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Külföldi Atlaszok szükségszerűen magukon viselik azon nemzetnek 
nemzeti bélyegét, mely azt közrebocsájtotta. Ezért kell nekünk magyar 
Atlasz. A magyar nemzetnek eddig nem volt magyar Atlasza, de az 
utolsó évtizedek kulturális fejlettsége, az ezen időben lejátszódott nagy 
történelmi események, a nemzetközi kereskedelem nagymérvű fejlődése 
általános szükségletté tette az Atlaszt. Az Atlaszra szüksége lesz minden 
embernek, aki újságot olvas, aki a világkereskedelem bármely ága, vagy 
a külföldi politika iránt érdeklődik. A magyar ipar fejlettsége lehetővé 
tette egy ily nagy Atlasz művészi előállítását. A Nagy Magyar Atlasz 
szerkesztője és munkatársai a legkiválóbb geográfusok és kartográfusok. 
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külön-külön lapon közöltetnek. A színezésre különös gond fordíttatott. 
Minden ország színe megegyezik gyarmatainak színével, miáltal a gyarmat 
bármely lapon forduljon elő, első pillanatra felismerhető. A helyesírásnál 
a nemzetközi földrajzi kongresszustól elfogadott elvet követtük. Az Atlasz 
kiállítása finom, papírja famentes, nyomása éles, világos, színezése 
szemléletes, bekötése Ízléses, tartós, művészi félbőrkötésü. Az egyes 
lapok vászonszegélyen vannak a táblába illesztve. A Nagy Magyar Atlasz 
prospektusát, mely a teljes tartalmat is közli, minden könyvkereskedő, 

vagy a kiadó ingyen megküldi.
megrendelhető az ország bármely könyvkereskedőjénél vagy a kiadónál.



FÖLDRAJZI KÖZLEMÉNYEK
XL. KÖTET. MÁJUS—JÚNIUS 5. FÜZET.

T u rán iak  Á zsia történetében.
Irta M árki Sándor dr.1)

Vörösmarty egyik költeményében, a „Rom“-bán, gyönyörűen 
rajzolja meg Ázsia pusztai népeinek a sorsát: mi történt velük min
denütt, „merre nehéz ónlábaival sétált el az óság." Ahol a Nap 
végetlen fövenyben lankadoz és élőt maga körűi nem lá t: a dúlás 
komor istene az egykori fényből nem hagyott több csodálni valót. 
Pedig a romok közt megpihenő vándor elé háromszor is olyan bol
dog országot varázsolt, amilyet maga-magának kívánt s megadott 
neki mindent, amit három álom festett eléje. Csak azt a negyedik 
kívánságát tagadta meg, hogy az idegen hatalom alatt sorvadozó 
testvérnépet fölszabadítsa. Ekkor azonban a híres fejedelmek végső 
ivadéka megint fölkelt: „mint jött, tovament a messze-világba . . . 
s a rideg országnak szomorún elhagyta homokját. Rom pedig ült 
egyedül és a sivatagba kinézett."

Feléje „borús szemmel néz vissza keletre a magyar: elsza
kadott, testvértelen ága nemének." Pedig ha nem borús, hanem 
tágra nyitott szemmel néz oda, testvértelennek, vagy legalább rokon
talannak nem érezheti magát. Ugyanakkor, amikor európai és ameri
kai tudósok ásatásai Elamban, Mezopotámiában, Taklamakánban nem 
is századoknak, hanem ezredeknek a legendáit tárják föl — Kelet- 
Ázsia nemzetei, amelyeknek története ezeken a legendákon kezdődik,, 
új erőben, soha nem sejtett hatalomban jelennek meg a bámuló és 
irigykedő Európa előtt.

A kétfejű sas, amelyet a körülbelül négyezer esztendős bog- 
házkőji domborúmű ábrázol először, azoktól a kétáktól származik,, 
akiknek ezredévekre szóló műveltségében a turáni és az árja elem 
még elválaszthatatlan. Azonban az árja elem a turánival, az európai 
az ázsiaival az utóbbi másfélezer esztendő alatt ennek a kétfejű 
sasnak képében küzd bizánci, német-római, osztrák és orosz biro
dalmi hadak élén. Magában Európában a sasnak körme közt szegény

~i , , , „ , ,
A) Felolvasás a Turáni Tarsasag 1912. marc. 22.-i ülésén.
Földr. Közi. 1912. május—június. V. füzet. 5
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turán-nép „fonnyadt, mint a lép.“ De Ázsiában a terjeszkedő sas az 
utolsó nagy háborúban tépett szárnyakkal menekült a japániak elől.

Gudia sumir papkirály szobra idestova ötezer esztendeje hir
deti azt az őserőt, amely a turániakat nagy tettekre buzdította. 
Erősen ívelt, élénk, nagy szemével Gudia épp oly nyugodtan tekint
hetett fajának jövendőjébe, mint amilyennel Mutso Hitó japáni 
császár pillantott vissza az ötezer esztendős múltra, amikor az 
oroszokkal békét kötvén, 1905. október 14.-én, az lse templomában 
megállóit az isteni tükör előtt, amelyben őseinek a lelkét lá tta; és 
császári háza alapítójának jelentést tett, hogy hazafias kötelességét 
teljesítette: a háborút szerencsésen befejezte.

Kiásott ezredéves cseréptáblákról és a hírlapok legújabb táv
irataiból egy- és ugyanazon időben s egyaránt valóban fajunknak, 
a turániaknak dicsősége szól felénk. Olyan dicsőség, amely, meg
szakításokkal talán, évezredek óta igézete alatt tartotta az emberi
séget. Hol fölemelte, hol lesújtotta. Olyan dicsősség, amely a tör
ténelmi idők kezdetétől fogva „ront, bont, javít, de nem henyél."

