és az indián pár szívében égő jóságos szeretetet irán
tuk, Isten mostohagyermekei iránt. Hatalmas muszva (moose) szarvas járt oda 
nap-nap után és egészen a ház mellé merészkedett. Mókusok ugráltak le Szürke 
Bagoly vállára a fákról és vadmadarak ültek felnyujtott ujjára, hogy kezéből 
eszegessék ki a felkínált csemegét. Mi több, még a dörmögő medvék is a ház 
körül kezdtek somfordálni és hálásan majszolták a lekváros dobozok fenekén 
maradt édességet. Közben pedig Szürke Bagoly újabb cikkeket írt, de irodalmi 
műveket, nagy szótárat, nyelvtant is hozatott, s nagy igyekezettel tanult, hogy 
ha már ír, ne kelljen többé kínlódnia a kifejezéssel. Nemsokára megbízást ka
pott egy nagy londoni kiadótól, hogy adja ki emlékezéseit könyvalakban. A
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könyvnek világraszóló sikere volt. De felfigyelt Szürke Bagolyék munkássá
gára a canadai Nemzeti Parkok Igazgatósága is. Megszívlelték intelmeit és 
képzett zoológusokat küldtek ki az indián erdei tanyájára, filmfelvevő gépek
kel felszerelve. Valóságos szenzáció volt, amit a kitűnő tudósok ott találtak: 
egy egész hódcsaládot, amely — noha a legjobb barátságban élt a két emberrel 
és ha ezek jelen voltak, az idegen emberektől sem féltek, — mégis tökéletesen 
a maga ősi, természetes hódéletét élte. A szakembereknek sikerült pompás fil
met készíteniük a hódok életéről, megszokott tevékenységükről, természetes 
viselkedésükről, s olyan jeleneteket és részleteket örökíthettek meg, amilyeneket 
még a vadonban élő ember is csak nagyon ritkán láthat, akkor sem közvetlen 
közelből. Valósággal „intim” képet adott a film a hódok igazi, mindennapi éle
téről s a kis barnabundájú „sztárok”, Szürke Bagoly felügyelete mellett, úgy 
remekeltek, mintha ezer dollárt kaptak volna egy-egy felléptükért. A film be
járta Amerikát, majd az egész világot és óriási érdeklődést keltett az állattan 
szaktudósai közt is. A canadai kormányzat az indiánpár erdei tavát és az egész 
környező hatalmas erdőt nemzeti parkká nyilvánította, amelynek területén min
den vad védelemben részesül. És Szürke Bagoly lett az új nemzeti park őre s 
vezetője. Szürke Bagoly újabb könyveket írt és minddel megérdemelt sikert 
aratott. De közben ott élt és ott él ma is a jelenleg negyvenkilenc esztendős 
indián és fiatal felesége, Lovacska, az őserdő mélyén, a magasbaszökkenő 
fenyők ölén elterülő tó mellett, az egyszerű, de szép gerendaházban. Szürke 
Bagoly és hódjai világhírűek lettek, de édeskeveset törődnek ezzel. Az indián 
párt boldoggá teszi, hogy megvalósíthatták kitűzött céljukat: felkeltették az 
érdeklődést és a kímélő szeretetet a hódok s az egész vadon élet iránt; hábo
rítatlan békében élhetnek egyre népesebb hódkolóniájuk közepén, ahol minden 
állatot „személyesen” ismernek és azok is jól ismerik őket. A hódokat pedig a 
világhírnél is sokkal jobban érdekli az a néhány ízletes alma, amelyekkel Szürke 
Bagoly és Lovacska szokta olykor megjutalmazni őket...

E sorok írója lefordította Szürke Bagoly néhány könyvét és ennek kap
csán levélbeli összeköttetésbe lépett a canadai indiánnal. Szürke Bagoly hosszú, 
végtelenül közvetlen hangú és szép levélben válaszolt. Életét, egyéniségét és 
célját mindennél jobban jellemzi ez a pár sor, amelyet leveléből idézünk:

„Nem vagyok író... Az én igazi hivatásom az erdő, az erdő lakói, s az ö 
sorsuk javítása. Törekvésem csak az, hogy tolmácsként álljak a vadon élete, 
az állati élet és az ember között, hogy mindezeket jobban megértsék s ezért 
jobban szeressék, sőt becsüljék is az emberek, hogy ne nézzék le a vadon élő 
teremtményeket és ne lássanak bennük olyasmit, amit ki lehet zsákmányolni, 
kényük-kedvük szerint pusztítani és eltüntetni a föld színéről. Végtére is mind
nyájunknak, embernek, állatnak egyaránt megvan a magunk értelme és haszna, 
érzések élnek mindannyiunkban és jogunk van az élethez, egy kevéske helyhez 
a Nap alatt...”
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IRODALOM .

Bengt Berg: V ándorm adarakka l Afrikába. Fordították dr. Lambrecht Kál
mán és dr. Uray Mária. 32 képpel. Világjárók; Utazások és kalandok. Franklin 
Társulat, Budapest. 8°, p. 125. Ára fűzve 3.40 P, egész vászonkötésben 4.60 P.

Mint sok értékes földrajzi elindulásunknak és vállalkozásunknak, ennek' 
is Halász Gyula volt a megteremtője. A sorozat azóta szépen fejlődik, értékes 
munkák követik egymást. Ez a munka minket szinte rejtelmes világba visz 
Herman Ottó hatalmas munkássága után is, a madárvonulás sejtelmes világába. 
De szerzőnk nemcsak jó megfigyelő, hanem pompás fényképező, filmező is, 
tehát tényekkel bizonyít, ahol mások csak szavakkal állanak elő. Megismerjük 
a darvak világát, azokét a madarakét, amelyekről nálunk már csak a nóták 
szólnak. De más is felcsillámlik ebben a munkában: a vágyódás és akaraterő 
diadala. A szerző nem tudósnak és nem filmesnek indult és a kis szolgaimból, 
a szatócsinasból a tudomány egyik kiváló munkása lett, mert erre érzett hiva- 
tottságot és szolgálatot. A csonka ország gyermekeinek, a mi fiatalságunknak 
ez a legnagyobb tanulság szerzőnk művéből. H orváth  K ároly .

Richard Evelyn Byrd: Antarctic  D iscovery . The Story of the Second Byrd 
Antarctic Expedition. XXL, 421 oldal, 24 t. 8°. Angol kiadás: Putnam,» London, 
1936. Ára 18 angol sh.

Ez a könyv B y r d  ny. tb. altengernagy második déli sarkvidéki ex
pedíciójának leírása. B y r d  ma az egyetlen élő ember, aki mindkét sarkot látta. 
Az északi sarkvidékre vezetett légiútját „Skyward”, a déli sark elérését „Little 
America” c. könyveiben írta meg. 1927-ben repülőgépen szelte át az óceánt és 
New Yorkból a francia partot 42 óra alatt érte el.

Földrajzi felfedezések és tudományos tanulmány céljából vezetett a déli 
sarkvidékre egy második expedíciót; ennek eredményességét mutatja, hogy be
számolójához a tengerészeti államtitkár, Claude A. S w a n so n  írt előszót. El
mondja benne, hogy Byrd kezdettől fogva felfedezőnek készült és hogy 12 éves 
korában egymagában körülutazta a világot.

1930-ban hagyta el Byrd első útja végén Little Americát azzal, hogy visz- 
szatér. A legmélyebb gazdasági depresszió idején, igen nagy akadályokkal 
szemben szervezte meg ezt a második utat. 1933. szept. 25-én indult el Bos
tonból lassúbb „Bear of Oakland” nevű hajója, melynek feladata az anyag, 
főleg a szénszállítás volt és okt. 11-én követte a főhajó, a „Jacob Ruppert”.

1934 jan. 17-én 115 emberrel, 153 kutyával, 4 repülőgéppel és 6 hernyó
talpú gépkocsival újra eléri Little Americát, amely alig változott négy év alatt. 
Az útvonal: Panama—Husvét szigetek—New Zealand volt. A kirakodás után 
megkezdődött a munka. Huszonkétféle szaktudomány tudósa dolgozott és a 
tudományos felszerelés a legmodernebb volt.

Kisamerika a Ross tenger shelfjegének szélén, a Greenwichtől számított ny. 
szélességnek kereken 164°-a alatt fekszik. Innen jártak be repülőgépen, hernyó
talpú gépkocsin és szánon 725.000 négyzetkm-nyi új földet. A főcél meteoroló
giai és földmágnességi megfigyelések gyűjtése volt. A hatodik világrész óriási 
jégtakarójának tömege nagy szerephez jut a Föld légeloszlása és légáramlatai 
szempontjából.

1934 jan.-tói áprilisig kemény munkával felépítették a telepet, hogy ha 
május elején beköszönt a sarki tél és sötétség, minden szerelvény és élőlény 
védelmet találjon. A régi épület annyira ép volt, hogy az asztalon talált fagyott
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húst, a régi tüzelővel megmelegítve, el lehetett fogyasztani. Mégis rengeteg 
munkát jelentett hangárok, istállók, műhelyek, raktárak, rádióállomás stb. épí
tése és a készletek (pl. 40 tonna kutyaeledel, 15 tonna cukor, 30 tonna liszt, 
1000 mázsa szén, 18 tonna kötéláru) elrendezése. Nem kis gondot okozott a 
világítás megoldása.

Érkezésünk idejében, nyáron (januárius) a hőmérséklet mínusz 1—10° 
között ingadozott. Áprilisban már 30—40—50 fokos hidegek járták. Mikor 
májusban beállt a négyhónapos éjszaka, nekiláttak az előkészületekhez, hogy 
októberben meginduló tudományos kutatások pontos tervét kidolgozzák. Maga 
Byrd mintegy 200 km-el délebbre egyedül töltött 200 napot, ebből 4 hónapot 
teljes sötétségben a „Bolling Advance“ meteorológiai állomáson. A probléma 
az volt, hogy eddig számtalan légköri mérés állott rendelkezésre, de valameny- 
nyit hajóról vagy a part mentén észlelték. Hiányzott a jégmező belsejéből szár
mazó rendszeres megfigyelés adatsora. Eleinte 600 km távolságban, három 
emberrel akarta ezt a feladatot megoldani. Amikor azonban a készületek el
húzódtak és a kijelölt kunyhót férőhely és készletek elhelyezése szempontjából 
megvizsgálta, csak valamivel a 80. szél. fokon túl tudott jutni és úgy határo
zott, hogy egymaga marad ott az állomáson. Feljegyzésre méltó, hogy ott egy 
hónap alatt lassú gázmérgezést kapott, rendkívül legyengült és hihetetlen, hő
sies akaraterővel tartott ki hónapokig, amíg segítség jöhetett, amely megmen
tette. De a folytonos és pontos légköri megfigyelések sora megvolt!

Az útak közül legfontosabb a Ronne és Morgan vezetésével a jégplatón 
végig, mélyen be a Maud királyné hegységbe behatolt kutyafogatú szánút. Ez 
a Mt. Weaverig, a déli szél. fok 87. fokáig jutott el és ott 2500 méteres hegy
séget talált. Tehát nem egészen 350 km-re közelítette meg a sarkot.

1935 febr. 7-én még 20 pinguint vettek fel a Discovery öbölben és aztán 
New Zealand felé vették útjukat. A pinguinek elpusztultak, de az expedíció 
nehézség nélkül hazaérkezett. Gazdag anyagának feldolgozása még folyik.

Ez a két évig előkészített és másfél év alatt megvalósított utazást Byrd 
nemes tartózkodással és mindenre kiterjedő alapossággal írja le. Előadása 
vonzó és színes, naplójegyzeteivel, emberek jellemzésével és párbeszédekkel tar
kítja; végig leköti a figyelmet. A kötet kiállítása szép, képei nagyrészt párat
lanul pompásak.

Byrd kétségkívül az emberiség hőse, magasztos indokok fűtik tetterejét; 
tudásvágy és általános értékű szellemi kincsek megszerzése. Különös érdeme 
páratlan vezetői képessége. Könyve felemel, szerzőjétől nem lehet a nagyra
becsülést megtagadni. A csillagos lobogó hazája büszke lehet rá és embereire.

vitéz Temesy Győző.
Cholnoky Jenő: Balaton. 120 képpel. A Magyar Földrajzi Társaság könyv

tára. Szerkeszti Cholnoky Jenő. Budapest, Franklin Társulat kiadása. 8°, 191 1. 
Ára 6 P.

A Magyar Földrajzi Társaság Balaton Bizottsága gyönyörű tudományos 
munkákat adott ki a Balatonról. Világszerte ismerik ezeket a könyveket külföl
dön is a tudós körök. De a Balaton nemcsak a hivatalos tudományé, hanem 
édes mindnyájunké. Ezért van szükség olyan elhivatott emberre, mint a magyar 
geográfusok vezére, mert ahhoz, hogy valaki a nagyközönséget megkapja; 
nem elég a lenyűgöző nagy tudomány, hanem nyelv, stílus, előadásmód is kell. 
Ősz mesterünk telítve van ezekkel a készségekkel. A tudós sohasem nyomja el 
a nagy tanítómestert, a pompás vezetőt. Nem nyom le, hanem felemel, bátorít,
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új utakra, tanulmányokra késztet. Megerősít magyar hitünkben, alátámasztja 
tudományos készültségünket, összekovácsol bennünket a magyar föld szerete- 
tében, amikor rávilágít óriási értékeinkre csak a Balatonnal kapcsolatban is. 
Hatalmas értéke és jelentősége ez Cholnoky Jenő munkájának.

H orváth  K ároly .

Incze Antal: Rio G rande  -— T rieszt. Budapest. Franklin Társulat. 148 old.
Egy fiatal magyar orvos Brazíliában töltött hét küzdelmes esztendejének 

benyomásait veti papírra hazafelé való útján. Természetesen nem geográfiai 
szempontok vezetik; inkább az ember érdekli mindenütt, nem a táj és a föld. 
Kaleidoszkópszerüen ad képeket különböző kis és nagy brazíliai városok éle
téről és fejlődéséről, az európai bevándorlók különös átalakulásáról a merőben 
idegen viszonyok hatása alatt. Igen érdekesek e tekintetben különösen a német 
és az olasz telepesekről tett megfigyelései.

Közelebbről Brazília egyik nagy déli államát, Rio Grande do Sul-t írja le, 
melynek több városában töltött el éveket hivatása gyakorlásában.

Vendégszeretőnek nevezi Rio Grande do Sul földjét, mely a hatalmas 
Brazíliának csak egy kis része ugyan, ,,de maga is egy egész tarka világ”. 
Az Estrella-i, Sant Anna do Livramento-beli élet leírásához csatlakozik később 
a hazautazás során Porto Alegre, Rio Grande, Santos, a kávétermelés központja, 
Sao Paulo nagy magyar kolóniájával, Rio de Janeiro, a világ legszebb kikötője, 
Bahia, Pernambuco, a hosszú út főbb állomásai. Mindegyikkel kapcsolatban 
olvassunk valami érdekes helyi színfoltról is.

Az idegen orvosok társadalmi helyzete, boldogulási lehetősége, a szédítő 
kuruzslási konkurrencia ecsetelése, szintén érdeket keltő lapjai a könyvnek.

Elevenen és szemléltető példákban mutatja be azokat a kiáltó ellentéteket, 
melyek a délamerikai életet jellemzik. Kétarcú országnak nevezi igen találóan 
Braziliát, melyben most folyik a legkülönbözőbb népelemekből való kikristá
lyosodása egy még nagy jövő előtt álló nemzetnek. A szabad puszták szabad 
urai, a gauchok mellett elvonulnak a szem előtt a még ma is nomád indiánok, 
a hangyaszorgalmú, de teljesen elbrazilosodott német telepesek, a rabszolga 
ősöktől leszármazott négerek, a kolonista olaszok, az emberi kultúra pionírjai 
az őserdők borította óriási területeken, a szomorú hazai sors elől kimenekült 
magyarok. Az állattenyésztő Dél mellett, mely a hamisítatlan lovas romantika 
hazája még ma is, ott van Sao Paulo, a szörnyű iramban fejlődő amerikai város 
példaképe. Szerző óriási konyhának vagy gyárnak nevezi, melyben most egv 
nemzet készül. A paulisták politikai befolyását és az 1932-es nagyjelentőségű 
forradalmi megmozdulást is érdekesen érzékelteti. A társadalmi viszonyok ki
alakulása ugyancsak érdekelheti az európai olvasót. A hosszú hajóút leírása 
is élvezetes. Különösen sikerült a hazatérő pszichológiája. Mindent összevéve, 
az egyéni hangú könyvecskéből sok érdekes tanulságot meríthet az idegen vilá
gok iránt érdeklődő közönség. Sok fénykép egészítik ki a szöveget.

Dr. Irm éd i-M olnár  L ászló .

Lajtha Edgár: ja p á n  tegnap, ma és holnap. 32 műmelléklettel. Dante 
könyvkiadó, Budapest, 1936. — 292 1. 16 t. 8°. Ára fűzve 4 P 80 f.

A „tegnapi” és a „holnapi” Japánról vajmi keveset találunk Lajtha Edgár 
könyvében. Egy Japánt járó utazó tapasztalatait és benyomásait írja le a könyv. 
Tarka egymásutánban sorakoznak fel előttünk a japáni kikötők, a gésák, a Joshi- 
vara, az ajnuk, a japáni zene, film, színház és könyvkereskedelem, a teaszer
tartás (erről csak egészen felszínes leírást ad). Azután egy-egy fejezet követ-
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kezík a dumpingről, a japáni iparról és gyárakról, a gyöngyhalászatról, és 
Mikimotóról, a halászatról és a táplálkozásról. Talán a legérdekesebbek azok 
a fejezetek, amelyekben az új Mandzsukuót és fővárosát, Szin-Tyinnt írja le. 
Könyve végén a bushidóról és a császárság intézményéről ír.

Lajtha Edgár könyve nem egyéb egyszerű utinaplónál. Manapság azon
ban annyi Japánról szóló könyv árasztja el a világ könyvesboltjait, hogy ennél 
jóval többre van szükségünk. A keleti kérdésekben járatlan nagyközönséget 
manapság sokszor jobban érdekli az, hogy mi Japán sajátos nemzeti művelt
ségének az alapja és hogyan egyezteti össze ezt a nyugati kultúrával, és civi
lizációval, mint a Joshivara vagy a Kaboki-színház, amelyekről amúgy is az 
unalomig eleget olvasott. Ezekre az alapvető és minden egyébnél fontosabb 
kérdésekre csak könyve utolsó részében terjeszkedik ki s ott is csak röviden. 
Ez a könyv is, sok más hasonlóval együtt, ismét csak azt bizonyítja, hogy 
hosszas és alapos előtanulmányok nélkül mennyire nem lehet Japánról a nagy- 
közönségnek használható könyvet írni, legfeljebb csak úti jegyzeteket.

A könyvet érdekessé teszik a szerző saját felvételei a mai Japán jellegze
tes típusairól. Somogyi József dr.

Szögescipők nyomai a Kárpátok bércein. A Magyarországi Kárpát Egye
sület felkérésére, annak hatvanéves jubileumára írta: Schermann Szilárd. Ka- 
raíiáth Jenő előszavával. Két térképmelléklettel és 163 képpel. Szerző kiadása. 
Budapest, 1937. Ára 8.60 P. A M. Földr. Társaság tagjai 6.80 P kedvezményes 
áron szerezhetik be. Kapható a szerzőnél, Budapest, XI., Szabolcska Mihály- 
utca 7. szám.

Szerzőnk segítségére siet a földrajztanároknak, amikor pompás felvétele
ket mellékel gyönyörű kivitelben munkájához. Hivatott szemmel meglátta a 
jellemző tájakat, kiválogatta még azokat is és úgy állította össze a képeket. 
Nem törekszik arra, hogy az egyes hegységeknek kalauzát, vagy geográfiáját 
adja, hanem csupán a turistamunkát igyekszik megfelelő keretbe helyezni, hogy 
megvilágíthassa azokat a nagy különbségeket, melyeket az egyes hegycsopor
tok turistakultúrájuk fejlettsége tekintetében feltüntetnek.

Nemcsak a nagy, világhíres geográfusok turistáskodtak és turistáskodnak, 
hanem a kialakulófélben levő ifjúságunk is. A nagyközönséget szintén be kel! 
szervezni, hogy megfelelő keretek között — gyönyörködve és tanulva, okulva 
járhassa a nagy természetet, a jó Isten legszebb templomát. Szerzőnk könyve 
pompás vezérkönyv ebben a tekintetben, mert rengeteg forrásanyagot gyűjtött 
össze a mi okulásunkra. Horváth Károly.
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Egyesitett helységek Németországban.

1937 április 1 -étöl új, százezres nagyvárosa van Németországnak. A hes- 
senr Darmstacithoz csatolták Arheilgen és Eberstadt helységeket s így a város
nak 109.800 lakója van.

A Saarvidéken fekvő Völklingen 17.937 lakosú községet a közeli öt kisebb 
teleppel egyesítették; az egyesült Völklingen város lakóinak száma 34.502.

P. /.
Svejc új vasérctelepe.

Az Aarau és Basel között fekvő Tricktalban mintegy 550 ha kiterjedésű 
vasérctelepre akadtak. A telep vastagsága 3.30 m, vastartalma 30%. A próba
fejtések igen biztatóak. /. S.

Boszniában kősóra találtak.
Ez év márciusában Tuzla mellett egy petroleumkutató fúrás 90 m vastag 

kősórétegen hatolt át. A jugoszláv kincstár megkezdte a telep feltárását. /. «S.

Uj érctelep Jugoszláviában.
A bori bányatársulat a délszerbiai Pristina város környékén nagymennyi

ségű ólom, cink és vasércet tárt fel. /. S.

Erősen fejlődik az osztrák petroleumtermelés.
A zistersdorf környékén legutóbb elért nagy peroleumfúrás sikerei nagy 

lendületet adtak az ausztriai kutatásoknak. Legtöbb eredményt eddig az „Er
dölproduktions Ges. A. G.” érte el „Gösting VII” kútjával. Az „Europen Gas 
and Electric Company” viszont az utóbbi időben Magyarországra helyezte át 
tevékenysége súlypontját. Az 1936. évben összesen 748 ciszterna (á 10.000 kgr) 
kőolajat termeltek Ausztriában. /. S.

A világ petróleumtermelése az 1936. évben.
A Föld petróleumterrmelői iparkodnak a mindinkább növekvő kereslettel 

lépést tartani. 1933 óta a termelés összege kb. egyharmadával emelkedett. Külö
nösen nagy haladást tett Németország, mely négy év alatt megkétszereze évi 
termelését. /. 5.

A dunahajózás petroleumforgalma.
A gazdasági viszonyok változásával a hajdan főkép gabonaszállításáról 

híres dunahajózás egyik legfontosabb áruja a petroleum lett. A romániai Giur- 
giuba csővezetéken érkező olajat a kikötő tartályaiból hajókba öntik s vízi- 
úton szállítják a jugoszláv, magyar, cseh, német és osztrák kikötőkbe. A szál
lítást részben gőzhajókkal vont uszályok, részben motoros tankhajók bonyo
lítják le. A petroleumszállító hajók megoszlása nemzetiségük (lobogójuk) 
szerint:
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1. Német ........................ 53 34.9 ezer tonna
2. Angol .......................... 43 31.0 >> y y

3. Jugoszláv .................. 40 30.5 >> y y

4. Osztrák .......................... 31 25.0 y y y y

5. Holland .......................... 29 21.0 y y y y

6. Román .......................... 29 17.2 y y y y

7. Magyar .......................... 15 10.4 y y y y

8. Francia ...................  ... 13 9.0 y y y y

9. Csen ... .................. 10 7.6 y y y y

10. Bulgár .................. 6 5.1 y y y y

Összesen.......... 269 191.7 ezer tonna

A kimutatásban az építés alatt álló új olajszállító hajók még nem szere
peinek. /. S.

Mélyfúrások Islandon.
A reykjaviki kórházat és népiskolát már évek óta a Laugarnes források ter

mészetes melegvizével fűtik. Most az a gondolat merült föl, hogy az egész fő
várost melegvízfűtésre rendezik be. Ezért a várostól keletre, 20 km távolságban 
fekvő Reykir i Mosíells mellett 13 mélyfúrással próbálkoztak elegendő meleg
vízhez jutni. A legmélyebb, 350 m-es fúrásból 88°-os, de csak jelentéktelen 
mennyiségű víz tört elő. P. ].

Norvégek halászati kutatásai az Északi Jeges tengeren.
A tenger fenékviszonyainak, állatvilágának és a halászat lehetőségeinek 

tanulmányozása céljából kereste fel 1936. nyarán a Spitzbergák nyugati és 
északi partvidékét egy Thor Iversen kapitány vezetése alatt álló norvég gőzös. 
Egészen az összefüggő, álló jég határáig, az északi szélesség 80° 39’-éig ha
toltak előre, aztán a Spitzbergák talapzata és a Bären sziget közt pontosan 
térképezték a tenger mélységeit. 83 állomáson végeztek biológiai és halászati, 
45 állomáson hidrográfiai megfigyeléseket. P. /.

Uj tartományi főváros Kínában.
Kvang-hszi délkínai tartomány székhelyét Nanningból Kveilingbe helyez

ték át. P. /.

Régi történelmi nevek az új térképeken.
Az olasz kormány a cirenaikai Tolmeta helység nevét Tolemaidere változ

tatta; így hívták az ókorban is, névadója, Ptolemaiosz után.
A nyugatindiai Virgin szigetek (U. S. A.) St. Thomas szigetén épült és az 

utóbbi időben ugyancsak St. Thomasnak nevezett fővárosa hivatalosan újra régi, 
eredeti nevét vette föl: Ezentúl Charlotte Amalie-nak hívják. P. /.

Uj híd a Nilus fölött.

A német Krupp cég a Níluson Samodorinál való hídépítésre kapott meg
bízást. A versenytárgyalást 145.000 egyiptomi fontot kitevő ajánlatával 
nyerte el. /. S.
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Aranyláz tört ki Délafrikában.
Oranje szabadállamban a Vaal folyó mellett egy 125 mérföld hosszú és 

60 mérföld széles területen állítólag a feszínhez közel fekvő kiterjedt arany
erekre akadtak. A vidéket elözönlötték a kutatók és az üzérkedők. Egyes far
merek hirtelen meggazdagodtak. Komoly szakkörök véleménye szerint egyelőre 
a dolog bizonytalan, mert az eddigi fúrások mindössze egy aranyiéiért bizo
nyítanak és arról még nincs kimutatva, hogy kitermelésre valóban érdemes.

/. 5.
Úszó repülőkikötők az Atlanti óceánban.

A „British and Dominions Industrial Constructions” londoni mérnökei 
most foglalkoznak M. E. Heiser tervének kiviteli lehetőségével, mely szerint 
Canada és Írország között, egymástól 900 km távolságra két úszó szigetet 
létesítenek az Atlanti óceánon.

Az acélcsövekből készült váz úszói mélyen a víz alá nyúlnának, arra szá
mítva, hogy az építmény a széloldalon 15 m magas hullámoknak és 150 km 
órasebességű szélnek is ellenálljon. Az acélszigetet nem horgonyoznák le, sőt 
hajócsavar és két kormány segélyével irányított mozgást is végezhetne. A légi 
kikötőt „U“ alakúra tervezik, a szárak közt levő 130 m széles és 700 m hosszú 
medence vízirepülőgépek és hajók kikötőjéül fog szolgálni. A kerekeken futó 
repülők felemelkedésére az „U” egyik szárán 80 m széles és 700 m hosszú 
pályát létesítenek. A terület többi részét hangárok, raktárak stb. céljaira hasz
nálnák fel. A drótnélküli távíró állomás üzembentartására, valamint a hajó
csavarok időnkénti meghajtására szükséges energiát szélmotorokkal akarják 
előállítani. A kivitel költségét 3 millió fontra becsülik. ]. S.

Hittérítők kalandja az Északi Sarkvidéken.
Az Oblátusok szerzetének három tagja az elmúlt nyáron missziós utat tett 

a Canadától északra elterülő hatalmas Victoria sziget eszkimó törzsei közt. Az 
ősz közeledtével eszkimó vezetőjük és négy kis eszkimó fiú társaságában hajóra 
szálltak, hogy visszatérjenek a szárazföldre és a gyermekeket a Mackenzie tor
kolata közelében, Aklavikban működő missziós iskolában helyezzék el. Hajó
juk, a Notre-Dame de Lourdes, a Deas Thompson fok közelében befagyott a 
jégbe. A legszükségesebb felszerelést magukhoz véve, elhagyták a hajót és a 
Hornaday folyócska torkolatánál szerencsésen elérték a szárazföldet. Itt újabb 
csapás érte a menekülőket; főleg a halból álló élelmiszerkészletüket jegesmed
vék támadták meg és fosztották ki. A társaság egyik tagja ekkor felkerekedett, 
hogy a Letty Harbourban lévő, legközelebbi missziós telepről hozzon segítséget, 
az aggódó szerzetesrend pedig repülőgépet bérelt a bajbajutott társaság fel
kutatására. Valószínű, hogy a legutóbb érkezett híradások óta már sikerült 
lakott helyre, biztonságba érkezniök. P. J.

Földgázra akadtak Mexicóban.
Mexico északi részén több ponton földgázt fúrtak meg. Az egyik kút 

1500 m mély és napi 50.000 m3 gázt szolgáltat. /. 5.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Kéz Andor dr.
„Élet" Irodalmi ét Nyomda Rt. Budapest, XI., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenó.
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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 díjuk fejében kapják.

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

Nehezen nyert pecsétes kínai írás jogosít fel a Tientsin és Peking közötti 
„autó-út“ használatára. Hepe-hupás földön döcög sok földet bejárt motorunk, 
gödrök, beszáradt kátyúk, göröngyös hullámok váltják egymást. Portenger 
mindenütt. A hőség 40 fokig emelkedik, a piszkos, meztelen gyerekek barnára 
sült bőre nem mutatja sárga eredetüket. Egymásután hagyjuk el a sok vályog 
falut, az út zöldségkertek és kukoricások közt vezet, de két rozoga autóbuszon 
kívül az út egész hosszában csak riksákkal találkozunk.

Öt forró óra után érünk Pekingbe.
„Felülről nézve Peking a világ legszebb városa“ — mondja dr. Eckener, 

a Zeppelin híres parancsnoka.
Csodálatos város, melynek falai között az idegen egész Kínát megtalál

hatja. Minden, ami a leggazdagabb, legfényesebb, legértékesebb a kínai élet
ben, legyen az művészet, vagy ipar, ebben a városban éri el a legmagasabb 
színvonalat, de ugyanúgy megtalálható az idegen befolyástól teljesen mentes, 
igazi bennszülött élet a maga teljes kezdetlegességében . . .

Peking tulajdonképen 700 esztendővel ezelőtt a Juan mongol dinasztia 
uralkodása alatt lett Kína fővárosa, de már sokkal régebben játszotta fontos 
szerepét.

A mai helyen az ősi időkben hat szomszédos kisebb város terült el. Bár 
Peking nem dicsekedhet olyan múlttal, mint mondjuk Lo Yang a Honan tarto
mányban, vagy Kaifeng, melyek már a harcias kínai fajnak akkor fővárosai 
voltak, amikor még Róma nem épült fel, vagy amikor Egyiptom volt hatalmának 
tetőpontján, mégis büszke, bár főleg tatár, de dicsőséges múltra tekinthet 
vissza.

1100 évvel Krisztus előtt, a Chu* dinasztia idején szemelték ki először csá
szári székhellyé. Chien Lung vetette meg városának alapjait, a mai város köze
lében. Később a Yen királyság fővárosává vált, környéke akkor még erdős és 
vad volt, bővizű tavak és folyók mentén élt a kiváló lovas katonaság. Mint
hogy a kínaiak a lovasságot csak sokkal későbbi időkben kezdték a harcokban 
használni, lehetséges, hogy ez az ősi állapot inkább tatár volt, mint kínai. 
Yen állam hamar megerősödött, nemsokára már 67 szomszédos várost foglalt

* A kínai szavak az angolos írásmód szerint vannak lejegyezve; eh =  cs, sh =  s, 
j — dzs, y =  j, s =  sz, ow =  au.

V III. É V FO L Y A M 1937 8 . SZ Á M

P E K I N G .
Irta Sulkowszky Zoltán.
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el, de pozícióját nem sokáig tudta tartani. Még a Kr. e. időkben Chin Shih 
Huang egyesíti Kínát és székhelyét másfelé helyezi.

Peking hanyatló kora következik. Együtt válik jelentéktelenné a Yen király
sággal és csak a VI. században tűnik elő, mint kisebb, körülfalazott város. 
Yu Chow kerület főhelye ekkor. A zavargó Öt Dinasztia kora után a Mandzsú
riából jött tatárok alapítják meg királyságukat a mai Északkína helyén, 
907-ben és Yenching néven Peking lesz a déli rész főhelye. Az akkori idők 
falainak maradványait ma is megtalálhatjuk a városban. Egy második tatár 
invázió lerombolja a királyságot, az új ország új fővárost épít a X. században, 
Peking mai helyén Chung Tu városa épül fel. Ezt a Chin dinasztiát a XIII. 
században a mongolok váltják fel, Kublai Khán hatalmas fővárost épít fel

Peking vázlatos térképe.
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Peking egyik főutcája a Kínai városban.

Pekingben. Ez volt az a város, amelyet Marco Polo meglátogatott és hihetetlen 
dolgokat mesélt róla kortársainak. A város megfelelt a mai tatár városnak.

A kínaiak sokat tanulnak a mongolok katonai kiválóságától, annyira, 
hogy egy évszázaddal később már vissza is szorítják idegen uraikat északra 
és 1368-ban megalapozzák a Ming dinasztiát. Kína végre kínai uralkodók alatt 
egyesül. A Mingek, félve a mongoloktól, eleinte nem merik Pekingben meg
alapítani székvárosukat, de a XV. század elején az erélyes Yung Loh császár 
mégis a régi mongol fővárosban telepedik le.

1628-ban a mandzsuk váltják fel a Mingeket. A mandzsuk egy lázadás 
leverésére segítségül jönnek be és ugyanebben az időben hal meg Chung Chen, 
az utolsó Ming császár. A mandzsu vezér, Durgun, üres trónt talál. Az üres 
trónra pedig senki sem mer törekedni, mire Durgun a saját törzséből állít fiatal 
uralkodót. A kínaiak nem álltak ellent, Peking a keresztény éra alatt pedig 
immár ötödször kerül tatár uralom alá.

1644-től 1911-ig kilenc mandzsu uralkodó váltotta fel egymást a Ching 
dinasztia korában. A kínaiak sohasem látták szívesen a mandzsukat a sárkány
trónon. Az elsők igyekeztek megkedveltetni magukat, kínai szokásokat, kínai 
művészetet és irodalmat ápoltak, de hatalmuk egyre gyengült. A kínaiak be
szélni kezdtek és a beszélgetések forradalmakat, lázongásokat eredményeztek. 
Az inkább fanatikus, mint jól szervezett lázadásokat egyre nehezebben sike
rült elnyomni, de a titkos társaságok száma folyton nőtt. 1813-ban a forrongok 
Pekingig hatolnak, félszázaddal később Kína felét elfoglalják.

1900-ban kezdődik a boxer-mozgalom, amely eredetileg éppenúgy 
mandzsu-ellenes, mint idegen-ellenes volt, csak a dinasztia megmentése végett 
irányítják teljesen az idegenek ellen. 1898-ban a kívánt reformok miatt palota
forradalom tör ki, melyben az özvegy anyacsászárné győz és a császár, Kuang 
Hsü, fogságba kerül. A kínai ifjúság tovább szervezkedik, hogy megbuktassa 
a dinasztiát. 1911-ben felrobban Hankauban az emlékezetes bomba, elindulnak
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Wuchangból a lázadók. Li Yuan Hung veszi át a vezetést, aki később a kínai 
köztársaság elnökévé válik.

A mandzsuk kénytelenek lemondani, Yuan Shih Kai lesz az új köztársaság 
első elnöke, Li Yuan Hung az alelnök. Yuan Shih Kai autokrata elnöksége nem 
vált ki megelégedést, visszatérése a monarchisztikus rendszerhez elégedetlen
séget szül, ellene is lázadozni kezd a nép, de 1916-ban váratlanul meghal.

Az összes pártok támogatása mellett Li Yuan Hung lesz a köztársasági 
elnök és hamarosan visszaállítja az 1911 -i köztársaságot.

Kína és Peking utolsó monarchisztikus uralkodója, ha csak rövid időre is, 
a „gyermek császár“ lesz. 1917-ben trónra kerül, de még ugyanazon évben 
köztársasági csapatok veszik körül Pekinget és a császárhü emberek nyolc órai 
harc után kénytelenek megadni magukat.

Villongások, belháborúk és harcok következnek Peking városára. Meg
szűnt mint császári szék
hely, hamarosan pedig 
megszűnik mint birodalmi 
főváros is. Chiang Kai 
Shek Nanking városát te
szi meg a köztársaság fő
városává, Pekingnek még 
ősi nevétöl is meg kell vál
nia. Peiping lesz a neve, 
ami már csupán „északi 
fővárost’’ jelent.

Peking északi kapuja. (Yung-Tin-Mcn )

*

A múlt Pekingje után 
tekintsünk széjjel a mai 
Peipingben. Vájjon mi 
lepte meg Eckenert, hogy 
a fentemlített kijelentést 
tette?

Mintha csak a leg
modernebb városépítési 
elvek szerint épült volna 
az ősrégi város. Hosszú 
szabályos főutcái nyíl
egyenesek és pontosan de
rékszögben metszik egy
mást. Óriási falai, gyö
nyörű kapui megannyi 
mértani építmény, az 
összhangot talán csak a 
zeg-zugos apró utcák szá
zai zavarják, de ezeket is 
szabályos főutak határol
ják, Hol volt még a mo
dern város akkor, mikor 
Peking és a sok más kí
nai város megépült?!
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Akaratlanul is újra csak az jut eszünkbe, hogy ennek a népnek már akkor nagy 
volt a civilizációja, amikor a miénk még meg sem született.

Pekingben ma mindenki megtalálhatja azt, amire utazása során vágyik. 
Ami egész Kínában az utolsó hét évszázad folyamán kiváló volt, az mind ide 
gyülekezett. Itt vannak a legjobb iskolák, a legnagyobb egyetem, a legnépsze
rűbb művészeti gyűjtemények, a leggazdagabb templomok és a legpompásabb 
paloták. Azt tartják, hogy itt van Kína legegészségesebb éghajlata és itt van 
legkitűnőbb rendőrsége. Az előbbiről nem nagyon bizonyosodhattunk meg. 
Tartózkodásunk alatt, júniusban, a hőmérő mindennap 40 Celsius körül járt 
és este is melegebb volt, mint odahaza a legmelegebb augusztusi nap delén. 
A rendőrség azonban valóban kiváló. Saját szememmel láttam, amikor a for
galmi rendőr otthagyta posztját, leoldotta derékszíját és egy szabálytalanul 
forduló riksás kulit amúgy alaposan elagyabugyált. Azután tovább irányította 
a forgalmat.

A modern idők szele Pekinget is eléri. Változások jönnek, az állapotok 
javulnak, de a jelleg meg
marad. Peking lakossága 
ma már közel egy millió, 
de külső képe-ma is egy 
nagy vidéki, alföldi város
hoz hasonló. A boxerlá- 
zadás idején még csak 
szekerekkel vagy hordszé- 
kekkel lehetett a mély 
sárban az utcán közle
kedni és a várost nem 
épen kellemes illat töltötte 
be. Ha megnézzük a többi 
kínai várost, akkor azon
nal szemünkbe tűnik Pe
king elsősége ezen a téren 
is. A kövezés ma sem ki
fogástalan, de mégis csak 
kövezet. A por és szenny 
ma sem tűnt el teljesen, 
de a vaskerekü kínai sze
kerek nem használhatják 
a rossz kövezetei, az út 
mellett földes útrész, ille
tőleg sár van hagyva ré
szükre, s ez cseppet sem 
különbözik a századok 
előtti úttól. A sarat a szá
raz időben arasznyi por 
helyettesíti és a por meg
szállja az egész várost. A 
mellékutcák nem változ
tak és nem változnak.

A poros utak mellett 
sok a zöld növényzet. Ki- j A Tsun-Wen-Men kapu Pekingben.



286

Az Üdvösség vagy Mennyek temploma Pekingben.

sebb-nagyobb parkokban nincs hiánya Pekingnek, hatalmas fák meredeznek ég
nek az udvarokról és a távolról nézve mintha zöld fák mögé bajna el az egész 
város. A házak általában alacsonyak és szegényesek, többnyire fából épültek, a 
mellékutcákban azonban csak falakat láthatunk. A falak közé csak a hatalmas és 
mindig gondosan bezárt kapuk hoznak változatosságot, de mily nagy a megle
petés, ha benézünk, mi rejlik e falak mögött. Ha belépünk az elhanyagolt, dísz
telen fa! régi kapuján, meglátjuk az igazi kínai lakóházat. Ősrégi, hagyományos 
építkezés, fás vagy kirakott udvarokkal, díszes épületekkel, szolgák seregével. 
Csupa kényelem, csupa cifraság. Látjuk a csodás szobrokat, misztikus fülkéket 
és folyosókat. Minél gazdagabb a lakó, annál nagyobb és pompásabb az a te
rület, amelyet lakása elfoglal.

A városban villamoskocsik is járnak és gyakran a sínek szolgáltatják az 
autóknak legjobban eső sírna utat. Az autóforgalom nem nagy, annál több az 
ember az utcán. Aki nem gyalogol, az rendesen riksán jár. A kis kétkerekű, 
emberhúzta kocsiból rengeteg szaladgál az utcákon. Nagyon sokan magán
riksákat is tartanak, de a bérriksák száma sokszorosan felülmúlja ezeket. Lát
tam 9000-es sorszámot meghaladót is.

A forgalmat szekerek egészítik ki, de sokan szamáron, vagy lóháton is 
közlekednek. Nem ritka a teve sem, gyakran egész karavánok vonulnak végig 
az utcán, rendesen Mongoliából jönnek, vagy oda indulnak. A város falain kívül 
ma sem teljes a közbiztonság, idegenek felkészültség nélkül nem is igen 
merészkednek kimenni. Utak épülnek a város közelségében, az új utak a 
modern irányzatnak megfelelően aszfaltozottak, vagy betonból készülnek. 
Igaz, hogy csupán néhány kilométerre vezetnek és hogy a gyorsan hajtó auto
mobilok hamarosan tönkre ne tegyék a nagy áldozattal megépült új utakat, 
igen elmés módot talál ki megóvásukra a kínai gondolkodás. Az út egész szé
lességében körülbelül 200 méterenként erős buckát, kis dombot emeltek, ami
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lehetetlenné teszi a gyors haladást. Ugyanilyen buckás aszfaltutat láthatunk a 
követségi negyed néhány utcáján is.

A lakosság fele a déli, vagy ú. n. kínai városban él. Északi, vagy kevert- 
vérü kínaiak, de vannak déliek, nyugatiak, vannak Kína minden részéből. 
A lakosok közt vannak mandzsuk, tibetiek, mongolok, török és perzsa leszár
mazottak, orosz és kínai keverékek, sőt akadnak hinduk, japániak, arabok, 
mindezeken kívül pedig a milliónyi nép közt mintegy ezer európai és amerikai. 
Az utcákon hallható mind a 18 tartomány nyelve és dialektusa.

Az északkínai nem tisztavérű. Egész tatár törzsek vesztek el benne, még 
pedig abban az időben, amikor sok volt a tatár és kevés a kínai. Kína 
óriási olvasztó kemence és eddig minden hódító megolvadt benne. Volt idő, 
amikor a kínai császárok egész hadseregnyi hűn, török vagy egyéb foglyot 
hoztak országaikba. A mongol és a mandzsu sem tudta sorsát elkerülni.

A mandzsu volt az utolsó. Mégis, alig lehet ma már őket megkülönböz
tetni a kínaiaktól. Talán még az öltözetük más egy kissé, a mandzsu nő nagy 
hajdíszt és a férfiakéhoz hasonló hosszú köntöst visel, míg a kínai nők nadrág
ban járnak. A mandzsuk rosszul jártak a köztársasággal. Azelőtt, legalább 
elméletileg, minden mandzsu katona volt, akár szolgált, akár nem, zsoldját 
megkapta. Ez megszűnt, de az új rendbe nehezen tudnak beleilleszkedni. Har
cos voltuk nem érvényesül, iparhoz, kereskedelemhez nem értenek, a vívásnak, 
fegyverforgatásnak, lovaglásnak és vadászatnak nem sok hasznát tudják venni.

A mongolok és tibetiek száma igen csekély, Pekingben leginkább lámák, 
azaz papok és szerzetesek. Tatárok már bővebben vannak, főleg a régi tatár 
testőrségből. Muzulmán mintegy 15.000, őseik katonák voltak, törökök, arabok, 
perzsák, akiknek többsége segíteni jött a kínaiaknak a tibeti hadjáratok idején. 
Összeházasodtak és itt maradtak; később, mint katonák, elterjedtek egész Kína 
területén. Egy kis pekingi mecsetben él egy kolónia, melynek tagjai Mohamed 
próféta egyenes leszármazottjainak tartják magukat.

A mongolhoz hasonló orosz leszármazottak őse egy század kozák voit,

Márvány híd a Nyári palotában.
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akik mint hadifoglyok kerültek ide az Amur vidékéről 1685-ben. Kiváltságokat 
kaptak, testőrök lettek, összeházasodtak a kínaiakkal és ma már, bár oroszul 
is beszélnek, az oroszok sem ismerik el őket oroszoknak.

*
- Az idegent elsősorban az idegenek lakóhelye, a követségi negyed érdekli. 

Árnyas fák között, aszfaltozott utak mellett találjuk azokat az előkelő, csendes 
és régi kínai palotákat, amelyek a követségek székhelyeiül szolgálnak. Néhány 
európai üzletet, bankot és szállót is találunk ezen a részen, máshol európai nem 
nyithat üzletet.

Elüt a város minden egyéb részétől. Díszes őrségek az épületek előtt, csend 
van, hiányzik a nagy kínai tömeg, iskolát, kórházat, sőt keresztény templomot 
is láthatunk. A hatalmas osztrák-magyar követségi palota ma már más célt 
szolgál. Emlékezetes mindenki előtt, hogy ez a fallal körülvett kis városrész

milyen borzalmas szerepet 
játszott a bóxerlázadás 
idején.

Peking tulajdonké
pen két hatalmas főrész
re oszlik. Egyik az északi 
„Tatár város”, a másik a 
déli ,,Kínai város”. Az 
előbbi nagyobb és fonto
sabb.

A Tatár város a tu- 
lajdonképeni uralkodói 
székhely. 1409-ben Yung 
Loh császár, a Ming di
nasztia tagja, aki 22 évig 
uralkodott, Nankingból 
Pekingbe helyezte trónját. 
Ő építtette a várost körül
vevő 13 méter magas fa
lat, amelynek hossza 20 
kilométer és alapja 20 mé
ter széles.

A Császári város a 
Tatár város központjában 
áll, újabb, hat méteres, 
erős fallal körülvéve. 
Négy nagyszerű bejárat 
töri meg ezeket a falakat, 
mindegyiken hármas kapu 
van. A középső kapu min
dig a császári bejárat, ez 
csak a császárnak magá
nak nyílt meg.

A Tiltott városnak fa
lai már rózsaszínűek. A

Galléria a Nyári palotában. Tiltott VaTOS 3 . Császári
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A kínai nagy fal Peking közelében.

városnak, így tehát az egész Tatár városnak ismét a közepén fekszik. Falai 10 
méter magasak és alapjuk is 10 méter széles. Ezenkívül széles csatorna is övezi. 
A Tiltott város a tulajdonképpeni császári udvar, ahol a paloták hosszú sorát 
találjuk szimmetrikus felépítésben. Több királyi palota, majd kormányzósági 
épületek, nagykiterjedésü helyek a szolgaság, testőrség, katonaság részére, 
gyönyörű márvány terraszok, vízmedencék, kertek és díszítések. A sarkokon 
egyforma nyolcszögletű pavillonok, kettős tetővel, a tetők, mint máshol is, 
sárga császári színben villognak. A négy kapu közül a déli a főbejárat, amelyik 
a Nagy palotához vezet.

A Tiltott város kapui csak 1914-ben nyíltak meg a közönséges halandók 
számára, azelőtt csak az udvartartás és a fogadtatásra megjelent előkelőségek 
mehettek be a rózsaszínű falak közé.

A Tatár várostól délre terül el a Kínai város. Északi határát a Tatár 
város déli falai alkotják, míg a többi falat a Ming dinasztiából való XII. Chia- 
ching emelte. Eredeti terve az volt, hogy a falakat meghosszabbítva mégegy- 
szer bekeríti a Tatár várost is, de nem bírta pénzzel, hogy a 60 kilométeres 
falat megépítse. A kapuk északon itt már a sarkokon állnak, mivel a város 
szélesebb, mint a szomszédos Tatár város. Főutcája a Chienmen, hatalmas, 
széles út, mely a Yung Tin Men kapuhoz vezet. Mellette találjuk hatalmas park
szerű környezetben bekerítve az Ég Templomát, vagy Üdvösség Templomát, 
másik oldalon a Földművelés Templomát.

Ha szétnézünk a magas falakról, Peking igazi parkvárosnak tetszik, 
A zöld fákból csak a magasra törő kék, zöld, vagy sárga tetők és tornyok emel
kednek ki, az utcák nagy forgalmát elrejtik a zöld lombok.

Peking városának 16 hatalmas kapuja van. Impozánsak ezek a kapuk. 
A falakban négyszögletes erődítések is vannak, ezeken — gyakran a kapukon
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is — tornyos épületek vannak az őrség részére. Minden egyes kaput félkör- 
alakú erődítés véd, magas, erkélyes tornyokkal.

Hatalmas forgalom bonyolódik le a főkapunál. Minden kaput ma is bezár
nak este és csak reggel nyitják ki. Kínában éjjel nem lehet a városokba be
menni, vagy kijönni belőlük.

*

Igazi élményt jelent a pekingi műemlékek megtekintése. Ma már kevés 
olyan hely van, amely nem nyílik meg az idegen előtt; akadálytalanul bemehe
tünk, ahova csak tetszik. Legtöbb időt természetesen a Tiltott város számtalan 
érdekessége vesz el az utazó idejéből. Némi baksis ellenében még motorbicik
linket is beengedik az egykor meg nem közelíthető szent helyekre.

A baksisnak általában nagy szerep jut. Különösen a fényképezéskor, mert 
minden nevezetes helyen azonnal rendőr szalad a fotografálni akaró idegen
hez. Tilos! A tilos annyit jelent, hogy a zsebbe kell nyúlni, mire az őr, vagy 
rendőr megbékélve áll tovább.

