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ben. Mit tesz a görög ? Térképeire ráírja a nem német városok német neveit, mert
német térképek, atlaszok és könyvek alapján ismeri őket.
És mit tesz a magyar ? Térképeire ráírja a nem német városok német neveit,
mert német térképek, atlaszok és könyvek alapján ismeri őket. Turin, hlorencz,
Genua, Lisszabon, Kopenhága éppen olyanok, mint No'tríoXep, Ilpsao(Joopfov, KpovaTOÍTTY] stb.
Miért haragudjunk hát mi a görögökre ? Mi is csak ugyanazt tesszük! A
gothai Justus-Perthesnek hiába hivatkozunk a sértésre, ami városaink német nevé
nek használatával ér bennünket! Hivatkoznak az egyik legjobban elterjedt napi
lapunkra, amelyben Szalczburg, Műnkén, Bécs, Lipcse, Boroszló, Velencze stb. hem
zsegnek s aztán befoghatjuk a szánkat.
Mi a magunk részéről mindent elkövetünk, hogy az angol, francia, olasz stb.
térképekről, legalább ezekről eltüntessük a német neveket. De roppant nehéz a hely
zetünk, amikor magunk szakasztott ugyanezt csináljuk a Genua, Lisszabon stb.
nevekkel.
Cholnohy.

Kérdés.
Mely területet kell Erdélyben Mezőség néven érteni ?

Sz. Z.

Felelet.
A Mezőség fogalma, amennyire eddig ismerem a szó értelmét, a termőföld
minőségére és az ehhez alkalmazott földművelés minőségére vonatkozik. Úgy látszik
előttem, hogy azt a területet nevezi az erdélyi közhasználat Mezőségnek, amelyen
a szarmáciai kori, nagy konkréciós homok a mediterránkori agyagot úgy fedi el,
hogy ebből a kapcsolatból egészen satátságos domborzati és talajtani viszonyok
keletkeznek. Ezekhez tartoznak: 1. a mediterrán (mezőségi) agyaggal együtt járó,
gyakori sós talaj; 2. a terűlet nehezen fásítható volta; 3. a sok „suvadás“ vagy
rogyás, ami a lejtőket nyugtalanná, az útépítést felette nehézzé teszi; 3. a
talaj rossz vízáteresztő volta, aminek következtében könnyű mesterséges tavakat
duzzasztani; 4. mindezekből folyólag a sok, földművelésre nem nagyon alkalmas
terület, amelyen szilaj-pásztorkodás folyik. A területet élesen körülhatárolni alig
lehet, bár többen megkísérelték (1. Erődi Kálmán : A Mezőség és tavai. Földr. Közi.
1908. XXXVI. k. 371. lap). Magam még nem merem pontosabban kijelölni a határát,
ahhoz még sok tanulmányt vélek szükségesnek.
Cholnohy.

T á rs a s á g i ügyek.
Választmányi ülések.
1912. május 2. Elnök : dr. Lóczy Lajos. A debreczeni (VI.) vándorgyűlés
előkészítésére a választmány bizottságot küld ki, amelynek tagjai: Bátky Zsigmond,
Halász Gyula, Serli Sándor és Teleki Pál gróf. — Az Orsz. Iparegyesület 70 éves
jubiláris közgyűlésére a választmány Lóczy Lajos elnököt, Havass Rezsőt és Thirring Gusztávot, a Gazdasági Szakosztály elnökeit küldi ki a Társaság képviseletében.
A könyvtárba beérkezett könyvadományok :
1. Erdős Tivadar: Az athéni középiskolák. (Szerzőtől.)
2. Fasching Antal dr. : A földméréstan kézikönyve, I. köt. (Lukács László
volt pénzügyminisztertől.)
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3. Ivdnyi István : Bács-Bodrog vármegye földrajzi és történelmi helységnévtára. 5 köt. (Szerzőtől.)
..
4. Kogutowicz: Budapest térképe 1 : 25.000. 1912. Útmutatóval. (A i\l. Föld
rajzi Intézettől.)
5. Leuchs, K urt: Geologische Untersuchungen im Chalyktau, Temurlyktau,
Dsungarischen Alatau (Tian-Schan). (Dr. Gottfried Merzbachertől.)
6. Marin, P. : La Mission, Créqui Montfort et M. Gábriel Hanoteaux, prés
du Comité France-Amerique (Szerzőtől.)
7. Rabot, Charles : Récents travaux géographiques et géologiques dans la
Norvégé septentrionale. — U. a. : Le Recul du pin silvestre dans les montagnes de
la Suéde. (Szerzőtől)
8. Schultze, Leonhardt : Aus Namaland und Kalahari. (Szerzőtől.)
9. Thirring Gusztáv: A magyar városok országos kongresszusának iratai
II. köt. : Statisztikai évkönyv. (Szerzőtől)
Alapító tagnak megválasztatott: ifj. gróf Lónyay Gábor. (Ajánlja Teleki
Pál gróf.)
Rendes tagnak megválasztattak:
1912. januárius 1.-től:
1. Bartucz Lajos dr. egyet, tanársegéd, Budapest. Ajánlja Prinz Gyula.
2. Ferber Mihály tanárjelölt, Budapest. Ajánlja Halász Gyula.
3. Fink Ida, Brassó. Ajánlja Halász Gyula.
4. Magyar Kálmán, a M. Földhitel Intézet tisztviselője, Budapest. Ajánlja
Winter Béla.
1913. jan. 1.-től:
5. Belicza Iván, a M. Földhitel Intézet tisztviselője, Budapest. Ajánlja
Winter Gyula.
Kiléptek a tagok sorából: Mihutia Sándor és Molnár Vince. 1912. év végén
kilépnek : Horváth Jenő dr. és Kari István.
Meghaltak: Lázár Gyula dr. és Siegmeth Károly r. tagok.