Mit féltek tehát, kicsinyhitűek, ha ázsiaknak, mongoloknak, 
turániaknak neveznek benneteket? Erezzétek azt a szent hevületet, 
amelyet Kölcsey valami nyolcvan esztendeje érezett, amikor meg
vallotta, hogy „büszke magyar vagyok én : keleten nőtt törzsöké 
fámnak". Forró kebleteket a nyugati ég ne tegye hideggé; s ha 
jövőtöket nyugat felé nézve keresitek is, gyakran nézzetek vissza 
keletre, ahol feltűnt napotok, mely nyugatra hajolva, lemenőben, 
árnyatokat kelleténél talán nagyobbra is növelte. H unfalvy Pál már 
idestova hetven esztendeje megírta, hogy az uralaltáji nyelvészeti 
körben, amelynek annyi történelmi homályt kell földerítnie, a vezér- 
séget a magyaroknak kell magukhoz ragadniok. Mert valamint a 
Kaspi-tenger mellékei azok a kapuk, amelyeken Közép- és Eszak- 
Ázsiából a nemzetek Európába jöttek, azonképpen legyen ebben a 
tekintetben a magyar tudomány is kapu, amelyen át az európai 
szellem vizsgálatai Közép-Ázsiába kalauzoltassanak.

Hiszen onnan, Túrán felől jött, tehát turáni népek alapították 
a Föld legrégibb ösmert államait: Elámot (a mai Perzsia magvát), 
Babilóniát, Khinát, Japánt.

A XX. század nyelvtudósai közül néhányan valóban többet 
mondanak, mint amennyiért a XIX. század első felében álmodozó
nak tartották Horvát Istvánt, aki már 1825 ben megírta, hogy 
vadaknak, talán őrülteknek látszanak ugyan előadásai, mivel szokat
lanok ; de nem mind hibás az, ami szokatlan; nem mind csalás
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vagy tévedés, amit sohasem hallottunk. Őt korán elnémították azzal 
az állításával, hogy a pelasgosok Görögországban, a latinok és az 
etruszkok Itáliában a magyarok rokonai vagy éppen ősei; de ezek
nek a népeknek származását napjainkban az olasz Cesare de Cara, 
a francia Jules Marika, a magyar Cserép József s mások valóban 
a finn-ugor nyelvek s általán a turániság bevonásával akarták ki
deríteni. Rónay Jácint Rawlinson-n&k 1850-ben már a magyar szó
kincs felhasználásával segített a babiloni sumir feliratok megfejtésé
ben s 1861-ben a finn Koskinen hirdette, hogy szuomiak (turániak) 
alapították a legrégibb (babiloni) államot. Nézete lassankint a világ- 
irodalomba is útat tört. Babilóniáról írt jeles magyar könyvében 
Mahler Ede a nyelv és faj kérdésében tartózkodásra int, de úgy 
hiszi, hogy a gyanított uralaltáji rokonságot legtöbb joggal és hiva- 
tottsággal a magyarok kutathatnák. De melyik magyar tudós fog
lalkozott idáig pl. a newhaveni Clay-nek azzal az állításával, hogy 
a művelődés nem Babilóniából terjedt nyugat felé, hanem nyugatról 
kelet felé ? Amurruban (Kánaánban és Szíriában) keletkezett s onnan 
ért Babilóniába, ahol a keleti és a nyugati művelődési elemeknek 
dualizmusában a nyugati elemeket az eddigieknél élesebben kell 
megkülönböztetni, mert a mezopotámiai műveltség nem egységes. 
Hiszen a hetita (kéta) emlékek még nem szólaltak meg s majd 
csak ezután válik el, mi bennök az indógermán, mi a sémi elem s 
mindez milyen viszonyban áll a sumirhoz és az amazonokról szóló 
mondákhoz.

A turáni nép történetét valóban Ázsia óriási területének, összes 
fajainak kevéssé ösmert múltjából kell kideríteni. Ez a történelem 
az uráli csoportban az európai magyarokon és finneken kívül ki
terjed a már ázsiai csúdokra és a maroknyi ugorokra is. Az ős 
finnugorok sem voltak teljesen egységes fajúak, de történetük és 
nyelvük azért érdekel bennünket különösebben, mert — Szinnyei 
József szerint — bizonyos, hogy „az igazi magyarok1' az ős finn
ugoroknak egyenes leszármazottjai. Erre a megállapításra kell gon
dolnunk, amikor tágabb értelemben az uralaltájiak közé sorolnak 
bennünket. Az altáji csoportba a törökök, csuvasok, jakutok, mon
golok, mandsúk, tunguzok, — az óceáni csoportba a japániak és a 
koreaiak tartoznak.

Magában Kelet-Ázsiában Khina, Japán, Korea, Formosa, Mon
golország és Tibet területén kerekszámban ötszáz millióra teszik a 
mongol (turáni) fajbeliek számát, nem is számítva a hátsóindiai 
népeket és a malájokat, akiket a mongoloktól bajos megkülönböz

5
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tetni. A turáni őshazát az északi szélesség 35—50 foka közt a 
tulajdonképpeni Turánban, vagyis a két Turkesztánban és szom
szédságukban, akkora területen keresgélik, amely egymaga megfelel 
Európa felének. Az ókorban azonban a turáni népek odább délfelé 
még 5 — 6 fokkal is éltek és hatottak, különösen a Tigrisz és az 
Eufratesz völgyében és a Pendzsab mellékén.