Lehetetlen egy rövid cikk keretében Peking ezernyi látnivalóját megemlí
teni. Minden nap újabb és újabb meglepetést hoz, minden nap újabb és újabb 
szépségeket kell felfedeznünk. Az épületek, pazar templomok és műemlékek 
látogatását váltakozva végezhetjük a^nagyszerű kínai ipar és kézműárú, vala
mint a művészet megtekintésével. Talán sehol nem láthatunk ennyi tökéletes 
dolgot. Itt készülnek nemcsak a remek szőnyegek, de itt kutathatunk a nemes 
porcellánok után is. Megtaláljuk a legpompásabb prémeket a csincsillától az 
asztrakánig. Potom áron vásárolhatunk százados hímzéseket, amelyeket régi 
ruhákról szednek le. Ilyenek leginkább a zálogházakban találhatók. Említésre- 
méltó a faragványipar, elefántcsont, félnemes kövek, különösen a jáspis (jade, 
ejtsd: dzséd) igen elterjedt. De ki tudná felsorolni mindazt a sok érdekességet 
és értéket, amit Peking műemlékein kívül is nyújt.

Bámulatosan olcsó minden. A pénz egyre rosszabb, de az árak maradnak. 
Kína a világ legolcsóbb országa, ahol a legnagyobb luxusban olcsóbban élhet 
az ember, mint a szomszédos országok bármelyikében szerényen összehúzódva.

De térjünk vissza a műemlékekhez. A Tiltott város után rangban a Nyári 
palota következik. (Wan Shou Shan.) Itt is több palotát találunk, parkot, 
tavat, templomokat és kerteket. Hosszú gallériákat mesés freskókkal és itt van 
a nevezetes „márvány hajó”. Hajóformában épült a kis tó vizére tiszta fehér 
márványból, a császári idők híres mulatozóhelyéül.

Megtekintjük a Téli palotát is. Egyik része ma a köztársasági elnök 
esetleges tartózkodási helyéül szolgál. Három kis tó partjain állanak a nagy
szerű régi paloták és a csodálatosan remek fehér márványpagoda, a Pai Ta.

A város déli részén emelkedik a Dob és Harang tornya. A XIII. század
ból való, figyelő tornyokul szolgáltak a régi időkben. A 30 méter magas tornyok 
tetején régi viziórákat találunk, a víz szintvonala jelzi az időt. A kapunyitási 
és zárási időt, a napkeltét és a 9 órát ma is nagy zajjal, ágyúval, dobbal, 
haranggal jelzik Pekingben.

Még áll az az akácfa is, amelyre az utolsó kínai származású kínai császár 
felakasztotta magát, amikor látta, hogy az ellenség bevonul a városba és fel
gyújtja. Chung Chen volt, a Ming dinasztiából.

A lámatemplomban tibeti buddhistákkal ismerkedünk meg. Nagy fallal 
körülvéve élnek itt templomaikban és épületeikben, összesen ezerre tehető az 
itt élő lámák száma. Sárga ruhájukról azonnal felismerhetők. Ugyancsak itt



291

van az a 23 méter magas Buddha szobor, melyet egyetlen fából faragtak ki. 
A Confucius templom ciprusfái közül a közeli „Klasszikus csarnok” márvány
udvarára mehetünk.

A város falán található az 1279-ben épült csillagvizsgáló, a falon kívül 
pedig csak nehéz utakon juthatunk el a nevezetes Sárga templomba. Erre 
esik a kínai város előkelőbb része, csupa rejtelmes fal, csupa régi titokzatos 
palota.

A 10.000 Buddha templomában kisebb vagy nagyobb példányban, de 
megtalálható valóban a 10.000 Buddha szobor. Hosszú folyosók, óriási termek 
és csupa Buddha. Valamennyi egy és ugyanazon Buddhát ábrázolja, de nem 
találunk két egyforma szobrot. Arckifejezésben, mozdulatban, ruházatban vagy 
alakban, de valamennyi különbözik a másiktól. 1577-ben épült.

Végül csak 50 kilométerre kell Pekingből kimotoroznunk, hogy őszintén 
csodálkozhassunk a világ egyik legnagyobb csodájában, a bámulatos kínai 
falban, melynek egyik része itt húzódik el. Utbaejtjük a híres Ming sírokat is.

if:

Ismerjük e nagy és dicső város múltját, látjuk szomorú és bizonytalan jele
nét, de vájjon ki tudná megmondani, mit hoz a jövő Peking számára? A tör
ténelem bebizonyította, hogy a kínai nép nem tűnik el. Jöhet a hódító, meg
szállhatja és tűzzel-vassal pusztíthatja ezt a hatalmas birodalmat, mégis csak 
Kína marad, ahol kínaiak élnek és végül maga a hódító is beolvad a kínai 
milliók százai közé.

Kína tulajdonképen gazdag, a kínai ügyes, tanulékony, életrevaló és erő
sen kifejlett kereskedelmi érzékkel rendelkezik. Ha egyszer ez a nép ráébred az 
összefogás szükségességére, ha rend és közbiztonság lesz ebben az óriási 
országban, útjai és vasútjai megépülnek, a népet iskolázzák, ha egyszer egy 
igazi vezér áll a milliók élére, nem nehéz Kínának és vele együtt az igazi 
fővárosának, Pekingnek, szép és nagy jövőt jósolni.

BONTAKOZÓ IN D IÁ N  ÁLLAM OK.
Irta Borvendég-Deszkáss Sándor.

Az Északamerikai Egyesült Államok délnyugati részén, Űj Mexico állam
ban van néhány pueblo rendszerben épített ősrégi indián falu: Taos, Jemez, 
Pecos és a többiek. Ezek a kis kőfalvak immár négyszáz év óta húzódnak meg 
csöndesen a Rio Grande del Norte és mellékfolyóinak völgyeiben, ahol még 
hajdan a spanyol irtóhadjáratok elől idevándorolt egyes azték törzsek építet
ték fel több emeletnyi magas, jellegzetes falvaikat. Lakói ma is melegen ápolják 
származásuk tudatát és erősen hisznek abban, hogy egykor eljön az idő, amikor 
végeszakad a fehérek uralmának s újra szabadok, boldogak lesznek az 
indiánok. . .
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Ezt a hitüket mély fanatizmus táplálja, amelyet az elmúlt négy évszázad 
sem tudott — akár csak rövid időre is — ellankasztani. S így, ezeknek a kis 
falvaknak mindegyikében a falu legmagasabb pontján ma is éjjel-nappal áll 
egy őrszem, aki időközönként hosszant végigkémleli a keleti láthatárt, amer- 
ről a szabadság hírnökét eljönni vélik . . . Mert — úgy hiszik — egyszer eljön 
a nap, amikor utolsó királyuk, a megölt Montezuma lelke ismét testet ölt és 
visszatér, hogy visszaszerezze gyermekeinek földjét, palotáit, hogy felállítsa 
Pékosz fáját és meggyújtsa a szent tüzet, amely majd elveszi a fehér ember 
hatalmának erejét. És az indiánok újra jólétben fognak élni.

A turisták és az idetévedt néprajzkutatók bizonyos sajnálattal vegyült 
csodálkozással veszik tudomásul ezt a mély fanatizmust. A modern ember 
szemléletével csodálják ezt a rendíthetetlen hitet, de egyúttal sajnálják az. 
indiánokat, a hitükben rejlő ugyancsak rendíthetetlen naiv önálltatásuk miatt.

És mégis, úgylátszik, a pueblo falvak lakóinak ösztönös reménye bizto
sabban érezte meg a valóságot, mint a civilizált fehérek statisztikákra épített 
véleményei. Mert — bármily hihetetlennek is hangzik — négyszáz év után való
ban eljött a nap, amikor a láthatáron végre megjelent az indiánszabadság 
hírnöke.

Ez a hírnök nem hasonlít ugyan sem Montezumára, sem valami megbékélt 
Quetzalcoatlra, annál is inkább, mert nem más, mint az Egyesült Államok 
„Indián Ügyei“-nek kormánybiztosa: Mr. John Collier, de ez nem változtat a 
lényegen. A szó legszorosabb értelmében mégis ő az indián felszabadítás 
hírnöke. Az a hőn óhajtott Felszabadító, akit nemcsak a pueblók, hanem 
Amerika valamennyi indiánja várt.

Ez a szó, hogy „indián szabadság“ talán nagyon regényesen hangzik azok

Az Egyesült Államok eddigi indián területei. (A térképvázlaton fekete foltokkal jelölve.)
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fülében, akik nem ismerik, 
vagy csak nagy vonások
ban ismerik az indiánok 
történelmét. Éppen ezért 
ajánlatos röviden vázol
nunk az indiánok múltját.

Attól fogva, hogy a 
honfoglaló fehérember 
Északamerika keleti és dél
nyugati részein az első 
gyarmatot kezdte megszer
vezni, jellegzetes harc in
dult meg az európai és az 
indián kultúra között. Ez a 
harc a múlt század máso
dik felében az indiánok el
len vívott háborúkkal és az 
indiánok kikerülhetetlen le- 
győzetésével végződött. Az 
indiánok, akik a háborúk 
után még megmaradtak, 
azokon a rezervációkon te
lepedtek meg, amelyeket e 
célra az Egyesült Államok 
kormánya létesített.

A rezervációs élet az 
indiánok történetében új 
korszakot jelentett, amely
nek folyamán a kormányok 
a maguk módján védeni 
igyekeztek őket, de minden 
tekintetben inkább csak ártottak nekik.

Nem törődve sem ősi, megszokott életmódjukkal, sem történelmi hagyo
mányaikkal, a fehér amerikaiak életmódjához akarták szoktatni az indiánokat. 
A kis területeken állandó felügyelet alatt álló törzseket megkísérelték az állat- 
tenyésztésre és farmgazdálkodásra kényszeríteni. Vagy ötven évig tartott ez 
az erőszakos kísérletezés, s ez idő alatt minden lehetőséget elvettek, hogy az 
indiánok vérmérsékletüknek és lelkiségüknek megfelelő nomád életet élhesse
nek. Visszatartották őket az önálló cselekvéstől: az indiánok csak azt tehették, 
amit a felügyeletükre kirendelt kormánybiztosok vagy ügynökök elrendeltek, 
ezek pedig vajmi keveset törődtek problémáikkal. Viszont a könyörtelen ki
zsákmányolástól nem tudták soha megvédeni őket. Természetesen ez a kor
mányzati módszer a legtöbb téren teljes csődöt mondott. A leigázás követ
keztében az indiánok elvesztették földjeiket, sajátos gazdag kultúrájukat és 
önbecsülésüket. A legnagyobb szegénységbe hanyatlottak; a rájuk zúduló elemi 
csapások, pl. a járványos betegségek, még csak tetézték tragédiájukat, úgy- 
annyira, hogy látszólag már-már minden életerejük megszűnt.

Szerencsére, mintegy az utolsó órában, akadt néhány élesebben látó és 
becsületesebben gondolkozó amerikai, aki világosan felismerte ennek a 
kormányzatnak helytelen és fölötte rossz voltát. S egyben ráeszméltek arra,

Mr. John Collier, az Egyesült Államok Indián ügyeinek 
kormánybiztosa.
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hogy az indián élet önmagában igen sok erőt, igen sok kultúrértéket jelentett, 
s éppen ezért, ha helyet és alkalmat nyújtanának az indiánoknak, ezek meg 
tudnák valósítani azt, amit a kormányok nem tudtak véghezvinni.

John Collier, aki a legbehatóbban tanulmányozta az indiánok életkörül
ményeit, 1933-ban zászlóvivője lett annak a gondolatnak, hogy teljesen önálló 
területet és szabadságot kell adni az indiánoknak, ha nem akarják, hogy 
kipusztuljanak.

Mr. Collier a washingtoni illetékes körök előtt kifejtette, hogy új indián 
politikára van szükség, amelynek azon egyszerű, de fontos tényen kell alapulnia, 
hogy az indiánok részére — az amerikai civilizáció munkájával összeegyeztet
hető módon — elegendő fejlődési lehetőséget kell nyújtani és sajátos faji 
kultúrájuk megőrzését biztosítani kell. Ez — Collier szerint — elsőrendű 
erkölcsi és nemzeti feladata az Egyesült Államoknak!

„Konzervatív politikát kell folytatni, mert az ezzel szembehelyezkedő, 
s eddig folytatott szélső radikalizmus módszerei gazdasági szempontból az 
indián föld és ember lehetőségeinek teljes megsemmisítését vonnák maguk 
után és továbbra is az eddigi ,törvényesített fogság‘ állapotában hagynák meg

őket.
„A múltban a kor

mányzat megkísérelte az 
indiánokat gazdasági füg
getlenségre serkenteni az
zal, hogy egy-egy darab
ka földet adott nekik, s 
azon némi kétesértékű jo
got. Az eredmény az lett, 
hogy 138,000.000 acre te
rületüknek kétharmadát 
elvesztették, mégpedig a 
legértékesebb földeket!

„A szélsőséges radi
kális politika művelődési 
tekintetben az életjogok 
és lelki fejlődés felé ve
zető utak felégetését és a 
magasabb értelmi szük
ségletektől való megfosz
tást jelentené.

„Polgári vonatko
zásban megszűnnének az 
indiánok szociális szer
vezkedései s egy új bü
rokratikus önkényuralom 
megfosztaná őket azon 
szerepüktől, amelyet mint 
az amerikai polgárság 
egyik részének, maguk
nak kell vállalniuk és be-

Délvidéki indián tehénpásztorok. tölteniük.
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A felszabadított indiánok meghódítják a sivatagot is.

„A szélsőséges politika, amely tulajdonképen a régi fehér — indián harcok 
sötét emlékeiből fakadó katonai elnyomás gyümölcse, egyszerűen erőszakkal 
fojtana el igazságokat, amelyeket emberi életnek és természetnek nevezünk. 
Ilyen irányzat az indiánok területeit újból és még inkább ,senki földjé‘-nek 
degradálná, magát a fajt pedig tejes reménytelenségbe és közönybe hajszolná!

„Az új, konzervatív politika ezzel szemben erős, hatékony és figyelembe 
veszi az indiánoknak az emberi életben kifejthető normális tevékenységének 
módjait.“

Az indián kultúrának is létjogosultsága van! John Collier erre vonatkozó
lag is kifejtette nézeteit:

„Tisztán kultúrvonatkozásokat véve figyelembe, megállapíthatjuk, hogy 
csak oélzatos elfogultság, nyers önkény nézhetné továbbra is tétlenül az 
indián nyelv, tudás, költészet, szertartás, művészet, bölcselet és vallás elemei
nek pusztulását.

„Ezek az elemek az általános emberi művelődésnek sok lényeges vonását 
és szépségét őrzik és emlékeik éppen úgy védelemre, sőt megismerésre várnak, 
mint a többi magasrendű ősnépek művelődésének Európában, Ázsiában vagy 
Afrikában feltárt bizonyítékai.

„Az indián életet a természettel való szerves kapcsolat jellemzi. Ennek 
lelki kifejezése a mély, eleven, színes gondolkozásmód és meglepően tiszta 
erkölcsi következménye az igazságérzésen alapuló, szabad cselekvésmód.

„Az indián kultúrát idegen korelméletek nem térítik le önmagában meg
adott útjáról; kezdetleges társadalmi formáiban talán erőtlen, de kipusz- 
títhatatlan.“

John Collier bátor nyíltsággal a Kongresszus előtt is kifejtette tapaszta
lásból leszűrt véleményét:

„A helytelen politikát követő kormányzat önző módon a fehérember neve-
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lési módszerét akarta megvalósítani az indiánok közt. Kiirtotta régi szokásaikat. 
Igyekezett megútáltatni velük a ,barbár‘ életmódot. Ezeken a kísérleteken 
keresztül az indiánok elvesztették érzéküket saját régi kultúrájuk iránt és úgy 
lelkileg, mint testileg egyaránt leromlottak. A születések száma állandóan 
csökkent. Betegségek és a szesz tizedelték őket! — Ezeken a kérdéseken végre 
segíteni kell! Azt Hiszem, hogy erre az az egyetlen mód, hogy szabadságukat, 
önrendelkezési jogukat visszakapják és ezáltal visszanyerjék lelki erejüket, 
hogy önmagukon segíthessenek. Rá kell bírni őket, hogy életüket saját felfogá
suk szerint alakítsák. Ez nem volt lehetséges mióta rezervációkon élnek, ahol 
az elnyomatás csüggedtté s képtelenné tette őket arra, hogy önállóan cseleked
jenek, vagy akár csak gondolkozzanak is. A mi feladatunk most az, hogy biz
tassuk, rábírjuk őket az önálló cselekvésre és módot adjunk arra, hogy végre 
a maguk urai legyenek. Kizártnak tartom, hogy próbálkozásunk megbukjék, 
mert a szabadság biztosítása mellett az indiánok maguk fogják szociális ter
veinket megvalósítani.“

John Collier kézzelfogható bizonyítékokkal támogatott fejtegetései hama
rosan komoly eredményeket hoztak: 1934-ben az Egyesült Államok parlamentje 
elfogadta a Wheeler—Howard féle indián újjáépítési törvényjavaslatot, amely 
megadja minden indián nemzetnek, illetve törzsnek az önkormányzati jogot. 
Ez annyit jelent, hogy életüket, rievelésüket maguk irányíthatják; faji s nemzeti 
ügyeikben önmaguk ítélkezhetnek. A törvényt népszavazásra bocsájtották, 
ahol elhangzott a híres ,,Do you want to help save yourselves?“ („Akartok 
segíteni önmagatokon?“) kérdés, amelyre a rezervációkról mintegy 200.000 
indián válaszolt lelkendező igennel.

Ennek az új törvénynek szellemében az új indián politika három pontban 
foglalta össze programját. Mégpedig:

1. az indiánok gazdasági helyreállítása, főleg szabad településekben;
2. az indián törzsek sajátos működési köreinek megalakítása;
3. a polgári és művelődési életben szükségképen alkalmazandó szabad

ságjogok megadása.
Már most nézzük közelebbről, mit is tartalmaz ez az új újjáépítési tör

vény, amely az indiánok számára a felszabadítást jelenti.
A Wheeler—Howard törvény elsősorban is az indián földek ügyét akarja 

rendezni. Kimondja, hogy több földet kell az indiánok számára biztosítani. 
Ennek értelmében a Kongresszus a javaslat előterjesztésekor 2,000.000 dollárt 
szavazott meg a hontalan, vagy nagy nyomorban élő indiánok megsegítésére. 
És egyúttal új rezervációk létesítését irányozta elő.

A földrendezéssel kapcsolatban külön védelem alá esnek az erdős és füves 
területek, mint az indián nomádélet lényeges alapjai. Ezeknek mezőgazdasági 
megművelése csak az egyes törzsi (helyi) jellegzetességek figyelembevételé
vel történhetik.

A törvény külön 10,000.000 dollárt szavaztatott meg az indiánoknak kor
látlan hitel alakjában nyújtandó pénzbeli támogatásra.

Még néhány évvel ezelőtt is általánosan előforduló jelenség volt, hogy az 
indiánok a régi telepesek utódainál, új farmereknél, bérlőknél (sok esetben 
kalandoroknál) egészen alacsony bérek mellett, szinte kegyelemkenyéren, majd
nem rabszolgasorsban tengették életüket. S mialatt nyomorult helyzetükön 
senkisem segített, erkölcsi vonakozásokban is teljesen ki voltak szolgáltatva 
parancsolóiknak. Sok ezer család pusztult így ki lassan, s teljesen megállt a 
faj élete, amely pedig egyébként egyáltalában nem kivesző jellegű.



Az új pénzbeli támogatás a törzsszervezeteknek nyújtandó hitelek alap
ján egyenlő megélhetési lehetőségeket ad a törzsszervezetek minden tagjá
nak, éppen úgy, mint ahogy az régen az indián íerménygazdálkodás vagy 
vadászati javak felosztásakor történt. A törvény nemcsak kölcsönről, de a 
kölcsön visszafizetésének megkönnyítéséről is gondoskodik. Ugyanis ezeket a 
dollárokban nyújtott kölcsönöket nem egyesek fizetik vissza, hanem a törzsek, 
mint egységek. De ezek sem dollárokban, hanem a kollektív alapon megszer
vezett ipari üzemek pl. malmok, halászat, vadtenyésztés, nemesprém termelő 
telepek, stb.) jövedelmeinek bizonyos hányadával. Tehát a hitel ilyenformán 
nem jelent az egyes magánbirtokokra kivethető adót sem.

A törvény további pontjai nemzeti nyelvű indián iskolák felállítását írják 
elő, s különböző alapítványokat biztosítanak azzal a céllal, hogy ezek védel
mid szolgáljanak az indián kultúrát veszélyeztető káros külső hatások ellen.

A Wheeler—Howard törvény azonnal életbelépett az USA valamennyi 
indián rezervációján, s John Collier új indián politkája, azaz az indián újjá
építés erőteljes léptekkel 
megindulhatott.

Az újjáépítési terv leg
lényegesebb pontja a rezer- 
vációk megszervezése, va
lamint szociális és mező- 
gazdasági téren való köz- 
pontosításuk. Ennélfogva 
John Collier hivatala, a 
Washingtonban székelő 
Indian Office, különleges 
képzettségű gazdasági, stb. 
szakértékből szervezetet 
hozott létre, amely együtt
működik minden rezerváció 
törzsi tanácsával. Ez a 
szervezet tanácsot ad az 
indiánoknak, hogy életbe
lépő önkormányzatuk élet
képes és a törvény szelle
mének megfelelő legyen.

Az elesett indián lel
kiség feltámasztásában az 
amerikai szociálpolitikusok 
úgy erkölcsileg, mint anya
gilag teljes megértéssel és 
önzetlenséggel támogatják 
John Colliert. Ugyanúgy a 
Philadelphiában már ötven- 
egyedik éve működő ,,In
dian Rights Association” 
is, amely havonta megje
lenő „Indian Truth” („In
dián Igazság”) című fo- Apacs nemzetbeli indián férfi.
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lyóiratának hasábjait csaknem teljesen az indián újjászervezés problémáinak 
szenteli.

„Indians at Work“ („Indiánok munkában“) címmel Collier külön folyóira
tot alapított, amelyen keresztül alkalmat ad minden angolul tudó indiánnak, 
hogy az újjáépítéssel kapcsolatban felmerülő problémákról elmondhassa véle
ményét, vagy közölhesse észrevételeit.

Áz új indián politika terveinek keresztülviteléhez egyébként igen kedvező 
levegőt teremtett a Roosevelt féle „National Recovery Administration” (Nem
zeti Újjáépítési Program) is.

Csupán az a körülmény nehezíti meg kissé az indián újjáépítés előre
haladását, hogy úgy a rezervációk, mint az egyes indián törzsek különböznek 
egymástól. Nem olyan nagyok ezek az ellentétek, de mégis mások a gazdasági 
viszonyok az egyes településeken és eltér egymástól az egyes indián népek 
jellege is. Ennek következtében a rezervációk megszervezése és általában az 
újjáépítési terv megvalósítása nem haladhat mindenütt egyenlő iramban. 
S éppen ezért az indián szabadság a nagy nyilvánosság előtt még nem tár
hatta fel teljes jelentőségét. De igen sokat várhatunk eredményeitől. Mert azo
kon a területeken, ahol a földviszonyok és egyéb körülmények különösen fel
vetik a munka alapproblémáit s eképpen lehetővé teszik, hogy az újjáépítési 
terv teljes erejével kibontakozzék, valóságos csodákat müvei a felszabadító 
törvény. A wyomingi íolyóközö4tben, az újmexicói rezervációkon, a navahók 
területén, stb. szinte indián újjászületésről lehet beszélni, tele lüktető életkedv
vel és alkotásvággyal.

Ezeken a területeken már eltűntek a régebbi rezervációk jellegzetes korlátái. 
És eltűnt a régimódi, tespedő indián típus is. Helyét faji öntudatra ébredt, 
lázas élniakarástól dobogó szívű indiánok töltik be, akik az ősi tábortüzek 
mellett országépítő terveket szőnek. Mert a Wheeler—Howard törvény nyomá
ban a hajdani rezervációk helyén kiseibb-nagyobb indián állam bontakozik ki, 
önálló kultúrájú szabad nemzetekkel. Ma legfigyelemreméltóbb a navahó nem
zet újjáéledése; az új „Navahóország“ kialakulása. A navahók földterületét 
joggal nevezték már azelőtt is „ország“-nak, mert területileg akár Ameriká
ban, akár Európában kisebb államnak is beillenék. Földrajzi helyzetét illetőleg 
Arizona északkeleti szögletében fekszik, de átnyúl Új Mexico, Utah és Colorado 
államok területére is (1. a térképet). Északi határvonalát nagyjában a San 
Juan folyó jelöli ki; északnyugaton s nyugaton majd mindenütt a vadregé
nyes Colorado folyam, illetve a Kis Colorado szabja meg természetes határait, 
míg délen, keleten és északkeleten merev mértani egyenesekkel vonták meg 
határvonalait.

A föld változatosan tagolt. A keleti és a nyugati határvidéken, valamint az 
ország közepén végighúzódó hegyláncok (a Nagy Sziklás hegység déli nyúl
ványai) két nagy alföldet zárnak közre, amelyeket a Kis Colorado és a San 
Juan mellékfolyói hasítanak kisebb-nagyobb részekre. Ezek az alföldek, ame
lyeken végeláthatatlan prérik tarkáinak, úgy a keleti, mint a nyugati végeken 
magas fensíkokba mennek át. A nyugati rész fensíkjai a sziklás Colorado plató 
jellegét viselik magukon, míg a keleti fensíkok a hatalmas erdőségekkel borí
tott hegyvidék kezdeteinek tekinthetők.

A navahók is megsínylették a rezervációrendszert, de szerencséjükre az az 
általános lelki ellankadás, amely mindenütt ránehezedett az indiánokra és foko
zatosan a faj pusztulását készítette elő, nem tudta őket annyira hatalmába kerí
teni, mint a legtöbb indián nemzetet. Ők is érezték ugyan a legyőzőitek sorsát,
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Nec Alneeng — Window Rock („Ablak szírt“ ) — , ahol a navahók fővárosa épül.

de nem vesztették el a jobb jövőbe vetett hitüket. Ezt részint a létszámukhoz 
képest oly hatalmas földterületnek köszönhették, amely óriási méreteivel a 
múlt idők határtalan vadászterületeire emlékeztette őket, részint pedig annak, 
hogy az állattenyésztés, amelynek rendszeresítését a kormány elsősorban sür
gette a rezervációkon, nem volt új előttük, amelett ősidők óta iparüzők is vol
tak. A navahók a régi nomádélet idejében is értettek mindehhez. Szép szőnye
geiket már régesrégen a maguktermelte birkagyapjúból szőtték. A rezervációs 
korszak alatt nagyobb arányban folytatták a birkatenyésztést, majd a keleti 
részeken a szarvasmarhát is meghonosították. Idővel pedig a farmgazdálko
dáshoz is hozzáfogtak.

Mind a három téren szép eredményeket értek el, de ezek az eredmények 
sohsem érték el a legnagyobb teljesítmény lehető határát. Ugyanis a kötöttség 
és kényszer rájuknehezedő érzete őket is meglehetősen közönyössé tette s nem 
késztette a népet az elért eredmények fokozására. A felszabadító törvény azon
ban egyszerre megszüntette ezt a tunya közömbösséget és a szabad navahók, 
megértve érdekük parancsát, bámulatos képességekről tettek bizonyságot.

A birkatenyésztés terén nem kisebb dolgot vittek véghez, minthogy szinte 
máról holnapra egy egészen új birkafajtát tenyésztettek ki, amely kiváló tulaj
donságaival egyszerre jelentőségre tett szert az amerikai piacon. Az új életre 
való berendezkedésük elején ugyanis szemelőtt tartották, hogy megélhetésük
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fő alapját azontúl is a juhtenyésztés fogja jelenteni. Ennélfogva elhatározták, 
hogy olyan juhfajtát tenyésztenek ki, amely edzettebb, igénytelenebb lesz és 
mégis több gyapjút fog szolgáltatni, mint akármelyik közismert juhfajta. Nagy 
igyekezettel és odaadó szorgalommal fogtak a terv megvalósításához. Vagy
2,000.000 juhot áldoztak fel a régi fajtából. De az eredmény nem is maradt 
el: vállalkozásuk teljes mértékben sikerült. A juhtenyésztés mellett egy hatal
mas, 200 négyzetmértföldnyi területen mintagazdaságot rendeztek be, ahol a 
föld legeredményesebb kihasználását és a különböző állatfajták tenyésztését 
tanulmányozzák.

Új lendületet adtak az ősidőktől űzött ezüst- és fémiparnak is. Az unokák 
felül akarják múlni a nagyapák és dédapák remekbekészített acélkéseit, ame
lyeket művészi faragású fa- és csontnyelekkel látnak el. De túl akarnak tenni 
a múlt idők csodálatos szépségű navahó ezüstmunkáin is. S ez, mint a mexicói 
ezüstdollárokból faragott ezüst tárgyak és ezüst díszövek bizonyítják, úgy
látszik, teljességgel sikerülni fog.

A navahó ezüstmüves a szabadég alatt gyártja remekműveit, éppen úgy, 
ahogyan ősei a Columbus előtti Amerikában csinálták. Csupán annyi a válto
zás, hogy a mai navahó már modern gyártmányú fujtatóival éleszti forrasztó
lángját.

Ezen az egy kis példán keresztül is megérthetjük azt, hogy az indián 
eredeti életmódja jól összeegyeztethető a fehérember civilizációjával. Ugyanis 
az indián nem zárkózik el a fehérember kultúrájától — mint ahogyan ezt 
sokan képzelik —, sőt érdeklődéssel tekint feléje, minthogy érzékkel bír minden 
új megismerés iránt. S így érdeklődéssel fordul a tehnika modern vívmányai 
felé is; örömmel veszi meg magának azokat a modern szerkezeteket és eszkö-

Indián kisdedek az ősi mintájú, háton hordozható bölcsökben.
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zöket, amelyeket a maga életében hasznosítani tud. Azonban eszébe sem jut, 
hogy ezért neki meg kell tagadnia az évezredeken keresztül kipróbált és mindig 
nagyszerűen bevált ősi nomádéletet.

A felszabadítás meghozta a navahó művészetek újjászületését is. Az alko
tásvágy ecsetet adott a kezekbe, s a frissen készült navahó épületek ma már 
telve vannak szebbnél-szebb freskókkal, amelyeknek rendkívül érdekes színe
zését a fiatal navahó művészek az ősöknek múzeumokban őrzött hagyatékairól 
tanulták.

Ezek a képek bontakozó új életet hirdetnek, melynek minden kis mozza
nata ősi, eredeti alapon épül fel.

Megnyilatkozik ez művészi kéziparban, a cserépedénykészítésben és a 
szőnyegszövésben is. Gondosan ügyelnek arra, hogy ne térjenek el őseik stílu
saitól. De még jobban érezhető az indián újjászületés az ősi vallási kultusz 
felelevenítésében. Újra láthatók a hajdani szertartásos táncok. Újra felhangza- 
nak a dobok s a karénekek. Újra csengenek az elnyomatás alatt már-már tel
jesen elnémult mélabús navahó dalok.

A szabadság boldogító tudata alkotásra buzdítja az eddig hallgatásba 
merült dalköltőket is. És a navahó törzsek férfiai s asszonyai a felújított törzsi 
ünnepségeken büszke önérzettel éneklik ezeket az ősi motívumokkal átitatott, 
szebbnél-szebb énekeket.

A navahók hétköznapokon általában európai szabású ruhákban járnak, 
ünnepnapok vagy ünnepélyeik alkalmával azonban felöltik gyöngyökkel gazda
gon díszített nemzeti viseleteiket és magukra terítik művészi mintájú, színes 
takaróikat. A nők ünnepi ruhája (ujjas és szoknya) rendszerint bársonyból 
készül, amelyhez széles, ezüstből kivert övét viselnek; a férfiak is gyakran 
hasonló zubbonyt viselnek. Figyelemreméltók a ruházaton és a takarókon sze
replő díszítések: általában mindenütt a keresztszimetria érvényesül. Amikor 
ezek az általában középmagas alakú, dús fekete fürtű navahó férfiak és nők 
hétköznapi öltözéküket felcserélik ünnepi díszükkel, — talán éppen az ősi ruha 
varázsa teszi ezt, — széles, telt arcuk szinte átszellemül; szemükben különös 
fény villog.

A mai navahók azonban az ősi élet feltámasztása mellett vigyáznak arra 
is, hogy a nemzet szociális igényeit ki tudják elégíteni. Még pedig úgy, ahogy 
azt a mai modern világszellem megköveteli. Ennek értelmében az ország min
den részén egészségügyi és nevelésügyi hivatalokat állítottak fel. Különféle 
iskolákat építettek. Természetesen mindezekben navahó hivatalnokok, tanítók 
és tanárok működnek. Öreg, hosszúhajú indián tanítók tanítják a fiatal navahó 
nemzedéknek az indián történelmet, a törzsi hagyományokat és az egészséges 
régi életmód elveit.

És a fiatal nemzedék nyitott szívvel és nyitott lélekkel hallgatja a saját 
nyelvén beszélő bölcs ,,hosszúhajúak“ oktatásait. Nyugtalan vágy kínozza őket, 
hogy mindent meghalljanak, mindent megtudjanak, mindent megismerjenek, 
amit eddig a rezervációs élet komor korszaka elzárt előlük. Tanulni akarnak, 
tudni, hogy őseik pora fölött az ősök szép életét folytathassák.

A navahó lányok ápolónői tanfolyamokon képezik ki magukat a tuber
kulózis, trahoma és egyéb népbetegségek elleni sikeres küzdelemre.

A kormány látva a navahók leleményességét és bámulatraméltó szorgal
mát, fokozott támogatásban részesítette őket. így épült fel az ország külön 
fővárosa. Az új, befejezéshez közeledő főváros a nyugati határvidék legmaga-
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.sabb fensíkján fekszik. Neve eredetileg: „Nec Alneeng“, újabban Window Rock 
(Sziklaablak).

Window Rock kőből épített város ugyan, de az utolsó szegig indián. Ősi 
indián építészeti stílusok alapján indián mérnökök tervezték és indián munká
sok építették. Ez lesz az új Navahóország szíve, ahonnan a legfelsőbb törzsi 
tanács fog az 54.000 navahó boldog életén őrködni.

*

A Wheeler—Howard törvény életbelépése óta hasonló tevékenység támadt 
fel az összes indiántörzsek életében, s ezzel John Colliernek az a feltevése, 
hogy az indiánok védelmét szolgáló új politika alapján rövid időn belül lehet
séges lesz az indián energiát megfelelő irányba összpontosítani, teljesen 
beigazolódott.

Az indiánok, akiknek lelkében a természeti népek mély szenvedélyével lán
gol a szabadság és a függetlenség szeretete, önállóságuk tudatában szomjas 
vággyal vetik magukat a fehérember kultúrájának megismerésére. De ugyan
akkor rendíthetetlen szívóssággal ragaszkodnak indiánvoltukhoz. S éppen ezért 
modern életük távolról sem azonos az amerikánizmussal. Collier maga is azt 
vallja, hogy az indiánok nyugodtan használhatják fel a fehérek műszaki és 
tudományos eredményeit, ipert azok nem veszélyeztetik azt, hogy továbbra is 
maradjanak meg indiánoknak.

Végeredményül leszögezhetjük, hogy az Egyesült Államok kormánya pom
pásan megoldotta az indián kérdést. Azáltal, hogy visszaadta az indiánok sza
badságát, egyúttal levette a maga válláról is a gyámkodás nehéz és kényelmet
len terhét. Az indiánok ugyanis gazdasági függetlenségükkel megszűnnek ter
het jelenteni az Egyesült Államok számára. Nemzeti tulajdonukat képező sza
bad földjeiken a saját erejükből, a saját veszélyükre és felelősségükre dolgoz
nak és építenek.

De korszakalkotó jelentőségű maga a felszabadítás ténye is, amely az 
évszázadok hánytvetett sorsa után, a börtönökül szánt egykori rezervációk 
helyén végre visszaadta az ősök napsugaras vadászterületeit, ahol a ma 
indiánjai megtalálhatják újra a vérmérsékletüknek és lelkiségüknek legjobban 
megfelelő életet. S ahol, idővel, talán sikerül visszanyerniök a fehérember iránti 
bizalmukat is.

Az Egyesült Államoknak ez a lépése követendő példával szolgálhatna az 
amerikai kontinens többi államainak is. Mert hiszen ez a minden téren csak 
kizsákmányolt és megkínzott nép megérdemelné a magát legtökéletesebbnek 
tartó fehér fajtól, hogy miután oly hosszú időn át pusztította az indiánságot, 
most végre, szolgáltasson elégtétetelt négy évszázad embertelen bűneiért.



A TA U N  BA K U
Irta Zboray Ernő.

303

Jáva szigetén.

A bennszülöttek egyhangú életének is vannak fénypontjai. Ezek a fény
pontok az ünnepek és az ünnepségek. A legnagyobb ünnep, a mindent felül
múló, az egész bennszülött világot átölelő ünnep a ,,taun baru“, az új esztendő 
ünnepe. Nemcsak a jávai bennszülöttek ünnepe ez, hanem az egész mohamedán 
világé. Az új év napja minden évben más-más napra esik, mert az arab—moha
medán időszámítás szerint az év csak 354 napból áll. Szökőévekben 355 
napból.

Egy esztendőben 12 hónap van, a hónapok váltakozva 29 és 30 napból 
állanak, mert újholdtól a legközelebbi újholdig körülbelül 29 és fél nap telik el. 
A 29 és 30 napos hónapok azonban nem egyeznek teljesen a holdjárással és 
így szükséges szökőévekkel a különbséget megszüntetni. A szökőévek igen 
furcsán követik egymást. Egy 30 éves perióduson belül 11 szökőév van éspedig 
úgy, hogy a 2-ik, 5-ik, 7-ik, 10-ik, 16-ik, 18-ik, 21-ik, 24-ik, 26-ik és a 29-ik 
év szökőév. Az első év és az első 30 éves periódus Mohamednek Mekkából 
Medinába való menekülésétől (622-ben Krisztus után) számítódik. Ezek után 
világos, hogy az újév napja mindig változik és előfordul az is, mint például 
1935-ben, hogy kétszer van újév egy esztendőben. (Január elején és december 
végén.)

A nap akkor kezdődik, amikor nekünk európaiaknak végződik, t. i. nap
lementekor. A hónap pedig akkor kezdődik, ha ,,legalább egy szavahihető férfi 
megállapította, hogy az újhold megjelent az égen“. Főleg fontos ez a megálla
pítás a Ramadhan hónap, a böjt kezdeténél. Épen ilyen fontos, az ezt követő 
hónap a Sjawwal hó kezdetének megállapítása, ekkor végződik ugyanis a 30 
napos böjt és kezdődik az új esztendő. Ha az új hold nem látszik az égen, akkor 
a böjt kezdetétől 30 napot számítanak, addig tart ugyanis új holdtól ismét új
holdig az idő. Persze csak körülbelül. Így azután sohasem lehet pontosan előre 
megmondani, hogy melyik napon lesz újesztendő. Ez attól függ, hogy lát
ható-e az égen az újhold vagy sem. Majdnem minden évben előfordul, hogy 
Jáva különböző részein, különböző napon ünnepük az újesztendőt. Az egyik 
helyen borús az ég és az a hivatalos személyiség, legtöbbször főpap, akinek 
az újhold jelenlétét kell megállapítani, nem láthatja a Holdat. Ilyenkor jön 
a 30-ik böjtnap kiszámítása. Más helyen tiszta az ég és az újhold látható, 
tehát az újhónap, illetőleg az újesztendő első napja már beköszöntött. Mi sem 
volna könnyebb, mint a meteorológiai állomástól megkérdezni, vagy a naptár
ban megnézni, hogy mikor kezdődik az újhold. Ott percnyi, sőt másodpercnyi 
pontossággal meg lehet állapítani. Ez azonban merőben ellenkezik a vallási 
szokással, amely előírja, hogy az „újholdat látni kell“.

Jáván azonban még több másféle időszámítást is ismernek az arab—moha
medán időszámításon kívül. így pl. a javán—mohamedán időszámítást, amely 
főleg Középjáván van elterjedve. Itt az esztendő szintén 12 hónapból áll és a 
hónapok szintén 29—30 naposak, azonban a szökőévek más évekre jutnak, 
mint az arab időszámításban. Itt ugyanis a 30 éves periódus helyett egy 8 éves 
periódus van, amelyen belül a 2-ik, 4-ik és 8-ik év szökőév. Egy ilyen 8 éves 
periódust ,,windu“-nak hívnak. Minthogy az évek folyamán különbségek állnak
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elő, minden 15-ik „windu”, 
tehát minden 120 évben 
egy külön év kerül a ka
lendáriumba.

Az arab—mohamedán 
időszámításban egy hét 5 
napból áll. A javánok két
hetes számítást ismernek, 
amelyben az első hét 7 nap
ból áll, a második hét 5 
napból. Egy ilyen kéthetes 
periódust „wuku”-nak hív
nak. Az öt napból álló hét 
„a piac hét” vagy ,,passar” 
(bazár) hét. Harminc „wu- 
ku” azaz 360 nap ismét 
egy időciklust alkot, amely 
6 periódusra van osztva, 
minden periódus 5 wuku- 
ból áll.

A ,,piac”-hét 5 napját 
így hívják: 1. Pahing; 2. 
Pon; 3. Wagé; 4. Kliwon;
5. Légi. Ez az öt nap min
den indiai naptárra rá van 

nyomva és igen nagy jelentősége van a bennszülött életében. Ebből állapítja 
meg, hogy melyek a „jó” és a „rossz” napok. Ha például egy pénteki nap 
„kliwon”-ra esik, akkor az igen jó nap utazásra, de igen rossz nap valamilyen 
munka megkezdésére.

A javán földmívesnek külön naptára van. Ezt a naptárt 1855-ben a solói 
szultán állapította meg. Az év itt is 12 hónapból áll, de a hónapok nem 29 vagy 
30 napból állanak, hanem teljesen különböző a napok száma. Van hónap, amely 
nem kevesebb, mint 43 napot számlál. De vannak 24—25—27 és 41 napos 
hónapok is. Minden 4-ik évben szökőév van, ilyenkor a 8-ik hónap, amely 
rendesen 26 napos, 27 napból áll.

Talán mondanom sem kell, hogy ezt a sok különféle időszámítást csak a 
mohamedánok követik. A kínaiaknak, japániaknak megint más időszámításuk 
van. A kínaiaknak kétféle is, a régi és az új. A régi szerint az újesztendő 
január 24-re jut, az új szerint pedig január 1-re. A kínai forradalom kitörésé
nek napja — október 10. — is ünnep.

Az indiai naptár így tehát tele van különböző ünnepekkel. A keresztény 
időszámításnak az 52 vasárnapon kívül 17 hivatalos ünnepnapja van. A moha
medánok, az arab és javán időszámítás 6 ünnepet ismernek. Az új kínai idő
számítás kettőt, a régi pedig kilencet. Az izraelitáknak három hivatalos ünnep
napjuk van. Ehhez jön még Wilhelmina királynő és Juliana trónörökösnő szü
letésnapja. Legvégül még kétszer kétnapi szünet is van a tavaszi és az őszi 
lóversenyek idején. Ha jól összeszámítjuk, vagy 90 „ünnepnap” van egy eszten
dőben. Néha előfordul, hogy öt ünnepnap is esik egymás után, például moha
medán újév (2 nap), utána egy vasárnap és azután két nap karácsony.

Az európaiak, akik városokban dolgoznak, igazán nem panaszkodhatnak,

Maláj leánykák.
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hogy kevés szünet van. Persze az mégis bosszantó, hogyha az újév véletlenül 
vasárnapra esik, sőt sokan még azon is bosszankodnak, hogy husvét vasár
napja éppen vasárnapra esik. A bennszülöttek a sók ünnep közül azonban csak 
az újévet, a „taun bárut” ünneplik.

A harmincnapos böjt véget ért. Az újhold megjelent a láthatáron s missi- 
gitek, a templomok ,,harangjai“, a bőrdob megszólal. Valahol Jáva nyugati 
partjain a tenger mellett, ahol először pillantotta meg az újhoídat a főpap, 
megszólal az első bőrdob, a „bedug“. Szempillantás alatt átveszi az örömhírt 
a következő falu missigitje és így pillanatok alatt a hang sebességével száguld 
át egész Jáván a böjt végét hirdető dobszó. Tompa dübörgés száll a gyorsan 
sötétedő trópusi estébe. Egész éjjel szünet nélkül szólnak, dübörögnek a nagy 
dobok, a templomok szolgái lapos tenyérrel fáradhatatlanul verik a kifeszített 
bivalybőrt.

Egész éjjelen keresztül napfölkeltéig szól a dob.
A hívők ájtatos imára borulnak az első dobszó hallatára. A hadzsik és az 

igazán vallásos hívők tömege ünneplő díszbe öltözik és megindul a templomba 
hálát adni Allahnak. Reggelig tart a búcsújárás a templom felé. Az asszonyok 
otthon sürögnek, forognak, készítik a ünnepi lakoma sok fűszeres mártását, 
körítését, sütik az édességeket és főzik a rizst.

Hús még sehol sincs. A bivalyok, amelyeknek az ízes friss húst kell szol
gáltatniuk az ünnepi lakomához, még ott állnak a falu végén. Várják az éles 
kést, amely elmetszi a torkukat. Majd hajnalban, ha a Nap első gyenge fénye 
feltűnik az ég peremén, akkor üt az ő órájuk. Jáva ötven millió bennszülöttje 
vár az ünnepi lakomára, sok-sok tízezer bivaly vére folyik el ezen a hajnalon. 
A falu végén, vagy a piactér egyik sarkában félméteres gödröt ásnak. Ide 
csurog majd a bivalyok 
vére. A falu vénei már meg
állapodtak, hogy kik vág
ják le az állatokat. Fiatal, 
erős legények vezetik a bi
valyokat a gödör mellé, kö
téllel összekötik az állatok 
lábát, ketten-hárman le
döntik a földre, úgy hogy 
a feje keresztül feküdjön a 
gödrön. Azután a falu véne, 
ha lehet valamelyik hadzsi, 
vagy templomi funkcioná
rius, egyetlen metszéssel el
vágja a bivaly nyakát. A 
kriz, vagy a hosszú pengé
jű golok olyan éles, mint a 
borotva. Ha elfolyt az egyik 
állat vére, akkor jön az 
utána következő. Négy-öt- 
tíz-tizenöt egymás után.
Az utolsó állatot még le 
sem vágták, az első áldo
zat máris lenyúzva, felda
rabolva fekszik. Pálmale- Ünnepi zenészek.
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Zöldségárus és lacikonyha a piacon.

vélből készült gyékényre kerül a hús. Aki előre kifizette a hús árát, már viheti 
is a maga részét. A többiek, akiknek csak az utolsó percben sikerült megszerezni 
az ünnepi húsra való pénzt, csak a vásártéren vehetik meg a régóhajtott fala
tokat.

Nincs Jáván olyan bennszülött, aki ezen a napon ne enne bivalyhúst, még 
a legszegényebbnek is bőven jut mindenből. Pukkadásig eszik minden benn
szülött. A harminc napi böjttől kiéhezett, csonttá aszott bennszülöttek csak 
esznek, esznek és esznek az újév első napján. Igen sok ember hal meg ezekben 
a napokban a méréktelen evéstől.

De az ünnepség nemcsak evésből áll. A tűzijáték is az ünnepség elmarad
hatatlan kelléke. Már az éjszaka folyamán elkezdődik a tűzijáték ropogása. 
Leginkább pattogó, gépfegyvertüzhöz hasonló rakéták zajától hangos a levegő. 
A nagy félkilós, ágyúdörejt utánzó bombák csak itt-ott dörennek bele az 
éjszakába. De ez mind csak előjáték. Az igazi nagy zene-bona, a fülsiketítő 
zaj csak reggel kezdődik. Ilyenkor recseg, ropog, pattog, kattog, dübörög az 
egész falu. Mintha a világháború pergőtüze elevenedne meg, olyan zajos és 
puskaporos a levegő.

A bennszülöttek — férfiak, nők, gyerekek egyaránt — ünneplő díszt ölte
nek. A kora reggeli ünnepi lakomától domborodik már a kis kölykök hasa, sze
mükben a jóllakottság boldog érzése. A férfiak méltóságteljesen pöfékelnek és 
élvezik a lakoma kellemes ízét. Az asszonyok kissé félszegen mozognak az 
ünnepi díszben. Uj rajtuk a szárung, új a kebája is, meg a fejkendő. Akinek van, 
az teli aggatja magát ékszerrel. És melyik asszonynak nincs legalább egy pár 
rézgyűrűje, nyaklánca vagy karperecé? De nemcsak rézből való ékszert látni, 
hanem aranyékességeket is. Az ember elcsodálkozva látja, hogy egyszerre min
den bennszülött nőn ékszer csillog. Egész évben nem látni rajta semmi díszt, 
de most vastag arany karperecét és csillogó melltűt hord. A férfiak zsebéből
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óralánc csüng és feleslegesen sokszor nézegetik az órájukat. Hiába nézegetik,, 
az óra úgy sem jár, rég elromlott már. De minek is néznék? Egy pillantás az 
égre megmondja nekik pontosan, hogy hányra jár az idő. De meg azután semmi 
sürgős dolguk sincsen. Ünnep van, az év egyetlen nagy, igazi ünnepe. Ez az 
ünnep csalta elő az ékszereket, az aranyakat, az óraláncot, a szép ruhákat, mint 
valami bűvös varázsló. Vájjon honnan csalta elő? A szekrényből? Nem lehet, 
hiszen a bennszülöttnek nincs szekrénye. A ládából? Az sem lehet, mert a 
bennszülöttnek nincs ládája. Bizony elég prózai hely az, ahonnan ez a sok kincs 
előkerül, ügy hívják, hogy „zálogház“. Jáva sok-sok ezer zálogháza az újévre 
jóformán kiürül. Minden bennszülött erre a napra gyűjti a pénzét, erre a napra 
csinál adósságot, erre a napra szerzi meg a szükséges összeget, ha kell, lopás
sal is. Kiváltja zálogba tett ruháit, ékszereit és felölti magára az újesztendő első 
és második napján. A harmadik napon azonban már megy is minden vissza a 
zálogházba, hogy ott aludja álmát a következő újesztendőig a sok-sok karperec, 
nyaklánc, fülbevaló, melltű, óra, gyűrű és óralánc, de a sok szép batikolt 
szárung is, meg a kabát, de még a nők kebájája és papucsa is. Az újév első 
napján azonban körülhordozza minden vagyonát a bennszülött.

A rokoni,, baráti látogatásoknak se vége, se hossza. Felkerekedik az egész 
család, férfi, asszony, gyerek mind és gyalog, kocsin, motoron, autón vagy 
autóbuszon ide-oda utazgat mindenki. Egész Jáva künn van ezeken a napokon 
az országúton. Holtrafáradt nők, még fáradtak visító gyerekek, izzadó apák 
baktatnak az úton, szoronganak a vonaton.

Persze mindenhol kell enni is egy kicsit, kora reggeltől napszálltáig. 
Otthon újra kell enni az ünnepi lakomából. És így telik el a két nap. Sok tűzi
játékkal, sok étellel, sok ide-oda mászkálással és természetesen minden kész
pénz elfogyasztásával.

Ez az egy ünnep a bennszülött életének legragyogóbb fénypontja.

ASBRAZILIAI m é r g e s k í g y ó  f a r m

Irta Péchy-Horváth Rezső.
/

Brazília egyik déli államának, Sao Paulónak fővárosa, Sao Paulo mel
lett, a Pinheiros nevű külvárosban áll az Institute Butantan, a földkerekség 
egyetlen mérgeskígyó farmja. Remek növényzet fogja körül a dombot, amelyen 
az intézet épületei és pavillonjai állnak s az egész külső kép olyan, mintha va
lamelyik brazíliai kávékirály nyári palotája volna. Gyönyörű trópusi táj terül 
el köröskörül, meseszép óriáspálmák, banánfák, araukáriák és a délszak egyéb 
csodás, nagyvirágú faóriásai virulnak az intézet körül abban a gondozott, park
szerű erdőségben, amely Butantant körülveszi és egyúttal nyilvános parkul 
is szolgál.

Ezt a nagyszabású egészségügyi intézményt maga a brazíliai állam léte
sítette 1900-ban, hogy ennek a buja vegetációjú, szépséges földrésznek talán:
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legnagyobb átkával, a mérgeskígyók pusztításával meg lehessen birkózni. 
Butantanban, ebben a szertherapikus intézetben termelik azt a szérumot, ame
lyet a kígyómarás ellen mindenfelé alkalmaznak. Braziliának nagy gondot 
okoztak azelőtt a mérgeskígyók harapásai, mert évente átlag húszezer embert 
marnak meg a kígyók, amelyeknek itt huszonnyolc fajtája él és ezek közül sok
nak harapása még csak a közelmúltban is egyet jelentett a biztos halállal. Az 
intézet működése óta azonban már csak két százalék végződik halállal, az is 
legtöbbnyire az elkésett jelentkezés következtében.

Az intézet kertjében — amely a telepnek legérdekesebb és leglátványo
sabb része — állandóan kétezer mérgeskígyó él. Sok csörgőkígyó, korallvipe- 
rák, jararacák, urutu-k és még számos társaik, még pedig teljesen szabadon: 
tágas, nagy, füves udvarokon, ahol sok-sok gömbalakú, kupolaszerű, kis nyí
lásokkal ellátott, alacsony kőház áll szétszórtan. Ezek a kígyók lakásai. Kihe
vernek a pázsitra is, sütkérezni a trópusi napsütésben, sőt hatalmas csimbó- 
kokban, százszámra csüngenek le a fákról is. Megszökni nem tudnak, mert az 
egyes udvarokat betonfal és vízzel telt árok veszi körül. Az udvarokon azonban 
teljes szabadsággal mozoghatnak. A nem mérges kígyók számára egy közös 
udvar van, a mérgeskígyók számára pedig három udvar, ahol a három nagy, 
legveszedelmesebb kígyófajta tagjait elkülönítve tartják. Ez azért szükséges, 
mert némelyik fajta megtámadja és felfalja az idegen fajtabélit.

A kígyóudvarokat a közönség bizonyos meghatározott időben megtekint
heti. Ilyenkor az érdeklődőket bebocsátják az udvarok mellett elvezető sétá
nyokra, amelyeket vizesárok, magas betonfal és vasrácsos kerítés választ el a 
gyepes térségen lustálkodó, ide-oda kúszó, tekergőző, félelmetes bestiáktól, 
amelyek között jól megtermett, két-három méteres példányok sem ritkák. A 
személyzet tagjai közül pedig mindig akad egynéhány, aki némi jutalom remé
nyében a kígyók közé megy, kampós botjával a levegőbe emel egy-egy nagyobb

A mérgeskígyó farm kertje.



301

példányt és aztán különféle mutatványokat végez vele. A jámbor, laikus néző
nek bizony „égnek mered a hajaszála” az ilyen látványra, pedig nincs mitől 
félni. A mérgeskígyók így, fogságban és jól tápláltan, igen szelídek és ártalmat
lanok. De bármilyen bizonyos legyen is ebben az illető szolgaféle, biztonság 
okából jó vastag bőrlábszárvédőt húz a lábára, mert hát sohasem lehet tudni. . . 
az ördög végtére is sohasem alszik . . .  az állat kiszámíthatatlan!

Amikor kiveszik belőlük a mérget, mindig jelen van egy orvos vagy ve
gyész, egy laboráns és néhány ápoló, rendszerint négerek. Mindegyik néger 
hosszú rudat hoz magával, amelynek végére bőrből készült hurkot erősítenek. 
A fickók egy kicsit eveznek a fűben a rudakkal s máris ott van a hurokban egy 
jararaca, egy urutu, egy csörgőkígyó vagy korallvipera. Ezek között vannak 
kétméteres, sőt még nagyobb példányok is. A négerek villámgyorsan torkon- 
ragadják az állatot, felrántják a száját s aztán az orvos addig kapargálja és 
nyomkodja egy pinzettával a méregmirigyeket, míg a sárgás méreg kicsordul 
s egy kis csészében felfogják. A mérget először a laboratóriumba viszik, ahol 
egy kicsit preparálják. Csak azután fecskendezik a lovakba, amelyeknek véré
ből előállítják a szérumot. A mérget megfelelő hőfoknál kristályosítják és kilenc 
százalékos konyhasóoldattal és glicerinnel felhígítják s ezt fecskendezik be a 
lovakba. Később aztán az adagot a halálos adagnak sokszorosára fokozzák 
lassankint, a lovakat megcsapolják és vérükből megfelelő eljárás után elkészítik 
az immunsavót, ennek az országnak egyik legnagyobb áldását. Szomorú lát
ványt nyújtanak ezek a szegény megmérgezett lovak. Persze nem drága hátas
lovak, hanem nyomorult, kiselejtezett állatok. Mindegyiknek láza van és a hideg 
rázza őket. Ha valaki belép közéjük, szívszaggató nyerítésben törnek ki és 
megfordulnak utána. Csodálkozó rémület van a szemükben. Néha egy-egy meg
őrül közülük, táncolni kezdenek, forognak, felugrálnak a levegőbe, aztán a 
hátsó lábaikon körben forognak. Lasszóval kell lefogni őket . . .

A kígyófarm néhány veszedelmes lakója.
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A kígyóméreg gyűjtése aszerint történik, milyen fajta kígyó harapása ellen 
kell gyógysavót készíteni. A kígyókat faj szerint összefogdossák, méregzacs
kójuk mérgét üvegtálba nyomják, sokszor csak puszta kézzel, de persze a szük
séges óvatosság szemelőtt tartásával.

Egyes fajtákat kis pányvával fognak ki társaik közül, hogy mérget ve
gyenek tőlük. A fejénél elfogott kígyót most a farkánál fogva kinyújtják, mi
közben egy vegyész szélesszájú üveget tart a szája elé. A már amúgy is izga
tott kígyó dühösen harap bele az üvegbe, mire nyomban kiömlik a halálos mé
reg: valami színtelen, vagy tejszerű, némelyik fajtánál pedig sárgás folyadék, 
amely pontosan belecsepeg az üvegbe. Majd a laboránsok rendkívül ügyesség
gel kipréselik a kígyó szájából a méreg utolsó cseppjeit is.

A mérgétől megfosztott kígyót a méregfejtés után visszadobják régebbi 
helyére és attól kezdve hónapokig nem táplálják. Négyhetenkint, amikorra ismét 
elég méreg gyűlt össze, a méreg levezetése újra megtörténik.

Rendkívül érdekes az a mód, amellyel a Butantan intézet a mérgeskígyók 
beszerzéséről gondoskodik.

Az intézet létesítése óta állandóan azt szorgalmazzák, hogy a lakosság ele
venen ejtse fogságba a veszedelmes mérgeskígyókat és így küldje be Sao Pau- 
lóba. Mivel a szérum áldásos hatását Brazíliában a legutolsó indián napszámos 
is ismeri, a propaganda óriási sikerrel járt, amit alátámasztott az a rendszer is, 
amellyel az eleven kígyók beküldőit jutalmazzák. Az intézet ugyanis minden 
kígyóért pénz helyett immunsóval fizet s mivel Braziliában minden háznál a 
szérum fontosabb a falat kenyérnél, a lakosság az intézetet állandóan ellátja 
eleven kígyókkal. Az alapítás évében csak 64 darab kígyót kapott az intézet, 
de tíz évvel később már 2710 darabot, 1932-ben pedig már nem kevesebb, mint 
21.463 darab eleven mérgeskígyót!

A kígyók ára a következő: minden élve beérkezett három darab mérges
kígyó után tíz köbcentiméter immunsavó jár a beküldőnek, hat kígyó után pe
dig egy ingyen fecskendő is jár a gyógyszérumon felül. Miután aratás idején 
igen sok mérgeskígyó van a brazíliai ültetvényeken, a küldemények túlnyomó 
része ebben az időtájban érkezik és ezeknek fele mindig csörgőkígyó, ami azért 
iontos, mert ennek a kígyófajtának mérge ötszörié erősebb más mérgeskígyók 
mérgénél.

A kígyók összefogdosására maga az intézet küld szét a földmíveseknek 
— írásos utasítások kíséretében — elmés szerkezetű ládákat, amelyekkel a ve
szedelmes hüllőket minden veszély nélkül foglyul lehet ejteni. Ezek a ládák az 
intézetnek meg vannak címezve, tehát a kígyót csak meg kell bele fogni, a láda 
tetejét visszaerősíteni, aztán a legközelebbi postahivatalba vagy vasútállomásra 
elvinni, ahonnan díjmentesen továbbítják Butantanba. A kígyók szállítását 
ugyanis azzal könnyíti meg az állam, hogy az intézetnek szóló ládákat a vasút- 
és hajóstársaságok ingyen kötelesek szállítani, nemcsak kígyóval terhelten, 
hanem üresen is, az intézetből az ültetvényekre. Mondani sem kell talán, hogy 
az ilyen sziszegő tartalmat rejtegető ládikák a postai és vasúti alkalmazottak 
részéről mindvégig megkülönböztetett figyelemnek örvendenek.

A ládikák mellett az intézet érdekes, praktikus pányvákat is osztogat kígyó
fogásra. Ezeken a lasszókon — amelyek korbácshoz hasonló eszközök — olyan 
bőrhurok van, amelyet a kígyó feje felett rögtön össze lehet húzni és ezzel a 
hüllőt máris sikerült ártalmatlanná tenni. A gyakorlottabb bennszülöttek azon
ban sokkal egyszerűbb módon, egy közönséges bottal is, amelynek végére be
görbített vastag sodronyt erősítettek, tudnak mérgeskígyót fogni. A kampóval
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bármelyik pihenő vagy kúszó kígyót teste közepénél fogva fel lehet emelni, 
úgy hogy a feje és a farka lecsüngjön. Ilyen állapotban a kígyó, mert nem tud 
testének hátsó részére támaszkodni, teljesen tehetetlen.

A Butantan intézetből naponta sok száz láda kígyómarás elleni szérumot 
küldenek szét Brazília minden részébe és külföldre is. A tudományos búvárko
dásnak és a komoly orvosi eredményeknek ez a csendes, elrejtett helye, amelyet 
megkímél a nagyváros dübörgő zaja, így tehát a napnak minden percében az 
emberiség hasznára munkálkodik és működése a szó igaz értelmében a leg
nagyobb mértékben áldásos és hasznos. Áldásos abban az országban, ahol a 
természet mintha csak ellensúlyozni akarná az álomszép trópusi vegetációt 
annyi sok ártó féreggel, mérgeskígyók, mérgespókok, veszedelmes óriáshan
gyák, a sárgaláz és mocsárláz mindenféle nemét terjesztő szúnyogok és más 
rovarok kifogyhatatlan millióival, amelyek irtózatos átkai ennek a paradicsomi 
földnek. És ahol azelőtt, de az ország legnagyobb részében még ma is, a gya
kori kígyómarásokat házilag kezelték, vagy mindenféle kuruzslókkal ,,kezeltet
ték” : a pácienssel nagymennyiségű erős pálinkát itattak, a sebet pedig kiégették. 
Ilyen kezdetleges, ósdi „kezelés” mellett természetesen az esetek túlnyomó szá
zaléka halállal végződött.

A Butantan intézet, amely az egész földkerekségen egyedülálló intézmény, 
érdekes laboratóriumával és múzeumával, nemkülönben kígyóudvarával nagy 
élmény a messze földről odavetődött idegennek, aki büszkén állapíthatja meg, 
hogy az emberi ész és tudomány ezúttal nem a rombolás és pusztítás terén 
művelt világraszóló nagy dolgot, hanem a haladás, az egész emberiség jóvolta 
érdekében. Nekünk, magyaroknak, még külön büszkeség is ez a telep, mert 
annak egyik nagytudású, világszerte megbecsült vezetője magyar ember: Klo- 
busitzky Dezső dr., volt pécsi orvos, egész Délamerikában elismert orvosi szak- 
tekintély. Megint egy nagy tudós, egy hős, akit a mi kicsiny és szegény orszá
gunk adott a gazdag, hatalmas birodalomnak.

A SZOVJETUNIÓ SA R K V ID É K I TE R Ü L E T E IN E K  
G AZDASÁG I K IH A SZN Á LÁ SA .

H. P. Smolka adatai alapján írta P. /.

A szovjet kormányzat gazdasági erőfeszítései, a különféle ötéves tervek, 
a hatalmas birodalom egyetlen erőforrását sem akarják parlagon hevertetni. 
Az arktikus vidékeket régebben csak tudományos kutatók, prémvadászok és 
törvényszegők keresték fel rövid időre, most azonban állandó települések, a 
természeti kincsek rendszeres kihasználása, részben feldolgozása és elszállítása 
az orosz Arktisz Intézet vezetése alatt működő kutató és telepítő szervezet fel
adata. A bizottság feje Schmidt professzor, a kiváló sarkkutató. Ő hívta meg 
az arktikus Oroszország fejlődésének tanulmányozására az Angliában élő bécsi
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származású H. P. Smolka-1. Smolka az angol Királyi Földrajzi Társaságban 
tartott beszámolót tapasztalatairól és ennek szövege a társaság hivatalos folyó
iratában meg is jelent. Innen vesszük Smolka előadásának rövidített ismer
tetését.

Smolka 1936 nyarán Moszkvától Krasznojarszkig a transszibíriai vasúton 
utazott, innen repülőgépen ment a Jenyiszej partján épült Port Igarkába, majd 
a Tajmir félszigeten keresztül az Anabár és Chatanga torkolata közt fekvő 
Nordvikba, azután Norilszkba és kikötőjébe, Dugyinkába. Itt angol szállító
hajóra szállt, s a Dickson szigetre utazott. Megtekintette a meteorológiai, rádió 
és szénfelvevő állomás berendezését és a Jermak nevű jégtörőn rövid kirándu
lást tett kelet felé, a Vilkitszki szorosban. Majd egy bakui petróleum tankhajón 
a Novája Zernlya két szigete között átvezető útvonalon Murmanszk európai
orosz kikötőbe jutott, s innen a „Poláris nyíl” nevű expresszvonat röpítette 
Leningrádba. Moszkván keresztül tért aztán vissza Londonba.

A szovjet jövedelmezővé akarja tenni, gazdaságilag kiaknázni arktikus 
vidékeit. A cél elérése elsősorban a termelt anyagok elszállításának és a mun
kás népesség élelmiszerellátásának biztos, gyors megszervezésén, másodsorban 
az arktikus élethez szokott bennszülött lakosság munkába törésén múlik.

A közlekedésnek kétféle útját építik ki: a légit és a vízit, mert vasút és 
közút létesítése az év nagy részében fagyott, nyáron pedig mocsaras tundrákon 
csaknem leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik.

A rendszeres légijáratokat a transszibíriai vasút állomásai és az északi 
telepek közt már 1932 óta tartják fenn és fokozatosan sűrítik. A repülőgépek 
a nagy folyók vonalát követik; kizárólag hidroplánok bonyolítják le a forgal
mat, hiszen a repülőterek építése is lehetetlen, a kényszerleszállás pedig a lakat
lan, mocsaras erdő- és tundravidéken csaknem a biztos halált jelentené. Az Ob 
és Irtis folyását követő repülőjáratok kiindulópontja Omszk, a Jenyiszejé Krasz- 
nojarszk, a Lénáé Irkutszk és Jakutszk. A hidroplánok úszótestekkel és sítalpak
kal vannak fölszerelve, utasokat és terhet egyaránt szállítanak. Ezért berendezé
sük kényelmetlen, még rendes ülések sincsenek a gépekben, az utasok málha
csomókon helyezkednek el, ahogy éppen tudnak. A közbeeső állomásokon azon
ban jól berendezett szállók és étkezők nyújtanak kellő pihenést. A menetrendet 
nem tarthatják be pontosan, mert a gyakori sűrű köd miatt olykor el kell ha
lasztani az indulást, vagy útközben kénytelen a pilóta leereszkedni a folyó vi
zére és ott várni meg az idő kedvezőre fordulását.

Más célokat szolgálnak azok a repülőgépek, amelyek a tengerparton állo
másoznak és a hajózás szolgálatában állanak. Ezek az útmutatók. Naponta 
berepülik a rájukbízott területeket, térképezik az úszó jég helyzetét és vonu
lásának irányát, fölfogják a meteorológiai állomások időjárásjelentését és ész
leleteiket ejtőernyő segítségével juttatják el a Jeges tengeren haladó hajókra, 
sőt szükség esetén élelemmel vagy más szükséges dologgal is ellátják őket. 
Mindezek a rendszeresített légügyi intézmények csak előkészítői a hosszújáratú 
légi utaknak. Az oroszok remélik, hogy az Európából Keletázsiába és innen 
Északamerikába közlekedő rendszeres légijáratok rövidesen az orosz Arktiszon, 
vagy egyenesen a Sarkon át veszik majd útjukat.

A hajóközlekedés az Északi Jeges tengeren és a folyókon is csak a rövid 
nyári hónapokban lehetséges. Az északkeleti átjáró azonban ma már nem az a 
titokzatos, félelmes és bizonytalan, halálos veszedelmet rejtegető jégvilág, mint 
századokon át volt, hanem rendes kereskedelmi útvonal. 1936 nyarán már 14 
egységből álló teherhajóraj tette meg az utat oda-vissza Vladivosztok és a



313

murman partok között és 45 hajó szállította Északszibíria tajgáinak hatalmas 
fenyőtörzseit Európa kikötőibe. A tehergőzösök csoportosan járnak egy-egy 
jégtörő vezetésével. A tengerparton és szigeteken berendezett meteorológiai 
állomások önfeláldozó munkát végző megfigyelői pedig rádión és repülőgépek 
segítségével értesítik őket az időjárás és jégvonulás várható fejlődéséről. A 
hajók így még a ködös időben is megtalálják a jég közt az átjárókat, rengeteg 
tapogatódzást, bolyongást takarítanak meg, útjuk aránylag gyors és biztos. 
A már kiöregedett jégtörők helyébe újakat készülnek üzembe helyezni; a most 
szolgálatot teljesítő négy jégtörő csak 25 napra tud elegendő üzemanyagot 
tárolni, s azután kénytelen valamelyik szénkikötőbe befutni. Az új jégtörőket 
és teherhajókat nagyobb üzemanyagtárolásra rendezik be, sőt felderítő repülő
gépeket is vihetnek majd magukkal.

A tengeri hajók mélyen behatolnak a folyók széles torkolataiba. A Jenyi- 
szejen pl. Port Igarkáig jöhetnek föl, 640 km-nyire a nyílt tengertől. Olyan 
távolság ez, mintha az Elbén Hamburgtól Csehországig felhajózhatnának. A 
folyó Igarkánál 8 km széles és olyan mély, hogy egyik védett mellékágában 
egyszerre kényelmesen horgonyozhat akár ötven tengeri hajó is. A régi, fából 
készült rakpartokat itt 1936-ban a legerősebb jégnyomásnak is ellenálló beton 
kikötőfalakkar cserélték ki. A folyók erősen elfajult, zátonyos medrében rév
kalauzok kormányozzák a hajókat, de még ezek is csak nappal mernek az útnak 
nekiindulni.

A szibíriai arktikus világ legnagyobb városa Igarka, a Jenyiszej mellett, az 
északi szélesség 67° 27’-én, 1936-ban 14.000 lakója volt, köztük 2000 gyermek. 
A város élete alig különbözik a szovjet többi, új alapítású városaiétól. Az épü
letek teljesen fából készültek, Smolkát a tiroli és svejci faházakra emlékeztették. 
Vannak egy-, sőt kétemeletesek is. Aránylag jól szigetelve a hideg ellen, a lehető 
legnagyobb kényelmet nyújtják, amit ezen a magas szélességen elképzelhetünk. 
A legnagyobb nehézséget a házak alapozása okozza. A kb. 20 m vastagságban 
állandóan fagyott talajnak felső, 2—3 m-es rétege olvad csak fel a két nyári 
meleg hónapban. A csapadék az alsó fagyott rétegbe nem tud leszivárogni, azért 
az egész latyakos, vastag sár formájában borítja a felszínt. Ilyen kevéssé állé- 
kony talajon csakhamar elferdülnek, összedűlnek a kellőleg meg nem alapozott 
házak. Most a soha fel nem engedő fagyott rétegen szokták elhelyezni az alapot, 
a padozat és a föld között pedig szabad légteret hagynak. A házak így a 
cölöpépítményekre emlékeztetnek. Az útépítés is lehetetlen ilyen talajon, ezért 
Igarka utcái fapadlóval vannak burkolva. Hatalmas gerendákat fektetnek le, 
közeiket fűrészporral töltik ki, és keresztben vastag, elég simára ácsolt desz
kákat szögeinek. Ezen a hatalmas parkettán újabban már nemcsak gyalogosok, 
hanem kocsik, gépkocsik, kerékpárok és szállítócsillék is közlekednek. A város 
lakói télen-nyáron dolgoznak, csak akkor pihennek meg, ha a hőmérő —65 
C°-nál alább száll. Ez azonban elég ritka. A kb. —35°-os hidegekben pedig 
nemcsak itt, de még Oroszország déli vidékein is rendes élet folyik. Nyáron a 
kikötő, télen a fafeldolgozó telepek elég munkát adnak. 1936-ban félmillió 
hatalmas fatörzset hajóztak be Igarkában. Ha ezeket a fákat egy Londontól 
Bagdadig vezető egyenes út két oldalán elültették volna, végig árnyékban jár
hatna köztük a vándor. És mégis mindössze 1%-a ez annak a famennyiségnek, 
amelyet évente ki lehet termelni, anélkül, hogy Szibíria arktikus erdeinek állo
mánya csökkennék, mert számítások szerint az évi utánpótlás eléri az 50 millió 
darabot. A feldolgozás a legújabb rendszerű fűrészmalmókban történik. Svéd
ország szállította ezeket a berendezéseket és svédek tanították be a kezelő sze-
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mélyzetet is egy Arkhangyeljszkben működő központban. Ma már egyetlen svéd 
mérnök és előmunkás sem tartózkodik Északoroszországban. A munkát rész
ben szabad, részben fegyencmunkások végzik és árujuk olcsóbb, tehát kapó- 
sabb, mint Canada és Finnország fája. Az Igarkában élő 4000 fegyenc régeb
ben gazdag, az északi területeken lakó paraszt volt és azért bűnhődik, mert 
vonakodott gazdaságát a kollektív termelés szolgálatába állítani. Helyzetük 
nem a legrosszabb. Őreik nincsenek, mert hova és hogyan is szökhetnének? 
Észak felé a Jeges tenger, délnek a tajga állják útjukat, a legközelebbi vasút
állomás pedig 2400 kilométer távolságra van tőlük. Családjukkal együtt ugyan
úgy élnek, ugyanolyan fizetést kapnak, mint a szabad munkások, gyermekeik 
együtt tanulnak amazokéval és 18 éves korukban politikai önállóságot nyer
nek. A szórakozás és társasélet klubokban, táncünnepélyeken, sportversenyek 
keretében bonyolódik le, moszkvai és más vándorszínész társulatok vendég- 
szereplése, állandó mozgóképszínház áll rendelkezésükre.

Egyhangú és küzdelmes ez az élet, Norilszkban. Ez a szénbánya telep a 
Jenyiszejtől keletre fekszik, kikötője Dugyinka 200 km-rel északra Igarkától. 
Mégis manapság még több mint 2000 km-t kell najókázni annak, aki Igarká- 
ból Norilszkba akar jutni. A Jenyiszejen lefelé a Kara tengeren, Pjaszina folyón 
és tavon, végül a Norilka folyón kell felhajóznia és ezt az utat csak egyszer, 
július és augusztus folyamán teheti meg. Télen csak rénszarvas- vagy kutya
fogatú szánokkal lehet megközelíteni. Minthogy ezen a két körülményes úton 
a szén és nikkelére is csak nehezen szállítható, megkezdték egy vasútvonal épí
tését Dugyinkába, mert ez a kikötőváros mindössze 120 km-nyire van tőle lég
vonalban. Norilszk irigylésre nem méltó lakói igen nagymultú társaság: van 
köztük gyilkos, rabló, tolvaj, csaló, de csak három politikai vétség miatt elítélt 
fegyenc. Smolka látogatása idején száz női fogoly, — szintén a legaljasabb 
söpredék — érkezett oda, hogy a háztartási és egyéb könnyű munkák vezeté
sét átvegye. A fegyencek az újonnan felfedezett, a szovjetre nézve igen értékes 
nikkel- és a régebbi szénbányákban dolgoznak. A szén a felszínhez közel, vé
kony fagyott réteg alatt könnyen kiaknázható, csak az állandó jégkérget kell 
folytonosan lefeszegetni a szénről, még a bányában is. A szén a Dickson szige
ten felállított nagy szénállomásra kerül és a Jeges tengeren közlekedő hajókat 
látja el üzemanyaggal.

A legfiatalabb város az Orosz Sarkvidék területén Nordvik. A Chatanga 
folyó torkolatában körülbelül ott fekszik, ahol a honkongi délkört a Grönland 
derekán áthaladó szélességi kör metszi, jóval felül az északi szélesség 70°-án. 
1936 nyarán öt hajó indult el Arknangyeljszkből fedélzeten 600 emberrel, csak 
felállításra váró, kész házakkal, bútorral, élelemmel, bányászati eszközökkel, 
rádió- és kórházfelszereléssel, szóval mindennel, amire egy egészen friss, új 
településnek szüksége lehet. Nordvik környékén szén és igen nagy mennyiségű 
só található. Az új városkának az a rendeltetése, hogy Szibíria északi részét 
sóval lássa el, mert ez a nélkülözhetetlen anyag eddig a Fekete tengerről Európa 
körülhajózása után érkezett ide. Nagyon meg fogja könnyíteni és olcsóbbá teszi 
majd az itt termelt só a keletszibíriai vizeken fogott nagy haltömegek konzer
válását.

Az ismertetett három városkán kívül még számos hasonló bánya-, faki
termelő és feldolgozó, kikötő telep, sok rádió és meteorológiai megfigyelő állo
máson dolgoznak a szovjet fanatikus munka- és termelésőrületének napszámo
sai. Legnagyobb nehézség a munkástömeg élelmezése, mert a délről származó 
emberek természete megkívánja a vegyes, friss főzelékkel, gyümölccsel, tészta-
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félékkel váltakozó étrendet. Ezeket az árukat nagy mennyiségben csak a folyó
kon és a Jeges tengeren közlekedő hajók szállíthatják, a víz partjára pedig a 
transszibíriai vasúton kell eljutniok. Ezt a vasutat azonban a távolkeletre irá
nyuló katonai szállítmányok úgy igénybe veszik, hogy csak a legnagyobb ne
hézségek árán vállalhat egyéb szállítmányokat is. Pedig az arktikus vidék 
élelmiszerellátása igen gyors fuvarozást követel. Amire az új termés beérik, 
a főzelék, gyümölcs, gabona hajóra kerül, addig már beállhat a kora őszi fagy 
és a szállítmány ott pusztul el a jégbeszorult hajók üregeiben. Ezen a bajon 
kétféle módon igyekeznek segíteni: 1. olyan lég- és fagymentes tartályoknak 
készítésével kísérleteznek, amelyek teljes épségben, frissen őrzik meg a termé
nyeket egy évnél hosszabb ideig, hogy így a tavasszal induló hajók az előző 
évi termést szállíthassák a messzi északra; 2. a termelés határát ki akarják 
tolni észak felé, lehetőleg a sarkkörön belül is termeszteni az ott szükséges vete- 
ményeket. Az utóbbi kísérletek a Leningrádban működő tudományos magneme
sítő és kísérletező arktikus mezőgazdasági intézet irányításával folynak. 
Egyik kísérleti telepüket Igarkában látogatta meg Smolka. Ezen a csaknem 
68°-os szélességen retek, kelkáposzta, burgonya, hagyma még a szabadban 
is megterem, ha kellően előkészített talajba alkalmas időben ültetik ki a palán
tákat. A melegházakból paradicsom, uborka, spárga is került piacra, sikerrel 
kecsegtetnek az eper- és almatermeléssel végzett kísérletek is. Egy különleges 
zabfajta 30%-os termést hoz. A melegházak a földbe süllyesztve igen jó hőszi
getelő anyagból készülnek, villanyfütésük van és a növények fejlődéséhez szük
séges fényt 300 gyertyafényü, óriási villanykörték szolgáltatják. A kísérleti 
telep istállóiban 350 szarvasmarha, 200 sertés, 250 házinyúl és 100 lóból álló 
állatállomány járul hozzá a friss élelmiszerkészletekhez. Természetes, hogy a 
magas északon termelt növényi eledel rendkívül sok vesződséget és pénzt emészt 
fel. Az a kérdés, hogy megéri-e a fáradtságot? Egyelőre feltétlenül érdemes a 
kísérletekkel foglalkozni, mert a szállított élelmiszer még sokkal drágább és a 
szállítás egészen bizonytalan. Remélik, hogy az élelmezés okozta nehézségek
nek néhány évtized múlva végük szakad, ha sikerül az ehhez az arktikus ég
hajlathoz szokott, hal- és hústáplálékkal megelégedő bennszülötteket a mun
kába beletörni és annyira ránevelni, hogy a kitermelést maguk végezzék. 
Első években összegyűjtötték a tehetséges és tanulékony gyermekeket és 
ifjakat, elvitték őket távol oroszországi nevelőintézetekbe. Csakhamar kitűnt, 
hogy ez a módszer nem válik be, mert a fertőzött városi levegőhöz és főtt 
ételhez nem szokott gyermekek semmi ellenálló képességet nem tanúsítottak a 
betegségekkel szemben, így nagy részük elpusztult. Most már a nagyobb ark
tikus központokban nevelik őket és a szülőket különféle jutalmakkal csábítják 
gyermekeik iskoláztatására.

A maga módján elég sokat tesz a szovjet a bennszülöttek civilizálása érde
kében, igyekszik testi, vagyoni állapotukat feljavítani, szellemüket fejleszteni. 
De minden jótettük, áldozatuk mögött ott van az önzés, ha majd eléggé kine
velődtek, igába hajtja, kihasználja erejüket, mert tanaikból és módszereikből 
hiányzik a legfontosabb alapelv: az emberszeretet.
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IRODALOM .

Juhász Vilmos: T ibet. 264 oldal, képekkel és térképvázlatokkal. 4°. — 
Athenaeum kiadás, Budapest, 1937.

Az Athenaeum földrajzi sorozatának legjobb, leghasználhatóbb művei 
közé tartoznak Juhász Vilmos művei. „A Földgömb”, illetőleg a „Földrajzi 
Közlemények” annakidején ismertette a sorozat egymásután megjelent köteteit 
és tárgyilagosan rámutatott egyes művek — pl. Emil Ludwignak a Nílusról írt 
munkái — fogyatékosságaira és felületességeire földrajzi szempontból. A soro
zat ugyan népszerű s nem szakirodalmat kíván adni, de a népszerű földrajzi, 
néprajzi stb. munkák esetében is nagyon lényeges követelmény, hogy a tudo
mányos kritikát elbírják, mert a nagyközönség széles rétegeinek kezébe csak 
megbízható, helytálló adatokat, ismertetéseket lenne szabad adni. Ilyenek töb
bek közt Juhász Vilmos könyvei. Ez annál többet jelent, mert írójuk — a soro
zat legtöbb művének szerzőjétől eltérően — személyesen nem utazta be a köny
veiben ismertetett országokat, hanem egyedül tudományos és irodalmi források 
alapján dolgozik. De széleskörű felkészültsége, helyes ítélőképessége és jó kri
tikai érzéke lehetővé teszik, hogy a rendelkezésére álló hatalmas anyagot vilá
gosan áttekintse, összhangba hozza és a lényegeset összesűrítse írásában. írói 
készsége és világszemlélete mindehhez színt és ízt ád, úgyhogy jelen munkája, 
a „Tibet” is igen élvezetes olvasmány s egyben megbízható ismertetése a világ 
egyik legrejtelmesebb országának.

Kellő megvilágítással helyezi el Tibetet az ázsiai környezetben, úgy föld
rajzi, mint néprajzi vagy történelmi szempontból; ismerteti a felfedezők és 
utazók küzdelmes igyekezeteit Tibet feltárására; közelhozza a tibeti buddhiz
mus, a lámaizmus bonyolult világát és eszmekörét a nyugati olvasóhoz; meg
mutatja Tibet fontos szerepét korunk nagy politikai és geopolitikai alakulásai
ban; leírja az angol, orosz és kínai érdekek mérkőzését Tibetben; aztán rész
letesen ismerteti az országot, népességét, életét, a híres „szentvárosokat”, magát 
a titokzaos Lhászát, a Dalai Láma egyházát, a kolostorok sajátos világát, mind
azt, amit valóban érdemes Tibetről megtudnunk.

A sok érték mellett megbocsátható egy-két jelentéktelenebb tévedése, pl. 
a 45. oldalon található megállapítás, hogy ,,... az angolok délnyugati Tibet egy 
részét, Ladakot, már 1842-ben Kásmirhoz csatolták”. A tény az, hogy Ladákhot 
(ez a szó helyes kiejtése) nem az angolok, hanem az angoloktól akkor még 
teljesen független Dzsammu indiai állam fejedelme, illetve ennek jeles hadvezére, 
Zórávar Szingh foglalta el 1842-ben, s a terület csak sokkal később került k ö z 
ve te t t  brit ellenőrzés alá, amikor „Dzsammu és Kasmír” állam is a britindiai 
impérium hűbéresévé lett. Kár az is, hogy az exotikus nevek írása nem mindig 
helyes a könyvben, pl. a föntebb említett Ládák L adákh  helyett, vagy Kásmir 
és Himalája a helyes K a sm ír  és H imalaja, stb. helyett. Hiánya a könyvnek, hogy 
nem járul hozzá nagyalakú, jól áttekinthető térkép, bár egyébként jó térkép- 
vázlatokat ád a szöveg közt és a képanyaga is jó.

Ismételjük, Juhász Vilmos műve, ami a leglényegesebb szempontokat illeti, 
valóban igen kitűnő, igazán hasznos szolgálatot tehet a népszerű ismeretter
jesztés terén. B a k ta y  Ervin dr.

Richard E. Byrd: M it F lugzeug , Schlitten und Sch lepper . — Meine zweite 
Expedition nach dem Sechsten Erdteil 1933—1935. — 283 oldal, 24 t., 8°. — 
F. A. Brockhaus, Leipzig, 1936. — Ára vköt. RM. 9.50.

Byrd amerikai altengernagy két expedíciót vezetett az Antarktiszra: 1928—
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30-ban megtett első útját ,,Little America” c. könyvében íra meg, ezt az 1933— 
35-it pedig „Discovery” címen 1935 novemberében jelentette meg. Ennek for
dítása ez a fenti kötet, dr. W. Rickmer R ickm ers  tollából. A Discovery-nek 
egyébként megjelent angol kiadása is: Antarctis Discovery címen, 1936. már
ciusában.

Az expedíció főérdemei: mélység-, jégvastagság- és földmágnességi mé
rései; a kozmikus sugárzás felderítését előbbre vitte; egy szánokkal végzett 
kutatóút eljutott a 87. déli szélesség vidékéig és a csoport ott szubtropikus jel
legű tenyészet kövült maradványait lelte; egy másik csoport az Edsel Ford 
hegység eljegesedett lejtőin az antarktikus flóra ritka gazdagságára bukkant, 
továbbá ásványi kincsek és mikroszkopikus élet nyomára akadt.

A német kiadás híven követi az eredetit és nem sokat rövidített rajta. Jól 
áttekinthető térképen mutatja be a repülők útjait, melyekkel különösen a part
vonalat és a Rockefeller  felvidék, meg a M ary B y rd  földje ismeretlen térségeit 
kutatták, térképezték és fényképezték. A hernyótalpú kocsikon VII. E d w a rd  
király és S co tt  földjét járták be, egészen a „Patkóalakö Szakadékéig (81. fok 
szél.) és Kisamerikától délre 310 km-nyi vonalig. A „nagy” kutyaszán expe
díció a Maud királynő hegységet térképezte.

Ennek az igen vegyes összetételű, 115 embernyi expedíciónak lelke, kö
zéppontja maga Byrd. Volt ott tudós, repülő, iparos, mechanikus, búvár, millio- 
mosfi, biztosítási ügynök, régész, művész, ejtőernyőugró, dalköltő, síelő, öt vak 
utas és egy körözött egyén, miként az az egyik potyautasról utólag kiderült. 
Nagy lelkesedés kellett hozzá, hogy ez a sokrétű tömeg a véghetetlen éjszaka 
kényszerű együttélésében megtartsa munkabírását: mert a magány a sarkutazó 
legnagyobb ellensége.

A Byrd expedíció lefelé hatolt a tengerfenékre, ameddig tudott és felfelé 
mért, a sztratoszféráig. Anyaga teljes feldolgozása még éveket vesz igénybe. 
Ez a könyv az utazás lefolyásának ügyes és érdekes elbeszélése. A kötet mél
tán sorakozik N ansen: ln Nacht und Eis, Hédin: Transhimalaja és P eary :  Die 
Entdeckung des Nordpols című könyveihez. Ugyanazt a világkarriert is futja be.

Az ember teljesítőképességének, munkabírásának, fegyelmének csodáit ol
vashatjuk ebben a könyvben; a munka minden egyes résztvevőt teljesen igénybe 
vett. A munkatársak közt volt egy cserkészifjú is: Paul Siple, aki tavaly Magyar- 
országon is járt.

Byrd második útjával külön fejezetet nyitott magának a sarkkutatás tör
ténetében: a gördülékeny, gondos és hű fordítás élvezhetőén tálalja ezt a fe
jezetet. v i té z  T em esy  G y ő ző .

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 legnagyobb államok repülőgépállománya.

Az angol légügyi minisztérium statisztikát közöl a nagyobb államok pol
gári célokat szolgáló sport- és utasszállító repülőgépállományáról. Legnagyobb 
repülőgép parkja az Északamerikai Egyesült Államoknak van 6784 sport- és 
518 utasszállító egységgel, második helyen áll Franciaország 1980 és 221 gép
pel, harmadik a Német birodalom 1565 és 244, negyedik Anglia és Írország 
1409 és 168 egységgel. Az olaszok 401 sport és 72 utasszállító gépet tartanak 
nyilván, a lengyelek 151 és 43, Csehszlovákia 116 és 34, Spanyolország 86 és
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12, Argentina 91 és 6, Japán 35 és 56, Svejc 68 és 22, Hollandia 28 és 50 gépet 
jelentett be. Ausztriának 43 sport, 7 utasszállító és 6 rendőri repülőgépe van.

P. J.
Alagút a Vosges hegység alatt.

Az 1870-es német-francia háború után egyik országnak sem volt érdeke, 
hogy Elzász és a Párisi medence között könnyű és gyors összeköttetést léte
sítsen. Ezért csak északon és délen, a Strassburg—Saarburg—Nancy, illetve 
Mühlhausen—Belfort fővonalak és az 111 völgyéből, Colmarból kiinduló Müns
ter—Épinai—Tóul vonal vezetett át francia területre. A fővonalak megkerülték 
a Vosges tömegét. A világháború után a francia erődövet a hegység keleti 
oldalán építették ki, fontos tehát a francia hadvezetőség részére, hogy annak 
középső része és a mögöttes országrész közvetlenül és gyorsan érintkezhessék. 
Ez a célja az új, Sainte-Marie aux Mines (Markirch) és Lusse közt most épült 
7 km hosszú alagútnak, mert az 111 menti Schlettstadtot St. Dié és Nancyn 
keresztül öt-hat órányira hozza közel Párishoz. P. ].

Uj vasútvonal Csehszlovákiában.
1937 márciusában nyílt meg az a szárnyvonal, amely a vágvölgyi Puhó- 

ból indul ki és a Magyar-Morva határhegység Lisza hágóján át vezet a Beczva- 
egyik forráspatakjának völgyében épült Oberlitschbe. Itt találkozik a Vlára vo
nalból Bilnitznél kiágazó és a Beczva völgyét követő vasúttal. Most építik az 
új pályának Oberlitschből Visovicébe vezető darabját, hogy a vágvölgyi vasutat 
Zlinen keresztül az Olmützbe vivő fővonallal is összekössék. P. /.

Gyarmatosító munka Olasz Keletafrikában.
Május 5-én volt egy éve, hogy az olasz csapatok bevonultak Addis Abe- 

bába. Utóbb még több lázadást és rablótámadást vertek le az olaszok. Ezután 
következett a belső rend és közbiztonság helyreállítása. A régi rendőrséget 
feloszlatták és átmenetileg a katonaság vette át hatáskörét, de folyamatban 
van a megbízható, olasz vezetés alatt működő, bennszülött rendőrség szerve
zése is. A gyarmat közigazgatásának alaptörvénye 1936 június 1-én kelt. 
A meghódított terület a régi Eritrea és Somali gyarmatokkal együtt Olasz 
Keletafrika (Africa Orientale Italiana, rövidítve A. O. I.) néven az alkirály 
és több főtisztviselö kormányzása alatt áll. A gyarmatbirodalom területe becs
lés szerint 1,702.000 km2, lakóinak száma 7.6 millió és hat kormányzóságra 
oszlik:

Kormányzóság: Főváros: Terület: Lakosság
Addis Abeba Addis Abeba 7.000 km2 300.000
Eritrea Asmara 221.000 „ 1 millió
Amara Gondar 223.000 „ 2 millió
Galla e Sidama Gimma 353.000 „ 1.6 millió
Harar Harar 202.000 „ 1.4 millió
Somalia Italiana Mogadisco 702.000 „ 1.3 millió

A régi Eritreához csatolták Tigrai és Dancalia, Somaijához Ogaden tarto
mányt. A kormányzóságok élén a kormányzó, ennek főtitkára és a katonai 
parancsnok áll; óriási területük kisebb kerületekre tagozódik.
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A meghódított lakossággal az olasz hatóságok bölcs és megértő maga
tartást tanúsítanak. A népet igyekeznek megnyerni. A hivatalosan elismert 
törzsfők hatalmát a törzs tagjainak egymás közt felmerülő magánjogi vitáiban 
való döntésre korlátozták ugyan, de felhasználják őket közvetítőkül az állam 
és a törzs kapcsolataiban és így látszólag még ma is elég hatalmasak. A benn
szülöttek valamennyi törzsét tökéletesen azonos bánásmódban részesítik, nin
csenek köztük kedvezményezettek, elnyomottak vagy elhanyagoltak. Egyforma 
jogok és kötelességek illetik minden bennszülöttet és mindannyiuk számára 
biztosították a szabad vallásgyakorlatot. A régi uralom idején annyi kivált
ságot élvezett a legalább 3 millió hívet számláló kopt egyházzal szemben még 
nem foglalt állást az olasz kormányzat, a mohamedánusokat azonban már 
megnyerte magának azzal, hogy biráit és papjait együttműködésre szólította 
fei és a túlnyomóan mohamedánlakta Galla e Sidam, valamint Harar tartomá
nyokban az arabot tette hivatalos nyelvé. Ezzel a lakosság egyharmad részét 
kötelezték le a hódítók. A nagytömegű, de szervezetlen pogányság, az 50—60 
ezer zsidó és 15.000 katolikus nem fejthet ki sikeres ellenállást az új kormány
zattal szemben. A kulturális és anyagi életszínvonal emelését templomok, isko
lák, kórházak, lepra telepek építésével, vándorló orvosi rendelők alapításával 
és élelmiszerosztással mozdítják elő. Ezzel szemben a külpolitika, közigazga
tás, közrendészet, bíráskodás, közoktatás, közlekedés, kereskedelem és bányá
szat kérdéseinek megszervezéséből teljesen kizárták a bennszülötteket. Sőt a 
bevándorló olasz gyarmatosok és bennszülöttek keveredését is igen szigorú 
törvénnyel igyekeznek megakadályozni.

A gazdasági élet megindítása szintén nagyon fontos feladata az olasz 
gyarmatosítóknak. Elsősorban biztosítani kell a gyarmatosok élelmiszer, építő- 
és üzemanyagellátását. A megszállás elején „élelmes” vállalkozók visszaéltek 
a bevándorlók kényszerítő szükségével, az állam azonban erős kézzel törte 
le a drágaságot és tőkeerős olasz pénzcsoportok és új kereskedelmi társasá
gokra bízta a közgazdasági élet irányítását. A társaságok legközelebbi munka
tervét Addis Abeba kiépítését, a nagyobb városok villanyos árammal való el
látását, az okszerű erdőkitermelést, a gyapottermelés bevezetését és a bánya
kincsek felkutatását és kiaknázását öleli fel. A hivatalos irányítás alapelvei: 
törekedjék a gyarmat élelmiszerek szempontjából tökéletes önellátásra, fo
gyasszon minél több olasz iparcikket és teremtsen idegen piacokat nyers
anyagfölöslegének elhelyezésére .

A közlekedő útak megteremtése az új gyarmat második fontos feladata. 
Ethiopia egyetlen, francia kézben lévő Djibuti—Addis Abeba vasútjának rész
vényei közül csak egyötöd részt sikerült az olaszoknak megszerezni, de így 
is sikerült már a társaságot rövidebb (36 óra helyett 27 óra) és olcsóbb szál
lítási díjak bevezetésére rábírni. Tervbe vették több új vasútvonal építését is, 
hogy a fővárost Dessién és Adigraton át Asmara vagy Mausával éss Dolon 
keresztül Mogadiscioval kössék össze. Ezek a tervek azonban csak később ke
rülhetnek megvalósításra, mert a régi olasz gyarmatokon azt tapasztalták, 
hogy a gépjármű forgalom sok tekintetben jobban beválik1, mint a vasúti köz
lekedés. A közúthálózat kiépítése tehát az első feladat. Az útépítő munka 
már a hadjárat elején megkezdődött, most is nagy erővel folyik, ezer mérnök,
30.000 olasz és 70.000 bennszülött munkást foglalkoztat. 1938-ra készül el 
2800 km hosszúságú úthálózatuk; ennek részei a következők: Om Ager—Gon- 
dar—Debra Tabor—Dessié 650 km; Debra Tabor—Debra Marcos—Addis 
Abeba 500 km; Adigrat—Dessié—Addis Abeba 850 km; Addis Abeba—
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Gimma 300 km; Assab—Dessié 500 km. Később kerül majd sor a fővárosi 
Dolóval és Gimmát Gambelával összekötő utak építésére. Amíg az utak el
készülnek, és amikor az esős évszakban helyenkint használhatatlanok, repülő
gépek bonyolítják le az okvetlenül szükséges forgalmat. Addis Abebában, 
Asmarában és a Tana tavon (vízigépek számára) létesültek nagyszabású légi
kikötők. Megindul a közvetlen repülőgép forgalom az anyaország felé is.

Az ország megismerését a kitűnő és bámulatos gyorsasággal dolgozó 
olasz térképészet nagy lépésekkel viszi előre. A katonai és polgári térképé
szeti intézetek és az olasz Touring Club vállvetve fáradoznak a térképek ké
szítésén és népszerűsítésén. 1935 októbere és 1936 május közt 25.300 repülő
felvétel alapján 60.446 km2 területről készült új térkép, 1:50.000-től 
1:1,000.000 mértékben. Volt eset, hogy tizenkét nappal a repülés után már 
szétosztották a térképlapokat a csapatok közt.

Az olasz gyarmatosítók első intézkedései sok rátermettséget, erőt, tapin
tatot és áldozatkészséget árulnak el. Sikereik az új birodalom gyors fejlődésé
ről tesznek bizonyságot. P. ].

Repülőgépexpedíciók Északamerikában.

Bradford Washburn 1935-ben a Yukon vidéken tett repülőútján fedezte fel 
a King George és Queen Mary csúcsokat. 1936 nyarán két kísérőjével újra négy 
repülőutat tett az Egyesült Államok földrajzi társaságának megbízásából. 
Az alaskai Fairbanksből kiindulva többször berepülték a Mc Kinley 6187 m-ig 
emelkedő óriási hegycsoportjának környékét és a Mount Hunter 4572 m ma
gas csúcsát. Fényképfelvételei alapján fogiák elkészíteni ennek a járatlan, vad 
hegyvidéknek első pontos térképét. P. ].

Panama területe és népessége.
Az 1935 évi új számítások szerint Panama állam területe 75.297 km2 (ré

gebben 74.522 km2-t számítottak), lakosainak száma 521.665.

Norvég délsarki expedíció 1936—37-ben.
A Thorshavn nevű norvég gőzös 1936. nov. 12-én hagyta el a norvég par

tot, hogy az ismert, érdemes sarkkutató: Lars Christensen vezetése alatt az 
Antarktisz partvidékét keresse fel. Feladatául tűzte ki a déli kontinens a nyu
gati hosszúság 20°-a és a keleti hosszúság 100° közt elterülő partjainak, a 
Schakletin jégpadnak, Lipót király, Astrid királyné, Ingrid Christensen és Lars 
Christensen földjének tanulmányozását. Az expedíció egész útjában tengertani 
megfigyeléseket végez és gyakran akar partra szállni meteorológiai, földtani, 
állat- és növénytani vizsgálatok céljából. Rádió jelentések szerint a Thorshavn 
1937. januáriusában kezdte meg érdemleges munkáját a keleti hosszúság 90°-a 
táján, 1937. febr. 5-én pedig új szárazföldet fedezett fel. Az expedíció piló
tája: Wideroe, Maud királyné földjétől nyugatra, a keleti hosszúság 35 és 40. 
foka közt 1500 m magasságig emelkedő, délnyugat felé nyíló ívben elhelyezett 
hegyláncokkal borított föld felett repült keresztül. A birtokbavétel jelképéül a 
keleti hosszúság 38° és déli szélesség 69° 50’-én ledobta az új földre a nor
vég lobogót. P. ].