Ha valaki megírná a Turáni-ember Tragédiáját, az első színt, 
a turáni hagyományoknak megfelelően, odahelyezné a Pamir-nak 
négy-ötezer 'méter magas törzsökére, amelyet a tövében lakók a 
világ tetejének, Bam-i-duniahnak neveznek. A legtöbb ázsiai nép azt 
hiszi, hogy ennek a lejtősége az emberiség szülőföldje, a turáni 
ember tragédiájának második színe, első és legigazibb boldogságá
nak tanyája: az éden, a paradicsom. Szemét nem bántja a szikla; 
hiszen a teremtés napjaiban — az altáji monda szerint — Isten 
a tengerből kiemelkedő kősziklára helyezte az embert. Ide vezetett 
minden állatot az első ember, Töröngöj elé, hogy nevet adjon nekik. 
Itten nőtt az élet fája, amelynek gyümölcse, mint egy babiloni 
pecsétkúp ábrázolja, az első embereket bűnre csábította és a már 
is szarvakkal ékeskedő férfiúnak „torkát megszakasztotta vala“.

És a harmadik szín valóban Turkesztán, ahol kalibáját körül
kerítve, Töröngöj elmondhatta, hogy

„Ez az enyém. A nagy világ helyett 
E tér lesz otthonom. Bírok vele:
Megvédem azt a kártevő vadaktól 
És kényszerítem nékem termem."

Ő és utódai ott ösmerték meg a családot és a tulajdont, a 
világnak ezt a kettes mozgatóját. Nyugati Turkesztánban Bokhara, 
Khiva ezredéveken át állattenyésztő és földmívelő területek marad
tak ; a Keletiben, a Taklamakánban, a turániak és akik nyomukba 
jöttek, századok, sőt ezredek múltán belefáradtak a természet mos- 
tohaságai ellen való küzdelembe s egymásután odahagyták őshazá
jukat, amelynek emlékeit Stein Aurél hazánkfia ásatásai csak nap
jainkban kezdték felszínre hozni. A Pamir tövében, a Taklamakan- 
sivatagban homok alá temetett városokat tárt fel és egész levéltárt 
gyűjtött össze a legkésőbb Nagy Károly korabeli szánszkrit, khinai 
és tibeti iratokból. Bebizonyította, hogy a telepek elhagyásának leg
főbb oka az öntöző-csatornák elhanyágolása s nem valami váratlan 
természeti válság, nem a vízözön volt. Cholnoky Jenő, ennél tovább- 
menve, több helyen s ma két hete társulatunkban is azt fejtegette, 
hogy a középázsiai puszták túlságosan népes öntöző teiületein és
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legelőin néhány évi szárazság százezreket tett földönfutókká, akik 
azután a perifériákon kerestek menedéket.

Mindenesetre valami ilyen gazdasági válság vezetett turániakat 
a negyedik színre, Mezopotámia déli részébe, ahol a sumir nevet 
csakhamar a történelem élére rótták be olyan betűkkel, amilyeneket 
ők, az emberiség legrégibb tanítómesterei, találtak ki. S a XIX. és 
XX. század tudósai a sok százezer föliratos cserépdarabból, a világ 
legelső könyvtárainak töredékeiből, egy letűnt nép műveltségének 
sohasem sejtett óriási arányairól adtak és adnak hírt. A trónon ülő 
hatalmas királyról minisztere itt is megkérdezhette, mint Lucifer 
Egyiptomban a fáraótól, hogy miért nem pihen meg trónja vánkosán: 

„Midőn már úgyis a széles világon 
Minden dicsőség, uralom tied 
S a kéj, mit ember elviselni bír,
Száz tartomány bő kincse mond urának".

Hiában figyelmezteti őt a sumir nők szépségére, amelyet a 
fönnmaradt szobrok máig is hirdetnek, a lihegő ajkú barna lány
kára, akinek égő szemében őrült szenvedély lobog, — a sumir 
király szivére mindezeknek nincsen ingere, mert kénytelen adónak 
tekinti, amelyet nem köszönhet önmagának.

„De itt e művel, melyet alkotok,
Azt tartom, hogy megleltem az utat,
Mely a valódi nagysághoz vezet.
Művészetét a természet csodálja 
S évezredekre hirdeti nevem “.

Mindhiában! A felelet itt is az, hogy 
„Pár ezredév gúláidat elássa,
Homoktorlaszba temeti neved;
Kéjkerteidben a sakál üvölt,
A pusztán koldús, szolganép tanyáz“.

Azonban, ime, a sumir Hammurabi, aki véget vetett a sumi- 
rok függetlenségének, 282 fejezetben összeíratta törvényeiket s a 
világnak ezt a legrégibb törvénykönyvét a homoktorlasz nem temette 
el mindörökre. Amidőn a mi korunkban onnan ismét kiásták, az 
önmagukra büszke európaiak csodálkozva ösmerték el, hogy ezek
nek a turániaknak Krisztus előtt 1900 esztendővel volt olyan jog- 
érzetök, mint nekik Krisztus után 1900 esztendővel. A sumir jog, 
nyelv és mithologia a Martu (Nyugat) művelődésének hathatós esz
köze lett, a nyelv maga az akkori világ nyelve; de a három faj
nak : a turáninak, a sumirnak és az árjának ottan folytatott versenyé
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ben éppen a turáninak faji jellege mosódott el leghamarább. Mindez 
azonban a magyar tudományt nem menti föl ama kötelesség alól, 
hogy éppen a faj szempontjából is kutassa azt a hatást, amelyet 
az élámiak, sumirok, kéták stb. Nyugat-Azsia, Északkeleti-Afrika és 
Déli-Európa más fajtájú népeire gyakoroltak. Hiszen annak a meg
állapítása is tudományos eredmény lehet, hogy ebből a szempontból 
nincsen ott keresni valónk. Ezt az eredményt azonban igazi magyar 
tudósok közreműködése nélkül más tudósok aligha állapíthatják meg.