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Kéz Andor dr.
„Élet“ irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, XI., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenő.
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A F O L D G O M B
A MAGYAR FÖLDRAJZI TÁRSASÁG NÉPSZERŰ FOLYÓIRATA

V III. ÉV FO L Y A M  1937  9 . SZÁM

A TŰZFÖ LDI ONA NEM ZET.
Irta Ács Tivadar.

Charles Darvinnsd kapcsolatban a Tűzföld lelkes szaléziánusai feljegyez
ték, hogy midőn a nagy természetkutató Fitz-Roy-jal a San Sebastian öbölben 
partraszállt, az addig kíváncsiskodó benszülöttek hanyatt-homlok nekiiramod
tak az erdő sűrűjének. Kifordított guanaco ruhájukat derekukra engedték, ne
hogy gátolja iramodásukban és a szembefutó szél ezt a bőrdarabot összesodorta 
az indiánok hátán s a nagy futamodásban úgy lobogott utánuk, mintha farkuk 
volna. Az angol kutatók persze többet nem találkoztak ilyen farkos indiánokkal 
s miután nem tudták megértetni magukat a többiekkel, sehogysem tudtak a rej
tély nyitjára jönni. Ez a látvány Charles Darvint egész életen át lidércként 
kísérte.

A külföldi szaléziánus atyák szerint ez a jelenség pattantotta ki Darvin- 
ban az ,,istentelen“ szikrát, mely ,,majom-elméletéhez’1 vezette. Nem bizonyos, 
hogy a nagy kutatóban csak a Tűzföldön érlelődött volna meg az evolúció gon
dolata. Bizonyára megvolt már előbb is. De az is bizonyos, hogy a tűzföldi 
indiánok a legkevésbbé alkalmasak a majomelmélet igazolására.

A tűzföldi onák, vagy shelknamok szélesvállúak, domború mellkasúak, ki
sportolt atléta testűek.

Egész életük labdajáték és vadászat. Egész életükön át úton vannak. Hit
térítőjük, Beauvoir atya megállapítja róluk, hogy nemcsak az amerikai konti
nens, de a világ legjobb gyaloglói. Elképzelhetetlenül rövid idő alatt teszik 
meg az olyan hatalmas távokat, mint a riograndei missziós teleptől a Magal- 
haes szorosig, vagy a Beagle csatorna magasságában, a Inutile öböltől a misz- 
sziós házig. Futásban a világ egyetlen népe sem versenyezhet velük, sem kitar
tásban, sem gyorsaságban, sem egyforma mértéktartásban. Nem is csoda. 
Enrique Palavecino, a buenosairesi néprajzi múzeum igazgatója szerint, szinte 
naponta rendeznek futóversenyeket, valamint szabályokon alapuló és az öre
gek bíráskodása mellett folyó ökölvívó mérkőzéseket. Ha nincs vadászat, vagy 
testedző verseny, labdajáték- folyik körbe-körbe, melyben részt vesz öreg és 
fiatal, asszony és lány. Az elvétök kiállnak, a résztvevők általános hahotájára, 
így fejlesztik a hősi erényeket és a harcosok testét-lelkét, a gyermekkortól az 
öregségig, nemzedékről nemzedékre.

Ez a nép azt igazolja, hogy évezredekkel ezelőtt elhanyatlott nagy kultúrák 
maradványai élnek bennük. ,

I M. T. AKAD KÖKYVTÁs a »
•  1 . ;:sv
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Már a nevük is rejtélyes és megmagyarázhatatlan. Az „ona” nevet, ahogy 
magukat hívják, némelyek az on szógyökből magyarázzák. Több felfogás sze
rint indiánjaink déli szomszédjai, a yahganok adták ezt a nevet nekik.

Az onáknak, vagy shelknamoknak semmiféle vallásuk, mely egy természet
fölötti lény, isten fogalmától függ, nincs. Az onák megdöntik Plutarchos téte
lét,- mely úgy szól, hogy „sokkal könnyebb népeket és nemzeteket találni ház, 
törvény és kormány nélkül, mint vallás nélkül”. És megcáfolják Cicerót is: 
„Nincsen olyan barbár nép, sem vad, aki Istennek létezését ne tudná.“ A tűz- 
földi anglikán misszió vezetője, Thomas Bridges mondja róluk az argentínai 
Instituto Geographico előtt 1886-ban tartott előadásában: „Az onák múltja ők 
maguk előtt is nem kevésbbé ismeretlen, mint jövőjük. Nincsenek reményeik és 
nincs bennük félelem sem attól, ami az élet után következik. Részükre nincs 
Isten, se jó, se rossz, sem szellemek, akiktől félni kell, kivéve néhány fantaz- 
mát, akik nekik ebben az életben árthatnának. A halál nem egyéb számukra, 
mint az élet v.ége. Nincs semmi fogalmuk a szellem létezéséről és az emberről, 
mely lélekből és testből áll.” — P. Hyades és I. Deniker így írnak a „Mission 
Scientifique Frangaise au Cap Horn” jelentésében: „Nagyon gondosan meg
figyeltük ebből a szempontból az onákat és sohasem akadtunk valamelyes 
kultusznak, vagy vallásos eszmének legcsekélyebb nyomára sem. Nincsen 
semmi fogalmuk a vallásos érzelemről. Olyan emberekről van szó, akik soha
sem imádtak semmit.“ — Dr. Antonio Coiazzi olasz professzor is hasonló meg
állapításra jut. Az ona indiánokkal való négy évtizedes szakadatlan együttlét 
után Jose Fagnano és Beauvoir szaléziánus szerzetesek írják: „Figyelmünk tár
gya különösen az onák vallása volt az első perctől kezdve, ahogy érintkezésbe 
jutottunk. Ez a viszony az idők folyamán egészen bizalmas jelleget vett fel és kö
rülbelül az a helyzet alakult ki, mintha iskolásgyermekek lettek volna. Éjjel
nappal együtt voltunk velük, hosszú hónapokig, évekig és bár állandóan élénk 
figyelmünk tárgya volt, sohasem sikerült bennük felfedezni semmiféle momen
tumot, mely azt jelezte volna, hogy valamelyes vallási érzésük volna. Fájdal
masan lepett meg ez bennünket, hogy szinte már magunk is kételkedni kezd
tünk isten és az örökkévalóság feltételezett ismeretében . . . Mit tegyünk? 
Mit mondjunk nekik? Ez a kérdés igazán nagyon fogas volt és igen erős ön
bizalomra volt szükségünk, nehogy elcsüggedjünk . . . Való, hogy megfigye
léseink nem adtak eredményt, ahogy azt kívántuk. Mikor megkérdeztük az oná
kat, hogy hová megy az ember, ha meghal, válaszuk az volt: a földbe. A beteg 
testben jelentkező szellemek sem egyebek felfogásukban, mint rejtett alakban 
megjelenő emberek próbálkozásai . . .  Ez a felfogás sem bizonyítja, hogy 
hinnének a rossz szellemekben, bár elmennek a kuruzslóhoz, hogy kikergesse 
belőlük a rosszat s alávetik magukat a legborzasztóbb tortúráknak. A Napot 
nem imádják, bár ezt a hitet keltette bennünk, amidőn láttuk, hogy sátorajtaik 
mindig kelet felé néznek. De mikor ennek oka felől megkérdeztük őket, vála
szuk az volt, hogy csupán azért teszik, mert élvezni akarják a napsugarakat és 
mert védekezni akarnak a nyugati metsző szelek ellen. A Holdat sem imádják. 
Erről az égitestről az a babonájuk, hogy kiszívja a kicsiny gyermekek vérét 
és holdtöltekor ettől hízik. De mint kiderült, ezt is csak asszonyaik ijesztgeté
sére mondják, nehogy éjjel elhagyják sátraikat és ellopják őket. Felfogásuk 
megengedi, hogy szerves és szervetlen anyagok régen emberek lehettek. Bizo
nyos madarak régen emberek voltak. Maga a Hold is egyike volt azoknak a 
nőknek, akik elszöktek a végítélet elől, midőn a férfiak fellázadtak a nőuralom 
ellen és leöldösték őket. Ez a nő az égbe szökött és Holddá változott, míg a 
többiek gaviota sirállyá, denevérré és rucává változtak. Mi, bár ez a kérdés
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tanulmányaink legfőbb tárgya volt és ebből a szempontból hosszú együttlétünk 
alatt állandóan vizsgálat alatt tartottuk az onákat, felfogásunkat ilyen negatív 
formában, akkora határozottsággal, mint Thomas Bridges teszi, nem merjük 
vállalni. Ha szavaink Hyades és Deniker fülébe jutnak, talán ők is megerősít
hetik, amit Reville mondott: „Nem áll, hogy a vad népek megtagadják Isten 
létezését, mert minden népnek van valamilyen vallása.”

Rajtam kívül nem figyelte meg senki, hogy az ona mithologiának van egy 
látszatra fontos alakja, a johw, vagy jhow, vagy jhow’n, amiről egyes tűzföldi 
kutatók azt állítják, hogy azonos a Jehova-val, illetve a szónak ősi jelentésé
vel. Elméletükhöz igen figyelemreméltóan közrejátszik a shion szó, mely az ona 
nyelvkincsben eget jelent. A legfőbb égi varázsló a Shion-johwn, vagy a sltion- 
jown-kain. Megállapítottam, hogy shion nemcsak eget, főleg nem azt jelent, 
hanem magast és hegytetőt és hogy az ona mithologiának sok allúziója van, 
mely hegycsúcsokon bujtorgó jhown-okról beszél. Jhown a jós, varázsló, a ku
ruzsló, aki időt és háborúságot jósol, betegeket gyógyít, szervez és babonáz.

Az ona mithologiának azonban van egy legendás hőse, Kuanip, vagy né
hol Minktől, vagy Kaushel. Atyja senki más nem volt, mint a Kayel hegyfok, 
mely ott van a Sta. Ines fok és Sto. Pablo fok között. Atyjától kapta azt a he
gyet is, melyet földi életében birtokolt, ő az egyetlen földöntúli és egy szóval 
megremegteti és megöli azt, aki meg akarja őt sérteni. Kuanip a rege sze
rint legyőzte vetélytársát, Chaskelt, majd ennek özvegyét vette magához, de 
utóbb megölte az asszonyt vérfertőző nyoszolyáján, mivel Chaskel özvegye 
mellesleg Kuanip nővére is volt. Az idők folyamán az asszony visszatért Kuanip

Ona család.
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sátrába és a hős kérdésére feimagasztalta a másik életet. A rettegett vezér vá
gyat érzett a másik életre és a hegyíokrol Cnab>Kei özvegyével az égoe vándo
rolt. Az onák most is ott látják a bnion-on egy csillagban, mellette a többi csil
lagokban a felesége és szerelemgyermekei. hz ónak még ma is rettegik a nagy 
vezér földöntúli natalmát, áhítattal ejtik ki nevét es azt, nogy: „Kuamp 
klok’then!” (Kuamp, rövidesen viszontlátjuk egymást!)

Fagnano, Beauvoir és Coiazzi ebből azt következtetik, hogy az onák hisz
nek a lélekvándorlásban és valamikor volt vallásuk. De az ona nemzet „törté- 
nelmé”-ben csak Kuanippel történt ilyesmi csoda. Más ona mind a főidőé ke
rül, ahonnan sem a Földre, sem az égoe nincs visszatérés. Es az onák is vissza 
várják a földre az égbe ruccant vezért, mivel tudják, nogy ők sem az éleiben, 
sem a földbejutásuk után a shion-ba nem juthatnak tel. Ellenkező feltevésre 
még az említett kutatók sem szolgáltattak adatot.

Az onák sátorban laknak. A sátor nagysága lakóinak számától függ. Egy 
sátorban mindig csak egy család lakik. Alakja íéiköralakú, ajtaja — mondot
tuk — mindig kelet felé néz. A tartó léceket a földbe rögzítik és csúcsban vég
ződnek. A sátor takarólapja rendszerint guanaco vagy egyéb állat bőre. A bő
rökről előbb leszedik a szőrt, majd minoKét o.dalán zsírrai telítik és vörössel, 
iszapolt agyaggal megfestik. Ez a sátor kevés védelmet nyújt, különösen a hi
deg, metsző nyugati szelek ellen. A szomszédjukban élő yanganok sokkal ké
nyelmesebb, méhkasformájú sátrát nem vették át, de néha teiire kúpalakban 
ívelő, kevésbbé szélfogó felületű sátortetőt eszkábálnak hajlított gallyak segít
ségével és nagy hidegek idején földbe ássák az alját, mint a grönlandi népek 
teszik. Oiykor alkalmas barlangokba, esetleg töidiyukakba is behúzódnak.

A sátor közepén áll a rendszerint agyagos sárból emelt tűzhely, melyben 
éjjel-nappal ég a tűz, míg a sátrat le nem bontják. A tűz élesztgetése, táplálása 
a nő dolga. Ugyancsak ö oltja ki, ha útra kelnek. Az asszony kötelessége a sá
tor lebontása, a bőrlapok összecsomagolása és e.szállítása oda, ahol a férj az 
új lakóhelyet kijelöli. Sőt a nehéz batyun kívül az asszonynak még a kicsinye
ket is ölében kell cipelnie, s a nagyobbacskákra vigyázni, mindvégig a költöz
ködés útvonalán. És mivel az ilyen költözködés, mint minden vándor népnél, 
igen gyakori, az asszonyi hivatásnak talán ez a legnehezebb része. Ugyanis az 
onák mindig útra kelnek, ha megcsappan környezetükben a vadállomány, főleg 
a guanaco és a tucutucus, a madarak, a tojások, amelyek legfőbb élelmüket 
szolgáltatják.

A férfiak legfőbb munkája a fegyverkészítés és az élelem megszerzése. 
Az onák sohasem raktároznak fel pár napi szükségletnél nagyobb húskészletet. 
Elsősorban vadfogással és halfogással foglalkoznak. Tartalékolásról csak a 
tojásgyüjtésben gondoskodnak, mivel ennek tavasszal csak rövid idénye van 
és a tojás egész esztendőn át megromlás veszélye nélkül raktározható el a 
Tűzföldön.

Az onáknak csak támadó fegyvereik vannak: íj, nyíl, lándzsa, vagy dárda, 
főleg halejtésre, csapda a vadak tőrbeejtésére, lasszó, furkó a bunkózásra. 
Ezenfelül labdák a játékhoz és a fehér célgolyó az íjászati gyakorlatokhoz, 
valamint a bola.

Az íj közönséges cserfából, néha fenyőfából készül. Nagy vigyázattal fél
köralakúra hajlítják meg ezt a fegyvert. Két vége horogalakú és a húrt feszí
tőkkel tartja. Jellegzetes alakja teljesen elüt az amerikai kontinensen ismert 
egyéb íjaktól. Csak az a fa jó az íjakhoz, amely magasabb hegyi talajon nőtt 
és kérge a levágáskor még sértetlen volt. Az íj hossza 150—170 cm között
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váltakozik, középvastagsága 3-5—4 cm, de a végek felé 2 cm-re levékonyodik. 
Az íj húrját a guanaco beléből 3—5 mm vastagságúra sodorják.

A nyílvessző nyele calafonte fából készül. Hossza 70—80 cm, vastagsága 
8—12 mm. Felületét késsel vagy éles kővel, kagylóval faragják, koptatják si
mára. A háromszögalakú nyílhegy régen kőből vagy csontból készült, újabban 
üvegből. A nyílhegyet ragasztó anyaggal erősítik a nyélhez. A nyél tollas végén 
van egy bevágás a húr számára. A tollak többnyire rövidek. A puzdratok fóka
bőrből készül és igen tetszetős.

Ezzel a fegyverrel terítik le főleg a guanacot, számukra a legfontosabb 
állatot. A folytonos gyakorlat kitűnő lövészekké fejleszti az onákat és nagy 
erővel, nagy távolságra tudják a nyilat kilőni. Már kisgyerek korukban ráfog
ják őket az íjjal való bánásra. A gyermekek kis íjat és fűből sodort játéknyilat 
használnak. A parti onák hálóval, dárdával és csonthegyü szigonnyal halász
nak a sekélyebb vizekben. A rozmárt úgy vadásszák, hogy egy rozmár bőrét ki
tömik és csalogatónak kihelyezik a partra.

A labdajátékukhoz használt labda ökölnagyságú és száraz fűből, toliból, 
vagy szőrből fonják. Heten vagy nyolcán kört formálva hajítják egymásnak s ez 
így megy, amíg egyikük elvéti a labdát. A többiek nagyot kacagnak ezen. Ez a 
játék úgy a felnőttek, mint a gyermekek közt igen népszerű. Említettük, hogy 
napirenden vannak a verekedő vagy öklöző versenyek, igen nagy távolságra 
futó versenyek is.

A madarászat az onák igen fontos és izgalmas sportja. Holdtalan sötét

Az Andok legdélibb nyúlványai a Tüzföldön.
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éjjeleken, fűből sodort fáklyákkal azokra a helyekre lopódzkodnak, ahol a ma
darak földreszállva éjjeleznek. Kört formálnak és meggyujtják a fáklyákat. 
A szokatlan fénytől megriadt, földön gubbasztó madarakat aztán igen könnyen 
lebunkózzák. Egy-egy ilyen vadászat mindig igen nagy zsákmányt eredményez.

Az onák nem vízi emberek, hiszen csónakjaik sincsenek — ellentétben a 
tűzföldi szomszédaikkal, a jahganokka! és alakalaufokkal —, sőt még úszni sem 
tudnak, mégis a hal egyik legfőbb táplálékuk. A Tűzföld keleti részét az Atlanti 
óceán határolja és apálykor mindig jelentős lefolyástalan területet hagy hátra 
a fövenyen, ahol a következő dagályig nagy mennyiségben maradnak vissza az 
ottszorult halak. Az onák az ilyen helyeken könnyűszerrel fogják össze a leg- 
ízesebb halfajtákat. Ilyenkor a család apraja-nagyja megrakodva tér haza. 
A nagyobb halakat dárda- vagy szigonydobással ejtik el.

Az onák legfőbb tápláléka mégis a hús, különösen nyárson sütve. 
Az edényben való főzést nem ismerik. Tüzet csiholnak két kvarckővel, a szik
rától az odakészített madártoll, szárított gomba vagy szikkadt moha tüzet fog. 
A nyársról lecsöpögő zsírt a rozmár vagy a guanaco bőréből készült edénybe 
gyűjtik. Leggyakrabban nyársra húzott állat a guanaco, a róka, a cururu, a tu- 
cutucu és a sokfajta madár. A hal második fő ételük, de a víziállatok közül kü
lönösen a polipféléket nagyon kedvelik. A kacsa, az avitarda és a gaviota tojása 
ínyenc táplálékuk, s ugyanúgy, mint a húst, nyílt parázson sütik. Tavasszal 
bőségében vannak a tojásnak. Gyümölcsökben és mezei terményekben szintén 
nem szűkölködnek; a berberis, a chaura terpooter, a hookeri nagy bőségben 
van. Azonkívül a jokten, a thai — amelynek magjaiból lisztet készítenek —,

Onák harcra készen.
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az alpen, az alpenten és egyéb lisztes növények, valamint az ehető gombák sok
félesége egészítik ki táplálékukat.

A füvek közül a thain kívül eszik az archicoriát, az apiot, amelyeket külö
nösen a tavak körül igen széles területen találnak. A gombát szárítják is. Oko
san váltogatják ételeiket és az erős tápanyagú guanaco hús után tengeri farkast, 
cetaceot vagy ízletes halakat sütnek és a húsok mellé vitamindús zöldfélesége
ket körítenek. A tiszta vízen kívül más italt nem ismernek. Víztartó medencéi
ket a folyók és tavak partján állítják fel. Néha kiszopják a tölgyfa kérgének 
nedvét, amelyet chaulchin-nek hívnak. A tüzet füstjelzésre is felhasználják. 
Ruházatuk két vagy több guanaco bőréből összevarrt takaró, amelyet férfiak 
és nők egyformán viselnek, kifelé fordítva a bőr szőrmés részét. Mikor ennek 
oka felől megkérdezik az onákat, kérdéssel felelnek: „Hogyan hordja a 
guanaco? Vagy néha az is kifordítja?” .

A nők a takarókon kívül, ugyancsak szőrméből készült szoknyát is horda
nak derekukra erősítve. A férfiak a vállukra terítve viselik ezt a ,,ruhá”-t, vadá
szat esetén hónuk alá erősítik, sőt néha teljesen le is teszik, hogy nagyobb moz
gási szabadságuk legyen. Ez esetben egészen meztelenül maradnak. A szőrmé
ket a nők varrják össze. Tű helyett egy igen hegyes tövist használnak, újabban 
már átlyukasztott szöget vagy csonthegyet is. A cérna vagy fonál szerepét egy 
agave fajtának rostja játssza, melyet előbb áztatással jól megpuhítanak. A gye
rekek rendszerint meztelenül járnak. Télen guanaco bőréből varrott sajátságos 
papucsot viselnek, amelyet erős indákkal rögzítenek a sarokhoz vagy a láb
fejhez.

Alakalaufok, az onák keleti szomszédai.
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Vadászatban és harcban a férfiak a guanaco mellső prémjéből sajátságos, 
háromszögalakú homlokdíszt viselnek, melyet elvetélt állatok pelyhes bőréből 
készült szalaggal kötnek le. Ezzel hosszú, hátrafésült hajukat is védik a felbor- 
zolódástól. Máskor csúcsalakú szőrkucsmát viselnek.

Az onák nem használnak kardot, de azért ismerik fogalmát. Szavuk is van 
rá:' hamká és amkien, bizonyítékul, hogy valamikor az ősidőben, a Tüzföldre 
való félévezredes vonulásuk előtt ismerték.

A férfiak és nők egyaránt festik magukat. A férfiak az orr alatt feketére 
s az orrtól felfelé pirosra. Ha utaznak, vagy harcban állnak, egész testüket min
den irányban sávokkal tarkázzák. A festés különböző alakulata gyászt vagy 
háborút jelent. A nők fehérre vagy vörösre festik a fejüket, iszapolt agyaggal, 
melyet zsírral elegyítenek. Megfigyeltem, hogy az onák s a tőlük északabbra, 
Patagonia déli részén lakó theuelcék a sárga színt nem alkalmazzák önmaguk 
díszítésére, ami annál csodálatosabb, mert a többi észak- és délamerikai tör
zsek túlnyomóan használják a sárga színt.

A nők épenúgy, mint a férfiak, hosszú hajat viselnek. Homlokukon nyír
ják a hajukat és a szemöldököt is nyírják, vagy a szőröket szálanként tépik ki. 
Ezt a kozmetikai eljárást a férfiak a bajúsz és a szakáll helyén alkalmazzák és 
teljesen csupasz arcai járnak. A levágott hajat az utolsó szálig összeszedik 
és elégetik, mint a mi falusi asszonyaink. Esetleg földbe temetik, még pedig 
sietve. Hogy miért, azt maguk sem tudják. Közlésük szerint: őseiktől is így lát
ták. A nők homlokukon széles szalaggal kötik át a hajukat. Több fésűt tarta
nak, különböző halfajták csontjaiból. Nyakukon fűzért viselnek madárcsontok
ból, kagylócskákból vagy egyéb anyagból. Ezekben a dolgokban az onák igen 
nagy szakértelmet tanúsítanak, pedig egyébként a kezdetleges kosárfonáson és 
a már említett fegyverkészítésen kívül semmiféle kézi iparral nem foglalkoznak. 
Bár ismerik az agyag kezelési módját, fazekakat nem készítenek, ellentétben a 
más indián népekkel. A borkészítést is nagyon egyszerű módon űzik: kődarab 
segítségével lefejtik a húscafatokat, szárítás után zsírral itatják át és kézzel 
addig gyömöszölik, dörzsölik a bőrt, míg kellően meg nem puhul.

Az onák kis vérrokonsági törzsekben élnek. Az asszonyválasztás attól függ, 
hogy a két vérrokonság barátságos, vagy ellenséges viszonyban van-e egymás
sal. Általános törvény, hogy az ugyanazon vérrokonsági törzsbe tartozók nem 
léphetnek egymással házasságra.

Túlnyomóan egynejüség dívik az ona népeknél, de gyakori a bigámia, sőt 
trigamia is. Arra nincs eset, hogy egy nőnek két vagy töblo férje legyen. A fér
jes asszony neve pain, a feleséges férfié viexein, a kétnejűé sonpain, a három
nejűé saukepain. Az egynejűséget suspainnak mondják, magát a házasság in
tézményét koshen-nek. A férfiak 15—20 éves korukban választanak asszonyt 
a 10—15 év körüli nők közül. Ha barátságos törzsből akar nősülni a férjjelölt, 
elmegy leánynézőbe a kiszemelt család sátrába. A tűz mellé leteríti prémtaka
róját és figyelmesen nézi a leány esetleges hibáit. Azután eljön másodszor is, 
de már a leendő apósnak szánt ajándékokkal megrakodva és elkéri tőle a lányt. 
A többit közös megegyezéssel már az apák intézik el. Ha kedvező a leány apjá
nak válasza és az apa testvéreivel (ipot és ipon) is megbeszélte, a vőlegény új
ból felkeresi a menyasszonyt és ajándékba egy szépen kidolgozott íjat és tegez
ben nyílvesszőket visz neki. Ha a lány a házastársa akar lenni, személyesen 
viszi vissza vőlegényéhez a kapott ajándékokat, ha nem, akkor mással küldi 
vissza. Az utóbbi esetben a két vérrokonsági csoport között beáll a harag, ha 
pedig a két törzs között ellenséges viszony van, akkor a kikosarazott vőlegény 
meglesi a menyasszonyt és halálos fenyegetésekkel arra bírja, hogy sátrába
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kövesse. A válás egészen 
ritka dolog, a hűtlenség 
még ritkább. Ha mégis elő
fordul, a megcsalt férj 
mindig inkább a vetélytár- 
sával akar végezni, mint 
feleségével.

A felserdült fiúgyer
meket férfiavatási szertar
tásnak vetik alá. Ezt 
klok’then-nek nevezik. Ez 
nemcsak a nemi érettség
gel áll kapcsolatban, ha
nem mélyebb értelme van.
A klok’then a fiúgyermek 
14— 15. életévében törté
nik, amidőn a férfiak testi
leg fejlettnek s lelkileg — 
főleg titoktartás szempont
jából — alkalmasnak íté
lik. A fiúgyermeket ezért 
testi és lelki próbának vetik 
alá. Már előbb teljesen ki
vonják az anya hatalma 
alól és az apa különös szi
gorral irányítja fiának min
den lépését. Vigyáz a gyer
mek teljes önmegtartózta
tására. Az ilyen ifjúnak ke
veset szabad ennie, gyalog
lásban, futásban és vadá
szatban a szokott teljesít
ménynél sokkal többet kí
vánnak meg tőle. Ha jellem
beli és harcias képességeit 
így kifejlesztették, kiűzik a 
fiút az erdőbe, hogy maga keresse meg az élelmét és szokja meg az élet nehéz
ségeit. Napok vagy hetek múltán a hegyek és folyók rémeinek álorcázott férfiak 
lepik meg a fiút az erdőben és vad ordítással, égő fáklyákkal riasztják fel a 
meglepett gyermeket, még jól el is páholják,de vigyázva, nehogy kárt tegyenek 
benne. Ha a fiú jól védekezik és bizonyságot tesz lelki erejéről, levetik maska
rájukat, megmagyarázzák, hogy mindez csak tréfa volt és hazavezetik.

Ezt a próbatevést mindig nyáron viszik végbe, amikor az élet könnyebb. 
Ez az évszak a Tűzföldön három hónapig tart. A próbát azzal indokolják, hogy 
azzal nem a harcos jelöltet, hanem az asszonyokat és gyermekeket akarták 
megriasztani, nehogy éjjelenkint kilépjenek sátraikból, mert ellenséges tör
zsek könnyen elrabolhatják és megkínozhatják őket. Halálos fenyegetéssel 
titoktartásra kötelezik a harcos jelöltet és akkor megmagyarázzák neki az élet 
értelmét és különösen azt, hogy asszonyaival miért kell erős kézzel bánnia.

Ugyanis, az onák mondavilága szerint, a régmúltban a nők uralkodtak a 
férfiakon. A férjeknek dolga volt odahaza a gyermekekre vigyázni, a tüzet

Ona férfi.
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nők vadásztak és halásztak és a férfiaknak kellett minden alantas munkát vé
gezniük. Ezek ellen az állapotok ellen a férfiak fellázadtak és az egészen apró 
leánykákat kivéve, az összes nőket legyilkolták. A hagyomány szerint öt nőnek 
mégis sikerült a férfiak bosszúja elől elmenekülnie. Az egyik, a kapott sebek 
okozta fájdalmában a tengerbe vetette magát, majd onnan felment az égbe, ahol 
Holddá változott. Ez a nő, a vele történtekért mind a mai napig bosszút akar 
állni a férfiakon és azóta is — mint föntebb már említettem — a kis fiúgyerekek 
vérét szívja. A másik elmenekült nő egy tóba vetette magát és kacsává lett. 
A harmadik ,,gőzkacsává” (fari = pato de vapor) változott, a negyedik haty- 
tyúvá (gaviota), míg az ötödik egyszerű rucává. Azóta uralkodnak a férfiak, 
lefoglalva maguknak a nemesebb foglalkozásokat, aminő a vadászat, halászat 
és a fegyverkészítés, a nők pedig alantasabb munkákra ítéltettek, amilyen a 
varrás, a gyermeknevelés, a sátorbontás, a halak hazacipelése, s azóta köteles
ségük megtenni mindazt, amit a férfiak parancsolnak. Szóval nem társak, hanem 
szolgálók és erős kézzel kell tartani őket, nehogy visszatérjen a nőuralom. Ezért 
van szükség a titoktartásra és a harcosok összetartására is.

Az újdonsült férj sátrába viszi asszonyát és tőle telhetőén megajándékozza. 
Mikor gyermekük születik, az apa szőrsubájára fektetik, lágy fűvel, majd puha, 
fehér agyaggal megtisztítják, majd utána finomra puhított guanaco bőrbe pó- 
lyázzák, a pólyát átkötözik rugalmas indákkal és különleges formájú bölcsőbe, 
a tahel-be helyezik, amely lépcsőzetes talapzaton nyugszik.

Az újszülött csak huszonnégy holdváltozás után, vagyis két éves korában 
kap nevet. A névadományozás joga az apát illeti és a név mindig a gyermek 
testi sajátosságával van összefüggésben. Ilyenek: osl-kamkl = pisze, al tapl = 
dúshajú, kat-to =  bőgyomrú, kotis — rövidlábú, al-arken — kopasz.

Az anya vigyáz a gyermekre és hosszú ideig szoptatja. Csak akkor vá
lasztja el, amikor újabb gyerrttekáldás következik be. Vannak anyák, akik gyer
mekeiket öt-hat éves korukig szoptatják. Ez idő alatt az ona férfi különösen 
kíméli az asszonyt. Segít neki a sátorcipelésben és ajándékokkal kedveskedik. 
Általában a férfi egyébként sem bánik soha durván asszonyával, bár tudatosan 
szigorú hozzá. Innen magyarázható a hitvesi hűségnek az a nagymérvű jele, 
hogy az özvegyen maradt asszony felhasogatja karjait és mellét, hogy senkinek 
se tessék többé.

Az onák egyes névrokonsági törzseiben soha sincs 30—-40 léleknél több. 
Az ona nemzetnek sohasem volt közös fejedelme, hanem a vérrokonsági törzsek 
mindegyikének elen egy-egy befolyásosabb férfi áll, akinek tanácsára hallgat
nak, anélkül, hogy az ilyen törzsi főnöknek kényszerítő hatalma volna. Min
den ilyen kis vérrokonsági közösségnek egy, néha két orvosa, jósa, kuruzslója 
van, akiket igen nagy becsben tartanak. Ezek főleg gyógyítanak és tekintélyük 
attól függ, hogy munkájuk milyen eredménnyel jár. A kuruzslók, ha igen nagy 
tekintélyük van már és haragjukat akarják kifejezni, egész arcukat vörösre 
festik. Ilyenkor törzsük ajándékokkal igyekszik megbékíteni őket, annál is 
inkább, mert úgy tartják, hogy a kuruzslók tekintetükkel betegséget vagy halált 
szabadíthatnak a törzsre. Volt eset, hogy egyik törzs kuruzslója annyi rosszat 
mondott a másik törzs kuruzslójára, hogy a szomszéd törzs megölte a saját 
kuruzslóját. Befolyásuk saját törzsükre igen nagy, s háborúskodások okozóivá 
is válhatnak.

Gyógyítási módjuk mindig ugyanaz. „Klispi?” — hol fáj, kérdi az orvos
varázsló. „Kuakitan, fáj a hasam”, — feleli a páciens, hasára mutatva. — 
„Nairn, itt.” Az orvos körültapogatja ujjával egyre erősebben, majd szétnyitott
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élesztgetni és mindazt ellátni, amit most a nők végeznek. Abban az időben a 
tenyerével dörzsöli és végül vad üvöltés közepette öklével körülütögeti azt a 
helyet, ahol a betegséget előidéző „rossz szellem” megbújt. Ugyanis a diagnó
zis mindig ezen a feltevésen alapul: kívülről a bőrön át rossz szellem bujt a 
beteg testrészébe és ezt a rossz szellemet ki kell nyomkodni. Ez a gyógyítási 
mód néha életveszélyesen durva eljárásokká fajul.

Egy ona halála a törzsön belül mindig nagy fájdalomkitörésekre vezet. 
A családtagok fájdalmukban ordítoznak, a harcosok fejük búbján köralakú 
tonzurát vágnak ki hajukból és arcukat vörösre festik. Egy-egy halálesetet átlag 
hat holdváltozásig, hat hónapig gyászolnak, de néha tovább is. A holttestet 
életében viselt szőrmetakaróiba burkolják, átkötik indákkal s így teszik a földbe 
ásott gödörbe, fák odvába, vagy nehezen megközelíthető barlangokba. Mindent, 
ami az elhalté volt, felosztanak egymás között az egyszerű szertartás után. 
A mennydörgésben az onák némely elhalt kuruzsló hangját vélik felismerni.

A Tűzföldön évtizedek óta missziót végző szaléziánus rend gondozza őket. 
Az onák már kezdik egyre inkább levetni nemzeti sajátosságaikat. Régebben 
üldözték őket, oktalanul és barbárul. Ez volt az oka, hogy erősen megfogyat
kozott a számuk és előbb-utóbb valószínűleg teljes pusztulás vár reájuk.

/■

LIBIA .
Irta Fest Aladár.

A cikkben közölt fényképeket a milánói Nemzetközi Politikai Tanulmányok Intézete 
(Istituto par gli Studi di Politica Internazionale) ,Ji.ibia” c. kiadványából volt szíves 
A Földgömb részére átengedni.

A régebbi térképeken hiába keressük Líbiát, ott csak a Líbiai sivatagot 
találjuk jelölve, mint a Szaharának a Nílus völgyéig nyomuló legkeletibb részét. 
Ellenben már Homeros említi a líbiai népet (libyes), mint Afrika e tájainak 
lakóit, s az ókorban ezekről néha az egész déli földséget is Libia névvel jelöl
ték. A hódítás után az olasz kormány ezért a régi klasszikus hagyományok föl- 
elevenítésével a „Libia” elnevezést választotta a Földközi tengertől délre szer
zett gyarmatbirtoka számára.

Ez egész terület a következő jellegzetes földrajzi tájakból áll:
1. A nyugati partvidéken: Tripolitania, a Gebei (Dzsebel) Garian fensík- 

jával.
2. A keleti partvidéken: Cirenaica, a Gebei Achdar fensíkjával.
3. E kettő között van a Sidra (Nagy Szirtisz) öböl lapos, kopár mögöttes 

vidéke, mely délen a Gebei es-Soda hegyvidékébe megy át, a Giofra (Dzsofra) 
oáziscsoporttal.

4. Ettől is délre Fezzán hegyvidéke, egy másik oáziscsoporttal.
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5. Még tovább délre, a Ráktérítő táján már a tulajdonképeni Szahara siva
tag következik, melyből Libia határán a magas és kietlen Tibesti hegység emel
kedik ki.

6. Keleten, Cirenaicától délre az egyiptomi határ mentén a Líbiai Sivatag. 
(Lásd a csatolt térképvázlatot, mely már a legújabb, véglegeseknek tekinthető 
határokat tünteti fel.)

*

Ez az egész terület óriási kiterjedésű: 1,774.000 km2; tizenkilencszer ak
kora, mint Csonkamagyarország, 5y2-szer akkora, mint az olasz anyaország, 
vagy mint a történelmi Magyarország. Lakosszáma azonban mindössze 825 
ezer (1931-ben); tízszerte kevesebb, mint Csonkamagyarországé (1930-ban 
8,668 ezer); — körülbelül 200 ezerrel kevesebb, mint Budapesté. A népsűrűség 
km2-kint kerekszámban 0.5 (Csonkamagyarországon 93). Érthető hát Musso
lini mondása, hogy „Olaszország nem akar több sivatagot”.

Különben az olasz hódítás óta a lakosszám aránylag jelentékenyen meg
szaporodott, — persze elsősorban a jobb megélhetést biztosító, kedvezőbb ég
hajlatú tengerparton. — 1921-ben az összlakosság még csak 704 ezer voit; 
tehát tíz év alatt mintegy 120 ezer főnyi szaporulat mutatkozott (17%), főként 
az olasz bevándorlás és katonai meg kormányzati megszállás révén. Egyéb
iránt még így is csak 45.000 olasz van, az összlakosság 5.45%-a. A többi ke
leten túlnyomóan arab, nyugaton berber, középütt arab-berber vegyülék. Kisebb 
számban vannak még törökök, zsidók, tuaregek, négerek és mulattok; a zsidók 
kivételével mind izlám hitűek.

Ha a gyarmatot meg akarjuk látogatni, két utat választhatunk. Szicíliából, 
Siracusdbó\ két hajójárat visz oda. Az egyik 22 óra alatt Tripoliba, a gyarmat 
fővárosába visz, a másik 33 óra alatt Bengasibsí, Cirenaica fő kikötőjébe. Mi 
természetesen az elsőt választjuk s először is Tripolit keressük föl.

Tripoli eredeti jelentése: ,,Hármasvár”. Tripolisznak nevezték a régi gö
rögök a nyugati tengerparton kis távolságra egymás mellett sorakozó három 
hajdani kikötővárost. Középütt volt a valószínűleg tiruszi föníciaiaktól alapított 
Uaiat, latinosán Oea; ettől nyugatra Sabratha Vulpia, keletre Leptis Magna. 
A két utóbbi város elpusztult, s csak nagyszerű romjaik hirdetik régi fényűket. 
A középső, Oea, megmaradt, tovább fejlődött; s erre korlátozódott a régi Tri- 
polisz elnevezés, olasz formájában Tripoli (a török uralom alatt Trable).

Ez most már igen jelentékeny földközitengeri kikötőváros: 1936-ban 
95 ezer lakost számlált, köztük 30 ezer olaszt.

Régebben itt a hajóknak csak nyitott horgonyzó helyük volt; az olasz meg
szállás óta azonban néhány kiálló tengerpartmelletti szirt felhasználásával ki
tűnő kikötőmedence épült, — egyike a Földközi tenger legjobb afrikai kikötői
nek. Az egész város a kikötő melletti sík partszegélyen terül el; a még egészen 
keleti jellegű óváros mellett keletkezett a teljesen modern európai jellegű újvá
ros, széles utakkal, fasorokkal és szép épületekkel. A gyarmat kormányzója 
azonban az 1518-ban újjáépített régi várkastélyban (El Serai) lakik, mely 
azelőtt a török pasáknak várpalotája volt.

A várost körülbelül 20 km kiterjedésben termékeny oázis veszi körül, sűrű 
datolyapálma ültetvényekkel; e terület gazdaságilag megfelelő intézkedésekkel 
még fokozottabb mértékben is kihasználható.

Ha Tripoliból tovább akarjuk folytatni utunkat, vasúton nem messzire jut
hatunk. A fővárosból ugyan három irányban is ágazik ki vasút: — a tenger
part mentén nyugatra és keletre, a belföld felé délre. Ámde a vasút nyugatra.



•csak 118, keletre mind
össze 21, délre pedig — 
a fensík felé — csak 90 
km távolságra jut. A vas
úti hálózat tehát még egé
szen fejletlen s aligha fog 
egyhamar tovább fejlőd
ni. A költséges befektetés 
nem igen térül meg a gyér 
lakosságú vidéken. A jövő 
a gépkocsiközlekedésé.
Ezért építtette meg az 
olasz kormány a tenger
partmenti nagyszerű autó- 
utat ( s t r a d a  litoranea).
Ez 1937 márciusban nyílt 
meg. Az átlag 7 méter szé
les, végig aszfaltozott 
pompás műút a tengerpart 
egész hosszában a tuniszi 
határtól az egyiptomi ha
tárig húzódik, összesen 
e ze rn y o lc szá zh ú sz  kilo
méter hosszaságban. Az 
út mentén összesen 65 őr
ház van (átlag minden 28 
km-re egy), tíz-tíz szobá
val, ahol az utas megpi
henhet s a további útra 
magát elláthatja.

A tengerpart aránylag sűrűbb lakosságú, mert itt az éghajlat nem  
s o k a t  kü lönbözik  a szicíliai v a g y  calabriai tengerparté tó l. A hőmérséklet egyen
letes, nagyobb kilengések nélkül; nyári maximuma ritkán haladja meg a 45°-ot, 
télen ritkán száll le 2°-ig; — soha fagypontig. A légköri nedvesség a tenger 
párolgása folytán mindig jelentékeny s a téli csapadék 300—400 mm között 
váltakozik. Kivétel a Sidra  (Nagy Szirtisz) öböl partja, ahol — azt lehet mon
dani — a sivatag a tengerig ér; azért itt a part lakatlan, végig homokbuckák 
(dűnák) kísérik; a tenger sekély, zátonyos, kikötésre teljesen alkalmatlan, s 
ennélfogva alig van állandó település.

Kezdjük most meg utunkat az autóstradán Tripoliszból először nyugat felé 
a tuniszi határig. Itt E l-Z auia  oázis mellett csakhamar elérjük S abra th a  Vnlpia  
romjait: megcsodálhatjuk a régi római színház maradványait, melyek a város 
hajdani fényét hirdetik, ezenkívül még régi templomok, bazilikák és kőszínház 
romjait.

Utunk ezután a 14 ezer lakosú Zuara  oázison és S id i  Sa id -on  át a tuniszi 
határig vezet.

Tripoliba visszatérve most kelet felé mehetünk a litoraneán az egyptomi 
határig. Itt kb. 100 km-nyi út után Horns révhelyet érjük el, mintegy három
ezer, köztük néhány száz olasz lakossal. Mellette láthatók a régi L ep tis  M agna  
csodálatot keltő romjai, ahol most nevezetes ásatások folynak. Fórumának

Libia térképe.



nagyszerű maradványai, gyönyörű oszlopsorai fogalmat adhatnak régi virág
zásáról.

Ezután Zliten oázisa következik, majd 50 km-rel odább Misurata tarto
mányi székhely 10 ezer lakossal, termékeny oázis közepén, árpa-, hüvelyes- és 
olajfakultúrával.

Innen kezdődik a földség belsejébe karéjszerüen mélyen bevágódó Sidra 
(Nagy Szirtisz) öböl sivár partvidéke, ahol már csak félnomád lakosságot ta
lálni; állandóan lakott hely alig van, egy-kétszáz lakossal (Sirte, Agedabia, 
Soiuch).

A Sidra öböl északkeleti végpontján, Misuratával szemben végre elérjük a 
Gebei Achdar fensíkjától védett helyen Bengasit, Cirenaica tartományi székhe
lyét, jelenleg 44 ezer lakossal (az olasz megszállás előtt csak 19 ezer volt). Kikö
tője nemcsak parti vitorlások, hanem kisebb parthajózó gőzösök befogadására is 
alkalmas; de a nagyobb óceánjáró hajók a nyílt tengeren kénytelenek horgonyt 
vetni s a kirakodás külön szállító bárkák segítségével történik. A város azon
ban a tenger felől máris egészen modern képet nyújt. Két vasútvonal is indul 
ki innen, az egyik keletre Braceig (108 km), a másik a tengerparton délre 
Soluchig (56 km).

Bengasitól az autóút — még mindig a part mentén — Touza révhelyig, a 
hajdani Teuchizáig vezet. Innen azonban elkanyarodik a tengerparttól s befelé 
húzódik a fensík lábánál fekvő Barce (Barka) városig, melyről a fensíkot Barka 
fensíknak is nevezik. A tengerparton oldalt elmarad Tolmeta révhely, Barce ki
kötője (a régi Ptolemaiosz), most mindössze 500 lakossal.

Barce az olasz megszállás előtt az egész fensík egyedüli állandóan lakott 
helye volt; most már egészen takaros városka, 3600 lakossal.

Tripoli látképe az óváros felöl.



Mintegy 50 kin-rel odább Cirene (a hajdani görög alapítású Kyréne) kö
vetkezik, 8 km-re a tengerparttól. Az ókorban az egész fensíki tartomány ettől 
nyerte a Cirenaica nevet. A hajdan virágzó metropolis később teljesen elpusz
tult, elnéptelenedett; ma is csak 2000 — jobbára olasz — lakosa van. Ókori 
virágzását hirdető maradványai: egy Apollo szentély, színház, thermák, bazi
likák; Izisz, Hesztia és Demeter templomai, valamint számos pompás síremlék. 
Ezek romjai között később csak kóbor beduinok tanyáztak időről-idöre. Most 
nagyban folynak itt az ásatások, szakszerű vezetés alatt. A város közeli rév
helye Apollonia. Ez a kikötőhely Diocletianus császár alatt még Libya Superior 
(Cirenaica) főhelye volt s felülmúlta magát Cirenét is; egy földrengés azonban 
teljesen romba döntötte. Helyén később nyomorult halászfalucska keletkezett, 
mely csak most kezd valamennyire benépesülni.

Cirenéből a müút újból a tengerparthoz visz; ezt Derna kikötővárosná éri 
el, termékeny, jól megművelt vidéken. Itt ömlik ugyanis a tengerbe Libia egyet
len állandó, bár igen rövid folyóvize, mely sűrű pálmaligetekkel bővelkedő 
oázissá varázsolja a vidéket.

Derna most Bengasi után az egész Cirenaicának legfontosabb helye, tíz
ezer lakossal. Termékeny környékén a müút mentén több új olasz falu települt 
(Beda Littoris, Giovanni Berta, Luigi di Savoia).

Dernán túl a tengerpart már ismét kopár, fátlan, száraz, lakatlan. Itt még 
Tobruch révhely a legjelentékenyebb település, mindössze 1800, köztük 
300 olasz lakossal. Innen már nincs messze Egyptom határa; Sollum révhely 
már egyptomi területen van.

*
Amint a tengerparttól beljebb megyünk a fensíkok lejtőjén, csakhamar

Sabratha Vulpia római színháza. Jobbról a színpad, szemközt az üléssorok.



megszűnik a tenger mérséklő hatása. Az éghajlat szélsőségesebbé, pusztai 
(sztyepp) jellegűvé válik. Már 4 km-re a tengertől a hőmérsék maximuma 
2°-kal magasabb; 40 km-re már 5° a különbség. A nyár rendkívül száraz; gya
kori az 50° hőmérsék árnyékában. Az eső mind ritkább lesz, sőt néha teljesen 
elmarad.

Amint azonban a fensíkok tetejére érünk — Tripolitániában a 837 m-ig 
emelkedő Gebei Garian, Cirenaicában a Gebei Achdar 800 m-ig emelkedő fen- 
síkján — az éghajlat ismét mérsékeltebb. Kisebb a nyári meleg, télen gyakori 
a sűrű köd és eső s a hőmérséklet a fagyponton alul is leszáll; néha havazik. 
A légköri csapadék Tripoli fensíkján 200—356 mm, a Cirenai fensíkon 
300—600 mm. Az utóbbit hajdan sűrű erdőségek borították (innen a Gebei 
Achdar = Zöld Hegység elnevezés); most le vannak tarolva, de helyenként 
cserjéken kívül tenyésznek még itt-ott csoportosan fenyők, szentjánoskenyér
fák, babérfák, oleanderek, ciprusok. Az olasz kormány itt már megkezdte az 
újraerdősítést.

A fensíkok déli lejtőin leereszkedve már a harmadik, úgynevezett sivatag- 
előtti övezetbe jutunk (zóna prcdesertica). Itt már fokozottan érvényesül a 
Szahara forró légáramlatának perzselő hatása, különösen ha a rettegett ghibli 
szél fúj (dk. vagy dny. felől), mely a Földközi tengeren is túljutva mint sirokkó 
jelentkezik. Az eső igen ritka; csak ősszel vagy télen fordul elő. A hőmérsék
let szélsőséges: nyáron forró, ellenben januárban és februárban éjjelenkint 
a fagypont alá száll. E vidék is sztyepp jellegű. Némi földművelő kultúra 
csak egyes oázisokban van. Ezek legsűrűbben a központi helyzetű Gebei es 
Soda (Fekete hegység) íensíkja ködül csoportosulnak, a Giofra (Dzsofra) 
oáziscsoportban. Ebben Hun oázis a központ, — az egész sivatagi vidék kato
nai főparancsnokának székhelye, akinek hatásköre egész Libia területének két
harmadára, 1,200.000 km2-re terjed, — úgyszólván az összes elszórt oázisokra. 
Az óriási területnek lakossága azonban mindössze 40 ezer lélek; a sűrűség 0.033 
egy km2-re; vagyis 1000 km2-re jut 33 lakos.

A Giofra oáziscsoporttól délre következik Fezzan dombvidékének oázis
csoportja. Azon túl délre, a Ráktérítő vidékén már a tulajdonképi Saharába ju
tunk, melyből Libia déli határán az egyes csúcsaival 3000 m fölé emelkedő zord 
és kietlen Tibesti hegyvidék emelkedik ki. Ennek északi fele még Líbiához tar
tozik, déli — magasabb — része azonban már a Francia Szudán területére esik. 
Keleten, a Cirenaica fensíkról délre Angol Szudánig a teljesen kopár és kietlen 
Líbiai sivatag húzódik, egyhangúságát alig egy-két oázis szakítja meg.

Vegyük sorra a főbb oázisokat. Az olasz kormány jelentékenyen megjaví
totta a közlekedést. Tripolitániában és Cirenaicában összesen 10.000 km, rész
ben bitumenes műutat létesített kocsik és gépjárművek részére. Az oázisokat 
összekötő karavánutakat is nagyrészt kijavíttatta és gondoskodott biztonságuk
ról. A jelentősebb oázisokon mindenütt van olasz őrség.

Induljunk most egy ilyen karavánútra először nyugaton, a tuniszi határ 
mentén a főbb oázisokhoz. Tripoliból Ddny. irányban mintegy 500 km út után 
elérkezünk a tuniszi határ melletti Gadames oázisba, a ,,Szahara gyöngyébe”. 
Területe mindössze 75 hektár, de bő forrásai igen termékennyé teszik, mint
egy 25.000 datolyapálmával; 4000 arab és berber lakosa van, de környékén 
még nomád tuaregek is tanyáznak. Városa festői, — szűk, árnyékos utcákkal; 
a turisták sűrűn látogatják.

Innen délre folytatva utunkat a franciáktól Tunisz területéből előzéke
nyen átengedett Hammada el Hómra (=  „Vörös Kösivatag”) sivár vidékén át
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Leptis Magna fóruma.

Bengasi a tenger felől.
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további 500 km úttal elérjük Gat oázisát. Ezt a tuaregek féltékenyen őrizték az 
európai hitetlenektől; az erre vetődő utazókat rendre lemészárolták. Az olaszok 
először 1914-ben foglalták el, de a világháború alatt elhagyták; utóbb csak 
1930-ban szállották meg újra. Jól öntözött területén 5000 arab-berber és tuareg 
lakos él. Környékén van még néhány kisebb oázis is; a nyílt területen még min
dig tuareg nomádok kóborolnak.

Gátból kiindulva körülbelül 1300 km hosszú karavánút szeli át észak
keleti átlós irányban egész Líbiát. Ez úton az állomásul szolgáló egyes oázisok 
200—250—300 km távolságra fekszenek egymástól. Izzasztó és fárasztó vállal
kozás, de most már veszélytelen. Először Fezzan oázisvidékét szeljük át, Serde
les, Germa és Sebha oázisok érintésével. Fughánál elérjük a Gebei es Soda (,,Fe
kete hegység”) Giofra oáziscsoportját; majd átkelünk e hegyvidék Hetugi es 
Sod („Feketehegyek“) néven ismert keleti nyúlványán, s 750 km hosszú fárasztó 
utunk után a túlsó oldalon elérjük Zeila oázist, több karavánút csomópontját.

Innen további 300 km-re jutunk el Augila (Audzsila) oázisba, egy hármas 
oáziscsoport közepén, melynek egész körzetében mintegy 5000 állandóan tele
pült és 3000 nomád vagy félnomád bennszülött él. Fügét, gyapotot, árpát, bú
zát, tengerit, tököt, dinnyét, zöldséget termelnek, de főként datolyát. Az ola
szok csak 1928-ban bírták elfoglalni a szenusszi lázadóktól.

További 300 km sivatagi út után, az egyiptomi híres Siva oázistól nem 
messze, végre elérjük Giarabub (Dzsarabub) oázist. Ez egészen kicsi és ke
véssé termékeny oázisnak mindössze vagy 300 lakosa van, de a szenusszi fele
kezet szent helye, mert itt van eltemetve Sidi-es-Senussi, az első máhdi, a róla 
elnevezett fanatikus mohammedán szekta alapítója. Ez az oázis Sivával együtt 
Egyiptomhoz tartozott; csak 1925-ben engedték át Líbiának.

Giarabubtór messze délre, Auglián át vezető kerülővel lehet eljutni az egé
szen kopár Líbiai sivaatgon keresztül mintegy 800 km hosszú út után a tel
jesen elszigetelt magányos Cufra (Kufra) oáziscsoportig, a sivatagból ki
emelkedő homokkő dombvidéken. A fő oázis El Tag, a szenussziak jelenlegi 
főnökének székhelye. Ez az oáziscsoport sok ideig ellenállott az olasz hódítás
nak; csak hosszas küzdelem után, 1931-ben hódolt meg. Eső itt alig van; csak 
kutak és sóstavak, melyek azonban elég táplálékot adnak a növényzetnek. Te
rem itt datolyapálma, olajfa, déli gyümölcs, eperfa, gabona, zöldség. A csoport 
összesen mintegy 3800 főnyi tarkán kevert lakossága (arab, berber, tuareg, 
néger keverék) dromedárt, juhot, szarvasmarhát, baromfit tenyészt.

Innen a hosszú sivatagi úton visszatérve Giarabubba, befejezhetjük ván
dorlásunkat és további, mintegy 500 kin-nyi karavánúton ény. irányban Ben- 
gasiba juthatunk, ahonnan a postahajóval 33 óra alatt visszatérhetünk Sira- 
cusába.

*

Az előbbiekből elég világosan kitűnik, hogy Olaszország nemzetgazda
ságilag nem sokat nyert ezzel a gyarmatával. Az állam ugyan telepítés céljából 
Tripolitaniában 200.000 hektár, Cirenaicában 50.000 hektár földet foglalt le, 
de 1931-ig összesen csak mintegy 1400 földműves család telepedett, itt meg, 
kerek számban 11.000 lélek; — háromnegyedrészben Tripolitánia, egynegyed
részben Cirenaica területén: elenyészően csekély hányada az anyaország nép
fölöslegének!

A gyarmat kereskedelme teljesen passzív. Az 1930-tól 1934-ig terjedő öt
évi ciklusban a behozatal minden évben ötszörösen múlta felül a kivitelt. A ke
vés kiviteli cikk: a tengerparttól tonhalkonzerv és nyers szivacs; a belföldről
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nyers bőr, gyapjú és birkavaj; datolya és datolyakonzerv, halfa fű, kevés búza 
és árpa. A tengerből és sóstavakból elég nagy mennyiségű sót nyernek; csak 
a tripolii szalinákból évi 3000 tonnát; ennek kétharmadrésze jut kivitelre. A 
sóstavakból némi nátront is főznek.

Fejleszthető volna még a sztyeppvidékek szilaj pásztorkodása, különösen 
a juhtenyésztés, — elsősorban Cirenaicában, ahol az 1934-ben számbavett 
260 ezernyi juhállományt akár tíz millióig lehetne növelni, kitűnő niinőségű 
gyapjúval. Eddig évenkint átlag 6500 mázsa gyapjú került kivitelre.

A bennszülöttek kézműves ipara kezdetleges; bőrből papucsot, erszényt, 
tárcát, vánkost készítenek, esparto (halfa) fűből kosarakat és gyékényeket 
ionnak, selyemből kendőket szőnek, ezüstből dísztárgyakat készítenek. De az 
olasz uralom alatt a gyáripar is megindult: malmok, fűrészmalmok, dohány-, 
szappan-, tégla-, sör- és jéggyárak keletkeztek. Amennyire a mostoha termé
szeti viszonyok engedik, az olasz kormány már nemzeti büszkeségből is 
mindent megtesz a gyarmat felvirágoztatására, melynek birtoka világpolitikai 
és stratégiai szempontból elsőrendű fontosságú. E gyarmatbirtok megszerzése 
révén a Földközi tengernek Olaszország és Afrika közt elterülő központi ré
sze valóságos olasz beltengerré vált. itt Olaszország uralkodó helyzetet foglal 
el; szemközti tengerparti támpontjaival bármikor elzárhatja a Földközi tenger 
nyugati medencéjét a keletitől. Joggal mondhatta Mussolini a sziciliai hadgya
korlatok után, hogy most már a Római birodalomnak Szicília a központja.

Egy nagy és folyton gyarapodó nemzet földéhségének csillapítására azon
ban a kopár Libia nem volt elegendő; oda nem irányulhat tömeges kivándorlás. 
Ez teszi érthetővé és megokolítá Abisszinia meghódítását.

A K ARSZTVIDÉK EN.
— P o s tu m iá tó l  T r ie s z t ig .  —

írta Jaskó Sándor dr.

Amint Budapest felől a trieszti gyorssal átlépjük az olasz határt, az első 
megálló, a határállomás Pustumia. Ha átestünk a vámvizsgálaton és kilépünk a 
vasúti állomás előcsarnokába, a falakat burkoló kőlapokon egész őslénytani 
gyűjtemény fogad bennünket. Ez a mészkő tele van tengeri állatok kövesedett 
maradványaival. Különösen érdekesek a kréta korszakra jellemző vastaghéjú 
Hippurites kagylók csiszolt felületű keresztmetszetei. Legalább féltucat fajt 
lehetne ott helyben meghatározni belőlük a falburkolatról.

Árnyas fasorral szegélyezett, aszfaltos út vezet keresztül a városkán. Né
hány kanyarodó után fényűzően berendezett épület elé gördül a kocsink. Egész 
autótábor vesztegel már ott, hatalmas társaskocsik mellett áramvonalas luxus- 
gépek csillognak. Az útikönyvekkel, fényképezőgépekkel felszerelt sokaság
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bábeli nyelvzavara után ítélve a legkülönbözőbb nemzetek szerencsés fiai talál
koznak össze ezen a helyen. A díszes kökorlátnál többen lefelé bámulnak. 
A mélyben zúgó folyó fehér habja boltozatos sziklakapu felé siet. Ez a nyílás 
a híres Postumiai — régebben Adelsbergi — barlang kezdete.

Nem foglalkozom most a Postumiai barlang szépségeinek ecsetelésével, — 
többen megtették ezt már előttem. Az érdeklődő bármelyik utazási irodában 
beszerezheti az ékesen szóló, ragyogó képekkel díszített prospektusokat. A va
lóság nem marad el a csábító leírás mögött; ezt bizonyítja, hogy évente 200.000 
ember keresi fel a barlangot s a látogatók száma folyton növekszik.

Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a mi Baradlánk (Aggteleki barlang) 
cseppkődíszítése és mérete kiálija az itteniekkel a versenyt. Nagy előnye a 
Postumiai barlangnak összehasonlíthatatlanul szerencsésebb földrajzi fekvése. 
Bejárata alig pár száz méterre fekszik a kontinens egyik legforgalmasabb autó- 
strádájától és vasútvonalától. A legkülönfélébb berendezések szolgálják a láto
gatók kényelmét (1. és 2. kép) s a vezetőség földalatti táncesték, népünnepé
lyek és hangversenyek rendezésével fokozza a természeti szépségek iránti ér
deklődést. Az egyik jó akusztikájú teremben annakidején Pietro Mascagni is 
hangversenyezett. Éles ellentét ez a Baradlában még három-négy évvel ezelőtt

is fennálló elmaradott álla
pottal szemben.

A Postumiai barlang 
egyik oldalszakaszában 
biológiai állomás van elhe
lyezve, ahol a barlangi ál
latok természetes életkörül
ményeiknek megfelelő vi
szonyok közt élnek, mint
egy 128 darab terrárium
bán és 'akváriumban, bele
számítva a padlón levő ter
mészetes cseppkömedencé- 
ket is. A felszínen három, 
a barlang belsejében tizen
négy, állandó megfigyelés 
alatt álló meteorológiai ál
lomás van. A Tartarus ág
ban szeizmográfot állítot
tak fel.

1. A postumiai Paradicsom barlang.

A barlangrendszer is
meretes járatai összesen 
18.5 km hosszúak. Ez a 
szám azonban magába fog
lalja a tulajdonképeni Pos
tumiai barlangon kívül 
több kisebb más barlang, 
valamint az ezeket össze
kapcsoló, mesterségesen 
robbantott tárók hosszát is. 
A Galleria Bertarelli nevű 
táró, melyen a Postumiai



2 .  Postahivatal a postumiai barlangban.

barlangból a Grotte Nerába jutunk, egymaga 495 m hosszú. Elfogadhatjuk az 
összefoglalást azért, mert ezek a mesterségesen összekötött részek voltaképen 
ugyanazon földalatti folyónak, a Piucának szifonokkal szétválasztott szaka
szai. A folyó vize ugyanis egyes helyeken egészen a mennyezetig kitölti az ala
csonyabb barlangszakaszokat. Ezért, hogy az egész barlangrendszert járha
tóvá tegyék, kénytelenek voltak összekötő folyosókat robbantani.

A Piuca folyó vize a Lago Sifone nevű tóig követhető. Az itt eltűnő víz 
azután a 2200 m távolságban fekvő Planina barlang hátsó végében jelenik meg 
s keresztül folyva rajta, ismét a napvilágra kerül.

Már a Lago Sifoneig is csak nagy üggyel-bajjal lehetett a Piucát követni. 
Alacsony vízálláskor csónakon és gyalog vándorolták be az első felfedezők az 
egyes szakaszokat. Most még a Planina barlanghoz vezető ismeretlen rész ku
tatásával foglalkoznak az olasz barlangkutatók. Geofizikai ingamérésekkel, sőt 
még varázsvesszővel is iparkodtak a felszínen megállapítani a mélyben húzódó 
járatok irányát. Az így nyert vonalon a felszínről nyíló üregekbe leereszkedve 
próbálkoznak lehatolni a földalatti folyóig (3. kép).

A Planina barlang járható hossza hat kilométer. Főként gigászi méretei
vel hat a látogatóra. Az óriási boltozatok alatt húzódó csendes víztükör, a szik
lafalak szögletes formái valami antik tragédia hangulatát hordják magukon. 
A környezet megdöbbentő vadsága jól érvényesül, mert az okvetlen szükséges 
hidak és gyalogút építésén kívül nem változtattak meg semmit sehol. A Planina 
barlang a nagyközönségnek nirrcs megnyiva, rendes út sem vezet hozzá. A bar
langnyíláson kiömlő víz egyrésze egy fűrésztelepet hajt. Faraktárak, zakatoló
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gépek közt, majd a zúgóra 
vezető csatorna mentén ju
tunk a barlangnyílásba épí
tett zsiliphez (4. kép).

Elhagyatottságát ta
lán hadászati szempontok 
is okozzák. A jugoszláv ha
tár alig száz lépésre húzó
dik a bejárattól, a felette 
levő terület pedig katonai 
zóna. Széles autóút vezet 
itt egy hágón át Jugoszlá
viából Postumiába. Szaka- 
szonkint nagy táblák figyel
meztetik az arra járót, 
hogy az útról letérni és 
fényképezni tilos. A nye
regben pedig a katonai 
építmények közt átvezető 
aszfaltsáv mindkét oldalán 
drótakadályok, spanyollo
vasok vannak az árokpar
ton egymásra rakva. Szem
mel látható, hogy percek

alatt elzárható a forgalom. Itália őrzi határait.
Az olaszok vendégszeretete révén a postumiai királyi barlangigazgatóság 

autójával több kirándulást tettem a vidékre. Postumia és Planina környéke 
hepehupás vidék, dolina dolina mellett sorakozik. Meglepően kedves a zöld, 
üde növényzet. A sudár fenyőszálak tövén meghúzódó buja gyep alól csak itt- 
ott üti fel fejét a szikla: ez az úgynevezett zöld karszt. Csak aki járt már ilyen 
dolinás vidéken, az tudja, hogy a sok teljesen egyforma, kerek völgy között mi
lyen nehéz eligazodni. Az út rendszerint ide-oda kanyarog a dolinák közti ge
rinceken, szétágazik, majd más ösvények kapcsolódnak bele. A tájékozódás 
még a helybelieknek is csak az égtájak állandó figyelésével lehetséges. A magas 
növényzet eltakarja a kilátást s az egyforma vidéken nincs semmi támpontul 
szolgáló tereptárgy. Az olaszok elmés megoldással segítettek a bájon. A kato
nai térképeken ezen a vidéken minden út sorszámot kapott s ugyanazt a szá
mot — a mi turista útjelzéseinkhez hasonlóan — ráfestették az útmenti fákra, 
sziklákra.

Az igazi kopár karszt nyugatabbra kezdődik, ahol jóformán semmi humusz 
nem fedi a fehéren világító sziklákat. A növényzet gyér, csak itt-ott szomorko- 
dik egy-egy magános bokor vagy csenevész fa. Ami kis termőtalaj a dolina
fenék terrarossáján akad, azt a lakosok nagy gonddal köralakú kőfallal körítik 
körül. A házak is más típusúak. A legtöbb épület kőből van, emeletes, kicsire 
szabott ablakait zsaluk védik a napfénytől. A lapos tető hullámos cseréppel 
fedett. A kapu előtt szőlővel befuttatott, fügével kerített hűs lugas árnyékos 
oázis ebben a vakító fehér kősivatagban.

Divacciától délre tartva, kopár dolinavidéken haladunk; kisebb házcsopor
tok, itt-ott egy fa szakítja meg a vidék egyhangúságát. Félóra járás után meg
lepetésszerűen az eddig összefüggő planina felület megszakad s lábunk alatt

3. Leereszkedés kötélhágcsóval a Piuca földalatti folyása fölött 
nyíló Pozzo d’ Anelli üregébe. (Szerző felvétele.)
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száz méternél mélyebb szakadék nyílik függőleges sziklafalakkal. Ez a S. Can- 
zianói barlang híres beszakadt dolinája. Itt állunk a földrajzkönyvekben any- 
nyiszor ábrázolt nevezetes iskolapélda előtt. A sziklahíddal kettéosztott szaka
dékban a Timavo folyó zúg, a túlsó oldalon, ahol a szakadék ismét megszűnik, 
éppen a barlang fölött fekszik San Canziano falu. A templom tornya kiemelke
dik a háztetők közül. A házakban lakó emberek dolgoznak, örülnek és szenved
nek, élik a maguk életét, s talán nem is gondolnak arra, hogy alattuk a mély
ben sötét folyó áramlik, sebes ár kanyarog az éles sziklatarajok körül. Talán 
eszükbe sem jut San Canziano lakosainak, hogy repedezett üreges sziklára 
emelték házaikat s egy napon beomolhat az alattuk levő üreg s falujukat el
nyeli a föld.

A falu túlsó oldalán, ahol enyhébbek a szakadék lejtői, kanyargós gyalog
ösvényen leereszkedhetünk a folyóhoz. A sziklákon egész utunk alatt, sőt 
később bent a barlangban is, Dante Divina Commediájából vett idézeteket lá
tunk felírva. Az utolérhetetlen tömörséggel kifejezett gondolatok, a merész és 
megkapó költői képek pompásan illenek a természet szépségeihez.

A bejárattól hatszáz méter hosszúságban kisebb, természetes sziklabolto
zatok alatt folyik a Timavo. A sziklamennyezet többször megszakad s a magas
ból becsillan a napsugár. Enyhe félhomályba borult, kopár szakaszokkal vilá
gosabb fényű, növényzettel 
gazdagon benőtt nyílt szur
dokok váltakoznak. A bar
langok rejtelmes sötétjét, 
bizarr cseppköveit hiába 
keressük itt. Ez a szakasz 
a fény és az árnyék, a 
szikla és a víz költészete.
A 300 m hosszú Michel
angelo barlangot kitöltő si
ma víztükör (5. kép) a 
Portale Italia vad vízesé
seiben folytatódik, ahol a 
szűk falak közt dübörögve 
zuhog az áradat. A tulaj
donképpeni barlang bejá
rata előtt, a Voragine 
Grande északi oldalán igen 
érdekes akusztikai jelensé
get figyelhetünk meg. A 
120 m széles, fedetlen sza
kadék túlsó oldaláról tom
pa morajként jut át a víz
esés zúgása; ha azonban a 
vezető utasítását követve a 
sziklafal egyik szögletébe 
állunk, ismét teljes erővel 
íhalljuk a lármát. A tüne
ményt a hanghullámok 
visszaverődése okozza.

Itt kezdődik csak a 
tulajdonképpeni barlang. A 4. A Piuca folyó napvilágra bukkanása a Planina barlang 

nyílásán. (Szerző felvétele.)
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kezdetben lealacsonyodott 
sziklaív később ismét fel
emelkedik és egy átlag 
40 m széles és ugyanolyan 
magas, alagútszerű járat
ban közel két kilométeres 
darabon követhetjük a fo
lyót a Lago Morto, vagyis 
a Holt tóig. Az itt eltűnő vi
zet festékanyagokkal meg
színezve, kimutatták, hogy 
Trieszttől északnyugatra je
lenik meg ismét a part for
rásaiban. A Postumia és 
S. Canziano közti vízvá
lasztó tehát a földalatti fo
lyókat is kétfelé tereli. A 
S. Canzianonál eltűnő Ti- 
mavo vize az Adriai ten
gerbe ömlik, míg a Postu- 
miai barlang Piucája a Du
na vízrendszerén keresztül 
a Fekete tengerbe jut. A 
S. Canzianoi barlang 
cseppkövei közül egyedül a 
,,Grotta déllé Fontane” em
bert is elnyelő nagyságú 
szinterkádjai nevezetesek. 
Ez azután valóban párat- 

. c _ . . . , . lan a maga nemében. Ké-o. A Orotta Michelangelo a San Canziano-i barlangban.
(Szerző felvétele.) pét számos könyvben meg

találjuk. A kivezető út a 
,,Grotta del Silenzio” nevű magasabban fekvő kiszáradt barlangon keresztül 
mesterségesen tört táróval egy távoli dolinába torkollik.

Kelet felé tartva egy darabig még karros, kopár fennsíkon haladunk, egé
szen a Karszt meredek nyugati pereméig. Itt a lankás dőlésű, fehér mészkő
sziklákat erősen árkolt felületű, sárgásbarna homokkő váltja fel. Az autóút 
szerpentinjének bevágásaiban még a robogó kocsiról is jól láthatók az eocén 
fliss meredeken gyűrt, vékony pacijai.

Egyik kanyarodóban feltűnik a láthatáron egy végtelenbe vesző szegélyű 
opálos felület halvány képe. Az Adria. Szőlők, gyümölcsösök következnek egy
másután, megszaporodnak a házak. A sziklasivatagot árnyas, utakkal felosz
tott villanegyed váltja fel. Villamossínek kanyarodnak mellénk; lent a parton 
feltűnik a kikötő, körülötte felhőkarcolókra emlékeztető modern vasbetonépü
letek régimódi, oszlopsoros, zsalugáteres üzletházakkal keverednek. Megérkez
tünk Triesztbe.



IN D IA  V A SÚ TJA I.
Irta Baktay Ervin dr.

Britindia óriási területét keresztülkasul hálózzák a hosszú vasútvonalak. 
Ez a terület körülbelül akkora, mint Európa, Oroszországot leszámítva. Az 
indiai vasúthálózat sűrűsége ugyan nem vetekedhet a nagy nyugati államokéval, 
hiszen pl. a Németországnál kb. tízszer nagyobb területű India vasútvonalai
nak hossza aránylag csak kevéssel haladja meg a német vasutakét. De figye
lembe kell vennünk, hogy Indiában aránytalanul kevesebb a nagyváros és az 
ipari terület, sőt az ország túlnyomó része nem is tekinthető európai értelem
ben civilizáltnak.

India első vasútját 1853-ban nyitották meg. Ugyancsak rövid vonal volt 
ez, 32 kilométer, s Bonrbayből Tannáig vitt. Harminc év múlva, a múlt század 
nyolcvanas éveinek közepén már közel 22.000 kilométert tett ki a vasúti háló
zat. A britindiai kormányzat mindent elkövetett, hogy Indiának minél nagyobb, 
minél távolabbi területeit is vasút kapcsolja a központokhoz. Ez a munka azóta 
sem szünetelt soha, évről-évre újabb vasútvonalak nyílnak meg és újabb terü
letek kapcsolódnak be a vasúti forgalomba. A legutóbbi tíz év alatt ugyan az 
Indiában is erősen terjedő gépkocsi, autóbusz és teherautó forgalom némely 
vidéken fölöslegessé tette új vasútvonalak kiépítését, mert a helyi igényeket 
teljesen ki tudta elégíteni, de azért a vasúthálózat még mindig terjed, szélesedik. 
Ezidőszerint az indiai vasútvonalak összessége meghaladja a 60.000 km-t.

A britindiai kormányzat annakidején, amikor a vasútépítés Indiában meg
kezdődött, nem gondolt arra, hogy a létesítendő vasutakat állami kezelésbe 
vegye, vagy maga építse meg. Az angolországi helyzet, a különböző magán 
vasútvállalatok kialakulása, megismétlődött Indiában is. A cobdeni szabad 
verseny elvének korában, s épen angol területen, nem is lehetett volna másképen. 
Britindiában is tág tér nyílt meg a magánvállalkozás előtt és a jelentékeny 
vasutak nagyrésze részvénytársaságok tőkéjéből jött létre. Csak a legújabb idők
ben igyekezett a britindiai kormányzat ezeket a vasutakat részben állami keze
lésbe venni, részben állami ellenőrzés alá helyezni. Ma már a fontos vasutak túl
nyomó része, noha azok megtartották régi nevüket, az Indiai Államvasutak 
(Indian State Railways) szervezetébe tartozik. De még mindig van több vasút, 
amely megtartotta magánvállalkozási jellegét. Némelyik bennszülött államnak, 
például a nagy Hajderábádnak a Dekkanban, saját vasútja van. De Hajderábád 
különben is különleges heiyet foglal el az indiai impériumban, hiszen a hajde- 
rábádi nízám pénzt is veret és az állam határállomásain az indiai rúpiát — ter
mészetesen ázsióveszteséggel — át kell váltani hajderábádi pénzre, amely töb
bek közt abban is különbözik a britindiaitól, hogy jóval több hamis érme akad 
közte, a tapasztalatlan idegen nem csekély bosszúságára.

Az indiai vasutak, épen mert nem egységes elvek szerint, magánkezelés
ben létesültek, még nyomtáv tekintetében is különböznek egymástól. A legna
gyobb és legfontosabb vonalak nyomtáva kb. 1 m 70 cm, vagyis jóval szélesebb 
a mi szabványos nyomtávunknál, viszont sok más vonal az úgynevezett Metre 
gauge-1, az egyméteres nyomtávot alkalmazta, nem is beszélve a kitünően meg
épített hegyivasutakról, amelyek természetesen még keskenyebb vágányúak. Ez 
nagy változatosságot hoz az indiai vasutazásba. De nemcsak a nagyobb távol
ságra igyekvő utasok, hanem a stratégia szempontjából is nagyon hátrányos, 
hogy ugyanaz a szerelvény nem futhat át bármelyik vasútvonal sínjeire, hanem



át kell szállni, a teherárut pedig át kell rakni a két vasút taiálkozóállomásán.
Igaz, hogy a legfontosabb vonalak mind széles nyomtávval épültek, s ezek ma 
már az Indiai Államvasutak rendszerébe tartoznak. Ilyenek a Great Indian 
Peninsula, a North-Western, a Bombay-Baroda and Central India Railways, 
stb. vasutak.

Mint az indiai közigazgatásban és hadseregben, ugyanúgy a vasutaknál 
is a vezető állásokat túlnyomóan angolok töltik be. A forgalmi és műszaki sze
mélyzetben már sok az indus is, pl. csak a legnagyobb pályaudvarok és állo
mások főnökei európaiak, a többit bennszülött állomásfőnökök irányítják. A vo
natokon angol főkalauzok (amolyan ellenőrfélék) mellett csupa indus kalauz 
teljesít szolgálatot; csak a legfontosabb postavonatokat vezeti angol gépész, de 
sokszor ezeket is bennszülött helyettesíti; a pályafelvigyázók, váltókezelők s a 
műszaki személyzet csaknem kizárólag indusok közül kerülnek ki. Használható
ságukat és megbízhatóságukat jellemzi, íhogy az indiai vasutakon aránytalanul 
ritkábbak a szerencsétlenségek, mint nem egy európai államban. A törekvés, 
mint más tereken is, arra irányul, hogy egyre nagyobb szerepet juttassanak a 
vasutaknál a bennszülötteknek.

Hogy az indiai távolságokról fogalmat alkothassunk, elég, ha tudjuk, hogy 
pl. Bombayből Kalkattáig kb. két napig tart az utazás az európai expresszek 
gyorsaságával közlekedő postavonatokon, vagy — hogy számszerű adatokkal 
szolgáljunk — India legnagyobb vasúti távolsága, az északnyugati Pésóar 
(Peshawar) várostól le a félsziget déli csúcsán lévő Rámésvaramig (Ramesh- 
waram) 2623 angol mérföld, azaz kb. 4200 km, s ezt az utat a postavonatok 
kereken öt nap, 120 óra alatt futják be, természetesen az állomási tartózkodá
sokat és átszállásokat is beleszámítva az időbe. S ez még nem is a legnagyobb 
indiai távolság teljes hossza, csak éppen a két legmesszebb eső várost köti 
össze; ugyanis Pésóartól nyugat felé a vasút még tovább halad a híres, sőt 
hírhedt Khaibár szoroson át, egészen az afghán határig, s ha innen indulnak 
el, akkor az említett leghosszabb útvonal még vagy negyven kilométerrel nö
vekszik. így igazán India egyik végétől a másikig utazhatunk vasúton.

De elég ritkán fordul elő, hogy az ember egyfolytában ilyen hosszú utat 
tegyen meg Indiában. A szokásos, gyakori utazások hossza is épen elég. Bom- 
baytől Delhiig kb. 1400 km a távolság és 32 óra kell hozzá. Kalkattától La- 
horig kb. 1900 km, 37 óra, Bombaytől Madrászig kb. 1280 km, 33 óra. Ezek 
pedig gyakori utazások Indiában. Rövid kirándulásnak számít minden olyan út, 
amelyhez nem kell az éjszakát is a vonaton tölteni.

A vasutak felszerelés tekintetében is eltérnek egymástól. Ami a kényelmet 
és modern berendezést illeti, a Great Indian Peninsula Railways áll első helyen, 
utána a North-Western Railways következik. Mindkettő széles nyomtávú vasút, 
s ezért a kocsik is jóval szélesebbek a nálunk szokásosaknál, ami a szakaszokat 
tágasabbakká, berendezésüket kényelmesebbé teszi. A rendelkezésre álló teret 
annál jobban kihasználhatták a személykocsik berendezésében, mert az indiai 
vasutakon nincsenek oldalíolyosós (perronos) vagonok. Ilyenek csak Szilán 
(Ceylon) vasútjain járnak. Indiában csak legújabban vezettek be újabb típusú 
kocsikat, de általában még mindig az oldalfolyosó nélküli kocsik vannak 
óriási többségben. Ezért a személykocsik szakaszai nemcsak sokkal széle
sebbek a mieinknél, de hosszabbak is. Minden szakaszból a kocsi két 
oldalán ajtó nyílik és minden szakaszhoz külön mosdófülke, az I. osztályúakhoz 
zuhanyozó is járul. A szakaszokban vagy csak két hosszú díványféle ülés áll 
egymással szemközt, vagy a kocsi hosszában van kettő a kocsifalak mentén,
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A bombayi Victoria Terminus pályaudvar épülete.

kettő pedig, támlával elválasztva, a kocsi közepén, hosszában elhelyezve, a 
szakasz végén pedig, az ajtók szélességében, meglehetős tér üresen marad. Ez 
annyit jelent, hogy az illető szakaszban négy, azaz nyolc utasnak adnak ki 
jegyet, már t. i. ha olyan hosszú útvonalról van szó, amely a vonaton való éjsza
kázást is szükségessé teszi. Ha pl. a szakaszban két, kb. 2 m hosszú ülés van, 
akkor legföljebb négy utas foglalja el, közben persze akadhatnak útitársak, 
akik rövidebb, pár órás utat tesznek meg, de éjszakára már csak négyen ma
radhatnak a szakaszban. Minden hosszú, bőrrel bevont ülés fölött hasonló 
fekhely van, ezt nappalra feltámasztják és megrögzítik a falon, csak éjszakára 
eresztik le, úgyhogy ilyenkor kétszerannyi fekhely van a szakaszban, mint 
ahány üléspad áll benne. Minden utasnak tehát kényelmes fekvőhely jut éjsza
kára. Az I. osztályon többnyire csak kétüléses szakaszok vannak, a II.-on két
vagy négyülésesek, nem számítva persze a feltámasztott fekhelyeket. A szaka
szokba csak annyi poggyászt lehet bevinni, amennyi az ülések alatt elfér, de 
ez is jóval több, mint amennyit nálunk egy ülés fölött a poggyásztartóban el 
lehet helyezni, azonfelül pedig a vasutak minden I. osztályú utasnak kb. 60, 
a II. osztályúnak kb. 30 kilónyi poggyászt díjmentesen szállítanak a málha
kocsiban is.

Az indiai vasutakon négy osztály van; a II. után az úgynevezett közbenső 
osztály (Intermediate class) következik, s csak aztán a III. osztály. A közbenső 
és a III. osztályú kocsik szakaszai már több személyre szólnak és jóval hosz- 
szabbak, mint a magasabb osztályokban; gyakoriak az egybenyíló termes
kocsik is. A közbenső osztályon még biztosítják az utasoknak az éjszakai fek
helyet, de a III.-on már nem. Ezt úgyis csak a legszegényebb, legegyszerűbb 
közönség, a bennszülöttek használják, s ezeknek egyrészt nincsenek igényeik, 
másrészt pedig a III. osztály díjszámítása olyan alacsony, hogy a vasút nem 
is nyújthatna érte többet. A III., sőt a közbenső osztály is szinte mindig zsú-



folva van. Az indusok ál
talában, az előkelőbbeket 
kivéve, ezeket az osztályo
kat használják. A közbenső 
osztályon azonban vannak 
külön szakaszok európaiak
nak fenntartva, sőt külön 
európai női szakaszok is 
vannak. De a közbenső 
osztályon általában nagyon 
kevés európai utazik, in
kább csak angol katonák, 
iha csoportosan mennek va
lahová, egyébként még az 
angol közkatona is csak a 
II. osztályt használja. A II. 
osztályon már nincs külön 
„európai” szakasz; régeb
ben volt, de eltörölték, mert 
az indusok sérelmesnek ta
lálták, hogy elkülönítsék 
őket, ha már megfizetik a 
II. osztályú jegy árát. A II. 
osztályon angol középosz
tálybeliek és jobbmódú, de 
kevésbbé előkelő indusok 
utaznak és ma már a leg
kényesebb angol sem mer 
ellenvetést tenni, hogy 
„bennszülöttek” foglalj a- 

Az indiai vasutak propagandahirdetríiányci. nak helyet mellette. Tizen
öt-húsz év előtt az ilyesmi 

még mindennapos volt, noha a hivatalos elkülönítés már akkor is megszűnt. 
De rendesen akadt olyan dölyfös európai, aki nem volt hajlandó egy szakasz
ban utazni bennszülöttel és olyan sértő módon lépett fel, bogy a jámbor indus 
többnyire jobbnak látta elhagyni a csaknem üres szakaszt és átszállni honfitár
sai közé, esetleg valamelyik zsúfolt kocsiba. Ismétlem azonban, ma már e tekin
tetben más a helyzet és az angolok általában nem viselkednek többé olyan fölé
nyesen, mint egykor.

Az I. osztályt főleg előkelő angolok és indusok, valamint tehetős idegenek 
használják. Itt nem kell félni, hogy egymásnak meg nem felelő útitársak kerül
jenek össze, bőven van hely mindig és pl. a jómódú és előkelő indus úr, még 
ha egymagában utazik is, rendszerint egész szakaszt bérel.

A szakaszok föntebbi leírásából kitűnik, hogy minden személykocsi éjsza
kára hálókocsivá alakítható át, alsó és felső fekhelyekkel. Indiában ismeretlen 
a külön hálókocsi, még az I. osztályon sincs ilyen. Ezért annak, aki Indiában 
hosszabb útra indul, magával kell vinnie ágyneműjét, háló felszerelését. Ez 
hozzátartozik az indiai utas nélkülözhetetlen útikészletéhez. Az európaiak és 
jobbmódú, modern indusok bőrrel beszegett, hordozható vászonhuzatban, 
foggantyús szíjjal átkötve viszik magukkal a háló felszerelést, amelyet angolul
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bedding-nek, hindusztániul bisztar-nak neveznek. (Az Indiában lakó angolok ál
talában sok hindusztáni szót használnak s ezt az úti ágyneműköteget ők maguk 
is gyakran bisztar-nak mondják.) Az egyszerűbb indusok rendesen huzat nél
kül, szíjjal vagy kötéllel összeerősítetí pokrócokat, lepedőt és kisvánkost visz
nek magukkal. Éjszakára aztán a fekhelyek ágyakká alakulnak át. Az I. és oly
kor a II. osztály utasai persze nem maguk vetik meg az ágyat, mert szolgával 
utaznak.

Ez másik jellemző érdekessége az indiai vasutazásnak. Keleti fogalmak 
szerint az ,,úr”, a „szahá'b” nem végezhet semmiféle testi munkát, s ezt az an
golok is szem előtt tartják, indus alattvalóik gondolkodásmódjához alkalmaz
kodva, nehogy „presztízsükön” folt essék. Hosszabb útra minden jobb európai 
és tehetősebb indus is magával viszi a szolgáját, vagy szolgáit. A vasút az ilyen 
szolgák szállításáért igen csekély díjazást számít és minden 1. vagy II. osztályú 
személykocsin külön — persze már deszkaüléses — szakasz van az uraikat 
kísérő szolgák részére. Valahányszor a vonat megáll egy-egy állomáson, a cin- 
gár, mezítlábas, turbános bennszülött szolgák leugrálnak és uruk szakaszához 
sietnek, hogy nem parancsol-e valamit a szaháb. Estefelé valamelyik állo
máson megvetik, elkészítik uruk ágyát. Ők kezelik az úti elemózsiás kosarat 
vagy bőröndöt is és szabályszerűen kiszolgálják urukat. Az állomásokon be
vásárlásokat eszközölnek részükre: cigarettát, miegymást szereznek be, vagy a 
minden gyorsvonaton megtalálható frissítőárus fülkéjéből jeges gyümölcsször
pöt vagy más üdítő innivalót hoznak gazdájuknak. Az angoloknak persze főleg 
whiskyt, szódával és jéggel.

Ha hálókocsi nincs is az indiai vonatokon, azért étkezőkocsi közlekedik a 
hosszabb vonalakon. A pincérek rendesen goai portugálok, vagy muzulmán 
indusok. A goai keresztény portugálok külsőben semmiben sem különböznek az 
indusoktól, époly barnák és vékonypénzüek, mint az utóbbiak; őseik évszáza-

A Great India Peninsula vasutak újtipusú személyszállító kocsija.
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dokon át elkeveredtek a bennszülöttekkel. Az étkezőkocsik nagyjából olyanok, 
mint nálunk a nemzetközi wagon-restaurantok. Angolos, illetve nemzetközi éte
leken kívül még indiai fogásokat is kapni bennük; ez utóbbiak némelyikét az 
angolok is szívesen fogyasztják. Minthogy az indiai vonatokon ismeretlen az 
oldalfolyosó, nem lehet menetközben a kocsikon végig eljutni az étkezőkocsihoz, 
hanem az utasok valamelyik állomáson szállnak be az étkezőbe s ott maradnak 
a legközelebbi állomásig. Az étkezéseket előre bejelenti .a főpincér, közölve, 
hogy hány órakor, melyik állomáson lehet beszállani az étkezőkocsiba. Ezt az 
I. és II. osztályú utasok használhatják.

Mialatt az utasok az étkezőkocsiban tartózkodnak, szolgáik betelepednek 
a szakaszokba, hogy uruk poggyászára, holmijára vigyázzanak. Erre szükség 
van, mert olykor lopások, sőt rablások is megesnek a vonatokon. Előfordul 
olykor, hogy valamelyik állomáson belopódzik a tolvaj egyik-mások üresen ha
gyott szakaszba, útközben aztán nem kell félnie, hogy tettenérik, hiszen a sza
kaszba nem juthat be senki, csak ha megáll a vonat. A legközelebbi állomás 
előtt persze idejében leugrik a tolvaj. Többszemélyes II. osztályú szakaszokon 
az is megeshet, hogy két-három gézengúz jámbor utasok képében felszáll a 
vonatra, kiszemelve olyan szakaszt, amelyben jó prédát ígérő, csekélyszámú 
utas ül, menetközben aztán kirabolják, ha kell, le is ütik áldozataikat, idejében 
elhagyva a vonatot a legközelebbi állomás előtt. Az ilyesmi természetesen in
kább éjjel történhet meg, s a gonosztévők nagyon ritkán vetemednek arra, hogy 
talpraesett európaiakat szemeljenek ki áldozatul. S meg kell adni, hogy a ha
sonló vasúti rablótámadások sokkal ritkábbak Indiában, mint Európában, 
Amerikáról nem is beszélve. Kisebb tolvajlások azonban elég gyakran előfor
dulnak, s ezért tanyázik a szolga ura szakaszában, amikor ez az állomásokon 
kiszáll sétálni, vagy mialatt az úr az étkezőkocsiban tartózkodik.

Az indiai vasúti kocsik építése és felszerelése megfelel az éghajlatnak. 
Kettős teteje és oldala megakadályozza, hogy a trópusi napfényben forróvá 
fűljön át a belseje. Az ablaknyílásokat négyszeres ablaktábla védi; a szokásos 
üvegablakon felül még sötétkék üveggel borított ablakkeret is van, hogy az 
erős, vakító napfény ellen védjen, van aztán zsalugáterre emlékeztető lécablak 
a tűző napsugár heve ellen, de bebocsátva résein a száguldás okozta hűs szel
lőt, s van még éjszakára sűrű sodronyhálóval borított ablakkeret is, amely be
engedi a levegőt, de távoltartja a moszkitókat és egyéb repülő rovarokat. A sza
kasz mennyezetén, vagy a nagyobb szakaszok két végén nagy villamos legyező
kerekek vannak felszerelve és gombnyomásra surrogva hajtják a hűsítő szellőt 
az utasokra. Erre nagy szükség van, hiszen a forró évszakban gyakori az 50 C° 
hőség is, amely még éjjel is csak kevéssel csökken, viszont éppen a legnagyobb 
forróság idején India sok vidékén légmentesen le kell zárni a vonatablakokat, 
mert porviharok zúdítják a finom fehér homokot a kocsira, s a por olykor még 
a zárt ablakok peremén is behatol, mindent fehér lepellel borítva a szakaszban. 
Ilyenkor minden állomáson megjelenik egy indus vasúti alkalmazott és letöröl- 
geti a porréteget.

Indiában sok gazdag ember él és igen sok dúsgazdag idegen keresi fel 
látnivalóit évente. A vasúttársaságok ezekre is gondoltak. Nagyobb központi 
állomásokon, vagy előre sürgönyileg, külön luxuskocsikat lehet rendelni. Ezek 
igazán pompásak és még a legigényesebb amerikai milliomost is kielégíthetik. 
Hatalmas Pullman kocsik, egész kis túristatársaság is kényelmesen berendez
kedhet bennük. 20—22 m hosszú és kb. 3 m széles az ilyen különkocsi, 
vagy angolosan Tourist Car. Van benne két nappali, de hálóhelyiséggé is át
alakítható jókora fülke, faliszekrényekkel ellátva, külön ebédlőfülke nyolc sze-
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A North Western Railways vasútvonala az afghán határig vezet.

mély részére, tálalóasztallal és íróasztallal, fürdőfülke káddal, zuhannyal, külön 
mosdóhelyiségek és W. C. fülkék, a személyzetnek is, konyha, hálófülke a szol
gáknak és a szakácsnak, s még egy fülke az esetleges utazó hölgy szolgáló- 
leánya részére. Bőséges hely van a poggyász elhelyezésére, s a hüthető élés
kamrában napokra elegendő készleteket lehet elraktározni. Akinek telik az ilyen 
passziós utazásra, az valóban minden elképzelhető kényelemmel járhatja be 
India legnagyobb részét. Nem kell szállodákba mennie, a bérelt kocsit az állo
másokon elhelyezik külön sínre, az állomástól távolabb, s az utazók szinte a 
maguk otthonában élhetnek, étkezhetnek, oda térhetnek vissza éjszakára, bár
hol járjanak is Indiában. A szükséges szolgaszemélyzetet és szakácsot — per
sze csupa indust — a vasúttársaság, vagy a híres Thomas Cook & Son utazási 
irodája bocsátja a turisták rendelkezésére. Hogy fogalmat alkossunk az ilyen 
utazás költségeiről: a leírt Tourist Carban nyolc utas és nyolctagú kiszolgáló 
személyzet utazása pl. csak Bombaytől Delhi-ig (ez kb. 1400 km) 2262 rú
piába, vagyis kb. 4520 pengőbe kerül. A turistakocsiknak két típusa ismeretes, 
a kisebbik napi bére kb. 16 rúpia, a nagyobbiké kb. 30 rúpia, a vasúti szállítás 
költsége pedig angol mérföldenkint (kb. 1-6 km) 12 anna (1.50 P) és másfél 
rúpia (3 P) közt váltakozik. Ha útközben bárhol meg akarnak állani, akkor a 
veszteglés időtartamára naponkint külön 25 rúpiát (kb. 50 P) kell fizetni. Ki
számíthatjuk, mennyibe kerül egy többhetes, India jórészére kiterjedő köruta
zás! És az említett költségekhez természetesen még az élelmezés, a személyzet 
bére, a különböző kirándulások autó, stb. költsége is hozzájárul. Mégis évente, 
különösen a turista-évadban (októbertől márciusig) igen sok külföldi társaság 
használja a különkocsikat, főként persze amerikaiak.

India a végletes ellentétek országa. A vasutakon is ilyen nagy ellentétek
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ütköznek a megfigyelő szemébe. Az elegáns és drága különkocsikat is felül
múló, igazán előkelő szerelvényeket láthatunk. A mahárádzsáknak és más indus 
fejedelmeknek saját, pompás, minden modern eszközzel és kényelemmel beren
dezett különkocsijaik vannak, de a leghatalmasabb fejedelmek saját vonalju
kon utaznak, népes kíséretükkel és személyzetükkel. Az ilyen fejedelmi vonatok 
hosszú Pullman kocsijai többnyire hófehérre fényezve villognak, s nem sajnál
ták róluk a dús aranyozást. De még a közönséges vonatok I. és II. osztályú 
utasai is valósággal főurakként utaznak, a szegény néphez, a III. osztály közön
ségéhez képest. Pedig az indiai vasutak nem az előkelőkből, hanem a legszegé
nyebb népből élnek, már ami a személyforgalmat illeti: a statisztikai adatok sze
rint az évenkint szállított utasok 95%-a harmadosztályú. Elképzelhetetlen tö
megek utaznak Indiában. A köznép, a szegény, földhözragadt parasztság és 
kisiparosság adja az utasok legnagyobb többségét. A világnak talán egyetlen 
népe sem utazik annyit, mint az indusok, a legműveltebb európai nemzeteket 
sem véve ki. Az indusban valami különös vándorkedv él és ha csak teheti, útnak 
indul. Nemcsak munkát keresni, hanem csak úgy kedvtelésből is, vagy a kiter
jedt rokonság látogatására, nagy utakat tesznek meg. A pályaudvarok és vas
úti állomások telve vannak a közsorsú utazóközönséggel, akik persze szedett- 
vedett batyuk halmazát pipelik. Jórészük félmeztelen, vagy az indiai köznép 
igénytelen mezét hordja. Órájuk nincs, az idővel különben sem törődnek sokat, 
ha tehát utazni készülnek, sokszor órákon, félnapokon, éjszakákon át várakoz
nak az állomások platformján, letáborozva batyuik, elemózsiás kosaraik, főző
edényeik és vizeskorsóik közt. A csatlakozó állomásokon aztán megint esetleg 
órákig rostokoiva várják a megfelelő vonatot. A legszegényebb nép a gyors
vonatok III. osztályát is túl költségesnek találja és a még ennél is olcsóbb sze
mély- vagy vegyesvonatokra várakozik. A kocsik gyakorta annyira zsúfoltak, 
hogy még az etekintetben határtalanul igénytelen indusok sem találnak már 
talpalatnyi férőhelyet, de ilyenkor sincs zúgolódás, szépen tovább várnak a

Vasúti állomás Északindiában. A háttérben födött csarnok és külön sínpárok szolgálnak a patiáliai
maharádzsa személyes használatára.
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legközelebbi vonatig, esetleg félnapot is. A cukornád érésének idején mindenki 
hosszú cukornádszálakat cipel magával nyalábba kötve; ez az úti elemózsiájuk. 
Kis kerek darabokat vágnak le belőle útközben, héját lehántják, nedvdús fehér 
belét pedig addig rágják, míg csak a puszta rost marad vissza, ezt aztán nyu
godtan kiköpik a kocsi padlójára, vagy az állomások oldaljáróira, lépcsőire, 
átkelő gyaloghídjaira. Ilyenkor az állomásokon vastag, puha fehér rostszőnye- 
gen járhatunk. De ezt nagy vörös foltok mintázzák: a bételrágás tanujelei. 
A bételdió és a katechuval meg mésszel bekent bétellevelek rágás közben vér
vörös folyadékot eredményeznek és a jó indusok természetesen nem ismerik a 
„padlóra köpni tilos” szabályzatát.

Tanulmány kedvéért nem egyszer átszálltam útközben valamelyik III. osz
tályú kocsiba és a következő állomásig a köznéppel utaztam. De bármily elszánt 
voltam is, a tágas termeskocsik ajtajában állva maradtam, a nyitott ablakon át 
befúvó friss levegő közelében. Hihetetlen kép tárult elém. A kocsi a szó szoros 
értelmében zsúfolásig megtelt, a padokon kétszerannyi ember ült (persze keleti 
módra felhúzott lábakkal), mint amennyire méretezték, a padlón is mindenütt 
kuporogtak utasok, már amennyi a batyuk közt elfért, mi több, a poggyásztar
tók lécrácsain is ültek egyesek, főleg gyermekek. A nagy melegben még az 
egyébként felöltözött indusok is nekivetkőztek, néhány öregasszony szintén 
derékig dekoltálva rostokolt helyén. Az egyik utas a legnagyobb lekinyugalom- 
mal keresgélt tetveket levetett condrájában. Odébb néhány hindu vezeklő ült, 
csaknem egészen meztelenül. Élő hullákra emlékeztettek, mert tetőtől talpig 
fehér hamuval voltak bekenve. Kontybakötött óriási hajtömeg meredt a fejü
kön, csontos arcuk gubancos szakáiból fehérlett ki. Homlokukon a különböző 
szent kasztjelek ábrái díszelegtek.