Reájuk még nagyobb feladatok várnak Ázsia pusztaságain. 
Kutatásaik közben talán a délibábok hőseinek nevezik őket; de 
hiszen „ott van a délibáb a láthatár szélén", a khinai alföldön még 
télen is. És a hisztorikus is tapasztalhatja, amit a geográfus és 
minden épszemű megfigyelő tapasztalhat a természetben, hogy a 
délibáb segítségével megláthatja a képét olyan tárgynak is, amelyet 
valamely akadály —- pl. a természetben a Föld görbülete miatt, — 
álláspontjáról nem pillanthatna meg. Ezeken az alföldeken, Petőfivel 
szólva, néhol gyérül a legelő, sárga homokdombok emelkednek, 
miket épít s dönt a szélvész. Máshol azonban „tenger-szántóföldek 
terjednek szerteszét: rajtok áldott búza; lefelé hajlanak, kalászaikat 
a nehéz mag lehúzza." És azok a magyar tudósok, akik ott jártak, 
Lóczy, gróf Széchenyi Béla, Cholnohy Jenő, Almásy György, Prinz 
Gyula stb. a khinai alföldön is azt érezték, amit Petőfi érezett a 
magyar alföldön, hogy mikor 

„Közeleg az este,
Megaranyosodnak a fehér fellegek.
Szép felhők! Mindegyik úgy megy el felettünk,
Mint egy tündérrege".

Tündérrege talán, de a történelemnek is számolnia kell vele, 
hogy hazájuk megalapítóinak, honfoglalóknak, a khinaiak azt a száz 
családot (peszingot) tartják, amelyik a sumirok és az élámiak 
szomszédságából, vagy talán csak a Tarim völgyéből Kr. e. 3082-ben, 
de a 2300. esztendőnél semmiesetre sem későbben indult keletre, hogy 
ott Khinában, birodalmat alapítson. A némelyek szerint szintén turáni 
shánok (a miao-cék) vasfegyverekkel küzdöttek a benyomuló „fekete 
hajúak" ellen, akik azonban leverték és Tibetbe szorították őket, 
s azután elfoglalták a Jangcekiang és a Hoangho közét. A termé
keny alföldet .azzal az acélos búzával vetették be, amelyet az ős
hazából vittek magukkal s amelyet keleten ma már csak a khinai, 
nyugaton pedig a magyar termel. Ez bizonyosabb, mint az a rokon
ság, amelyet korunkban Podhorszk\f és Velics a khinai és a magyar
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nyelvek közt kerestek. A peszingeknek az lett a sorsuk Khinában, 
mint jó háromezer esztendő múlva a normánoknak Oroszországban : 
eltűntek abban az óriási néptömegben, amelyet kis csapatukkal 
ötezer esztendővel ezelőtt meghódítottak. A császárságot Kr. e- 
2208-ban a „nagy Jü császár" alapította meg. Csing-si-Hoang-ti 
császár, Hannibál kortársa, 460 olyan tudóst, aki a fejedelem min
denhatóságát tagadta, elevenen temettetett el s könyveiket ezerszámra 
égettette el. De nem égethette el Khina legnagyobb bölcsének, 
Kung-fu-cénak szellemét, mert az maga tűz. Sírja előtt utódai már 
leborultak és tanítványainak könyveit összegyűjtötték ; pedig bennük, 
tizennégy századdal az angol magna charta és a magyar arany
bulla előtt, már azt tanították, hogy törvénysértő uralkodójuknak az 
alattvalók fegyveresen is ellenállhatnak Ez a tétel 22 forradalomban 
22 uralkodóházat söpört el, sőt az utolsó forradalom, amelyet Sm n- 
ja-czen vezetett, elsöpörte magát a 4120 esztendős monarchiát is 
és helyébe köztársaságot állított.

Turániak alapították a Földnek legrégibb, még virágzó, sőt 
csodálatosan fejlődő második birodalmat is, Nipon-t vagy Japánt. 
A turáni tunguzféle kamik a khinaiak ősi tengere, a Csöndes-óceán 
felé terjeszkedtek. Mandsuria és Korea megszállása után az ajnókat 
az óceán szigeteire, a mai Japánba szorították, de a khinaiak terjesz
kedése következtében nekik is a tengeren túl kellett menedéket 
keresniük Nagyon kétséges értékű khinai hagjmmányok szerint Kr. e. 
1240 táján kötöttek ki Japánban; magának a császárságnak a meg
alapítását, Jimmu Tenno trónralépését s vele a japáni időszámítás 
kezdetét a Kr. e. 660. évre teszik. A honfoglaló japániak kő- és 
bronzfegyvereikkel nemcsak az ajnók, hanem a délfelől előrenyomuló 
malájok ellen is küzdöttek. A „jebrisz" (barbár) ajnókat északfelé 
szorították, de egy részükkel s a malájokkal össze is házasodtak. 
A japáni nemzet tehát egy pusztai és hajós nép egyesüléséből szár
mazott. Nyelvészek a japáni vagy nipon nyelv vizsgálatában ma 
már a magyar nyelvet is segítségül veszik. Nyelvük különben fő
képpen a mandsura emlékeztet, ami, ha nem a legközelebbi rokon
ságra, legalább is sokáig tartó együttlakásra mutat. A maláji vér 
lassankint erősebben lüktetett bennük, mint a turáni s a nyílt nagy 
óceán bejárására lelkesítette őket. A busido, a lovagi szellem, har
madfél ezredéven át mindenüvé elkísérte és Kelet legvitézebb, leg
jobb embereivé tette őket. Az ő hazájuk nem csupán föld, amelyen 
kaszálnak és amelyből aranyat bányásznak. Őseik, atyáik szelle
mének is szent lakása az. Nemzeti hagyományaiknak ez az áhítatos
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és folytonos tisztelete tartotta bennük ébren a faji érzést, belső - 
ázsiai származásuk tudatát. És korunkban az alkotmányos császár
ság megalapítása után Khina és Oroszország legyőzésével, Korea 
meghódításával adtak súlyt annak a jól kigondolt elvnek, hogy Ázsia 
az ázsiaké. Nemzeti himnuszukban ezeréve fohászkodnak isteneik
hez, hogy tízezer esztendeig uralkodjék a császár s még tízezerig 
azután is, hogy sziklává keménykedik a Föld s moh lepi be a 
világot.