A vezeklők és egyéb „szent” emberek ma már nem vetik meg a vasutat, 
hogy az Indiaszerte elszórt zarándokló helyekre eljussanak. A zarándoklás 
ősi szokása is belejátszik abba, hogy az indus köznép olyan sokat utazik, mert 
az egyszerű hívők sem mulasztják el, hogy végigjárják a szent tirthá-kát, ájta- 
tos fürdőhelyeket. Minden ilyen szenthelynek megvan a maga ünnepe, s ilyen
kor a híresebb tirthák felé százezrek igyekeznek. A vasúttársaságok alkalmi 
zarándokvonatokat állítanak be és pl. az északindiai Hardvár híres szenthelyé
nek állomását, ahol az év nagyrészében alig száll ki utas, oly nagy arányokban
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építették ki s szerelték fel, hogy az ünnepek idején milliós forgalomnak is meg
feleljen.

Annyi bizonyos, hogy a világnak talán egyetlen más táján sem olyan tarka, 
változatos és megunhatatlan a vasúti utazás, mint Indiában. A modern forgalmi 
eszköz közönségének soraiban a ma és a régmúltak emlékei találkoznak. Euró
pai és amerikai urak, hölgyek mellett modern felszerelésű katonák, valamivel 
odébb exotikus külsejű, de elegáns nyugati ruhába öltözött indus urak, körü
löttük pedig mindenütt India ezerarcú, színes néptömege, amely nagyjából a 
mai vasúti állomásokon is egészen úgy fest, mint talán az a tömeg, amely har
madfél évezreddel ezelőtt a Buddha bölcs tanításait hallgatta . .. .

IRODALOM .
Dr. Thirring Gusztáv: Magyar László élete és tudományos munkássága. 

— Kritikai adalék a magyar földrajzi kutatások történetéhez. — Magyar László 
kiadatlan írásaival. — 2 térképpel és 38 képpel. — A Magyar Földrajzi Tár
saság támogatásával. — Budapest, 1937. Kilián főbizománya. Ára P 2.—.

Ez a tíz íves, sűrű nyomtatású könyv kivételes helyet fog elfoglalni a 
magyar.földrajzi irodalomban. Szerzője javarészt ötven évvel ezelőtt írta meg. 
Thirring geográfusnak indult és első érdeklődése Magyar László utazásainak 
szólt. Aztán statisztikus lett, de híven megőrizte érdeklődését a földrajz és 
Magyar László iránt. Néhány évvel ezelőtt kezébe jutott a portugál Tengeren
túli Tanács 14 hivatalos irata, mely Magyar Lászlóról szólt, valamint Magyar 
Lászlónak 19 darab eddig kiadatlan vagy hézagosán közzétett levele és útle
írása. Ernyedetlen kutatással ehhez az anyaghoz felderítette Magyar László 
születésének és ifjúságának eddig nem ismert körülményeit és most az egészet, 
a tudós pontosságával elrendezve, élvezetes formában megírva, közzétette.

Csodálatos könyv ez: a pátriárkák korát elő tudós szerző ifjúi lelkesedés
sel kutat fel minden apró nyomot, de rajongása egy pillanatig sem veszíti el 
maga alól az igazságszerető és igazságkereső író kritikai talaját. Magyar 
László sorsában egészen benne van a magyar sors; a magáramaradt zseni ver
gődése és korai elköltözésének tragédiája. De ez a könyv is leheli a magyar 
sorsot: Thirring Gusztáv a maga költségén adja ki a magyar szellem egy 
világraszóló előtörésének rajzát, a legérdekfeszítőbb utazási történet, melyet 
magyar nyelven valaha olvasni lehetett. Magyar Lászlót a portugál, német, 
francia tudományosság dicsőíti, könyvein magyar nemzedékek lelkesednek, a 
magyar Tudományos Akadémia megválasztja tagjának, az újabb Magyar- 
ország mégis elfeledte. Most előáll Thirring és csokorba kötve nyújt Magyar 
Lászlóról mindent, amit ötven év alatt összegyűjteni és a szívben melengetve 
megőrizni lehetett.
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Thirring könyvének három főrésze van: I. Magyar László élete, II. Magyar 
László tudományos működésének kritikai méltatása, III. Magyar László kiadat
lan vagy csak kivonatosan közzétett levelei és útleírásai.

Az első részből kitűnik, mennyi tévedést, sőt badarságot írtak össze 
Magyar László gyermekkoráról. Szerző a tudós adatról-adatra haladó kriti
kájával kétségtelenül megállapította, hogy Magyar László Szombathelyen szüle
tett, mint Horváth László. Később az atyja adoptálta, taníttatta és állásba segí
tette. A kalandos hajlamú fiú azonban 1843-ban tengerre szállt és nem is jött 
többé haza. 1864-ben, Afrikában halt meg. Megismerjük három nagy utazását 
Havannától Jáváig, hazatérésének tervét és megkapjuk az ember jellemzését.

A második részben kapjuk Magyar László munkásságának ugyanazzal az 
alapossággal és lelkiismeretességgel megírt méltatását. Az általános jellemzés 
mellett szól a kongói útról, a Kimbunda országok leírásáról, a Moluva vagy 
Moropu és Lobál országokban tett utazásokról, valamint a Kunene és Kubango 
vidékére tett utazásokról. Itt van összeállítva a Magyarról szóló teljes bibliográ
fia is „Magyar László a világirodalomban“ címen.

A harmadik rész 18 levelet, egy felségfolyamodványt és egy útleírást közöl. 
A szöveget érdekes képek és vázlatok egészítik ki, a kötethez csatolt két tér
kép pedig külön érdeklődésre tarthat számot: az.egyik Magyar László uta
zásainak átnézeti térképe”, melyet Thirring Gusztáv tervezése alapján Irmédi- 
Molnár László dr. rajzolt meg. Ez felöleli Magyar Lászlónak Afrika belsejében 
tett összes útjait és hiteles voltánál fogva a jövőre kútfőnek tekintendő. A másik 
címe: ,,0 riginalkarte von Ladislaus Magyar1 s Reisen in Central Afrika, 1850, 
1851 u. 1855”, megjelent a „Petermanns Mitteiiungen”-ben, 1860.

Bihé ország vándora szeretett volna hazajönni, de nem volt útiköltsége és 
nem volt itthon megélhetése, aztán törékeny egészsége fiatalon, 46 éves korá
ban sírbavitte és most ott pihen messze Afrikában. Ez a könyv legyen modern 
harsona és lopja bele a tőrölmetszett nagy magyar embernek emlékezetét a 
magyar nemzet szívébe. Ezt a nemesveretű könyvet el kell olvasnia minden 
magyar embernek, akinek a magyar szellemiség szívügye. Thirring munkájá
val még egy nagyon megszívlelendő tanítást is sugároz szét: könyveink minden 
betűjét írjuk meg teljes szeretettel, teljes lélekkel és minden adatunk legyen 
megbízható. Köszönjük a példát!

Vitéz Temesy Győző dr.

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 .

A lengyel Arktiszkutatás és Svalbard keresztezése dél-északi irányban.

A lengyel tudományos körök újabban élénk figyelmet szentelnek az Ark- 
tiszkutatásnak. Eddig háromízben vezettek eredményes expedíciót az Északi 
Sarkvidékre.

1932—33-ban a második nemzetközi sarki évvel kapcsolatban a Bären 
szigeten állítottak fel megfigyelőállomást. Tizenhárom hónapon át végeztek 
itt lengyel tudósok meteorológiai, mágnességi és sugárzásméréseket.

1934-ben volt az első lengyel Svalbard expedíció. Stefan Bernadzikie- 
wicz mérnök és munkatársai három havi munkával alaposan áttanulmányozták 
a főszigetnek délnyugati részét, a Torellföldnek a Horn és Bell öblök között



356

fekvő darabját. Erről a vidékről készült pontos térképfelvételüket a varsói kato
nai térképészeti intézet dolgozta fel és adta ki 1:50.000-es mértékben.

1936 nyarán a második Svalbard expedíció nagy teljesítménye a főszi
getnek észak-déli leghosszabb vonalán való keresztezése volt. Ezt az expedíciót 
is Bernadzikiewicz vezette, társai dr. K. Nakiewicz-Jodko fizikus, az 1933—34. 
évi lengyel Aconcagua expedíció vezetője és St. Siedlecki doktorjelölt, a két 
előző lengyel sarkkutató társaság tagja, voltak. A második Svalbard expe
díciót tulajdonképpen előtanulmánynak szánták egy nagyobb grönlandi kutató
idhoz. A hosszú gyaloglásra hótalpakat és a felszerelés számára egy Nansen- 
rendszerű kéziszánt vittek magukkal. Ennek terhelése kezdetben 260 kg volt. 
1936. júl. 7-én a Horn öbölben szálltak partra. Innen a Gänse gleccser jegén 
kapaszkodtak fel a magasabb szintre és a Hornsundtind masszívumát meg
kerülve, lehetőleg a gleccserek jegén haladva érték el a sziget legdélibb csúcsát, 
a Süclkapfjelit. Most csaknem egyenesen északra tartottak, az Achmatoff nyer
gen és a Horn gleccseren át a Nathorst gleccserig. A Torellföldnek ez a része 
erősen el van jegesedve, szán és sí segítségével könnyen haladtak rajta előre. 
A Nathorst gleccser és Sassen völgy között azonban alig néhány kis gleccser 
van s mert ezeket kellett kihasználniok, nagy kerülőket tettek kelet felé, majd
nem a tengerpartig. Egy darabon, a Kjellström és Sassen völgyek közt az egész 
fölszerelést, még a szánt is, hátukon cipelték. Az út első részlete a Sassen 
völgyben, Hilmar Nois vadász házánál ért véget négy héttel indulásuk után. 
Itt volt a második útszakasz számára előkészített raktár és úgy tervezték, hogy 
a Tempel öböl V. Post gleccseréig Nois motorcsónakján teszik meg az utat. 
Csakhogy Noist nem találták otthon s így kénytelenek voltak a Longyear öbölig 
elgyalogolni és ott motorcsónakot szerezni. Ezen a 45 km hosszú úton a Sassen 
völgy és a Longyear öböl közt látták az egyetlen rénszarvas csordát, holott még 
húsz évvel ezelőtt évente százszámra ejtették el ezen a vidéken ezeket az álla
tokat. A v. Post gleccserre felkapaszkodva tűrhető szánúton egyenesen a Mount 
Newton felé tartottak. A hegy lábánál, a Lömmé gleccseren hátrahagyták nél
külözhető felszerelési tárgyaikat és hótalpakon az északnyugati part Mossel 
öblébe, onnan gyalog a legészakibb fokhoz, a Verlegenhookhoz vándoroltak. 
Megállapították, hogy a Mossel öböl és Verlegenhook között fekvő terület nem 
gránitból van, mint eddig hitték, hanem heklahookból. Visszatérő útjuk a Lömmé 
gleccser, majd a Chydenius és Stubendorff hegységek között a Nordenskiöld 
gleccsert követve a Klaas-Billen öbölben lévő Bruce Cityben végződött Az 
expedíciónak első részében 375, második szakaszán 430 km utat tett meg; 
hozzáadva a Sassen völgytől a Longyear öbölig megtett 45 km-t, 56 nap alatt 
összesen 850 km-t gyalogoltak. P. J.

A télisport hatása Ausztria településföldrajzára.

Ausztriában a sísport a háború után lendült fel. A síelők eleinte a nagy
városokból könnyen megközelíthető, völgyekben fekvő helységekben ütötték fel 
téli szállásukat olyan vidéken, ahol a hóviszonyok és a terep kedvezett a spor
tolóknak. Később, körülbelül az utolsó tíz év folyamán, már magasabbra törnek. 
Az erdő- és sziklamentes, bizonyosan jó, friss hóval borított területet keresik, 
tehát a havasi legelőknek az erdőhatáron felül fekvő világát. A nyáron a tej
gazdaság szolgálatában álló kunyhókat, házakat bérlik ki s a tulajdonosok eze
ket készséggel hasznosítják, sőt át is alakítják, ki is bővítik a téli kirándulók 
számára. A múlt télen 142 ilyen turistaszállót tartottak nyilván Auszria keleti 
felében, de valójában sokkal többet használtak télvíz idején is. Ezeknek így
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állandó és elég nagyszámú lakójuk van, holott azelőtt teljesen elhagyatottak 
voltak. Érdekes példája a településviszonyok átalakulásának a Radstädter- 
Tauern hágó környéke. Itt az 1738 m magas hágó közelében régebben csak 
néhány vadászkunyhó, tejfeldolgozó pásztorház, egy nyári üzemű szálloda és 
egy menedékház állott. Télen talán tíz ember sem lakott a vidéken. Amióta 
megnyílt a hágón átvezető radstadt—mauterndorfi országút és a hágó hernyó- 
kerekű gépkocsikkal télen is bármikor megközelíthető, a kitűnő síterep állandó 
látogatottságnak örvend. 12 fogadó, köztük három szálloda épült fel, kilencnek 
központi fűtése, ötnek folyóvizes szobái és fürdőszobái is vannak. Novembertől 
április végéig csaknem mind a 434 ágy és 222 túristafekvőhely állandóan ki 
van használva. Aki itt szállást nem kaphat, az Radstadt közel 300 személyt 
befogadó szállóhelyein helyezkedik el, vagy a vadászkunyhókban talál mene
déket. Ünnepnapokon több mint ezer síelő veri fel a vidék csendjét. Hasonló 
átalakulás észlelhető mindenütt a Keleti Alpok könnyen megközelíthető, alkal
mas felszínü és hóviszonyokkal rendelkező, magas havasi legelővidékein; a sí
sport okozta idegenforgalom fellendülése tehát lényegesen feljebb, magasabbra 
tolta az állandó letelepedésre alkalmas zóna határát. P. /.

Uj közűt Tirolban és Vorarlbergben.

Tirol észknyugati szögletében, a Lech mellett fekvő Reutte helység csak 
két kerülő úton érintkezhetett Innsbruck tartományi fővárossal. Az egyik út 
Reutteból dél felé indul ki és Imstnél ér az Inn völgyébe, a másik Garmischon 
keresztül vezet és kétszer keresztezi a német határt. Most folyik egy új, nagy
jában nyugat-keleti irányú útszakasz építése, amely Ehrwald táján ágazik ki 
az említett második útból és a Wetterstein hegység déli lábánál húzódó Gais 
völgyön át halad keletnek. Seefeldnél, a Drahn patak völgyében újra találkozik 
a Németország felől jövő régi úttal.

Ehhez az úthoz fog csatlakozni nyugaton, még Reutte előtt a Bregenzből 
kiinduló, a Bregenzer Aach völgyén fölfelé vezető új gépkocsi út. Ennek utolsó, 
keleti részlete Schröcken táján most készül. A két épülőfélben lévő útszakasz 
megnyitása után ez a bregenz-innsbrucki út egyike lesz Ausztria legszebb, télen 
is könnyen járható útvonalainak. A legmagasabb része, az Ehrwalder Aim 
táján 200 m-rel lesz alacsonyabb az Arlberg hágónál. P. J.

Jugoszlávia aranytermelése

három bányában, Pék, Neresnica és Fojnica helységek határában folyik.
1935-ben 240, 1936-ban körülbelül 500 kg tiszta nyersanyag került ki a három 
bányából. P. /.

Határőrtelepítés Délszerbiában.

1919-ben kezdődött meg Délszerbia és Macedóniában az a nagyarányú 
telepítés, amelynek egyik fő célja a határvidéknek megbízható, nemzeti elem
mel való benépesítése. Erre vall az a körülmény, hogy a telepítést eleinte egy 
ezredes irányította és az új telepesek nagyrésze a hadirokkantak, hadviseltek, 
kiszolgált katonák, hadiözvegyek sorából került ki; nemzetiségük csaknem ki
zárólag szerb és horvát. Montenegro, Dalmácia és Lika szegény vidékeiről 
származnak. A telepítés módját, rendszerét a régi osztrák-magyar határőrvi
dékről mintázták, a házközösség elvén alapul. Mintegy húszezer ilyen házközös
séget létesítettek Délszerbiában, főleg a Skoplje medencében, a Rigómezőn és
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Metolja síkságon. Minden telepes család átlag 5 ha földet kapott, minden házas 
családtag további 4 ha-t és minden kiskorú és nőtlen 2—3 ha-t. A kiosztott 
föld mennyisége a termőképességtől is függ. Az új gazdaságok természetesen 
nehézségekkel küzdenek, sokszor bele is buknak vállalkozásukba. A házközös
ségek 30%-a virágzó, jó viszonyok közt él, 50%-a küzködve, államsegélyekre 
és kedvezményekre támaszkodva tartja csak fenn magát, míg 20% feloszlott. 
Az új gyarmatosok nagyban hozzájárulnak Délszerbia kulturális, gazdasági és 
mezőgazdasági viszonyainak javításához. P. /.

Görögország gyapottermelése.

A világháború után bevezetett védővámok következtében gyors fejlődésnek 
indult a görög gyapottermelés. Leginkább Attikában és Böotiában foglal el a 
gyapot nagy területeket; 1922-ben még csak 7.484-5 ha, 1935-ben már 
53.735-5 ha-on termesztettek gyapotcserjét. A termésátlag nagy. A művelés 
módjának újításával és alkalmas fajták kiválasztásával a Thesszalonikiben 
működő állami gyapotintézet eredményesen foglalkozik; a termés minősége 
állandóan javul. A gyapottermelésnek igen nagy nemzetgazdasági jelentősége 
van, mert a gabonanemüek után, nyersgyapotból és pamutkészítményekből volt 
Görögország legnagyobb bevitele s most ezt a szükségletet belföldről látják el. 
Igaz ugyan, hogy kevesebb búzájuk, dohányuk, mazsolaszőlőjük terem; csak
hogy búzát olcsón kapnak külföldről, a dohány újabban rossz minőségű volt, 
a mazsolát pedig nem tudták jól értékesíteni és így bizonyosan csak nyertek a 
gyapottermelés fejlesztésével. P. J.

Uj sziget az Északi Jeges tengerben.

1937 elején a Szibíriai tengerben fekvő Herald szigettől északkeletre, 
mintegy 55 tengeri mérföld távolságban, az északi szélesség 72° 5’ és nyugati 
hosszúság 173° 37’ táján, eddig ismeretlen szigetet láttak. A sziget még nincs 
átkutatva, egyelőre neve és tulajdonosa sincs. P. /.

A Kra-i csatorna problémája.

Az utóbbi években szinte divattá vált tengeri csatornák építése. Ilyen mes
terséges tengerszoros terveivel foglalkoznak most Hátsóindiában is, a Maláji 
félszigetet Hátsóindiához kapcsoló földszoroson. A földszoros legkeskenyebb 
helyén, Brit Burma és Sziám határán fekszik Kra városka. Itt ömlik az Indiai 
óceánba a Pakcsan folyó; széles tölcsértorkolatába messze felhatolnak a 
tengeri hajók, úgy hogy mindössze 40 km hosszú csatornán átjuthatnának a 
Sziámi öbölbe. A puha, alluviális rétegekben könnyen ki lehet ásni a mesterséges 
tengerszorost, még költséges zsiliprendszerre sem volna szükség, mert az Indiai 
óceán és a Sziámi öböl egyenlő vízállású. Sziám saját erejéből is megvalósít
hatná a tervet külföldi munkaerő igénybevétele nélkül.

Eddig csak az tartotta vissza a sziámi kormányt a csatorna megépítésétől, 
hogy nem akart a brit világhatalommal ellentétbe kerülni. Kérdés azonban, hogy 
meddig lesz erősebb a brit befolyás azoknak a hatalmaknak befolyásánál, ame
lyeknek a Kra-i csatorna elkészülése érdekében állana? Elsőrangú érdeke volna 
ez magának Sziámnak, mert a bangkoki kikötőt a világforgalom útjába kap
csolná be és a mögöttes terület gazdasági kihasználását nagyon megkönnyí
tené. Másodsorban érdekében állana a távolkeleti, tehát Kína és Japán felé irá
nyuló tengeri kereskedelemnek, mert a forgalom, ha nem kellene messze délre,
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a Malakka szorosig, Szingapúrig lekerülni a hajóknak, útja 2—4 nappal meg
rövidülne. Mivel azonban a távolkeleti kereskedelem túlnyomó része Japán ke
zében van, ennek az országnak volna a legfontosabb az átjáró megnyitása. 
Sziám a japáni népfölösleg elhelyezésére nem alkalmas, mert maga is eléggé 
népes ország. Ma sem él benne ezernél több japáni, ezek is japáni eégek és 
vállalatok alkalmazottai vagy képviselői. Annál fontosabb azonban Sziám, mint 
a japáni árucikkek piaca, mert a kereskedelem terén a britek és japániak között 
már évek óta elkeseredett versengés folyik Sziám földjén. 1933 és 1935 között 
a Sziámba bevitt japáni áruk értéke megkétszereződött és azóta is állandóan 
emelkedik, az angol behozatal pedig hasonló mértékben csökken. De Japán is 
vásárol Sziámtól: gumit, ónt, tíkfát és főleg gyapotot. A két ország kereskedelmi 
kapcsolatainak fejlődését legjobban az bizonyítja, hogy — míg 1931-ig nem volt 
rendszeres hajóösszeköttetésük, addig ma — hét nagy japáni gőzös bonyolítja 
le a forgalmat Krunn-Theb (Bangkok) és Japán között kéthetenkinl ismétlődő, 
szabályos menetrend szerint.

Japán tehát kereskedelmi szempontból szorgalmazza a Kra-i csatorna épí
tését, mert indiai piacait lényegesen rövidebb és gyorsabb úton közelíthetné 
meg. Stratégiai előnyöket is szeretne magának biztosítani azzal, hogy az építés 
pénzügyi nehézségét a Sziámnak nyújtandó kölcsönnel oldja meg. Igaz ugyan, 
hogy a csatorna nyugati bejáratát St. Matthew szigetéről angol ágyúk tüze egé
szen elzárhatja s a Victoria Pointben létesült angol légi kikötő repülőgépei is 
állandóan veszélyeztethetnék.

Amennyiben a Kra-i csatorna építését csak a Brit birodalomnak Sziámra 
gyakorolt nyomása akadályozza ma még, ez az akadály mindinkább leküzd
hetőnek látszik. Talán helyes az a feltevés is, hogy a japáni-német szerződés is 
összefüggésben van a Kra-i csatorna kérdésével. Mindenesetre érdekes és az 
angol befolyás gyöngülésére valló tünet az is, hogy Sziám új tengeri gőzöseit 
és hadihajóit Japán •— és ellenőrizhetetlen hírek szerint — Olaszország építik, 
holott régebben minden sziámi hajó angol gyárból került ki. P. /.

Németalföldi Antillák.

A Kis Antillák hat szigete: Curacao, Bonaire, Amba, St. Martin, St. Eusta- 
tius és Saba Németalföld gyarmatai. Eddig összefoglaló nevük Curasao gyar
mat volt. A parlament most a gyarmat nevét hivatalosan Nederlandsche Antil
len, azaz Németalföldi Antillákra változtatta. P. J.

Thule — dán tulajdon.

Grönland északnyugati partján, az északi szélesség 76°-án évekkel ezelőtt 
alapította Knud Rasmussen Thule nevű eszkimó gyarmatát. A telep alapításá
val egyrészt az eszkimók jobb sorsba segítését akarta elérni, részben az ame
rikaiaknak még Grönlandra is kiterjeszkedő gazdasági befolyását ellensúlyozni. 
Thule eléggé fel is virágzott; 1934-ben 4 európai és 265 eszkimó lakója arány
lag jólétben élt. Most, Rasmussen halála után, a dán kormány 400.000 dán ko
ronáért megvásárolta Thulét. Ebből az összegből a tudós alapító özvegye élet- 
fogytiglan nyugdíjat, munkatársai pedig kártérítést kapnak. P. /.

Grönland térképezése.

A dán földmérő intézet 1936. nyarán térképező bizottságot küldött Nyu- 
gatgrönlandba. Az expedíció hajója június 12-én érkezett Holsteinsborgba és
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augusztus 31-én szedte fel horgonyát. A közbeeső időben felvételezték a nyu
gati partvidéknek az északi szélesség 64 és 68. foka közt elterülő részét, a 
Ström fjord, Holsteinsborg, Sukkertoppen és Godthaab környékét. Vízirepülő
gépük 117 órát töltött a levegőben és 15.000 km utat tett meg. 2500 fénykép- 
felvétele 80.000 km2 területet örökített meg. A légifelvételek támogatására a 
65 é~s 69. szélességi fok közt háromszögelést is végeztek. Két alapvonalat vet
tek fel, Sermiliknél 2.5, Frederikshaabs Isblink mellett 3.5 km hosszúságban. 
Az új grönlandi térképek 1:2,500.000 mértékben fognak megjelenni. P. ]

A Yukon terület új közigazgatási beosztása.

A Jeges tenger partjáig nyúló, kietlen Yukon tartomány akkor kezdett 
Északamerika életében szerepet játszani, amikor 1896-ban gazdag aranylelő
helyeit felfedezték. Lakossága és gazdasági súlya olyan gyorsan növekedett, 
hogy már 1898-ban önálló tartomány rangjára emelték. Lakóinak száma 
1901-ben a 27 ezret is meghaladta. A könnyen mosható arany azonban elég 
hamar kifogyott a folyók és patakok törmelékéből és ennek következtében a né
pesség is (1931-re) 4.230-ra szállt alá; az óriási, 536.300 km2 nagyságú terület 
népsűrűsége tehát 0.007. Ilyen gyéren lakott tartomány számára nem volt érde
mes költséges külön közigazgatást fenntartani, hanem legújabban Brit Colum
biához csatolták. Az egyesített tartomány területe 1,457.900 km2, az Egyesült 
Államok határától a Jeges tengerig terjed. P. ].

Uj-Guinea legmagasabb hegyét,

a kereken 5000 m-es Carstensztopot 1936-ban a dr. A. H. Colijn vezetése alatt 
álló hollandi erpedíciónak sikerült megmászni. A hegy fennsíkszerü teteje a 
hóhatár fölé emelkedik, oldaláról gleccserek folynak le. A kutatók élelmi
szerekkel való ellátásáról az újguineai petróleumtársaság repülőgépei gon
doskodtak. P. J.

Wilkins új tervei.

Sir Hubert Wilkins ausztráliai sarkkutatót úgy látszik nem kedvetlenítette 
el a Nautilus tengeralattjáró 1931-ben szenvedett kudarca, mert most egy 
angol hajóépítő vállalatnál különleges, sarki tengerekre méretezett új tenger
alattjárót rendelt. Az új hajó kisebb lesz a Nautilusnál, egyetlen Diesel motor 
fogja hajtani, de több, igen nagy teljesítményű akkumulátort visz majd ma
gával. 1937 nyarán 5—6 kezelő- és kutatószemély, valamint néhány mérnök 
részvételével a Spitzbergák vidékén próbautat fognak tartani, a valódi felfe- 
dezőutat pedig 1938 nyarára tervezik. A Spitzbergákról indulva a tenger jég
takarója alatt Alaskába szeretnének eljutni. P. /.

A szerkesztésért és kiadásért felelős: Kéz Andor dr.
„Élet“ Irodalmi és Nyomda Rt. Budapest, XI., Horthy Miklós-út 15. — Igazgató: Laiszky Jenó.
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A FR IK A I LEV ELEK .
Irta Sáska László dr,

Fogvacogtató hidegben érkezünk a repülőtérre, mintha nem is Afrikában 
volnánk. Reggsl fél hét. Sűrűn szitáló eső. Vastag, fekete sár, lelket nyomó köd. 
Meleg szőve.gal.érjainkba burkolódzva is fázunk. Abesszíniában most van az 
esős évszak. Alig várjuk, hogy útnak indulhassunk e kietlen környezetből.

A betonozott repülőtér már jól kiépült. A mi gépünk messze áll még, előbb 
át kell esnünk a vámvizsgálat formaságain. Száznegyven kilós poggyászunk 
méltó feltűnést kelt, karvalyszemek nézegetik. Mi minden lehet a ládák fene
kén? A vizsgáló tiszt is fázik, nyakát méiyen behúzza kabátja gallérjába. Lát
szik, hogy szívesebben volna a jó meleg ágyban, mint hogy csomagokkal 
vesződjék a korareggeli hideg esőben. Végre felnyittat két csomagot. Unottan 
belépillant, aztán lezáratja. Úgyis órákba telnék az átvizsgálása. Egy vámőr 
észreveszi a fényképezőgépet, elveszi és leplombálva adja vissza, ami azt akarja 
jelenteni, hogy repülőgépről nem szabad fényképezni Abesszíniát. Az idő már 
lejárt, indulnunk kell.

Nagyterjedelmű ládáink sem férnek be a repülőgép testébe és a személyzet 
hallani sem akar a csomagok elszállításáról. Igazuk van, de a mi érdekünk az, 
hogy csomagjaink velünk utazzanak. Végre úgy egyezünk meg, hogy két ülő
széket leszerelnek és azok helyébe teszik ládáinkat. A Caproni három motorja 
egymásután fülsiketítő dübörgéssel indul, a gépmadár egész testében remeg. 
Vattacsomócskával bedugjuk fülünket, aztán beszállunk. A gép gyönge lökés
sel útnak indul és pillanatok múlva már kirúgja maga alól a földet. A levegőbe 
emelkedünk. Addisz-Abeba mélyen alattunk marad, házai mind kisebbek lesz
nek, sötét eukaliptusz fái egybeolvadnak. Irányt vettünk Diredauának. Isten 
ve'ed Abesszínia! Kedves emlékű helyek, Sidamo, Borona, életünk négy évé
nek emlékei: vadászatok, őserdei bolyongások, kedves kis galla kunyhók, 
hegyek, völgyek, Isten veletek, s Isten veletek is, itt maradt magyarok!

A mi utunk messze elválik. Talán sohasem fogjuk egymást viszontlátni. 
Az abesszíniái kis magyar kolónia széthull, mint viharban a búzakéve. Nézem, 
amíg csak láthatom a mindinkább kisebbedő várost, a köd mind sűrűbb lesz 
körülötte, már csak itt-ott dereng át rajta egy-egy városfolt.

3000 méter magasságban vagyunk. Utunk északkeletnek tart. Messze ellá
tunk minden iránvba. A'attunk hatalmas hegyláncok, fantasztikus hegyalaku- 
la'ok és folyamvölgyek. Egy-egv sziklafal, mintha óriás kezek építették volna. 
Fehérlő vízesések. Ä hegyek lábain erdőségek. Magasabban csak kopár kő
anyag.

Átrepülünk egy-egy lakottabb völgy fölött is. Megmívelt, felszántott
1 ---------- ' — — ~
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földdarabok, kis fekete, vagy tarkabarka négyzetek tűnnek föl. Emberi lény 
e magasságból már nem látható. Csak nehezen fedezhetek föl a szédületes 
mélységben benszülött telepeket. Fekete sávval gyűrűsen körülvett apró, tojásnyi 
fücsomócskáknak látszanak a házak, a kerek kunyhók.

A motorok egyhangú, hol élesebb, hol mélyebb zúgása mintha dallá fino
multtá az emberi lélek húrjain. Az acél zengése, a csavarok búgása, a mozgássá 
robbanó benzin ütemes lüktetése, a motorokban dolgozó láthatatlan manók 
üvöltése felséges harmóniában egyesül. Mintha Schubert Ave Mariáját halla
nám belőle...

Most a Dankali sivatag fölött vagyunk. Alattunk mérhetetlen területen 
sárga, élettelen kietlenség. Növényéletnek, emberi kultúrának semmi nyoma. 
Itt-ott száraz folyammedrek. Kigyódzó vonalban haladnak egy messzeíekvő 
földmélyedés felé. Az esős évszakok víztömegei ezekben a most száraz völgyek
ben rohannak le a mélyebb alföldek felé. A partokon amott már némi növény
zetet látunk, messze egy tó vize csillog. Kissé lejjebb ereszkedünk. Nincs semmi 
baj, mind az öt utas egészséges.

Már közeledünk Diredauához. Utunknak ez a legközelebbi célja. Kis város 
és vasúti állomás, az olasz térhódítás repülőállomást is létesített a djiboutii 
vonal megkönnyebbítésére. Alattunk mélyen egy fekete, kigyódzó cérnaszál. 
Ez a Djiboutiba vezető vasút vonala. A Danakil sivatag szélén, hegyvonulatokat 
megkerülve, tömérdek kanyarulattal kapaszkodik Addisz-Abeba felé. A sivatag 
lakói hol itt, hol amott megrongálják. Belélövöldöznek, aztán eltűnnek. Mulat
ságos, de néha idegpusztító vasúti utazás ez mostanában.

A sivatag lakóiról, a danakilokról nincs már időm elmélkedni. Kegyetlen 
szokásaik, embertrófea vadászataik és véres tragédiáik elmosódnak már emlé
kezetemben, amint feltűnik a láthatáron Diredaua.

Negyedóra múlva már meg is érkezünk a rohamosan nagyobbodó repülő
tér fölé. Siklórepüléssel szállunk alá. Feleségem füleihez kap a nyilalló fájdalom 
miatt, amelyet a hirtelen légnyomáskülönbség, a gyors leszállás okoz. A gép
vezető észreveszi és mérsékli a leereszkedést. Gyönge zökkenéssel földet érünk 
és már puha homokon száguldunk. Végül megállunk a repülőállomás sátrai előtt.

Itt már kellemes meleg van. Szinte teher a vastag ruha. Egy kis frissítőt 
veszünk a sátor szalonjában. A gépet közben benzinnel töltik. Két utasunk 
itt marad, de újak jönnek helyettük. Indulást jeleznek, már újra bent ülünk és 
vidám motorzúgással kapaszkodunk ismét a magasba. Gyönyörű, növényben 
dús területek fölött haladunk tovább. A hegyvidékek színpompás tájképei meg
ismétlődnek. Magas hegyek fölött haladunk. Alattunk ismét őserdők, majd kopár 
sziklahegyek, szeszélyes alakulatokkal. A magas vidékek szelíden ereszkednek 
a'acsonyabbakká. Fekete hegyek világa fekete erdőrengetegekkel és fekete 
titkokkal...

Már jó ideje lebegünk egy kietlen terület fölött a tengerpart irányában. 
De gépünk most hol esik, hol pedig mintha emelkednék. Az esés pillanatában 
gyomrunkat a torkunkban érezzük. Szájunkat önkéntelenül is ásításra tátjuk, 
bár unatkozásról szó sincs. Kérdőleg tekintünk rádiós tisztünkre, aki ugyan
csak táviratozik és szorgalmasan jegyez. Hol a vezetőnek, hol a gépésznek 
sugdos a fülébe. Látszik, hogy ő is nyugtalan. Egy kis ellenszelünk van, ma
gyarázza és sietve folytatja munkáját. Ä gép szabálytalan himbálódzása nagyon 
kellemetlen. Az eddigi gyorsaságot lecsökkentik 150 km-esre. így is bizonytalan 
a mozgásunk. Hol oldalra, hol lefelé lökődünk, a következő pillanatban meg föl
felé kapaszkodunk. Szédületes mélység van alattunk. Utitársaink halottsárgák.
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Naplemente az Indiai óceánon. (Tanganyika.)

Egymásután kapkodnak a papírzacskók után. Nem mernek az ablakra tekinteni. 
Feleségem sem gyönyörködik már a vidékben. Valami üzenetet firkant papí
rosra. Sietve bíztatom: „Itt a tenger!”

Szavaimnak csodálatos a hatásuk. Roszulléte azonnal elmúlt és amint a 
láthatáron észreveszi a kéklő víztükröt, lassanként visszatér arcára a pirosság. 
Leszállás után azonban siet kijelenteni, hogy nem óhajt többé repülőgépen 
utazni.

— Tudod-e — fordult hozzám —, hogy egész úton az Ave Máriát hallot
tam a gép zúgásában?

Nem akarja elhinni, mikor azt mondom, hogy én is ezt hallottam.

Djibouti (Francia Szomáliföld). 1937. július 9.

Déli verőfényben érkezünk a repülőtérre. A hőség akkora, aminőről euró
pai embernek fogalma sincs. Autóban ülünk, de mintha sütőkemencében vol
nánk. Éppen nyár dereka van most itt és kezdem hinni, amit többfelé hallottam 
már, hogy Djibouti a földgolyó legmelegebb pontja.

A repülőtér körül, ameddig a szem ellát, izzó futóhomok. A világosság 
vakító. A hűvös Abesszínia után különösen szokatlan és kellemetlen ez a kör
nyezet. Fényvédő szemüveg nélkül egy pillanatig sem bírnánk. Szállodát kere
sünk, de egyikben sincs hely. Olaszoktól hemzseg itt minden. Lefoglalták az 
egész várost. Megtudjuk, hogy a belga konzul elutazott, s egy barátunk révén 
az ő lakásán találunk szállást. Megeresztjük a hideg zuhanyt, aztán elindulunk 
valami élelmet keresni, mert alaposan megéheztünk. Egy étteremben nagyszerű
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tevehússzelet illatozik a tányérokon. Nekünk is hoznak. Feleségem bizalmatla
nul bökdösi tányérján a még soha nem tapasztalt szeleteket, de csakhamar el
ismeréssel nyilatkozunk. A sok kemény zebuhús után fölséges pecsenye. Jég
darabokkal hűtött víz, trópusi gyümölcs következik utána és már sietünk is 
vissza lakásunkra, hogy mindent ledobva magunkról szembeszálljunk az isme
retlen hőséggel.

Nyugalomról, alvásról szó sem lehet. Csöppekben csurog a veríték, sza
ladgáló pókok érzését keltve. A puszta tábori ágy vászna is éget. A lakás falait 
mintha kívülről tűzzel fűtenék. Literszámra fogyasztjuk a vizet. A lakásban 
nagy termoszüveget fedezünk föl. Megtöltetjük jéggel és ennek hűsítő darab
káival keverjük a vizet. Ismételten megfürdünk és csalóka reményekkel ámítjuk 
magunkat, hogy majd naplemente után jobb lesz. Dehogyis lett jobb. A hőség 
éjjel is ki ál Ihatatlan. Rövid pihenés után ismét vízért támolygunk a sötétben.

A város közvetlenül a tengerparton fekszik, körülötte beláthatatlan futó
homok és izzó sziklák. Ezek magukba szívják a meleget és éjjel is ontják a 
szerencsétlen városra. A tenger levegője sem bír eléggé hűteni. Aki csak teheti, 
elmenekül a városból szelídebb éghajlatú vidékre, hogy töpörtyűvé ne aszalód- 
jék a forróságban. Mindenki tele van hőkiütésekkel, mintha himlősek volnának. 
A lakosság napközben csak múlhatatlan szükségben hagyja el a lakást. A höl
gyek ruhája ilyenkor combközépig érő, rövid kis színes nadrág, lenge szövésű, 
hátul a csípőkig kivágott karnélküli mellényke, a lábakon könnyű szandál, a 
kézben 2—3 literes termoszkanna füllel és ízléses japáni festéssel. Ebből időn
ként apró jégdarabokat halásznak elő s ezeket szopogatják. Ez a kanna helyet
tesíti itt a retikült. Még a legkisebb útra is magukkal viszik, moziban az ülő
helyük mellé állítják. Kávéházakban, szórakozó helyeken mindenütt látni ter-

A szerző felesége riksában.
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moszkannás szép hölgyeket. Lenge trópusi ruhájukban nagyszerűen festenek. 
Itt nem adnak ki erkölcsrendészeti parancsokat az ilyen viselet ellen.

A mozi szabadban van, nagy üres telken. Előadás közben a fekete szolgá
lók jeges hűsítőket hordanak körül. A vendég fizetés helyett bont nyom a mar
kukba. Az elszámolás más napokon történik. A bonrendszer bizonyítja, hogy 
a fehérek iránt roppant nagy a bizalom. Silány mozidarabok, rádiós hangszó
róval, bömbölve recsegő zenével. Ha nincs más, ez is jobb a semminél.

A városka épületei erősen kopottak. A vakolat és a festés darabokban hull 
le róluk, mert lemarja a sós levegő. A kikötő mellett a tengeiparton nagy só
aszalók. A tenger vizét terjedelmes medencékben párologtatják és a kiszáradó 
tengeri sót kupacokba seprik. A fehér sóhalmok vakítóan villognak.

Djibouti lakói magastermetü Szomáliák. Keskenycsípőjü, hosszúlábú és 
szélestalpú embertípus ez. Egész szervezetük a sivatagi és pusztai életmódhoz 
alakult. Széles talpukkal könnyen haladnak a süppedő homokban és föl sem 
veszik a tikkasztó meleget. Nekik már egész szervezetük, verejtékmirígyrend- 
szerük más, mint az európaiaké. Könnyen bírják a meleget, mert évezredek óta 
alkalmazkodtak hozzá. Hanem az európaiak, importált állataikkal együtt, ke
gyetlenül szenvednek a hőségben.

Nagyon megörvendtünk a jó hirnek, hogy várvavárt hajónk, a derék 
„Chantilly” francia gőzös egy nap múlva megérkezik s így rövidesen elhagy
hatjuk Djiboutit, csontot aszaló forróságával együtt.

A „Chantilly” födélzetén, 1937. júilus 12.

Végre hátunk mögött hagytuk Djiboutit. A beszállás kissé körülményes 
volt. Djiboutinak ugyanis nincsen kiépített kikötője. A hajók messze bent hor
gonyoznak a tengeren és az utasokat motoros bárkákon vagy csónakokn viszik 
odáig. Igen ám, de most monszún van, esőhozó viharok járják a tengert és 
hajónk is épen a monszún miatt késett. Ilyenkor a tenger erősen hullámzik, nem 
kellemes a beszállás. Gőzbárkánk hullámról hullámra emelkedik, aggódunk 
nehéz csomagjaink miatt. Minden reményünket a gémlábú Szomáliák ügyessé
gébe vetettük. Nem is csalódtunk. Sok vesződés után csomagjaink szerencsé
sen, baj nélkül, velünk együtt a fedélzetre kerültek.

A „Chantilly” nagy személyszállító hajó, Madagaszkárba megy, ragyo
góan tiszta. Födélzetén sok a francia tisztviselő; nyaralni járnak oda az anya
országból. El átásunk elsőrangú. A párisi rádió hangjai mellett elfeledjük, hogy 
odakünn monszún dühöng és hogy hajónk nagyon lassan vergődik előre. A vihar 
fokmérője a hajón: a női társaság. Kis viharban csak kevesen hiányoznak az 
étkezésnél, ma azonban a feleségemen kívül senki sem képviselte a vacsoránál 
a női nemet. Tehát komolyabb vihar van. Érezzük, de meg látjuk is, amint a 
hullámok az ebédlő üvegfalához csapódnak és pillanatnyilag elsötétítik. Min
den kést, tányért, poharat külön kis ketrecbe zárva helyeznek az utasok elé, 
hogy el ne szaladjanak, vagy föl ne boruljanak.

A tengerparttól távol járunk. Szárazföldnek semmi nyoma. Napok óta 
szürke ég alatt, fekete vízen úszunk. Egyetlenegy madár sincs körülöttünk. 
Csak repülőhalakat látunk, amint egy-egy hullámhegyről kiszökkenve a szom
széd hullámba átrepülnek. Némelyik két-három hullámon is átvetődik és úgy 
csap be ismét a vízbe, tajtékot szórva maga körül.

Nagy delfincsapat követi hajónkat. Úgylátszik, szeretik a vihart. Nagyo
kat ugranak ők is hullámról hullámra. Tömzsi fekete testük a felszökés pilla-



A dar-es-salaami kórház a tengerparton. Előtte óriási baobab fa.

natában élesen látszik a levegőben. Aztán ismét csak a tenger és sehol semmi 
élet.

Délnek tartunk. Hajónk csak Mombasában fog megállni, de a vihar miatt 
bizonyosan néhány napi késéssel. Már hatodik napja szeljük a hullámokat. 
A vihar nappal rendesen eláll, de esténként újult erővel ébred fel. Előrelátható
lag 20-án fogunk megérkezni.

A mai nap életünk páratlan eseménye: átléptünk az Egyenlítőn. A Föld 
északi féltekéjéről áthajóztunk a délire. A nagy vihar miatt senki sem törődött 
ezzel. Csak annyit állapíthattunk meg, hogy az Egyenlítő tájékán ebben az idő
szakban hatalmas monszun dühöng és nagyon próbára teszi a hajó viharálló 
képességét, de az utazó közönség idegeit is. A mi hajónk, a derék „Chantilly”,, 
játszik a hullámok dühével és ha lassabban is, mint kellene, halad a maga útján.

Mombasa, Kenya kikötője, 1937. július 20.

Ma korán keltünk és érdeklődéssel szemléljük a fedélzetről Mombasa köze
ledő partvidékét. Az egyhangú, sziklás, kopár keletafrikai partvidéknek itt már 
vége. Gazdag növényzet mindenütt. Sötét pálmaerdők •— amint később kide
rült: kókuszpálmák és mangrove fák — láthatók a part mentén. A fü is dús és 
élénk zöld. A kókuszpálmák között apró négyszögletes néger kunyhók.

Hajónk hatalmas villamos darukkal, emelőgépekkel fölszerelt, nagyszerű 
angol kikötőbe fut be. Látszik az építkezésekről és az óriási raktárakról, hogy 
nagy forgalmat bonyolít le. Kiabálás, sürgésforgás mindenfelé. A szokásos vám- 
vizsgálat után kimehetünk a városba, mert csak délután indulunk tovább.
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Szokásunk szerint itt is a vásárcsarnok iránt érdeklődünk. Láthatjuk a 
frissen fogott tengeri állatok sokaságát. A benszülöttek mindjárt szép, ropo
gósra sütött tengeri halat is kínálnak. Az állatokat nem asztalokon árulják, mint 
az olaszok, hanem betonmedencékben tartják, frissen áramló tengervízben. 
Közegészségügyi szempontból is helyesebb ez az élelmiszerkezelés. Itt jut 
eszembe a szárított és füstölt polip, amelyet ládákba csomagolva szállítottak 
az olaszok számára Addis-Abebába. Ezt a kevésbbé kívánatos csemegét itt 
nem ismerik.

A gyümölcspiacon a trópusi Afrika minden gyümölcsét megtaláljuk. Van itt 
mindenféle banán. A legkisebb, az úgynevezett ananászbanán, csak újjhegynyi 
hosszúságú, de van félméteres is a keményhúsú fajtából. A friss ananász óriási 
tenyőtobozhoz hasonló. A nagymagvú, szép sárgás húsú, tenyérnyi nagyságú 
inangót néhány fillérért tömegben kínálják. Megterem ez a gyümölcs Abesszí
niában is, de az ottani éghajlaton csak fillér nagyságúra nő meg. Az afrikai 
narancs és mandarin hegyekben áll, éretten és frissen a fákról szedve. Van friss 
kókuszdió, pompás kókusztejjel. A sárgadinnyéhez hasonló papája pálmaszerií 
magas fán terem egész éven át, 30—40 darab dinnyenagyságú gyümölcs, szár 
nélkül, szorosan egymás mellett a fa tetejében. Az utcák tele vannak kereske
désekkel. Igen sok az indiai. Japáni kelmék, díszműáruk, keleti ritkaságok közt 
komoly európai gépalkatrészek.

Mombasa Kenya legfontosabb kikötője. Innen vasútvonal vezet Nairobiba, 
amelyet az angolok szeretnek „afrikai Londonnak” nevezni. Mombasa igen 
szép és érdekes város. Az utcákon egyenruhás néger rendőrök angol gumi
botokkal tartják fenn a rendet. Érdekesek a teveerőre berendezett olajmalmok.

Elsüllyesztett német hajó a dar-es-sa laami öbölben.
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Bekötött szemű tevék húzzák, körben haladva, a sajtolót. Nagyokat nyögnek 
és sajátságos visítással sírnak. Féloldalukkal teljes erővel belefekszenek a já
romba és ferdén megdőlve húznak, verejtékeznek, amíg elérkezik a felváltás. 
Lehangolva nézi az ember a szerencsétlen állatok keserves munkáját. A mal
mok- körül a halálra fáradt tevék a homokban fekszenek. Pihennek. Ezalatt 
seregélyek szaladgálnak rajtuk bőrférgek után keresgélve.

A „Chantilly” födélzetén, 1937. július 21.

Mombasát elhagytuk, hajónk a Zanzibári szigetcsoport felé közeledik. 
A parton égbenyúló, sugár kókuszpálmák. Borzas koronájukkal olyanok, mint 
egy-egy termetes szuahéli néger, szétszórt, csapzott hajdísszel a fején. A pál
mák lábánál a tenger vize hullámzik, fehér tajtékot vetve a dagályban. Pálma 
és tenger itt már elválaszthatatlan testvérek.

A hajó közönsége lesi már a zanzibári partokat. A sziget lassan emelkedik 
a láthatár fölé, amint feléje közeledünk. Zanzibár forgalmas kikötőjében csak 
két órát pihenünk, ez is elég a szemlélődésre. Mindenfelé kisebb-magyobb, 
pálmaerdőkkel borított szigetek. Nem is olyan régen az afrikai rabszolgavadá
szok gyiijtőállomásai voltak a szigetek. Innen irányították a szerencsétleneket 
tovább keletnek: Ázsiába és Indiába. A sötét emlékezetű múlton töprengtem, 
amíg a szigetcsoport utolsó pálmafája le nem tűnt a láthatárról. A másik olda
lon már Tanganyika partvidéke, beljebb a napnyugta arany sugaraiban néhány 
hegyóriás ködös képe látszik. Az egész vidék fölött ibolyakék ködfátyol lebeg. 
Közeledik a trópusi éjszaka, amely itt, az Egyenlítő vidékén mindig pontosan 
12 óra hosszat tart.

Dar Es Salaam, 1937. július 22.

Arra ébredtünk, hogy hajónk ájl, a gépek nem zakatolnak, megérkeztünk 
Dar Es Salaamba. Sietve készülődtünk a partra szálláshoz. A rendőri vizsgá
lat csak formaság, de annál komorabb hangulatot vált ki, amikor mindenkinek 
100 angol font óvadékot kell előre lefizetnie, ha nem angol alattvaló. Aki itt 
marad, csak egy év múlva kapja vissza pénzét, de távozás esetén azonnal. 
Egyelőre a szép fekvésű Hotel Central lesz a hajlékunk. Emeleti ablakunkból 
messzire ellátunk a városra. A forgalmas utcákon kínai módra riksák, rudas, 
uagykerekü taligák közlekednek, egy bensztilött húzza, a másik meg taszítja a 
jármüvet.

Az itteni néger középafrikai, szuahéli fajta. Nem egészen fekete, inkább 
csokoládébarna. Széles arca közepén éktelen nagy, lapos orr. Az asszonyok 
orrát többnyire átfúrják és benne, rendesen baloldalt üveg gyémántutánzat 
függ, réz foglalatban. A vásárcsarnokban eléktelenített fülcimpájú és ajkú gyer
mekek és asszonyok ülnek. A szuahéli anya csípőjére helyezve hordja csecse
mőjét.

A város nem nagy. Fehér lakossága mindössze néhány ezer. Annál több 
az indus. A hindu nők testhez simuló, lenge ruházatukkal, ékszerekkel pompázó 
meztelen karjaikkal, lenge fátyolkendőikkel és szépen fésült koromfekete hajuk
kal határozottan kedves jelenségek. Jellemző a baloldalt átfúrt orr, amelynek 
függőjén, különösen a gazdagabbak vagyonokat érő brilliánsokat hordanak. 
Akadnak turbános arabok is, egyszerű ruházatuk élesen elütt az indusok szín
pompájától. Az arab nők lefátyolozva, méltóságos fejtartással, lassú, szertar
tásos nyugalommal haladnak el mellettünk: idegen lelkivilág megszemélyesítői. 
Az arab úrnő után kimért léptekkel, illő távolságban lépdel az úrnőjére vigyázó 
szolga. A legtöbb kereskedés hindu kézben van. Ez az élelmes nép nagy törne-
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Angol hydroplán a tengeren.

gekben vándorol be, hogy szorgalmas munkájával kellemetlen versenyt 
támasszon.

Ugyancsak elég sokan vannak a japániak is. Mandulavágású szemük halá
los közömbösséget sugároz a villogó szemüvegen keresztül. A fehér fajt leg
inkább a görögök képviselik. Ezek is élelmesek és szorgalmasak. Sokan közü
lük, különösen ültetvények létesítésével, nagy vagyonra tettek szert. Mindenütt 
ott vannak már Afrika forgalmas piacain és Abesszíniából is ide szivárognak 
át, ha ott már nem tudnak érvényesülni.

Szétnéztünk már a város környékén is. A felszín mindenütt sík, majdnem 
a tenger szintjében fekszik. A vizek lefolyása bizonytalan, a víz itt-ott mocsa
rakban gyűlik össze. A mocsarak embermagasságú, haragos zöld fűnövényze
tének drótkeménységű szárai úgy összekuszálódnak, hogy ember nem tud át
vergődni rajtuk. A partmenti mocsarak a malária melegágyai, itt terem a tömér
dek lázterjesztő szúnyog. Az Egyenlítő tájékán a malária legsúlyosabb trópusi 
formája uralkodik, amelyet feketén pettyezett szárnyú Anopheles szúnyogok 
oltanak be szúrásukkal az emberi vérbe. Szúnyoghálóval védekeznek ellenük, 
de azért a lakosság többsége mégis maláriával fertőzött. Különösen föltűnő ez 
a betegség az európaiak arcán, mert bőrükön a maláriás sárgaság mellett a 
súlyos vérszegénység és a szervezetükben pusztító betegség minden tünete lát
ható. A benszülött gyermekek is szinte mind maláriások, csenevészek, nagy- 
hasúak.

A város körül, ameddig a szem ellát, mindenütt hatalmas kiterjedésű ültet
vények zöldéinek. Leginkább kókuszdiót, agavét és gyapotot termelnek nagy
ban. A kókuszdió betakarításának épen most van az ideje. Benszülöttek kapasz
kodnak macskaügyességgel a pálmák tetejébe és hajigálják le az emberfej
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nagyságú diókat. Lent asszonyok és gyermekek tisztogatják le a külső, rostos 
burokrészeket. A kemény héjból kibocsátják az édes kókusztejet, üvegekbe töl
tik, a fehér dióbelet pedig késekkel vagdalják darabokra. Ha megszárad, kopra 
néven kerül piacra és ebből készül az Európában is ismert kókuszzsír. A pré
selés után fennmaradó hulladékot a cukorkagyárak és a cukrászok dolgozzák 
föl. A kókusztejet vagy frissen isszák, vagy alkoholos itallá erjesztik.

Másik fontos terményük az agave. A nagylevelü, húsos növény vastag leve
leit 2—3 cm-es tüskék védik. Magját sorokba vetik. A levelek edénynyalábjai
ban erős háncsanyag terem, ebből készül a világ legjobb zsákszövete. A leve
lek három év alatt érnek meg az aratásra. A harmadik év végén az egy méter
nél hosszabb, súlyos leveleket levagdalják, megszárítják és körülbelül úgy 
kezelik, mint nálunk a kendert. A kitisztított háncsanyagot nagy tömbökbe pré
selik és vasabroncsokkal átszorítva, kerül piacra. A termelés igen föllendült, 
különösen mióta Anglia is fegyverkezésbe kezdett. Az agaveháncs azóta 40 szá
zalékkal drágult, de bármennyit termelnek is, alig tudják kielégíteni a világ 
nyersanyag szükségletét. Különösen a kötélverő ipar használ fel hihetetlen 
mennyiséget. Az agavetermelés terén óriási lehetőségek kínálkoznak. Vannak 
itt 4—5 ezer hektáros agaveültetvények is, mezőgazdasági kisvasúttal, modern 
préselő, mosó és földolgozó berendezéssel.

Nagy mennyiségben termelik a gyapotot is. Nem mindennapi iátvány a 
kipattant tokocskákból messze fehérlő gyapotültetvény. Szép az agave is, mi
kor 5—6 m hosszú kocsánya magasba tör, lábszár vastagságú és egyetlen 
virágfürt van a tetején.

Az ültetvényes telep mellett nagy kiterjedésű baromfiudvarok és gyümöl
csös kertek vannak: gyönyörű narancs és mandarin bokrok, banán, papája fák 
és egyéb apró gyümölcsök. Csendes boldogság honol e kis kultúrszigeteken: 
akit csak fölkerestem, mind megelégedett ember, nagyszerű munkatervvel és a 
jövőbe vetett hittel. Irigylésre méltó emberek. Elvonultak a világ zajától, nincs 
kávéházuk, bridzs partijuk, hírhordó asszonytársaságuk.

Július 25.

Dar es Salaam környéke tele van még most is a világháború emlékeivel. 
A német keletafrikai hadsereg fő támpontja, von Lettow hősiesen küzdő, ma
roknyi seregének kulcsa volt ez a kis kikötőváros. A világháború kitörése itt 
talált néhány nagy német kereskedelmi hajót. Különösen két hatalmas gőzös 
okozott súlyos gondot a német hadvezetőségnek, mert már' nem lehetett őket 
hazakiildeni. Der es Salaam kis öböl mellett fekszik, az Indiai óceán partján, az 
öböl bejáratát elzárta az angol flotta. Az anyaország a lehetetlenséget is meg
kísérli, hogy hadianyagot küldjön. Felszerel két hajót hollandi lobogó alatt, 
hollandi nyelven beszélő német tengerészekkel és ezek különböző furfangokka! 
el is juttatják a reájuk bízott hadianyagot Dar es Salaamba. Egyiknek a ron
csai most is itt hevernek a parton. Az öbölben pedig ott fekszik egy óriási né
met hajóroncs, a ,,Königsberg”, amely mesébe illő kalandos küzdelem után itt 
fejezte be dicsőséges pályafutását. Két esztendeig volt elpusztíthatatlan réme 
és veszedelme az Indiai óceán brit hadi és kereskedelmi hajóinak. Két éven át 
tudta leplezni rejtett kikötőjét a szomszédos Rufíju folyó lombsátorában, amíg 
utói nem érte végzete. Ormótlan, szomorú teteme az öböl torkolatában hever, 
de pusztulásában is egy hatalmas nép erejének, akaratának és dicsőségének 
emlékképe. Ma Nagybritannia itt az úr, de a Német birodalom emléke ezen a 
távoli ponton mélyebben él a lelkekben, mint talán Európa bármely országában.
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Augusztus 3.

Mindennap elsétálunk a tengerhez fürödni. Fürdőhelyünk a város felé be
nyomuló tengeröböl túlsó partja. Szuahéli csónakon evezünk át a bársony síma- 
ságú, fehér, fövenyes partra. Az öblön kívül nem tanácsos fürödni, sok a cápa. 
A parton apály után ezerszámra szaladgálnak apró kis tengeri manók: pók- 
szerűen mozgó kis tarisznyarákok. Hihetetlen gyorsak, de mindig csak oldal
vást mozognak, előre vagy hátra soha. Befúrják magukat a puha fövenybe és 
közeledésünkre mind eltűnnek. Ha mozdulatlanul maradunk, csakhamar ismét 
előbújnak és elkezdik bohókás táncukat, futkározásukat. Van köztük szürke, 
feketés és sárga, de különösen sok a világos színű, szép rózsaszín ollóval. Leg
főbbjének csak a jobb keze van fölszerelve rákollóval, de ez annál nagyobb, az 
illat termetéhez képest hatalmas fegyver. Otrombán bökdösik vele egymást, 
mulatságos vívóállásban, amíg az egyik fél megúnja a játékot és tovább áll. 
Mulattató jelenség, amikor a kis társaság szinte adott jelre leül és nagy ollóját, 
mint valami kardot meglóbálja feje fölött. Ilyen ülő helyzetben balkézzel sza
porán kapkodják a homokot apró galacsinok alakjában szájuk felé. Nyélen ülő 
fekete szemük éberen figyel mindent. Egy mozdulatunkra villámgyorsan eltűn
nek s néhány perc múlva újra kibukkannak terepszemlét tartani, hogy bizton
ságos-e a helyzet.

Apálykor hosszúlábú és hosszúcsőrű gázlómadarak szaladgálnak végig a 
parton. Szorgalmasan szedegetik a szárazon maradt, vagy a sekély víztócsák
ban meghúzódó tengeri állatkákat. Apálykor helyezik el a benszülöttek is halá
szó készségeiket. Többnyire előre elkészített vesszősövényt szurkálnak szoro
san egymás mellé rakott ágakból. Erre még sűrűn font hálót is erősítenek. 
Ha az elkerített területre dagály idején beúsznak a halak, apálykor a sövény
kerítés miatt már nem tudnak visszavonulni. A fekete halászok lándzsával föl
szerelve már résen állnak a parton és ha netalán nagyobb hal akadna a sö
vénybe, azonnal leszúrják, hogy át ne törhesse a kerítést.

Fürdés után hosszú sétákat teszünk a tengerparton. Elnézzük a hajók érke
zését. Délután négy órakor az öböl közepéről félrevonulnak a hajók, mert ilyen
kor érkezik a hatalmas négymotoros angol hidroplán Európából vagy Délafri- 
kából. Innen Londonba négy nap alatt röpülnek. A leszállás, noha mindennap 
ismétlődik, nagy esemény. A hidroplán érkezése előtt a tengerpart megelevene
dik. Gyermekkocsikkal kivonult családok, gépkocsik sorban helyezkednek el a 
parton, az indusok is sűrű tömegben ülnek. A gép még egy kört ír le a város 
fölött, aztán szinte súrolva a kókuszpálmák koronáját, leereszkedik a vízre.
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A P E R U I GUANO.
írta Jósé Szamos.

Európában először Humboldt ismertette a guanót a tizenkilencedik század 
elején, mintát is küldött belőle kora híres vegyészeinek, Vauquelinnek és Tau- 
reroynak. Ezt a nagyértékü madártrágyát a peruiak már évszázadokkal az 
európai hódítók megjelenése előtt, az inkák idejében is ismerték és használták 
a mezőgazdaságban. Garcilaso de la Vega 1604-ben megjelent könyveinek 
egyikében, amikor az őslakók fejlett mezőgazdasági ismereteiről ír, többek 
között ezeket mondja: ,,Az egész tengerpart mentében nem használnak a föld 
megtermékenyítésére mást, mint azt a trágyát, amelyet a tenger szárnyas állatai 
hagynak a kopár partvidéken és a perui vizek szigetein. Ezek a madarak, kicsi 
és nagyobb fajtájúak, hatalmas rajokban szállanak a víz felett és nagy töme
gekben élnek a sziklás szigeteken. Annyi trágyát hagynak fészkeik körül, hogy 
messziről havas hegynek látszik. Az inkák uralkodása alatt annyira védték és 
őrizték párzás idején ezeket a madarakat, hogy halálbüntetés várt arra, aki a 
szigetre mert menni; de ez a sors érte azt az indiánt is, aki a madarakat akár 
a szigeten, akár repülés vagy halászás közben pusztította.“ Ez az idézet Gar
cilaso de la Vega 1604-ben megjelent „Comentarios reales“ című művének 
ötödik kötetéből való.

Európában a múlt század eleje óta ismerik a guano vegyi összetételét 
és értékét, de a mezőgazdaságban csak 1841 óta használják.

Milyen ez a nagyon értékes anyag? Színe haíványsárgás, néha a fehérig 
és barna-pirosig váltakozó. A szín változását a belé felszívódott nedvesség 
okozza, a nedvesség a trágya értékét csökkenti. Éppen ezért legértékesebbek 
a déli, csapadékmentes szigetek guanohegyei, mert Peru északi, Ecuadorral

uuanayoK (uormoran peruano).



373

Guano sziget.

határos partvidéke és szigetcsoportjai esősek, ködösek. A guano szaga a 
benne lévő ammóniák miatt elviselhetetlenül átható. Ez a csúnya, fojtószagú 
trágya — mérhetetlen nagy vagyon, hiszen pénzbe nem kerül, sem a madarak 
táplálása, sem gondozása nem okoz költséget.

A Csendes óceánnak Peru partjait mosó részében 30 nagyobb és 54 
kisebb szigeten élnek, párzanak és költenek a guanót rakó madarak. Ezek a 
szigetek és szigetecskék teljesen kopár, sziklás képződmények, édesvizük, 
növényzetük nincs, ezért emberek nem is telepedhetnek le rajtuk. Csak olyan
kor hangos emberi szótól a tájék, ha guanogyűjtő hajók kötnek ki a partokon. 
A guanotelepek az utóbbi évtizedekben az állam birtokába kerültek; régebben 
amolyan Csáki szalmája volt a szigeteken összegyűlt millió és millió tonnányi 
guano és a rablógazdálkodás következményeképen ma már Perunak nincs 
guanokivitele, sőt a belföldi fogyasztást is korlátozni kellett a kényszerítő kö
rülmények miatt. Hosszú időn át a francia Dreyfuss érdekeltség aknázta ki a 
szigeteket, míg a hágai döntőbíróság ítélete véget nem vetett rablógazdálko
dásuknak. Ezután az angol ,,Peruvian Corporation“ működése sem volt oksze
rűbb az előbbinél. Ma már a guanotelepek egyedüli kiaknázója Peru állam.

Farmunk kikötőjével szemben (Puerto Chicam vagy Malabrigo) terülnek 
el a Macabi szigetek; itt ma már csak nyomai vannak a guanónak, holott 
1863-ban Dreyfussék 681.047 tonna madártrágyát szedtek össze ezen a két 
kis szigeten. A délebbre fekvő három Chincha szigetet 32 m magasságban 
fedte a guano, 1870-ben 9 millió tonnát szállítottak el innen. És ma alig fedezi 
a termelés a belföldi szükségletet.

Nincs trágya, amelynek a guanónál nagyobb és jobb híre lett volna. A 
már kimerült, kihasznált északamerikai és európai földek újból aranymezőkké 
váltak. Amikor 1846-ban az Egyesült Államok gyapotültetvényein egészen
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meglepő, csodás eredményeket értek el a guanotrágyázással, Európa való
sággal rávetette magát a guanóra. Harminc évvel később Girardni maga hir
dette, hogy „a kereskedelemben ajánlott trágyák közül vitán felül az a legha
tásosabb, amely a guano nevet viseli.“ Európa 1840-ig kizárólag az istálló
trágyát ismerte és használta. Az akkortájt forgalomban volt műtrágyákat csak 
kis mennyiségben állították elő és a gazdák bizalmatlansággal fogadták. A 
műtrágya használatának elterjedését az is megnehezítette, hogy azt pontos 
előírás szerint kellett adagolni, akárcsak az orvosságot. A guanót már megje
lenésekor bizalommal fogadták, mert bár madaraktól származó, de igazi 
állati trágya volt; amikor pedig áldásos eredményei mutatkozni kezdtek, álta
lánosan elterjedt. Franciaország 1850 és 1870 között egymaga 90.000 tonnát 
használt föl, de rövid idő múlva Európa és a gyarmatok már évi 500.000 ton
nát fogyasztottak:

A perui guano iránt mutatkozó nagy kereslet óriási hasznot biztosított a 
kitermelőknek és közvetítő kereskedőknek, ezért világszerte megindult a 
guanokutatás. Afrika egyes partvidékein és szigetein valóban sikerült is 
guanotelepeket felfedezni és rövid idő alatt teljesen kiaknázni. Ez az afrikai 
guano is madártrágya volt, de minőség tekintetében nem mérkőzhetett a perui
val, mert a sok eső kimosta belőle a nitrogént, a földet kiégető foszfort 
azonban érintetlenül hagyta. így a perui guano maradt továbbra is a legjobb, 
legkeresettebb. Később sok bajt okoztak a lelkiismeretlen kereskedők is, mert 
értéktelen anyagokat és hamisítványokat hoztak ,,guano“ néven forgalomba. 
Végül a mezőgazdák erélyesen követelték a trágya- és guanoügy rendezését.

Bizottságot küldtek ki, hogy a trágyakereskedelemben előforduló csalá
sok ellen törvényjavaslatot készítsen. A bizottság elnökének, Barralnak írta 
Girardni, a roueni főiskola igazgatója: „Ezek a csalások rettenetes bajokat 
okoznak. A hiszékeny földbirtokosok a nagy árkülönbözet miatt a perui helyett 
olcsóbb „guanót“ vásárolnak és csak akkor jönnek rá, hogy hamisítvánnyal 
tették „termőbbé“ földjeiket, amikor már segíteni nem lehet. Csak a perui 
guanóval lehet életet adni a kimerült földnek, mert csak ennek vannak olyan 
jellegzetes tulajdonságai, amelyek egyedülállók a Földön és utánzataiból ezek 
a tulajdonságok hiányoznak.“

A perui guanót rakó madarak nevei a következők:
Pclicanus Thajus (népünk csak alcatraznak nevezi), Garbo Gaimardi 

(népiesen tengeri kacsa), Garbo Albigula (népiesen vízi holló), Sula Varie- 
gaía, Plotus Anlinga, Rhyncops nigra (népiesen arató), Larus Modestus (Ga- 
viota), Sphenisciis Humboldtii (Madár-gyermek), Puffinuria Garnoltii, Strena 
lnca} Cormoran Peruano vagy Guanay, tudományos nevén Phalacrocorax 
Bougainvillei.

Hosszabban csak az utóbbival, mint a világ legértékesebb szárnyasával 
akarok foglalkozni.

A madarak egy része nem állandó lakója a szigeteknek, leginkább csak 
költés idején telepednek le; másik része a megfigyelések szerint nemzedékeken 
át egy és ugyanazon a szigeten, vagy parton él, mint például a guanay.

Robert Cushman Murphy könyve (Bird Islands of Peru) szerint közel
18.000 madárfaj vidítja és keseríti az emberek életét és ezek között a legér
tékesebb szárnyas a Cormoran Peruano vagy Guanay. Murphy így ír róla: 
„Az európai hagyomány szerint életünket a gólyának köszönhetjük. Mi még
sem a gólyát, sem a kártékony férgeket milliószámra pusztító apróbb mada
rakat, sem a trópusok áldásthozó nagy seprőjét, a hullát és dögöt eltakarító
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keselyűket tartjuk a „jótékony szárnyas királyinak, hanem a perui kormo- 
ránt. Anatole France műemlékkel ajándékozta meg az „emberi életet élő“ ten
geri madarak egyikét; mi, a földön élők, mégis a perui kormorán előtt hajtjuk 
meg fejünket“, — mondja tovább a nagy amerikai múzeumi igazgató — és 
én, a Peruban élő, cukornádtermeléssel foglalkozó magyar, csak bólintgat- 
hatok hozzá.

A korinoránt nálunk még ma is a quichua nyelvjárásból származó guanay 
néven nevezik. Csak később kapta a kormorán nevet az a madár, amelytől a 
guano legnagyobb része származik. Körülbelül 2.400 mérföld hosszú területen, 
azaz Guayaquiltól (Ecuador) egészen Corralig (Chile) a parti sziklákon és 
szigeteken mindenütt megtalálható. A természettudósok azt állítják, hogy a 
Csendes óceán hidegvizű, keskeny Humboldt áramlatának halbősége tartja 
őket itt. A Humboldt áramlat nagyon nagy mélységig igen gazdag apróbb és 
kitűnő ízű halakban (sardella-fajták, hering-félék); a kormorán kizárólag 
apró, ízes halakkal táplálkozik, ezért csak a Humboldt áramlat mentén él.

Ecuadortól Chiléig hatalmas, százezres rajokban élnek ezek a madarak, 
mégis legnagyobb tömegben a perui partokon és szigetcsoportokon fészkel
nek. A perui kopár, édesvízben szegény szigetek éghajlata igen nagy befo
lyással van a guano értékének emelésére. Minél szárazabb a guano, annál gaz
dagabb nitrogénben és minél több nedvességet' szí magába, annál többet 
veszít földtápláló erejéből. A guanay madarak hatalmas rajokban kelnek 
útra táplálékuk után és ilyenkor mint mérföldekre kiterjedő fekete felhő lebeg
nek a tenger felett, alig félméter magasságban. Csak erős távcsővel lehet meg
állapítani, hogy az óriási fekete felhő ezernyi guanay halászó csoportja. Más
kor meg nyílegyenes vonalban szállnak hosszabb útra; egyszer hajónk mellett 
öt teljes óráig tartott a madárfolyam elvonulása, pedig hajónk óránkint 30 
mérföldes gyorsasággal futott szemben a madarakkal.

Fészkelő guanayók.
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A természettudósok már a XIX. szazad elején feltették a kérdést: honnan 
jöttek ezek a madarak a perui partvidékre? Pontosan nem tudtak erre meg
felelni, de az a feltevésük, hogy a perui guanay a sarki kormoránok egyik cso
portjához tartozik. Ezt látszanak igazolni az anatómiai hasonlatosság és 
egyes, külső jelek is, mint például a fehértollú mell és a csőrön lévő nagy 
szemölcs (verruga). Szokásaikban azonban már teljesen elütnek sarkvidéki 
őseiktől, mert a sarkvidéki kormoránok nem rajokban, hanem egyenkint járnak 
halászatra, azaz halvadászatra és táplálékuk megszerzésében legfontosabb 
segítőjük a szemük és erős csőrük; a mélységben úszó halakat keresik, leg
többször egészen a tenger fenekéig lebuknak a kiszemelt zsákmány után. A 
perui kormorán ellenben csak rajokban indul halvadászatra és csak a víz leg
felső rétegében úszkáló haltömeggel, mint például az ízes anchovetasszal 
(otthon „ringli“ néven ismerik és kedvelik), fiatal, apró heringgel és a legíze- 
sebb ,,silversides“-szel táplálkozik. A hideg Humboldt áramlatban hatalmas 
tömegben, majdnem a víz színén elvonuló, fentebb megnevezett halakat 
támadja meg a nagy rajokban halászatra induló guanay. Éjjelre visszatérnek 
fészkeikre és csak a reggeli órákban kelnek újból útra. Először csupán az 
előőrsök kapnak szárnyra és csak ezek visszatérte, mintegy jelentéstétele után 
kel fel a hatalmas tömeg. Érdekes látni, hogyan támadják meg az ezüst vonal
ként elvonuló hering- vagy szardellatömeget, amely ijedt gyorsasággal halad, 
mert a víz alatt egy másik nagy ellenség, a hírhedt bonito és a fókaszerü lobo 
del mar leselkedik rá. Egyik öreg halászunk évek óta arról akar meggyőzni, 
hogy a guanay, a bűzös húsú bonito és az ehetetlen lobo del mar „részvény
tál sasági alapon“ szövetkeztek a kitűnő húsú apróbb halak elpusztítására. Éz 
az öreg halász barátom Puétnape indián faluban lakik és jobban beszéli a 
quichua ősnyelvet, mint az ország hivatalos nyelvét, a spanyolt. Azt nieselte 
egyszer, hogy törvény ide vagy oda, ö bizony agyonvert egyszer egy kormo- 
ránt és gyomrában 64 hering maradványait találta.

Említettem, hogy ültetvényünk kikötőjével szemben fekszik a Macabi 
nevű, két részből álló szigetecske. Mikor egy ízben ide kirándultam, érdekes

Ouanayók keltés idején.



377

Berakodásra váró zsákolt guano.

jelenetnek voltam szemtanúja. Egy madárraj üldözőbe vett egy silverside-tö- 
meget és ezek a szépszínű, ezüstös halacskák a rémülettől eszeveszetten a 
partnak vetették magukat. A kormoránok meg utánuk repültek és ott a parton, 
alig 15 méternyire tőlünk, vitték végbe szörnyű vérengzésüket.

A guanay a pinguinéhoz hasonló testtartással, felemelt fejjel, egyenes 
derékkal sétál fészke körül. Magassága kb. félméter, a kifejlett példány súlya 
2 kiló. Nyakának külső része és szárnya sötétzöld, fekete és kékes színekben 
játszik. Mellét szabályos hófehér mellény takarja, lába szép rózsaszínű. Pár
zás idején közvetlenül a feje körül tolikoszorú képződik és ilyenkor piros kari
kával övezett, merev nézésű szemével valóban rendkívüli jelenség.

Nagy fészkeiket a sziklákon és a parton egymáshoz elég közel rakják 
(négyzetméterenkint 3 fészek van) és dr. Coker szerint egy-egy ilyen madár
telep kb. egymillió főből áll. Egy másik természettudós viszont azt állítja, 
hogy egy-egy ilyen egyfajta madarakból álló telep, különösen a Limától délre 
fekvő Chincha szigeten, kb. 10,000.000 egységből áll. A párzás, mint a leg
több trópusi, óceáni madárfajnál, folytatólagos; mégis leginkább a forró nyár 
idején, januáriusban és februáriusban van. De különös párzási nyugtalanság 
észlelhető június és július hónapokban is. Egy-egy guanayfészekben 3—5 
nagy, pulykatojáshoz hasonló tojást találni. A kicsinyeket nagyon gyakran 
még pihésen magukra hagyják, de olykor példás „szülői felügyelet mellett“ 
nevelik fel őket és csak azután bocsátják útnak. Szárnyukkal erős lármát csap
nak és messziről hallani már zúgásukat. Hangjuk nem kevésbbé kellemetlen 
és rikácsolásuk a szárnycsapkodással vegyülve, igazi bábeli zűrzavar.

Nagyon érdekes őket szerelmi játékuk közben megfigyelni: udvarlás köz
ben mozdulataik különösen hasonlítanak sarkvidéki testvéreik mozgásához. A 
hím és nőstény szemtől-szembe áll és furcsán, nevetségesen mozgatja előre
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fejét. Nyakukat egymáshoz dörzsölik és a fejük körül keletkezett tolikoszorú 
és nyakuk egész tollazata annyira megduzzad, mintha az állat egész felsőteste 
kétszeresére hízott volna. Pofazacskójuk és a csőrük alatt lévő zacskó állan
dóan remeg és erős csőrüket kinyitva, fejüket mintegy tátott szájjal egészen 
a farktollakig hátrahajtják. Pillanatokig maradnak ebben a merev helyzetben 
és azután kezdődik a haddelhadd. Ügy összeverik egymást, hogy bizony nehéz 
megállapítani, hogy szerelmi játék vagy komoly harc megy végbe köztük. 
Érdekes megfigyelni őket akkor is, amikor több fiatal hím, néha öt-hat is, 
egyetlen fiatal nőstény madár előtt teszi a szépet és párjául, feleségül igyek
szik őt megszerezni. Ilyenkor az öt-hat legényke még jobban fodrozza toll- 
koszorúját, hegyesen sétál a hölgy előtt; csőrüket minduntalan a fark tövében 
lévő illatos mirigybe dugják, az így szerzett olajat tollazatukra kenik és 
azután egy lábon állva, karmaikkal egész testüket megfésülik.

Különben eléggé szennyes állatok. Értékes váladékuk egyrészét magukra 
kenik, meghempergetőznek benne, viszont reggeli előtt alapos fürdőt vesznek 
a parti sziklák előtt. A pelikánoktól eltérően, a guanay egész éjjel fészkén ül. 
Egyik nagy ellenségük, a perui kondor, tojásaikat nagy előszeretettel töri fel 
és szívja ki tartalmukat. A dögkeselyű, vagy ahogy népünk nevezi, „gallianzo“, 
a kormorántojásoknak másik veszedelmes ellensége. Sietős esetben a tojáso
kat feltöretlenül, héjjastól, mindenestől kapja be. Egy lelőtt bestiának a 
gyomrában nem kevesebb, mint 11 tojást találtak. Megható látvány, amikor a 
guanayfiókák táplálékért könyörögnek szüleik előtt. Valósággal remegve 
„pitiznek“, míg az öregek nagy mérgesen észreveszik őket és megtöltik éhes 
gyomrocsájukat. Az úgynevezett „gondos szülő“ legtöbbje a még nem is pihés 
fiókákat kihajigálja a fészekből és ha a már csetlő-botló kicsinyek elkalan
doznak, utánuk erednek és hazapofozzák őket. Erősen kifejlett szokás a gyer
mekrablás. Nehezen költő, vagy magtalan tojáson ülő anya ellopja egy bol
dogabb pár csemetéit és azután büszkélkedik velük. Amíg a fejlett guanay fél 
az embertől és léptek zajára tömegesen felkerekedik, addig a már járkáló és 
a sziklák közt lévő, csendes vizeken lubickoló guanay csemete nyugodtan végzi 
tovább fogalkozását, sőt kézbe is lehet őket venni.

Csak a nagy természet Alkotója adhatna feleletet arra a kérdésünkre, 
hogyan lehetséges az, hogy a perui partvidék millió és millió kormoránja visz- 
szatalál a millió és millió egyforma fészek közt a sajátjához. Az a szokásuk 
azonban már teljesen emberi, hogy egy-egy eltévedt, beteg, agyonfáradt vagy 
elgyengült, megvakult és idegen szigeten leszállóit guanayt véresre csőröznek, 
karmolnak és végül is kitaszítanak a bennszülött kormoránok. Ki az idegennel! 
Mars ki! Eddig és ne tovább!

A guanay erős állami védelemben részesül; a madarak pusztítását évekig 
tartó fegyházbüntetéssel sújtják. A törvényes intézkedésre azért volt szükség, 
mert rájöttek, hogy a guanógyüjtéssel és zsákolással foglalkozó kínai mun
kások, de a perui félvérek is előszeretettel fogyasztották a különben útálatos 
szagú és ízű guanayfiókák pecsenyéjét. A madarak kellő táplálkozása érde
kében tiltották meg a dinamittal való halászatot is. Ezt a halászati módot 
bevándorolt olaszok honosították meg Peruban. Ma már állandóan vízi ren
dőrség cirkál a szigetek körül és nemcsak fegyházbüntetés, csónakjuk és 
halászó eszközeik elkobzása vár a tettenért olasz halászokra, hanem bünteté
sük kitöltése után ki is utasítják őket az országból. A legtöbb szigeten vilá
gítótornyok vannak; ezeket most sorra önműködő villanyberendezéssel látják 
el, hogy még a torony őrei se zavarják a madarak életét. Szigorúan tilos a szí-



getek környékén a lobo del mar-nak (tengeri farkas), tudományos nevén 
Otaria Byronénak, ennek a fókaszerü állatnak a vadászata is. A madarak 
nagy ellenségei még a tetvek, meg a vérszívó kullancsok és időnkint különböző 
gombás betegségek pusztítják őket, mint például ez év februárjában is ész
lelhető volt. Egyebekben szakértőink jelentése szerint az elmúlt években a 
,,madarak egészségi állapota igen kielégítő volt“.

Az előző évtizedek rablógazdálkodása következtében 1935-ben csak
130.000 tonna guanót gyűjthettek. Az utolsó 28 év adatai szerint legeredmé
nyesebbnek az 1933-as évet mondhatjuk, amikor 170.000 tonna guanót adtak 
a szigetek. Pontos statisztikát csak 1909 óta vezetnek. A francia Dreyfuss 
érdekeltség és az angol Peruvian Corporation az államnak adott kölcsönök 
fejében korlátlanul bányászhatták a guanót és ez arra vezetett, hogy ma a 
kivitel teljesen megszűnt, sőt a fejlődő belföldi mezőgazdaság miatt a belföldi 
szükségletnek csak 60—70%-a fedezhető. Emiatt állandó harcok dúlnak a 
mezőgazdaság képviselői és a kormány között. A kivitelből ugyanis megköze
lítően ötször annyi haszna volna az államnak, míg az ültetvényesek harcának 
eredménye a belföldi fogyasztás meglehetősen alacsony ára. A mégis kül
földre kerülő guano Angliába, az Egyesült Államokba és Japánba jut.

A legutolsó évben összeszedett guano nitrogéntartalma átlagban 13.24% 
volt; ára belföldön tonnánkint 65—85 pengő. Ha 22%-nál nagyobb a trágya 
nedvességtartalma, akkor az alacsonyabb ár, 65 P fizetendő, a két ár között 
lévő különbség így mindig a guano nitrogén- és víztartalmától függ. Minél 
szárazabb, minél porhanyósabb a guano és minél több benne a nitrogén, annál 
értékesebb, azaz annál drágább.

Az állam a guano kiaknázására 1909-ben részvénytársaságot alapított. 
A részvények egyrésze a nagybirtokosok kezében van, a részvénytöbbség 
azonban az államé. Az utolsó években 10% osztalékot kaptak a részvényesek, 
a haszon többi része az államé.

Vállalatunk laboratóriuma most vegyelemzett egy jó, száraz guanomin- 
tát és a következőket állapította meg:

Szerves anyagok 
Nedvesség
Szilikátok, homok, stb. 
H Cl-ben oldható

49-104%
14-256%
4-080%

32-560%
100-000%

A talajjavító anyagok:
Nitrogén
Foszforsav
Kálium
Mész

14-868%
13-503%
1-315%
9-577%

Azokban az évtizedekben, amikor a francia és később az angol pénzcso
port kezében volt a szigetek kiaknázásának joga, a kivitelre került guano árát 
tonnánkint 14 dollárban állapították meg.
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A SZÓRAKOZÓ BU R M Á I.
írta Supka Ferenc.

A sportversenyek, színházi és cirkuszi játékok mindig fontos szerepet 
játszottak a műveltebb népek életében. Az ókori Rómában a cirkuszi játékok 
politikai fontosságú tényezőkké váltak. Spanyolok lakta országokban is nem 
egyszer sikerült a lázadásra olyan könnyen kapható forróvérű lakosság figyel
mét egy-egy jólrendezett bikaviadallal a politikától elvonni.

Ha a népek szellemi és lelki életét figyelve járjuk a világot, azt találjuk, 
hogy minél messzebb délre utazunk, a lakosság képzeletvilága annál színe
sebb, gazdagabb és ■— a mi szemünkkel nézve — gyerekesebb lesz. Színtelen 
mindennapi életüket benépesítik természetfeletti lényekkel, jó és rossz szelle
mekkel; éppen úgy hisznek létükben, mint a gyermek a meséskönyve alakjai
ban. Ez a színes képzelőtehetség természetesen nem élheti ki magát a minden
napi életben; játék, képzeletből alakított formák kellenek ehhez.

Különösen áll ez a hátsóindiai burmaiakra* nézve, akiket a sportversenyek 
és társas szórakozások iránti lelkesedés is élénken megkülönböztet Előindia 
népeitől. Röviden jellemezve a kettőt, talán azt mondhatnám, hogy India a ko
molyság és egykedvűség, Burma a kacagás országa. Ennek okát a két külön
böző faj lelki adottságában, gazdasági helyzetében, de főleg a két vallás ■— 
a brahmanista és buddhista — egymástól annyira eltérő népnevelő hatásában 
látom. India népességének túlnyomó többségét, a hindukat, a brahmanista val
lás sarkalatos pontja, a kasztrendszer szigorú keretek közé szorítja. Életük 
csupa megszabott kötelesség és előírás. Az önfeledtséget ez szinte kizárja, 
önfeledtség nélkül pedig nincs gondtalan élet, nincs szívből jövő kacagás. A 
kasztrendszer sok tekintetben nyomasztó súllyal fekszik rá a hinduk vallásos 
és társadalmi életére és olykor még örömünnepeiknek is komor színezetet ad. 
„Erényes és megelégedett“ — mondja a brahmin, csakhogy ez a megbékélés 
sokszor nagyon közel áll a tehetetlenség és a minden reményről való lemon
dás állapotához, bár az önfegyelmezésnek tagadhatatlan értékei és eredmé
nyei is vannak.

Bezzeg másként van itt Burmában! Kasztrendszernek nyoma sincs. Kivált
ságos osztályokat, születési, nemesi rendet nem ismernek. Még az ugyan
csak nagyrabecsült papi osztályt, a buddhista papságot sem veszi körül sem
miféle elszigeteltség. Hiszen minden burmai férfinek egyideig szerzetes mód
jára, kolostorban kell élnie, mielőtt a buddhista közösségbe felvennék. Burma 
talán a világ legdemokratikusabb országa. Itt annak sem volt írott akadálya, 
hogy vérbeli királyfi egyszerű parasztlányt vegyen feleségül. Nyilvános társa
dalmi összejöveteleiken, ünnepségeiken bárki megjelenhet. Sőt nők is részt- 
vehetnek ezekben a férfiakkal együtt, ami keleten megint egyedül álló.

A burmai a világ legkönnyelmübb, legbohémebb népe. Erős, kitartó testi 
munkára alkalmatlan. Ezt inkább betelepült indusokkal és kínaiakkal végez
teti. Ugyanígy 'hasznavehetetlen a burmai katonai, vagy rendőri szolgálatra, 
mert a fegyelem iránt nincs érzéke. Lehetőleg sokat kacagni, a holnap gond
jait elvetve szórakozni, játszani: ez a burmai életfelfogása.

Szenvedélyes kártyás és szerencsejátékos. Előfordul, hogy a rizstermés 
betakarítása után, miközben azt óriási uszályokon eladásra a Rangoon folyón

* Burma az angol hivatalos írásmód, az u kiejtése az a és e hang között van.
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a tengeri kikötőbe szállítja, 
útközben elkártyázza a ra
kományt az uszállyal 
együtt. Esetleg még az ott
honi házat és földecskét is.

Monszun — esős év
szak — után mind gyak
rabban hallja az ember a 
burmaiaktól: „éhes vagyok 
már egy pju-ra" (tánccal, 
énekkel egybekötött színi
előadásra).

Mi sem könnyebb Bur
mában, mint pjut rendezni.
A vidám természetű, köny- 
nyelmü burmai, ha eladta 
rizstermését, ha örökség 
vagy valami jó üzlet révén 
pénzhez jutott, már küldi 
szét a meghívókat boldog- 
boldogtaiannak a rende
zendő pjura.

Semmiféle nyilvános 
szertartás, de még magán
ünnepség sem teljes itt szí
nielőadás nélkül. Legtöbb- 
nyire drámai játékokat ját
szanak színészekkel, eset
leg bábokkal. Ez utóbbit, 
bármily furcsán hangzik is — művészi tekintetben magasabbra becsülik.

Belépődíj nincs. Nehéz is lenne itt beléptidíjakat szedni, mert az elő
adás — színház hiányában — mindig az utcán, vagy valami szabad téren 
folyik. A színészeket az ünnepség rendezője fizeti, aki szerencséjét, vagy örö
mét így akarja megosztani a többiekkel. Ezért kiválaszt egy tágas térséget és 
papírossal, pálmagyékénnyel fedett bambuszrudakból egy-kettőre összeüíteti 
a színpadot. Lábvilágítást néhány petróleum-, vagy karbidlámpa szolgáltat. 
Oldalt egy leterített láda áll. Ez a „trón“, az előadásnak egyik legfontosabb 
kelléke, tekintve, hogy a burmai drámák hemzsegnek a királyjelenetektől. Még 
egy pár csinos függöny és már meg is van a királyi palota fénye. Kezdődhet 
az előadás. Díszlet nincs. Színes fantáziája van a burmainak, képzel az magá
nak színfalakat! Nézőtér: a csupasz föld. Csak az előkelőbb vendégek szá
mára hoznak néhány bambuszpadot, vagy széket.

A zenekar a színpad előtt foglal helyet. Dicséretére legyen mondva, kü
lönb, mint a kínai színházé, anol a muzsikusok fent ülnek a színpad előteré
nek balsarkában és a közönséggel, előadással mitsem törődve, kártyáznak, 
cigarettáznak, vagy fecsegnek. A közönség már a délutáni órákban kezd gyü
lekezni, hogy jó helyet biztosítson magának. Legjobban az asszonyok sietnek. 
Egyik karjuk alatt összegöngyölt gyékény, a másik alatt többnyire csecsemő. 
Fejükön élelmiszeres kosár. Tartalma leginkább gyümölcs, kalács és megfelelő

A művésznő, szünet idején.



Burmái táncosnők.

mennyiségű csirut (szivar). A gyékényt földre terítik, leguggolnak sarkaikra és 
a szomszédokkal tereferélve, az óriási szivarból pöfékelve a türelmetlenség leg
kisebb jele nélkül várnak 3—4 órát, míg az előadás megkezdődik. Ha a színé
szek is megérkeztek, kikészítik egy bambuszállványra a szükséges állat- és 
szörnymaszkokat, öltöző hiányában a színészek a már egybegyűlt közönség 
szemeláttára kezdenek hozzá az öltözködéshez és maszkirozáshoz.

A színdarabok igen hosszúak. Legtöbbnyire hajnal felé fejeződnek be. Van
nak azonban darabjaik, amelyek folytatólagosan napokig tartanak. Ha valaki 
megéhezik előadás közben, falatozik a magával hozottakból. Ha elálmosodik, 
összekuporodik gyékényén és alszik egyet. Felébredve felveszi ismét a hosszú- 
lére eresztett cselekmény fonalát és szívvel, lélekkel élvezi az előadást. A szín
padon is bájos közvetlenség uralkodik. Előadás közben a színész, vagy szí
nésznő is nem egyszer megszakítja az előadást, szoknyája ráncaiból előkotor 
egy hatalmas csirutot, rágyújt az egyik lámpánál és néhány szippantás után 
pöfékelve folytatja újra a deklamálást. Apró, négy-öt éves kölykök is állan
dóan ott csetlenek-botlanak a színészek lábai alatt. Ezek is nem egyszer ijesztő 
nagyságú szivarra gyújtanak a színpadi lámpáknál. Ez azonban nem zavarja 
sem az előadókat, sem a nézőket.

A történet majdnem mindig egy témakörben mozog: Egy szép és rokon
szenves királyfi elvándorol hazulról, beleszeret egy tündérbe, rengeteg kalan
don megy keresztül, borzalmas harcokat vív vadállatokkal, szörnyekkel, gonosz 
szellemekkel, mígnem diadalmaskodik. A közönség nagyon szereti a hősies 
érzelmeket, de a tréfát még jobban. A herceg követői között mindig van egy 
udvari bolond, akinek bohóckodása hangos hahotára fakasztja a nevetésre 
egyébként is igen hajlamos közönséget, különösen, ha a színész ért ahhoz, hogy
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'szerepe közben a helyi viszonyokra is tegyen szatirikus megjegyzéseket, vagy 
ismertebb helybeli személyeket parodizáljon és figurázzon ki.

A párbeszédeket énekelve mondják és táncnak is beillő élénk taglejtésekkel 
Tcísérik. A szörnyeket és vadállatokat hátborzongató maszk segítségével ábrá
zolják, de ezek is embermódra beszélnek, mozognak és alkalomadtán olyan 
áriákat vágnak ki, hogy egy hőstenor megirigyelhetné.

Az előadók legtöbbnyire hivatásos színészek. Van azonban minden na
gyobb városnak, vagy községnek műkedvelő csoportja is. Ezek is nagyon jó 
összjátékot produkálnak. Sőt láttam egy hat-tizenkét éves gyermekekből álló 
csoportot, amely meglepően jól hozott színre egy vallásos tartalmú drámát.

A darabokban táncbetétek is vannak. A táncot egyébként balettszerűen 
'összeállított csoportokban külön is művelik, bámulatos ügyességgel és össze- 
tanulással. Táncuk szép és jellegzetes. Soha még táncot nem láttam, mely 
ennyire nélkülözött volna minden erotikát, mint a burmai leányok táncai, öltö
zetük pompás. Földig érő, zsákszerűén szükreszabott, ragyogó színű selyem 
tamein-ban (szoknyában) járnak, mely alól táncközben a sarutlan láb legfel
jebb bokáig látszik ki. Ehhez szépen kivarrott habos selyem blúzt viselnek, 
mely hátul drótrámára erősített két furcsa szárnyban végződik. Díszes ov, 
remekművű nagy ezüst csatt egészíti ki ezt az öltözetet, valamint tornyos haj
viselet tele friss virággal, pompás fésűkkel, aztán minél több nyaklánc és kar
perec. Lassú, kecses, lengő mozdulatokkal táncolnak. Inkább kézzel és testtel. 
A lábnak táncukban kevés szerep jut.

Utcai étkezde Burmában.
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Felejthetetlen napot töltöttem egy dohánygyári igazgató barátom bunga- 
lowjában, aki vendégei szórakoztatására a gyárban dolgozó egyszerű munkás
lányokkal pjut rendeztetett. Felvonult tizennégy fiatal burrnai leány, azonos 
szabású, de különböző színű díszes burrnai öltözetben és több, mint két óra 
hosszat a burrnai balettnak olyan klasszikus iskoláját mutatták be, mintha az 
opera balettmestere tanította volna őket. Négy közülük nem volt több, mint 
5—6 éves. Ezek ennivalóan bájosak voltak. Minden faluban, vagy községben 
van egy-egy ilyen műkedvelő tánccsoport, melyeknek tagjai egy hozzáértő 
vezetése mellett sokat és szorgalmasan tanulnak.

A táncot mindig unisono karénekkel kísérik. Ez legtöbbnyire valami románc 
és a benne elmondottakat játszák meg taglejtésekkel. Testük bámulatosan haj
lékony. Bármelyik annyira hátra bírja hajlítani derekát, hogy ajkával egy zseb
kendőt a földről felvesz. Ez persze természeti adottság mellett alapos gya
korlás eredménye. A férfiak és nők külön csoportokban táncolnak. A közös 
táncot nem ismerik.

A táncot többnyire hat-hét tagból álló zenekar kíséri. A vezetőszerepet 
klarinéthangú fafúvó viszi. Van még esetleg egy hegedűsük, a többi tagja a 
zenekarnak a legváltozatosabb ütőhangszereket kezeli.

Egyik kedvelt hangszerük egy szépen faragott rezonáiószekrény fölött 
20—22 behangolt bambusz, vagy más fadarab, amelyek kis fakalapácsokkaí 
ütve, xilofonszerü hangot adnak. Egy másik hangszerük 12—14 különböző 
nagyságú üstdob féléből áll. Ezeket a burrnai diafonikus hangsor hangjaira 
hangolják be és egy köralakú rámán helyezik el. A kör közepén ülő játékos, 
az ujjaival dobolva csal ki különböző melódiákat ebből a hangszerből, mely
nek kezelése nagy ügyességet igényel, mert az ujjaknak egészen sajátos ütése 
kell ahhoz, hogy a kis üstdobokat megfelelő módon hozza hangzásba. Hango

Burmában készült film jelenete.
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lásuk nem úgy történik, mint általában a dobok és timpanik hangolása, vagyis 
a kifeszített bőr meghúzásával és lazításával, hanem valami viaszszerü pasztát 
kennek a bőrre. Ez persze játék közben gyakran lekopik, a dob elhangolódik 
és így a játékosnak előadás közben is hangolnia kell, ami megfelelő zenei kész
séget igényel. Ez az egyedüli dobszerü hangszer, amely nem csupán ritmikus 
kíséretet ad, hanem melódiajátszásra is alkalmas. Van még egy hasonló hang
szerük, ahol azonban a dobokat rézgongok helyettesítik. Ezeket szintén kis 
fakaiapáccsal szólaltatják meg. A hangszereket mind egyformán hangolják. 
A burmai nem ismeri a kromatikus hangsort. Egy oktávban hét hangja van, 
mely diatonikus elrendezésben nagyjában azonos a mi dúr-hangsorunkkal, azzal 
a különbséggel, hogy a quart kissé magasabb és a nagyseptin, vagyis a vezér
hang kissé mélyebb. A tiszta európai hangsorokhoz szokott fül ezeket a han
gokat hamisaknak találja és míg hozzá nem szokott, ezt a zenét nem tudja 
élvezni.

Van még néhány ritmus 
és zajkeltő hangszerük: csat
togtatok, csörgők, cintányé
rok, dobok. Ezeket, mint az 
ilyen lárma-hangszerek ke
zelői általában szokták, nagy 
ambícióval és kiadósán ke
zelik saját egyéni ízlés sze
rint.

Mint a keletiek általá
ban, túl hangosan, számunk
ra kellemetlenül nyílt ma
gánhangzókkal énekelnek.
Különösen felszisszen az eu
rópai zenére beállított em
ber, amikor azokat a burmai 
quartokat és septimeket in- 
tonálják. Összhangot nem 
ismernek. Az összes hang
szerek unisono hozzák néha 
szólóban, majd tutti ugyan
azt a melódiát. Egyik fúvó
hangszerük néha orgona- 
pontszerüen hosszan kitart 
egy hangot, legtöbbnyire az 
alaphangot, vagy dominust, 
mire a többi vad variációkba 
kezd.

A burmai minden lehető 
és lehetetlen alkalmat meg
ragad a szórakozásra. Még 
temetni is vígan temet. Kü
lönösen, ha .nem valami kö
zönséges halandó temetésé
ről, hanem például előkelő 
buddhista pap (phongy) el- Buddhista pap halottasmáglyája.
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hamvasztásáról van szó. Papjaikat egyébként is határtalan tisztelettel veszik 
körül életükben, haláluk után pedig minden európai fantáziát felülmúló pom
pával adnak nekik végtisztességet.

A megmosott, bebalzsamozott és fehér viasszal bekent holttestet fehér 
gyolcsba csavarják, majd az aranyfüstszerű levelekkel borított tetemet kettős 
koporsóba teszik. Az első egyszerű kivájt fatörzs, a második azonban pompás, 
művészi építmény, tele gazdag faragásokkal, aranyozásokkal, művészi tükör
mozaik berakásokkal. Azután a kettős koporsót ideiglenes nyugvóhelyre helye
zik a pagodán belül és hozzákezdenek a temetési pompához szükséges pénz 
gyűjtéséhez. Amíg ez az összeg a látogatások és ünnepségek rendezéséből a 
hívektől és a zarándokoktól össze nem gyűlik, a holttest ott marad ideiglenes 
nyugvóhelyén hónapokig, sőt néha egy évig is. Ha már egybegyűlt a költség,, 
a pagoda falán kívül, de közvetlen a közelében építenek fából, bambuszból és 
keménypapírból impozáns épületet. Jelen esetben pl. egy fehér elefántot. A leg
furcsább és európai ember számára talán legvisszataszítóbb a halottnak elham - 
vasztási helyére való szállítása. Erős négykerekű kocsit választanak ki erre a 
célra, amelyhez elől és hátul vastag kötelek vannak kötve. Ezeket a vállalkozó 
markos legények megragadják és a közönség óriási lelkesedése közben, minden 
erejüket megfeszítve igyekeznek a kocsit a másik csoporttal együtt elhúzni. 
Ilyenformán a kocsi a halottal egy kötélhúzó versenynek lesz passzív szereplője. 
A burmaiak szerint ugyanis, aki egy szent ember koporsójának máglyához való 
vitelében segédkezik, nagy érdemeket szerez a másvilágra. Hogy ez minél 
tovább tartson és minél többen részesülhessenek ez érdemszerzés alkalmában, 
azért húzzák kétfelé.