Belepte már a moh azt a világot, amelyet a hunok vagy hiung- 
nuk a mongolok földjén Kr. e. XII. században alapítottak. Hagyo
mány szerint egy khinai menekült állott az élükre s khinai mintára, 
de nemzeti elemek értékesítésével szervezte birodalmukat. Ezer esz
tendeig szorongatták Khinát, amely végre is a híres falak megépíté
sével s ezeknek tövében a határőrvidék fölállításával biztosította 
magát betöréseik ellen. Ezek a falak a Hoangho legészakibb kanya
rulatától a Sárga-tengerig 2500 kilométeren védték a határokat. 
Ugyanakkor azonban (Kr. e. 209-ben) Mau-tun is új alapokra fek
tette a húnok birodalmát. Meghódította korának minden török, tatár, 
mongol, tunguz íjjas népét s utódai már Kelet-Szibériát s Khina 
északnyugati részét is elfoglalták ; de mikor Süan-ti khinai császár — 
Julius Caesar és Augustus kortársa — Ázsia nagy részét egyesí
tette, a húnok egy része is meghódolt neki. A másik független 
maradt Kr. u. 84-ig, amikor a tunguzok és más szibériai törzsek 
Európa felé szorították. Onnan később, Attila idejében, oly birodal
mat alapítottak, amely Magyarországtól Liang-országig, vagyis a 
Kuku-nor délkeleti részén levő Sárga-folyóig terjedt. Ez volt a turá
niaknak első euráziai birodalma. Nyugati része Attila halála után 
elveszett, de a nép zöme a Kárpátoktól az Uraiig, sőt néha azon is 
túl, a keleti húnok neve alatt tovább élt és Kozár-országban újra 
szervezkedve, egészen az Orosz-birodalom megalakulásáig vezető 
szerepet vitt Kelet-Európábán, amely mostantól fogva élénken érint
kezett a Nyugat-Ázsiában pásztorkodó turániakkal.

A jüé-csiek, akik a húnok elől menekülve, eleinte Tibet és 
Turkesztán közt kerestek maguknak hazát, Kr. u. 10-ben ezt végre 
is a Pendsabban, az indus mezopotámiájában találták föl. Teljesen 
véget vetettek ott a görögök uralmának s megalapították az indo-szkiták 
vagy szakák birodalmát. Legnagyobb királyuknak, Kaniskának föl
kenésével (Kr. u. 78-ban március 15.-én) kezdődik a száka-idő- 
számítás; és méltán, mert a birodalom ekkor már Jarkenttől és 
Khotantól, vagyis a tulajdonképpeni Taklamakán-sivatag déli részétől
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a Gudjarat (Gudsarat) félszigetig s Afganisztántól a Jamni (Dsamni) 
folyóig, a Gangesnek egyik mellékvizéig terjedt. Tehát körülbelül 
négyakkora volt, mint a mai Magyarország. A honfoglalók India 
klasszikus földjén sem mondtak le teljesen régi isteneikről és erköl
cseikről, de alkalmazkodtak a buddhizmushoz, és annak szellemé
ben fejlesztették műveltségüket. Ennek emlékeiről alkalmasint a 
Taklamakán homokba temetett városainak iratai fognak legékeseb
ben beszélni. Gyakran összetévesztették őket a fehér hónokkal 
(eftalitákkal), akik pedig tönkretették őket, mert Kr. u. 579-ben 
véget vetettek birodalmuknak.

Ugyanekkor azonban két új hatalmas birodalom keletkezett: 
az egyik Tibetben, a másik Turkesztánban.

Tibet hatalma csakhamar a Tien-Sánig, sőt Ferghanáig terjedt 
ki s egyidőre őt illette a hegemónia Belső-Ázsiának déli részében. 
Indiától lelkesedéssel vette át a buddhizmust és mikor ezt onnan, 
szülőföldjéről, az iszlám kiszorítani kezdte, Tibet lett annak a szent
földje. Világtörténelmi hivatást teljesített azzal, hogy erős vallásos 
érzésével és kitünően szervezett hierarchiájával Belső-Ázsia pusztai 
népségeit a buddhizmusban egyesítette. Azonban a khinai műveltség 
átvétele az országot csakhamar politikai tekintetben is khinai hűbérré 
tette, de olyan kivételes helyzettel, ami a német-római császároknak 
a római pápához való viszonyára emlékeztet. Kublaj kán ugyanis 
a XIII. század vége felé Pasépa lámát az egész khinai-mongol biro
dalom főpapjává s egyúttal Tibet világi uralkodójává tette. Ez 1399- 
ben az egész egyetemes történelemben páratlan intézményre, a 
dalai lámaságra vezetett; olyan theokráciára, amely abban a hitben 
gyökerezett, hogy a bodhiszattva Avalokit esvara mindig újraszületík 
és megtestesül abban a csecsemőben, akit azután dalai lámának 
ösmernek el. Az örökös monarchia elve ennél nagyobb szélsőségbe 
még soha és seholsem tévedt; de azóta szakadatlanul fennáll Tibet
ben, amelynek műveltségét, nyelvét és irodalmát először Körösi 
Csorna Sándor ismertette meg a világgal.

Tibettel csaknem egyidőben alapította Dizabul Turkesztánban 
a törökök első birodalmát, amely azonban még a sámánizmusnak 
hódolt. Karluk-törökjei a Jaxartestől (Szir-Darjától) keletre Khina 
határáig laktak s a legszebb és a legősibb török törzshöz tartoztak. 
Rájuk támaszkodva, szerencsés harcok után egyesítette az Altáj, 
Ural, Irán és a Tien-San közt barangoló turániakat, sőt a hatalmas 
újgurokat (ugorokat) is. Az újgurok voltak a legműveltebb törökök- 
Földmíveléssel, iparral foglalkoztak, divatba hozták a török írást s
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nagyon elterjedt köztük a buddha-vallás, sőt valamennyire a keresz
ténység is. Dizabul Európa felé szorította azokat a bolgár, kozár, 
avar turániakat, akik parancsaiknak nem engedelmeskedtek. Oda is 
utánuk nyomult, míg hadai más irányban Déli-Szibériában hódít- 
gattak. Azonban száz esztendő múlva Turkesztán nagy része már 
az araboknak hódolt; félszázad múlva pedig az újgurok kiküzdték 
függetlenségöket s 745 óta ők vitték a vezérszerepet Turánban, ők 
uralkodtak Dizabul törökjein.

Azoknak a törököknek, akiket az Aral-tó mellől Szeldsuk az 
ezredik év táján Bokharába vezetett, s egyúttal az iszlámra térített, 
maga a kalifaság és a turániak legrégibb dicsőségének színtere, 
Mezopotámia kellett. Togrul (Turul) 1054-ben szeldsuk törökjeinek 
élén megjelent Bagdadban Kaim kalifa előtt. Kezet csókolt „Isten 
földi árnyékának", de öt esztendő múlva már emir-al-omrának, a 
Kelet és Nyugat királyának nevezte magát. Az ő érdeme, hogy a 
török törzseket és a kalifaságba szolgáló török katonaságot egye
sítvén, népét és faját ismét világtörténelmi feladatokhoz juttatta. 
A század végén már a szeldsukok birodalma keleten Khináig és 
Indiág, nyugaton a bizánci császárságig és a kairói kalifaságig ter
jedt. A keresztes háborúkban Európával szemben ő vette fel a küz
delmet, különösen Szíriában, Ikóniumban, ahol külön szeldsuk 
dinasztiák uralkodtak; de a XIII. század elején egy újabb, a keresz
tényekénél sokkal nagyobb hatalom valamennyit megsemmisítette.

Ez a hatalom Temudsin mongol birodalma volt, amely 1203- 
ban keletkezett s néhány évtized alatt kétakkora lett mint Európa: 
nagyobb a világ minden eddigi és ezutáni birodalmánál. A lovas
nép vezére keleten olyan várakat vett be, amelyeket a khinaiak 
már puskaporral védelmeztek. Roppant seregével sehová sem ment 
khinai tudósok és mérnökök nélkül. Sehonnan sem ment tovább, 
míg a meghódolt törzsek vitézeit a mongol seregbe be nem osztotta. 
A közigazgatást khinai módra szervezte és birodalmát Karakorumból, 
mint középpontból, a tudós tunguz Ili-csu-csai bölcs törvénykönyve, 
a jaszau, alapján kormányozta. Attilát követte a katonaság szerve
zésében, a hódítás rendszerében, és a kormányzásban, de nem 
történeti ösmereteinek alapján, hanem, mint egy pusztai állam fejes, 
ugyanazon katonai, politikai és faji ösztönből. Ezért maradt őmaga 
is pogány és ezért csatlakozott az ujgur műveltséghez, amelyet csak 
utódai cseréltek föl a khinaival. Ezt a hatalmat a tatárjárás idején 
hazánk is megérezte. De nem lehetett együttartani oly birodalmat, 
amely a Fekete-tengertől a Sárga-tengerig terjedt s Kelet-Európán
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kívül Khinát és Tibetet is magában foglalta. Mangru kán 1248. után 
ketté osztotta ezt a birodalmat, amennyiben Khinát öcscsének, Kublaj 
kánnak engedte át, ki utóbb még Japán elfoglalására is kísérletet 
tett. Timur hadai már Indiában és Kis-Ázsiában is hódítottak s 
Ázsia azon a ponton állott, hogj? egyetlenegy ember uralkodása 
alá kerül, mikor Timur halála (1405-ben) véget vetett az óriási 
tervnek és annak a lehetőségnek, hogy a török birodalom elfogla
lásával uralmát Európára is kiterjeszsze.

A török birodalom igazi megalapítójának maguk a törökök 
Ertogrult („a hős turult") tartják, pedig ő csak Álmosa volt népé
nek ; Árpádja és hérosz eponimosza hős fia, Oszmán, aki oguz 
törökjeivel és turkomán csapataival 1209-ben véget vetett az iko- 
niumi szeldsuk-törökök hatalmának s az oszmánok első szultánja 
lett. Fia, Urkán, az európai partokra néző Brusszát tette meg fő
városnak s birodalmát két nagy alkotással biztosította. Az állandó 
hadsereggel, amelynek gyalogosai: a janicsárok, és lovasai: a szpá- 
hik, az akkori világnak legjobban fegyelmezett katonái voltak. S a 
közigazgatással, amelyet katonai és egyházi törvények alapján szer
zett s élére a nagyvezírt állította. Az első nagyvezír saját öcscse, 
Ala-ed-din volt, a világ egyik legnagyobb adminisztrátora. Európa is 
érezte mindakét szervezet erejét. II. Mohammed Konstantinápoly el
foglalásával 1453-ban teljesen véget vetett az ezerkétszáz esztendős 
bizánci birodalomnak, II. Szulejmán pedig Buda elfoglalásával 1541- 
ben Magyarország egységének és önállóságának. II. Szulejmán Afrika 
északkeleti és Ázsia délnyugati részét is saját uralma alatt egyesí
tette ; hadihajói elárasztották a Földközi- és a Verestengert s az 
Indiai-óceánt. Mint a mohamedánusok első török kalifája, százezrek 
élén szállt szembe az egész kereszténységgel. Abban az időben 
Törökország volt a világ leghatalmasabb birodalma, s a turániak
nak máig is egyetlen alkotása, amelynek három földrészben vannak 
tartományai. Az európaiak folytonos gyámkodását megunva, 1908. 
julius 24.-én alkotmányos állammá alakult át s nagy költőjével, 
Kemál bejjel együtt, erősen hiszi, hogy „el kell jönnie annak az 
időnek, amikor minden nép legfőbb vallása a hazaszeretet lesz.“