Végre a halott hosszas huza-vona után mégis csak felkerül a művészi 
máglyára és ezen az óriási elefántháton marad három napig. Ez idő alatt pedig 
az ünnepségek végeláthatatlan sora következik. Ennek még a napszállta sem 
vet véget. Éjszakára az elefántot és koporsót villanyfüzérekkel világítják meg.

A máglya körül folyó mulatozások minden gyászos jelleget nélkülöznek, 
Hamarjában egész kis sátorváros keletkezik az elefánt körül, amelynek élete és 
forgalma minden városligeti mutatványos bódén túltesz. Van ott 4—5 burmai 
és kínai színészcsoport, körhinta, lacikonyha, csecsebecse árus, sőt még sza
badtéri mozi is az elköltözött szent nagyobb dicsőségére. Mintha falusi búcsún 
vagy vásáron volnánk. Az árusok ordítoznak, a színészek fülsiketítő zenével, 
mókákkal és táncokkal iparkodnak a közönség amúgy is kicsapongó jókedvét 
fokozni. A mozi csak burmai filmeket ad, benszülött szereplőkkel és mesével, 
ami azt jelenti, hogy néha olyan tömegmészárlás folyik a filmen, hogy ahhoz 
képest a világháború csak csendes kávéházi nézeteltérés volt.

Végül is elérkezik az idő, amikor az agyonünnepelt halottat már át kell 
adni a jól megérdemelt megsemmisülésnek. A burmaiak rengeteg gyúlékony 
anyagot hordtak össze az elefánt körül, mely maga is papírból és bambuszból 
volt. ügy gondoltam, hogy most már igazán nincs egyéb hátra, mint egy égő 
gyufát, vagy szem parazsat rádobni a gyúlékony anyagokra és ezzel — sic 
transit gloria mundi — vége is van minden cirkusznak. De gazda nélkül szá
mítottam! Negyven-ötven lépésnyire a máglyától felállítottak egy csomó raké
tát, meg kivájt fatörzsből készített ágyúkat, melyek közül egyik-másik a két 
méter hosszúságot is meghaladta. Ezeket megtöltötték puskaporral, gyúlékony 
anyaggal és adott jelre óriási ordítozások között megkezdték a bombázást. 
A lövések egy része ugyan célt tévesztett, a famozsarak legtöbbje felrobbant 
és a máglya helyett a körülállókat borították el tűzesővel, de végül is egy-két
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lövedék mégis célbatalált és csakhamar lángbaborult az impozáns máglya. 
A nézők lelkesedése ekkor érte el tetőfokát. Ugrándoztak, ordítoztak, saját és 
egymás ruháját, haját tépték, mintha megbolondultak volna.

A célt végül is elérték. A szentéletű phongy elhamvasztása megtörtént. 
A burmaiak meg pompásan szórakoztak. A tűz kialvása után a buddhisták 
odamentek, hogy társuk elszenesedett csontjait összeszedve befalazzák egy-egy 
Buddhaszoborba. De ezt már csak egy-két magamfajta európai várta meg.

MAY KÁROLY M INT UTAZÓ.
Irta Borvendég Deszkáss Sándor.

Ebben az évben volt May Károly, a világhírű német ifjúsági író halálá
nak 25 éves évfordulója. A Föld minden művelt államában megemlékeztek 
erről. Érdekes azonban, hogy a világsajtónak May Károly életéről közölt 
megemlékezései milyen elté
rőek egymástól. Németor
szág, Ausztria, az Észak
amerikai Egyesült Államok, 
valamint azon országok ki
vételével, ahol May utazá
sainak személyes emlékeit 
őrzik, majdnem mindenütt 
— s így nálunk is — Mayt 
csupán mint kiváló regény
írót méltatták, aki — „anél
kül, hogy valamikor is kitet
te volna lábát Németor
szágból — idegen, s eddig 
ismeretlen forrásmunkák 
alapján írta meg nagyszerű 
útleírásait!” ...

Ezek az általánosan 
megnyilatkozó téves vélemé
nyek figyelmen kívül hagy
ják azt a mintegy két évti
zeden át folytatott szorgos 
kutatást, amelynek feltárt 
adatai ma már hiteles bi
zonyságot tesznek arról, 
hogy May Károly valóban 
bejárta a Főid nagy részét.
S ehelyett mind arra az 1912 
után elterjedt téves hiede
lemre támaszkodnak, ame
lyet csak a May halála után, 
írói és utazói kiválóságait 
túlértékelő dicséretek vissza
hatásának lehet felfogni. May Károly (1842— 1912).
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Igaz ugyan, hogy May Károly idegen forrásmunkák adatait is felhasz
nálta könyvei megírásában, útjait kalandos élményekkel színezte ki s ezek 
nagyrésze csak képzelt élmény volt, ez azonban nem von le semmit földrajzi, 
még inkább néprajzi vonatkozású utazásainak értékéből. Sőt ellenkezőleg, 
May utazásait épen költői készsége tette igazán értékessé, mert ezekkel a 
kalandos útirajzokkal, a földrajzi és néprajzi ismeretek népszerű ismertetésének 
és az ifjúság körében való elterjesztésének egyik jelentékeny úttörőjévé vált.

Az érdekfeszítő élmények egyaránt megragadják a felnőtt ember és a 
gyermek érdeklődését, s így May olvasói szórakozás közben, minden fárasztó 
igyekezet nélkül megismerhették a cselekmények hátteréül szolgáló földrajzi 
vagy néprajzi tényeket, adatokat. A hasonló jellegű könyvek így aztán kiváló 
pedagógiai értékeket képviselnek, s ennélfogva igen hasznos segédkönyvei 
lehetnek a szemléltetésen alapuló modern tanításnak.

May Károly valóban szem előtt tartotta az oktatás célját. Széleskörű 
tudásának és ismeretekben gyökerező képzeletének köszönheti, hogy még azo
kat a földrajzi tanulmányait is, amelyeket tisztán idegen forrásmunkák ada
tainak felhasználásával írt meg, olyan élethűen tudta előadni, hogy legszigo
rúbb bírálóiban is azt a benyomást kelthette, mintha tárgyát személyes tapasz
talataiból merítette volna.

Érdekes példát szolgáltat erre Oskar Neumann osztrák tanár, aki évek
kel ezelőtt mint keleti akadémiát végző diák Párisban, az egyik intézetben, 
ahol lakott, csomó arab diákkal találkozott össze.

„Előkelő damaszkuszi fiúk voltak, köztük egy pasa fia is, aki tehát a mű
veltebb osztályhoz tarto
zott... — beszéli el Neu
mann. — ... Hűvös, esős 
ősz volt s így érthető, hogy 
naponként elsóhajtozták 
vágyakozásaikat meleg ha
zájuk, szép szülőföldjük 
után... Egyik nap, hogy 
nagy honvágyukat enyhít
ve, örömöt szerezzek nekik, 
felolvastam előttük egy 
részt May „Bagdadtól 
Sztambulig” című munká
jából... Az a fejezet, amely 
oamaszkuszt tárgyalja, 
annyira elragadta őket, 
hogy addig nem hagytak 
nyugtot, amíg az egészet 
franciául fel nem olvastam. 
És ez volt a véleményük: 
„Maynak gyakran és sokáig 
kellett Damaszkuszban len
nie; mindent olyan jól raj
zol, hogy mi az utcákat, 
házakat és az embereket 
szinte magunk előtt lát
juk!”...May Károly úton Amerikába.
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Pedig May Károly, 
mint később az életrajzi 
kutatások bebizonyítot
ták, amikor ezt a köny
vet írta, még nem járt 
uamaszkuszban!

Ebből a példából is 
kiviláglik, hogy May 
képzelt utazásairól írt 
tanulmányai tudomá
nyos értékben megköze
lítik valódi útleírásait.
May ugyanis nem esik a 
képzelt utazások íróinak 
gyakori hibájába, hogy 
az egyes földrajzi helye
ket és körülményeket a 
saját elképzelése szerint 
írja meg; az -ő földrajzi 
és néprajzi adatai egy- 
től-egyig hitelesek és ki
állják a legszigorúbb tu
dományos kritikát.

Talán épen ennek 
a lelkiismeretességének 
tudható be, hogy halála 
után lábra kaphatott az 
a hiedelem, hogyha kép
zelt utazásainak leírásai 
olyan megbízhatóak, ak- May Károly Sa-go-ye-wat-ha híres indiánfőnök síremléke előtt.
kor minden más könyve
is bizonyára csak ilyen képzelt útleírás. Ez a hiedelem meglehetősen berögző
dött a köztudatba. Pedig ma már kézzelfogható bizonyítékok igazolják May 
Károly utazásait.

A hosszú kutatások eredményeit összegezve, a következő adatokat sora
koztatjuk fel May Károly északamerikai utazásaira vonatkozólag.

Első útja 1862-ben, azaz húsz éves korában történt.
May Károly az Egyesült Államok keleti államaiban utazgatott, ahol mint 

ujságtudósító és alkalmi magándetektív tartotta fenn magát és fedezte útjai
nak költségeit. Majd később St. Louisba utazott, ahol egyik német családnál 
házitanítóságot vállalt. Itt ismerkedett meg egy régebbi német erdésszel, 
Grünrock-kal, aki 1848-ban szökött ki Németországból Amerikába. Grünrock- 
ból derék telepes lett; előző életét senki sem ismerte, mert nevét is Fred Sum- 
merre változtatta.

Fred Summer állást szerzett May Károlynak az egyik nyugati vasútépí
tésnél. Mayt mint földmérőt alkalmazták. Itt mentek végbe részint valóságban, 
részint itt születtek meg May képzeletében azok a kalandok, amelyek a „Win
netou“-! olyan izgalmasan érdekes olvasmánnyá teszik.

Egy alkalommal a vasútépítő különítményt a kájova (kiova) indiának 
megtámadták, akik Mayt és Summert elfogva, magukkal hurcolták. Egy éjjel*
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menetelés közben, két apacs indián megszabadította őket és magukkal vitték 
a Rio Pecos partján épült pueblójukba. Mayék egy ideig ottmaradtak az apa
csoknál és résztveítek azoknak a komancsokkal vívott csatáiban is. Később 
egy északra induló prémvadász társasághoz csatlakoztak. De útközben a 
Sziklás hegységben újra indián fogságba kerültek. A sziúk egyik csapata 
fogta el őket, akiktől csak nagynehezen tudtak megszabadulni. 1863-ban May 
visszatért Németországba.

Második amerikai utazása 1868 vége felé kezdődött. Ennek részleteiről 
és pontos időtartamáról csak szórványos adatokat sikerült kideríteni.

May Károly harmadik utazását már mint élemedett, hatvanhat esztendős 
ember tette meg. A „Nagy Választófejedelem“ nevű gőzösön utazott az Egye
sült Államokba, ott feleségével együtt bejárta a Nagy tavak vidékét, majd 
egyedül továbbutazott Coloradóba és Arizonába. Bejárt számos indiánterü
letet, főleg az apacsokét és meglátogatta a Rio Pecos mentén levő pueblókat. 
Karácsony táján már ismét otthon volt a szászországi Radebeulban.

May Károly keleti utazásaira vonatkozólag a következő adatok állnak 
rendelkezésre:

May elsőízben 1868 és 1870 között járt Afrikában. Minden valószínűség 
szerint ez az utazása, amely Olaszországon át vezetett Afrikába, 1869 júliu
sától 1870 januárjáig tartott. Az arabok későbbi kitűnő rajzához ezen az 
útján szerezte a benyomásokat és ismereteket.

Az még kétséges, hogy 1869 elején volt-e Bagdadban. Ugyanez áll az 
1883-ra tehető szumátrai tartózkodására is. Ez utóbbinak egyetlen bizonyí
téka ugyanis az a fénykép, amelyet 1883-ban egy angol gyarmati tisztviselő 
készített, s amely egy bizonyos Mayt is ábrázol, aki akkoriban a hivatalno
kokkal nagy elefánt- és tigrisvadászaton vett részt.

Annál megbízhatóbbak azonban May utolsó, 1899-—1900-ban megtett 
nagy keleti utazásainak adatai. Ezek szerint May 1899 április 4-én érkezett 
Genovába. Hat ihetet töltött Kairóban. Innen ment tovább felfelé a Níluson, 
Felsőegyiptomba, s itt ugyancsak több hétig tartózkodott. Egyiptomból Pa
lesztinába utazott. Arab szolgájának Omárnak kíséretében keresztül-kasul 
bejárta az egész országot. Majd Damaszkuszon és a pusztán keresztül Bag
dadba és a Bábel romhelyére ment. Innen kitért perzsa területre is, Perszepolisz 
és Paszargarda omjaihoz.

Perzsiából visszatért Egyiptomba, innen a Szudánba, végül pedig Mas- 
sauába ment.

Szeptember végén utazott el Indiába. Összekóborolta Ceylont. Majd 
később hosszabb ideig tartózkodott Szumátrán.

1900 elején ismét Egyiptomban volt. Üjra elment Palesztinába, Damasz
kuszba, a Libanonhoz, majd Baalbek romjaihoz.

1900 augusztusában tért haza Németországba!
Az a kérdés, hogy May Károly járt-e Délamerikában, ma még nincs 

meggyőzően bebizonyítva. Ferdinand Emmerich, a híres útirajzíró, ,,Délbra- 
zllia ösnépei között“ című könyvében leírja a Rio Brilhaute menti magányos 
vadonban 1888-ban történt találkozását egy kiváló német utazóval. A féifi, 
akit Emmerich ugyan Meyer néven említ, a Gran Chacoból jött; kísérői Ká- 
rolynak nevezték; kiejtése után ítélve szász volt és újságírónak mondta ma
gát. Minthogy a személyleírás ráillik az akkori May Károlyra, néhány év előtt 
az a vélemény alakult ki Németországban, hogy itt May Károly egyik hiteles
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délamerikai utazásáról van szó. Ezzel szemben áll az a tény, hogy May maga 
sohasem említette, hogy Délamerikában járt.

May Károly élete végén kezdett önéletrajza megírásához, ebben pontosan 
be akart számolni minden útjáról. A második kötetet szánta erre. De sajnos, 
időközben (1912) bekövetkezett halála meggátolta terve kivitelében.

May Károly összesen 63 kötet útirajzot hagyott hátra, amelyek egyedül 
német eredetiben is több, mint hat és félmillió példányban jelentek meg eddig. 
De nagyrészüket lefordították a legtöbb művelt nyelvre, úgy hogy hozzá
vetőleges számítás szerint May munkái eddig a tizenöt milliós példányszá- 
rnot is elérték.

May Károly utazásainak emlékeit az emlékezetére létesített különféle 
intézmények között a Radebeulban felépített ,,May Károly Múzeum” őrzi. 
Mert tény az is — s ez utazásai mellett szól, — hogy May Károly igen gaz
dag néprajzi anyagot gyűjtött össze élete folyamán. Ezt az anyagot egy 
világjárt osztrák, P. Frank, May Károly műveinek rajongó tisztelője, kiegé
szítette a maga, főleg északamerikai indián tárgyakból álló értékes gyűjte
ményével, s az Európában szinte egyedülálló anyagot a May Károly emlé
kére létesített múzeumban helyezte el, Drezda közelében, Radebeulban, 
May egykori villája mellett, amerikai gerendaház stílusában emelt épületben.

Németország osztatlan tisztelettel adózik May Károly emlékének, mert 
müvei az ismeretterjesztésen kivül férfias jellemre, bátor síkraszállásra, becsü
letre és büszke önérzetre nevelik a fiatalságot.

A radebeuli „Karl May Museum“ egyik terme.
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IRODALOM .
Dr. Lippay Lajos: A titokzatos Keleten. — A Szent István Társulat kiadása, 

Budapest, 1937. — 236 1., 16 t. 1 ktp. 8°. Ára fűzve 4 P.
A könyv a Manilában ez évben megtartott XXXIII. Eucharisztikus Világ- 

kongresszus magyar útinaplója. A szerző két és fél hónap alatt negyvenezer 
kilométernyi utat tett meg Manilába és vissza s erről érdekes leírásban számol 
be. A Fülöp szigetekre menet útja Suezen, Boinbayn, Colombón és Singa- 
poren vitt keresztül: ezeken az állomásokon tanulmányozta a bennszülött 
népek életét és művelődését is. Ezután a Fülöp szigeteknek és fővárosuknak 
rövid leírását adja, majd részletesen vázolja a XXXIII. Eucharisztikus Világ- 
kongresszus lefolyását.

Manilát elhagyva Kínát látogatta meg a szerző. Külön fejezeteket szentel 
Sann-Hajnak, Zi-ka-weinek, a kínai katolikus misszió központjának, s Hann- 
Csounak, a kínaiak szent városának. Röviden méltatja a modern, ébredő 
Kínát és annak vallását, majd hongkongi látogatását írja le. Ismerteti India 
és japán nagy hittérítője Xavéri Szent Ferenc életét; aki Hongkongtól délre 
Sanzia szigeten hunyt el és Goa Portugál Indiai kikötőben van eltemetve.

Könyvének igen érdekes része következik ezután: ötnapos hátsóindiai 
útjának leírása. Cochinchinen, Cambodgeán, Sziámon és a Maiáji félszigeten 
utazott keresztül szerzőnk magyar társainak kíséretében, hogy megtekintse a 
hátsóindiai régi művelődés központjait. A Phnompenh, Sisovat cambodgeai 
király udvara, a világhírű angkori műemlékek (Angkor Tom és Angkor Wat) 
leírásán kívül röviden, de alaposan ismerteti Sziámot és fővárosát, Bangkokot, 
(helyesen =  Prunn-Théb) ez utóbbinak mind buddhista templomait, mind 
királyi palotáját, majd a Maiáji félsziget kikötőjéről, Pinangról szól. Külön 
fejezetet szentel a Brit birodalom távolkeleti helyzetének, majd röviden a 
hazavivő útat vázolja, kiterjeszkedvén Olaszország közelkeleti helyzetére 
Abesszínia meghódítása után.

A könyv nem csak útleírás, mert az indiai és kínai vallások vázlatos le
írását is tartalmazza. A legnagyobb értéke azonban, hogy mindenütt részle
tesen kiterjeszkedik a katolicizmus helyzetére, leírván a missziók tevékeny
ségét, a templomokat és a kultúrintézményeket. Magyar nyelven tudtunkkal a 
szerzőn kívül újabban senki sem foglalkozott ezzel a kérdéssel ilyen behatóan, 
— könyvét ezért a keresztény missziókkal foglalkozóknak különösen a figyel
mébe ajánljuk. De a budapesti Eucharisztikus Világkongresszus előestéjén és 
a keletázsiai politikai válság közepette kétszeresen is mindenki érdeklődésére 
számot tarthat Lippay Lajos dr. könyve, amelyet 38 fénykép és a megtett út 
térképe díszít. Somogyi József dr.

Nao, Nao, Nunca! (Justica pata Hungária. 210 oldal. Nyomatott: Estab. 
Graphico ,,Cruzeiro do Sul” nyomdájában, Sao Paulában (Brazília). Kiadta: 
Liga Hungara-Brasileira Sao Paulo. 1937.) Alig egy esztendővel ezelőtt ala
kult meg a Brazíliai Magyarok Országos Revíziós Bizottsága a délamerikai 
kontinens legnagyobb magyar emporiumában, a brazíliai saupauloállambeli 
Sao Paulóban, Szelecz Arnold és Horváth Anzelm szaléziánus atyák, Jermann 
Jenő nagyiparos és dr. Klobusitzky Dénes, a világhírű ottani kígyószérum 
intézet, a ,,Buntanan Instituto“ vezetőjének kezdeményezésére. A Bizottság 
egyik legfőbb feladatának tekintette, hogy portugál nyelven Brazília 42 milliós 
néptömegével ismertesse a magyar történelmet, a magyar kultúrát, civilizációt 
és azt a súlyos veszteséget, mely Magyarországot a trianoni békekonferencia
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tájékozatlan résztvevői részéről érte. Ennek a célkitűzésnek az eredménye ez a 
tekintélyes, nagyon csinosan kiállított kötet, mely alkalmas arra is, hogy a sao- 
paulói magyar bizottságtól kitűzött célt az egész portugál nyelvterületen meg
közelítse, elérje.

A kötet első fejezetében ismerteti a békekonferencia vaskos néprajzi tájé
kozatlanságát a középeurópai kérdésekben, Bratianu Jonel és a cseh bizottság 
megtévesztő adatainak képtelenségét, melyeket Lansing, Wilson s a többi „na
gyok” fenntartás nélkül elhittek. Térképen illusztrálja, hogy mit szólna a bra
zíliai közvélemény, ha Sao Paulo államot a Szovjet, a déli államokat Japán, 
az északiakat a franciák és a yankee köztársaság hasítaná le a köztársaság tes
téről és Brazília csak Goyar, Minas Garaes és Matto Grosso államokra korlá
tozódna. Bizonyára azt: Nao, Nao, Nunca! Reclus, a nagy francia geográfus 
megállapítását, hogy a Kárpátok-övezte Aáagyarország a világ legtökéletesebb 
földrajzi egysége, a kötet Magyarország hegy- és vízrajzának, valamint gazda
ságföldrajzi fényeinek plasztikus vázolásával támasztja alá.

Egy másik fejezetben igen ügyesen csoportosítja a munka azokat a nagy 
magyar szellemeket, akik a tudomány, ipar, művészet terén az emberi kultúra 
zászlóvivői voltak. Jókai Mórt, akinek nagyon sok művét lefordították a portu
gálok, a „magyar Verne Gyulának“ nevezi a kötet. Arany János a magyar Jose 
Brazilio de Gamma, a brazil „Kalevala”, vagy „Toldi Trilógia” az „Uru
guay” költője, Zilahy Lajos a magyar Jose Goncalves de Magelhaes és így to
vább. Ez az érzékeltetés sokkal inkább megragadja az idegen népek fantáziáját, 
mint a nevek és a munkák puszta felsorolása.

Külön fejezetekben foglalkozik a kötet Erdély néprajzi viszonyaival, Szer
bia „jogcímeivel” Délmagyarországra, a „cseh-szlovák’ nemzettel, és képen 
is bemutatja a békeszerződés „hajózható“ folyóját, a Ronyvát.

Alfredo Mesquita, jeles brazíliai publicista, aki Budapesten is járt, a 
magyarok hazafiasságáról írt igen kitűnő tanulmányt. Gondin da Fonesca, a 
Correio de Manha szerkesztője, szellemes történelmi tanulmányban igazolja 
gróf Keyserling megállapítását a magyarokról, hogy a kontinens legarisztokra- 
tikusabb népe. Egy harmadik jónevű publicista, Arthuro Motta magyar iroda
lomtörténeti tanulmányát is felvette a kötet és méltó szavakkal ismerteti külö
nösen Madách remekművét, az „Ember tragéd iáját. Fernando Callage a bra
zíliai magyar bevándorlást ismerteti számszerű adatokkal. Az első nagyobb 
csoport 1908-ban telepedett le Sao Paulo államban. Legnagyobb bevándorlás 
az 1911., 1913. és az 1923—28. években volt. A népszámlálási statisztikából 
alig 38.000 magyar lelket lehet kimutatni Brazíliában, ami onnan van, hogy a 
bevándorlókat nem a nemzetiség, hanem a származási államok szerint lajtsro- 
mozzák s így a magyar bevándorlók többsége Romániára, Jugoszláviára és 
Csehszlovákiára jut a statisztikában. Igen bőven foglalkozik egy fejezet Ma
gyarország közgazdasági helyzetével, statisztikájával, történelmével. A kötetet 
Alfredo Mesquita költői szárnyú leírása fejezi be Budapest szépségeiről. Füg
gelékként felveszi a munka azoknak az idegennyelvű munkáknak a jegyzékét, 
amelyeket a portugál, vagy brazíliai kutató hasznosan tanulmányozhat, ha 
Magyarország és népének viszonyait behatóbban akarja megismerni.

A brazíliai magyarok portugálnyelvü könyve áttekinthetőségénél, vonzó 
írásmódjánál legjobb ismertető írás, amit ebből a célból magyarok idegennyel
ven kiadtak. Ha van hiányossága a könyvnek, csak az, hogy nem vette fel 
azokat a kultúrkapcsolatokat, amelyek Magyarország és Brazília között Ame
rika felfedezése óta állandóan fennállottak. Hiszen az 1501-es „Los Reyes Ca-
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tolicos” kezdetű pápai bulla, mely elismeri a katolikus királyok, V. Ferdinánd 
és Izabella felségjogait az „Új Indiákra“, a magyar Pálos-rend portugáliai 
fiókrendházában, Satubalban élő magyar pálosokat bízza meg az újonnan fel
fedezett földrész krisztianizálásával, akik útra is keltek Pedro de Mendora 
tizennégy hajóján. De a magyar szellemi expanzió később is kiterjedt egészen 
Brazília belsejéig. Báró Rátkay János, I. Lipót császár nemesi apródja, 1680- 
ban került az Új Indiákba, szerzetesként. A tarahumarai indiánok mérgezték 
meg. Haller Ferenc magyar jezsuita ugynakkor Brazíliában, majd Bolíviában 
hittérítösködött. Quitóban ölték meg a quichna indiánok. Mikus Mátyás, győri 
születésű pozsonyi teológiai tanár, Szerdahelyi Ferenc az Uruguay forrásvidé
kén, Japeyuban, az ottani guarami-településben működtek. Hedry Márton előbb 
brazíliai, majd 1746—1768-as években a chilei arauacan-indiánok térítője lett. 
Az 1725-ben Gyulán született báró Szluha János soproni tanár térképezte elő
ször az Amazonast. A komáromi Brentan Károly, aki a quitói jezsuita rend tar
tomány főnöke volt 1774-ben, Bolíviának nagy részét térképezte és ő írta meg 
az amazonvidéki első missziók történetét is. Éder Ferenc magyar jezsuita a 
perui virreynatusról írt nagyobbszabású geográfiai és történeti monográfiát, 
amelyet még Ratzel is megdicsért. Koncsak Nándor magyar jezsuita Kalifornia 
történetét írta meg és feltárta Rio Colorado forrásvidékét. Kassai tanár, Orosz 
László, a bécsi Pázmáneum rektora, a paraguayi híres indiánmunkaközösségek 
egyik szervezője, majd a tucumani (Észak Argentina) egyetem alapítója, aki
ről a latinamerikai kultúrtörténészek épen olyan nagy megbecsüléssel beszélnek 
róla, mint mi Pázmány Péterről. 1773-ban halt meg és Nagyszombatban te
mették el. Szentmártony Ignác, a maga idejében híres csillagász, V. János por
tugál király felkérésére megállapította és kitűzte a latinamerikai spanyol és 
portugál gyarmatok határát. Az abaúji alispán fia, Fáy Dávid Alajos soproni, 
nagyszombati, győri, majd kassai lelkész Rio Pindare mellett az amazonvidéki 
amanayokat térítgeíte. Életét a lisboai Szent Julián-erőd kazamatáiban végezte, 
két és félévi raboskodás után. Az alkirály u. i. eredményei láttán, azzal vádolta, 
hogy a bennszülötteket lázítja a portugál uralom ellen. Hosszú évekig ugyan
ezért itt raboskodott még báró Szluha János és Szentmártoni Ignác is. Latin 
Amerika növény- és állatföldrajzát a felvidéki származású Henke Tádé írta 
meg, aki a XVIII. század végén részt vett Malaspina herceg expedíciójában. 
De voltak magyar ferencesek is, akik nagyon sokat tettek Brazília megismerése 
és állami léte megszervezése érdekében. Az 1849-i emigráció nagyon sok tagja 
komoly hírnévre tett szert Brazíliában. Ezeknek a kulturális kapcsolatoknak 
feltárását bizonyára fogja vállalni a Liga Hungara-Brasileira do Sao Paulo 
és ezzel betetőzi azt a remek munkát, amit a most kiadott értékes könyvével a 
magyar múlt és magyar jelen megismerése érdekében sikerrel megkezdett.

Ács Tivadar.
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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 .
A júniusi teljes napfogyatkozás.

A Földgömb júniusi számában már hírt adtunk azokról a nagy előkészü
letekről, amelyeket az Egyesült Államok Nemzeti Földrajzi Társasága és hadi
tengerészetének csillagász csoportja tett a június 8-i teljes napfogyatkozás 
megfigyelésére. Az amerikai folyóiratok részletesen beszámolnak a nagyszerű 
tünemény lefolyásáról.

Az expedíció 13 tudós, illetve műszaki és tudósító személyzete Honolulu
ban gyülekezett és május 6-án az U. S. A. haditengerészetének Avocet nevű 
hajóján indult el a Phoenix szigetekre. Először Enderbury szigetén kísérelték 
meg a partra szállást, de nem találtak alkalmas horgonyzó és kikötő helyet. 
Ezért a kis Canton sziget előtt vetettek horgonyt. Hamarosan felütötték sátrai
kat, kicsomagolták féltett, értékes műszereiket. Legnagyobb sátrukban két jól 
felszerelt sötétkamrát és a legkényesebb műszereket helyezték el. Kettős fala 
közt hőszigetelő réteg védte a trópusi Naptól, sőt különleges hűtőberendezése 
is volt. A kis sziget sátorvárosában a tudósok műszereik felülvizsgálatával és 
kezelésük gyakorlásával, a műszaki és tudósító személyzet a sziget átkutatá
sával, halászattal, sporttal töltötte a várakozás napjait. Rádióösszeköttetésben 
állottak Amerikával, még családagjaikkal is válthattak üzeneteket. Máj. 26-án 
megérkezett a Wellington nevű angol hajón a new-zealandi csillagászok cso
portja is.

Június 8, a napfogyatkozás napja, ragyogó fénnyel köszöntött Canton 
szigetére. Az emberek legjobb tudásuk szerint megtettek minden tőlük telhetőt, 
hogy kihasználják a teljes elsötétedésnek drága 213 másodpercét, aminek ked
véért nagy anyagi áldozatot hoztak és több mint 10.000 km utat tettek meg. 
Annyira el voltak foglalva az előre kiosztott és begyakorolt kötelességük telje
sítésével, hogy a ritka természeti tüneményt egyénileg, önfeledten élvezni alig 
tudták. Az amerikai rádió tudósítója helyszíni közvetítéssel számolt be honfi
társainak élményeiről.

A tudományos megfigyelések a Nap túlhevített gázokból álló „légköré
nek“, a chromoszférának, az ezt körülvevő halványan ragyogó, dicsfényszerü 
koronának és a sokszáz km hosszan felszökkenő, égő hidrogéngázkitörések
nek, a protuberanciáknak anyagi összetételére és fényerejére vonatkoztak. Az 
öt spektroszop-távcső-fényképezőgépből összetett műszerrel készült fényképek 
a Földön is ismert elemek és a már régebben is észlelt coronium Fraunhofer- 
vonalain kívül egy második, valószínűleg újnak tekinthető napbeli elem jelen
létére mutatnak. Lehetséges azonban, hogy a coronium és most felfedezett 
eleme is előfordul Földünkön, de a Nap légkörében olyan állapotban vannak, 
amilyent nem tudunk előállítani. Üj műszer a polaroid-fényképezőgép. A pola- 
'oid újonnan előállított anyag, segítségéve! meg lehet állapítani, hogy a su
gárzó fényben milyen százalékos eloszlásban szerepel sarkított fényrezgés. 
A polarizált fény hullámai viszont csak egy síkban terjednek, így irányukból 
eredetük helyére, a fényforrásra lehet következtetni. Most a polaroid-fény- 
képezőgéppel azt igyekeznek megállapítani, hogy a protuberanciák valóban a 
napfoltokból származnak-e, mint ezt régen gyanítják, mert a napfoltok és pro
tuberanciák periodikus visszatérése közt összefüggést vélnek találni. Mivel a 
koronának a széle felé csökkenő fénymennyiségéből sűrűségére és vastagsá
gára lehet következtetni, ezért fényérzékeny lemezekre vették fel. Megállapítot-
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Iák, hogy egyedül a korona sugárzása körülbelül fele annyi fénymennyiséget 
juttat hozzánk, mint a ragyogó telihold. Sok mozgó és álló, fekete-fehér és szí
nes fényképet is készítettek. Sokat várnak a színes képektől. Hat különféle 
íényszürőemulzióval bevont lemezre vették fel a Napot és remélik, hogy a má
solatok összedolgozása révén tökéletes színes képét kapják majd a napfogyat
kozásnak. Ch. Bittinger festőművész természet után festette meg a helyszínen 
teljes elsötétedéskor a Nap koronáját. P. /.

Belgium népesedése.
Belgium népének szaporodása úgy látszik megállóit; 1935-ben az év ele

jén 8,300,000 főt számláló lakosság csak 30.000-rel, azaz 3.74°/00-kel szaporo
dott. Ha még számításba vesszük a bevándorlókat is, ez a szám rendkívül cse
kélynek mondiható. A születések és halálozások arányszáma egyformán alacsony, 
1936-ban 13.07, illetve 12.20°/00. A vallon országrészekben a legkedvezőtlenebb 
a helyzet, mert itt helyenkint a születések száma kisebb, mint a halálozásoké 
(1 l%o 14.93°/0o-kel szemben).A flamandok, ha lassan is, de szaporodnak; Lim
burg tartományban pl. 23.57%o születés áll szemben 17.37%o halálozással.
1936-ban Limburg, Antwerpen és Keletflandria flamand tartományok népessége 
27.700 újszülöttel gyarapodott, míg Namur, Liége és Hainaut vallon tartomá
nyok népe 6.700 fővel csökkent. P. /.

A Kaspi tó vízállása.
A Kaspi tó vízállása az utóbbi évtizedekben rendkívül alacsony. 1937 

márciusában 14 cm-rel mélyebben volt a víz színe az eddig följegyzett leg
alacsonyabb márciusi vízállásnál és 5 cm-rel maradt az 1925. évi januáriusi, 
100 év óta minimális vízállás alatt. A víz apadása következtében a tó területe
19.000 km2-tel csökkent, mert a sekély Kara-Bugaz öböl szárazra került. Az 
öblök bejárata és néhány folyó torkolata egészen eliszaposodott. Baku előtt, 
messze a nyílt vízből kibukkantak Szalchir várának romjai. Ezt az erődöt a 
XII. században egy a vízből szigetszerűen kiemelkedő domb tetejére építették, 
később tektonikus mozgások következtében víz alá került. Ma már a domb 
felszíne csak egy méterrel van a víz színe alatt. Előreláthatólag a közel jö
vőben a tó vízének apadása tovább fog folytatódni és ezért felmerültek olyan 
tervek, hogy a vízállást valamiképpen rögzítsék, esetleg a Don vízvidékének 
néhány mellékfolyóját mesterségesen a Kaspi tóba vezessék. P. /.

Szállítható nikkelkohómu az Ural hegységben.
Az Ural nikkelérctelepei egyenkint kis kiterjedésűek és nagy területen 

vannak szétszórva. A nikkel előállítás önköltségének mintegy harminc száza
lékát tette ki csupán az ércnek a központi kohóba való fuvarozása. A drága 
szállítás kiküszöbölésére nemrég mozgó ércolvasztó tábort létesítettek és az 
egymásután járja be a kisebb ércelőfordulásokat. A mozgó kohótábor addig 
marad egy helyen, míg a telepet lefejtik és az ércet kiolvasztják. A házakat, 
olvasztókemencéket, villanytelepet összerakhatónak és szétszedhetőnek szer
kesztették, úgy, hogy a lebontás 1 hónapot, a költözés és újra szerelés kb. 
félévet vesz igénybe. Jelenleg a telep első állomásán, Rezh nikkelércbányánál 
dolgozik. Az érctelepnek kb. 4—5 év múltán való kimerülésekor az olvasztó 
majd tovább vándorol. /. S.
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A harmadik német Nanga Parbat expedíció 
tragédiája.

Az 1932 és 1934. évi Nanga Parbat expedíció (1. Földgömb 1937. IV. 
szám) kudarca nem kedvtelenítette el a németeket, a Himalaja 8125 m-es 
hatalmas pillérének meghódításáról csak nem akarnak lemondani. A fiatal, 
Kari Wien geofizikus és geográfus, felhasználva az előző Nanga Parbat 
expedíciók eredményeit, új expedíciót készített elő. A vezetésre rendkívül al
kalmassá tette személyét, hogy a földrajz, meteorológia, térképezés és még 
több rokon tudományágban való jártasságát a német Pamir, keletafrikai 
és Himalaja expedíciókon szerzett tapasztalatai gyakorlati téren tökéletesí
tették. Nyolc elszánt német társával 1937 tavaszán indult a Nanga Parbat 
meghódítására, de még az igazi, nagy erőfeszítést és tudást kívánó hegymá
szás megkezdése előtt áldozatul esett a titkait féltő hegyóriás borzalmas 
bosszújának. 1937 június 15-én a IV. számú táborban érte a pusztulás. Egy 
teljesen biztonságosnak vélt terraszon, a Rakiot csúcs lejtőjének lábánál álltak 
a tábor sátrai. Éjszaka, amikor mindnyájan gyanútlanul aludtak, óriási la
vina temette be a tábort és halálra sújtotta Kari Wient társaival együtt. 
Martin Pfeffer, Hans Hartmann, Günther Hepp, Pert Fankhauser, Adolf 
Göttner, Peter Müllritter és kilenc bennszülött málhahordó egyszerre vesztette 
életét. Az expedíció két életben maradt, nem a hegymászó csoporthoz tar
tozó tagja: Ulrich Luft és Kari Troli július 27-én adtak hírt a rettenetes 
katasztrófáról. Ilyen nagy szerencsétlenség eddig még egyetlen német kutató
expedíciót sem ért. P. J.

Földrengésbiztos templom.
A Fülöp szigeteken levő Manillában teljesen acélból építettek fel egy 

templomot. A gyakorlati tapasztalatok szerint az acél áll legjobban ellen a 
földrengéseknek. /. S.

Sáska László távozása Abesszíniából.
Dr. Sáskáról, ismert Afrika-utazónkról, az abessziniai hadjárat kitörése 

óta nem adtunk hírt. Egy képeslapunk nemrégiben regényes közleményben 
adta elő, hogyan gyilkoltatta meg őt egykori főnöke, Rasz Deszta. Levelei alap
ján azonban megállapítható, hogy ez a történet kezdettől végéig, az állítólag 
gyászban járó leányáig közönséges valótlanság. (Sáska dr. néhány levelét 
jelen számunkban közöljük. Szerkesztőség.)

Sáska László tehát életben van és jelenleg az angol Tanganyika állam 
kikötőjében, Dar Es-Salaamban él. Sorsáról újabban több ízben is beszámolt 
és több küldeménye érkezett a Nemzeti Múzeumba. Az olasz hadjárat alatt 
szerzett tapasztalatairól nem adhatunk részleteket. Erre az időszakra a követ
kező híradással szolgálhatok nálam levő levelei alapján:

A hadüzenet idejében Sáska László, mint udvari orvos, Dél-Abessziniá- 
ban volt, Sidamó ország királyának, a háborúból ismert Rasz Desztának szol
gálatában, aki hősies küzdelem után még egy külön fölkelést szervezett és 
ezért az olaszok kivégezték. Hadüzenet után a király harctéri orvosi szolgá
latra rendelte, ezt azonban Sáska megfelelő fölszerelés híjján megtagadta. 
Majdnem életébe került a magyar külügyi képviselet intézkedése, amely az 
ottani magyarokat a háború kitörésekor olasz védnökség alá helyezte. Ezzel,
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mint az ellenség szövetségese, nemcsak gyanúba keveredett, hanem ki volt 
szolgáltatva addigi ura bosszúszomjának. Jó szerencséje, hogy menekülni 
engedték. Sidamói ültetvényeit otthagyva, védtelenül indult hazafelé a lá
zadó törzsek területén keresztül. Feleségét külön úton indította el egy meg
bízható hollandus barátjával. így jutottak hetekig tartó bolyongás után a 
fővárosba. Addis-Abeba már akkor ostromállapotban volt. Ottani lakásukat 
ugyan megtalálták, de kifosztva, üresen. Orvosi működését csak akkor kezd
hette meg, amikor néhai dr. Varró índár törzsorvos barátom nemesszívü ado
mányából műszerkészletet küldhettem neki. Az ostrom napjai alatt rettenetes 
időket éltek át. Az olaszok bevonulásának nem tudtak örvendeni, mert az 
olaszok a lázadó Rasz Deszta egykori orvosa iránt bizalmatlansággal visel
tettek és ezt e sorok írójának személyes közbelépése a budapesti olasz követ
ség útján sem tudta elhárítani. A szakadatlan fölkelések miatt az országban 
való kutatás és gyűjtés is lehetetlenné vált. így aztán nem maradt számára 
más választás, mint újabb területet keresni. Miután ügyeit valamennyire ren
dezhette, búcsút mondott Addis-Abebának. A hűséges feketék lábai.ioz bo
rulva, búcsúztak jótevőjüktől, akinek távozását semmiképpen sem tudták 
megérteni. Sáska László és felesége 1937 július 8-án repülőgépen utazott el 
a francia Djiboutiba. További élményeiről levelei adhatnak számot.

Szilády Zoltán.
A Szahara benzinkút hálózata.

A gépkocsi már meghódította a Szahara nyugati részét. Algéria legdélibb 
vasútállomása, a 32. szélességi fokon levő Colomb-Béchar és a nigerparti Gao 
közt autóbuszjáratot rendszeresítettek. Hasonló vonal köti össze Colomb- 
Béchart a 12. szélességi fokon fekvő Fort Lamyval, Gaot pedig Port Harcourt- 
tal is.

Colomb-Béchar és Gao közt 2100 km a távolság; közben öt katonailag 
megszállt, nagyobb oázis fekszik. Mindegyik fel van szerelve mindennel, amire 
a Szaharái autósnak szüksége lehet. A kisebb benzinkutak 50 km távolságban 
vannak egymástól. Bidont 500 km körzetben a legvadabb pusztaság veszi kö
rül, ezen az állomáson 1930-ban drótnélküli távírót, 1935-ben pedig világító- 
tornyot emeltek. A torony fénye több mint száz kilométerre ellátszik az autó
úton. ' /. S.

Uj tervek Abesszínia nyersanyagteremelésében.
A nagy reményekkel megkezdett petróleumkutatások eddigi eredményeiről 

megoszlóan nyilatkoznak a szakemberek. A Danakil sivatag előfordulásától 
eltekintve, a többi helyeken legfeljebb csak még hosszabb ideig tartó kutatás 
után nyerhetünk tiszta képet a kitermelhető kőolaj mennyiségéről. A szakértők 
megegyeznek abban, hogy a 3000 m. átlagos magasságú fensík geológiai alkata 
nem sok bíztatást nyújt, inkább a tenger felé lejtő vidék egyes pontjai látszanak 
reménytel jesebbnek.

Az olasz állam részéről egy évvel ezelőtt kiküldött bizottság jelentése a 
következőkben foglalható össze:

Abesszínia olasz kikötőiben, Assab, Massaua és Mogadiscióban építendő 
finomítók részben abesszin, részben iraki és iráni nyersolajat dolgoznak fel. 
Bizonyos szempontok miatt ajánlatos növényi alkohol nagybani előállítására 
berendezkedni, kukorica, dumpálma és dura alkalmas erre a célra. Hajtóanyag-
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termelésre még a következő, kissé fantasztikus terv merült fel. Ethiopiában 
mintegy 50.000 ha területet borít a vadon tenyésző Kandeláber-Euphorbia. Az, 
mint valamennyi kutyatejféle, sérüléseiből fehér, tejszerü nedvet folyat. Egy 
újabban kidolgozott eljárás a folyadék mintegy hatvan százalékából benzol
féleséget állít elő. Ha ez a módszer gyakorlatban is beválik, könnyen lehetséges, 
hogy ezt az eddig károsnak tartott növényt a kaucsukfákhoz hasonlóan fogják 
termeli és hasznosítani. /. S.

Canada francia népessége.
Canada 10 millió lakosának egyharmada francia. Főleg az atlanti part

vidéken és Quebec tartományban élnek tömegesen franciák és nagymértékű 
szaporodásuk már politikai súlyt és különállást követel. Újabban az angol 
lakosság már csaknem kizárólag a bevándorlással emelkedik, így is csak kis 
mértékben; franciák nem vándorolnak be, de születési arányszámuk igen ked
vező. 1763-ban, amikor az angolok elfoglalták Canadát, 63.000 francia élt az 
országban, 1871-ben már 1,082.940, 1931-ben 2,927.990 volt a számuk, ötven 
év alatt megkétszereződött. P. /.

Az Egyesült Államok datolyatermelése.

A U. S. A. délnyugati részében a spanyol misszionáriusok honosították 
meg a datolyapálmát, ott már százados példányok élnek. De lendületet csak 
az utolsó 20—25 évben vett az amerikai datolyatermelés, amikor új bujtóágak 
és C"emeték kerültek át az óvi’ágból. 1923-ban még csak egyetlen helyen, a 
caliíorniai CoachiUa völgyben folyt rendszeres termelés, azóta a Colorado, Gila 
és Salt folyók völgyeiben és a Rio Grande mentén kiterjedt pálmaültetvények 
kele'kez'ek. 1925-ben 340 t datolyát termelt az U. S. A., 1933-ban már 2450 t 
került piacra, de még ez a mennyiség is elenyészően csekély az ország évi
20.000 t-t meghaladó datolvafogyasztásához mérten. Az ültetvények azonban 
eg'Te nőnek, gyarapodnak. A Coachi'la völgyben 110.000 termő és 4000 meddő 
pá'mafát és 25 000 csemetét tartanak számon.

Az ültetvények műve’ése és a termelés tudományos felkészültséggel folyik, 
mintegy ipari színezete van. A gvümölcs tisztítása, szárítása, osztályozása és 
csomagolása géperővel történik. Csak elsőrendű, nagy cukortartalmú, puha áru 
kerül forgalomba. P. J.

A brazíliai sárgaláz.

A sárga’áz Brazília tengerparti nagy városaiban régebben tömegesen 
szedte áldozatait. Terjesztőié az Aedes Stegomya aegvpti nevű moszkitófajta 
volt. A Rockefeller intézetek olyan sikeresen küzdöttek a kórt terjesztő szú
nyogok és a betegek gyógyítása terén, hogy Bahia, Santos, Rio de Janeiro és 
a többi nagy városokban már egészen megszűnt a sárgaláz. Azt hitték, hogy a 
betegséget már alaposan kiismerték és sikerült kiírtaniok Braziléból. Legújabb 
időben megdöbbenve tapasztalták, hogy elszórtan az ország belsejében is elő
fordulnak megbetegedések. Az újonnan művelés alá fogott területekről, Sao 
Paolo és Goyaz államok rejtett zugaiból, Espiritu Santo közepén, a Chanaan 
völgvéből és a bahiai llheos vidékéről jelentettek egyre több sárgaláz esetet. 
A dolgot alaposan megvizsgálták. Kitűnt, hogy a megbetegedett egyének már
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regen nem jártak olyan vidéken, ahol a Stegomya él, tehát bizonyosan más 
moszkitófaj oltotta beléjük a kórokozó csírákat. Az új fajt még nem sikerült 
megállapítani, de annyi biznyos, hogy erdőkben rajzik és állatok, főleg majmok 
vérszívója. A betegek ugyanis kizárólag férfiak és serdült fiúk, erdei munkások, 
vagy-az erdőben dolgozók számára élelmethordó fiúgyermekek. Az irtásokon, 
müveit területeken tartózkodó asszonyok és apró gyermekek közt sárgaláz meg
betegedés nem történt. Eddig a brazíliai sárgaláz korra és nemre való tekintet 
nélkül a városi lakosság közül szedte áldozatait, ma pedig az erdőírtó férfiak 
különleges betegségének mondható. P. J.

Német kutatók az Amazonas vidékén.
Scrulz-Kampfhenkel, fiatal német természetvizsgáló. Kahle pilóta, Krause 

szerelő és az útközben maláriában elhunyt Greiner, 1935—37-ben tizenhéthó
napos tanulmányutat tettek Brazília egyenlítői vidékén. A Rio Jarynak, az Ama
zonas baloldali mellékfolyójának futását és környékét tanulmányozták, mert itt 
1877—78 óta, amikor a francia Crevaux utazott át a vidéken, nem fordult meg 
egyetlen tudós kutató sem. Schulz-Kamphenkel és társai a Jary mellett, körül
belül az Egyenlítő táján rendezték be a'aptáborukat és innen kis, könnyű sport
repülőgépükön kémlelték ki az alapos kutatásra kiszemelt területeket. A Jary 
két mellékfolyóját, az Ipitingát és Curecurut fedezték fel. Maid fatörzscsónako- 
kon veszedelmes seliők és vízeséseken át 53 nap alatt feleveztek a Jaryn az 
oayama indiánusok lakóhelyéig. Innen a kis Ku mellékfolyón folytatták útju
kat észak felé, a Francia Guyana határán lévő Oayapock forrásvidékére. Itt 
bukkantak rá a tupi törzshöz tartozó oavapi indiánusok cölöpökre épített 
falvaira. Azután visszafordultak dél felé és három hetes evezés után érték el 
az Amazonast. Az expedíció topográfiai eredményein kívül gazdag vadász
zsákmányt, főleg emlősöket, és néprajzi gyűjteményt is hozott magával.

P. J.

Kiegészítő közlés.
Péchy-Horváth Rezső úrnak „A Földgömb“ ezévi 8. számában megielent 

cikke szerint az Instituto Butanban ,,a földkerekség egyetlen mérgekígyó 
farmja.“ Felhívom a T. Szerkesztőség szíves figyelmét arra, hogy egy ugyan
ilyen természetű és rendeltetésű intézmény van a délafrikai Unió Port Eliza
beth városában. Ennek az intézetnek berendezését és működését igen érdeke
sen ismerteti alapítója és igazgatója, F. W. Fitz-Simons ,,Snakes“ című 
könyvében, amelynek német fordítása „Schlangen“ címmel Engelhorn (Stutt
gart) kiadásában jelent meg.

Kiváló tisztelettel: Dr. Scholtz Kornél ny. államtitkár.
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