Törökország fénykorában, a nagy II. Szulejmán idejében, Kelet- 
India, az árja-műveltség klasszikus földje is egységes mohammedánus 
birodalommá alakult s az európai gyarmatok csak partvidékein 
maradhattak meg. A mongol, vagy legalább mongolnak nevezett 
Babér („A tigris“) khokandi és ferghanai szultán, 1497-ben már 
elfoglalta ükapjának, Timurnak egykori fővárosát, Szamarkandot, majd
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Budakhánt, Kabult és Ghaznát, négy hadjáratban pedig a Pendsabot. 
Egy esztendővel a mohácsi csata után, Kanváha mellett, véget 
vetett a delhii császárságnak s a guzerati, bengali és dékáni 
mohammedánus királyságoknak. India padisahjának, nagymongolnak 
(nagymogulnak) nevezte magát. Csagataj török nyelven fogalmazott 
emlékiratában, mint Julius Caesar, maga beszélte el hódításainak, 
birodalma megalapításának történetét. A vallás és nemzetiség miatt 
annyira széthúzó császárságot rettenetes harcok után fia, Humaiun 
és unokája, a nagy Akbár, szervezték. Amellett, hogy nagy hősök 
voltak, a tudományokat maguk is művelték s a romok felett csak
hamar uj életet fakasztottak. Akbár, mint igazi turáni, oly türelmes 
volt, hogy a régi mongol kánok módjára fölváltva látogatta a 
mohammedánus, buddhista, nestorianus-keresztény és pogány isten
tiszteleteket. Sőt valamennyinek egyesítésével egy uj államvallásnak, 
az isteni hitnek (Dini-Ilahinak) alapításáról álmodozott, amelynek 
főpapja maga a nagymogul volna. Halálával azonban az uj vallás 
megszűnt s a nagymogolok mint igazhitű mohammedánusok ural
kodtak tovább 1857-ig. Mohammed Bahadur sah, az utolsó nagy
mogul, az angolokkal szemben akkor vesztette el Delhit, amelynek 
bukása Ázsiára nézve nem volt kisebb esemény, mint négyszáz 
esztendővel azelőtt Bizánc bukása Európára nézve.

Európa mind merészebb lett Ázsiával szemben. Az ókorban 
Nagy Sándor a turáni népek rovására a Szir-Darjáig és a Pendsab 
keleti vizéig, a Dselamig terjeszkedett; a rómaiak legkeletibb határa 
pedig az Eufrátesz volt. A középkorban a keresztesháborúk hullá
mai még idáig sem értek el. Az újkorban azonban délen az ango
lok és a franciák, s északon az oroszok már hatalmas nagy terü
leteken küzdenek a turániakkal s más ázsiaiakkal. Jermak Timo- 
fajev hetman, Észak Pizarroja, 1581. szeptember elsején néhány 
száz doni kozákkal a cár tudta, engedelme és segítsége nélkül indult 
neki Szibir-országnak, amelyet az Ob partjain Közűm osztják-tatár 
fejedelem kevéssel azelőtt, 1563-ban, császársággá alakított. Jermák 
az országot orosz hódoltsággá tette s halála (1584.) után, 1598-ban, 
Közűmnek az ország déli részét is oda kellett hagynia. A kisebb 
fejedelmek többnyire csata nélkül hódoltak és száz esztendő múlva 
már az egész Szibéria az oroszoké volt. Nyugat-Ázsiában Bokhara, 
Khiva és Khokand meghódítása után (1865 — 1881.) Perzsia szom
szédjai lettek. Oroszország elsősorban földrajzi helyzetének köszön
hette, hogy háromannyi földje volt Ázsiában, mint Nagybritanniának 
és Franciaországnak együttvéve. A hatalmak már Khina feldarabolá
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sára s arra gondoltak, hogy a Csendes-óceánt teszik Európa keleti 
határává, amikor a bámulatos gyorsasággal és biztonsággal újjáala
kult hatalmas japáni császárság egyszerre mint Ázsia hegemoneisza 
állt velük szembe. Azt akarta, hogy Ázsia az ázsiaiaké maradjon. 
S a huszadik század sok csodát és meglepetést tartogatott az euró
paiak számára. A kis Japán a csatatéren megalázta a nagy Orosz
országot, de a békekötésben bölcsebb mérséklettel védelmezte hazája 
és Ázsia érdekeit, mint egykor a kis Görögország a nagy Perzsia 
ellen a maga és Európa szabadságát. Khinában 1912-ben az ötezer
esztendős monarchia egy csapással köztársasággá: az egész világ 
legnagyobb köztársaságává alakult á t ; s ahogy első elnöke, Juan- 
sikkai mondta, örök életre számít. Ugyanakkor a mongolok alkot
mányos császárságot alapítottak. Törökország, amely Ázsiában gyö
kerezik, szintén már négyesztendeje áttért az alkotmányosságra.

Ahogy ma negyednapj'a, a khinai köztársaság párisi ünnepén 
Anatole Francé is kérdezte, ki beszélhet többé a turáni népeknek, 
a sárga fajnak mozdulatlanságáról, maradiságáról ? Joggal idáig sem 
beszélhetett, aki ösmerte történetük részleteit: nagy államalapítóikat, 
vezéreiket, törvényhozóikat, tudósaikat, költőiket, gazdasági állapo
taikat. Csakhogy ezekkel a részletekkel feltűnő módon, nálunk törőd
nek legkevesebbet. Kelet népeit kelet népe, a magyar ösmeri legfe- 
lűletesebben. Körösi Csorna Sándor óta több hírneves magyar utazó 
járt Ázsiában, de ott inkább nyelvészeti vagy földrajzi feladatok 
megoldását keresték. Vámbéri megírta Bokharának, Lóczy Khinának 
történetét, Bálint Gábor lefordított egy középkori mongol történetet, 
Stein Aurél könyvekben ösmertette ásatásait, gr. Teleki Pál érdeme 
a japáni kartográfia első tudományos ismertetése; de önálló törté
neti vizsgálattal, rajtuk kívül, csak igen kevesen foglalkoztak. Ázsia 
történetét nem lehet megérteni a turáni népek múltjának és hatá
sának ösmerete nélkül; de Ázsia összefoglaló története magyar 
nyelven nincs megírva s külön kollégiumokban egyetemeink sem 
foglalkoznak vele. Egyik egyetemünk már valami tíz esztendeje két 
oldalról akart közeledni az Ázsiában reánk váró kérdések megoldá
sához és Konstantinápolyban, valamint Kazánban magyar ifjak szá
mára történelmi és nyelvészeti szemináriumok fölállítását kérte. 
Javaslata felelet nélkül maradt, de a Turáni Társaság — talán 
Cholnoky Jenőnek két héttel ezelőtt ide is benyújtott emlékirata 
alapján — buzgó és lankadatlan munkássággal odáig érlelheti a 
tervet, hogy fiatal tudósainknak az állam és a társadalom valóban 
alkalmat ád a turáni kérdésnek magában Ázsiában való kutatására.
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Ázsiát —■ ahogy Vámbéri csak imént mondta a Földrajzi Társulat 
jubiláris közgyűlésén — idáig is mint saját kutatási területünket 
fogtuk fel; s ha elmúlt időkben a nemzet őstörténetének nagy rej
télye csábította oda a magyar lelkesedést, most ezen kívül gazdasági 
célok is lebegjenek szemeink előtt.

A jelszó tehát: „Keletre magyar!"

A  turáni népek és turáni nyelvek.
Irta : Bálint Gábor dr.

Miután a tudomány az egységes emberi nemben több fajt (species) ma 
már nem fogad el, hanem csak típusokat, vagy race-okat, én a mongol-ki- 
nai féle őstípushoz tartozó népeket, amelyek közül a főbbeknek nyelvét fiatal 
korom óta tanulmányoztam, Müller Miksa, oxfordi tanár után turáni népek
nek s nyelvűket turáni nyelveknek neveztem. Ezt az elnevezést én minden 
másnál helyesebbnek tartom, először rövidsége miatt, másodszor azért, mert 
Túrán már régóta az Irán (perzsa, tehát az árja vagy indo-europai népek 
által lakott vidék) ellentéte volt.

De hogyan vehetem én a kínai stb. egyszótagú nyelveket a ragozó 
(agglutináló) nyelvek családjába ? fogják mondani az osztályozgatók. Hát az 
nem az én hibám, hogy az osztályozó karácsonyfás bölcseség és annak ha
zai buzgó utánzói előtt ismeretlen, hogy a több szótagúságot és ragozást 
megelőzte az összetét egyszótagú elemekből. A mongol mo-do, módón (fa) 
egykor olyan két egytagú szóból lett, mint a népies kínai mu-teu (fa, fada
rab) a mu (fa), teu (fej, gömbölyű valami, tuskó) vagy a magyar arc szé
kely orca, az or hibásan orr (Kabard a, o, determinálva u-r, o-r, az elül álló) 
és ca, sza (ragozva szá-j-os) vagy a hun-kazar törzsű kabardok nyelvében 
a napé, nepe tulajdonképen ne (a néző szem) és pe (kínai pi nasus pi-ha) 
egytagú szóknak az összetétele.

A magyar hol szót ragozott alaknak veszik, de az azonos értelmű kí
nai ho-li (mi-hely-t ?) egyszerűen összetét a ho (cf. ho-gy) kérdő névmásból 
és a khinai, kabard li (hely) névszóból . . .

A turáni nyelvcsaládban nincs meg az a szorosabb nyelvi rokonság 
mint az árja, vagy sémi nyelvcsalád egyes ágaiban látható, ami csak lete
lepült életmóddal lehetséges, mert a turániak a vadász- és nomád életet sok
kal tovább folytatták, mint az árja, vagy sémi népek. De más részt van a 
turáni nyelvekben egy közös logika, amely szerint a Komorin foknál ké
szült tamil (drávida) fordítás a mandsu-mongol biblia-fordítással gondolat- 
menetben annyira megegyezik, mint például az árjaságban a germán, vagy 
szláv ágak logikája.
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A turáni nyelvek e közös logikája szerint nem mondhatni „fija az 
embernek" hanem, ember-fi, vagy emberfija, nem mondhatni, „atyánk, ki 
vagy a mennyekben" hanem mennyei vagy mennyekben lévő atyánk ; nem 
mondhatni, „alatta az égnek" hanem, az ég alatt; nem mondhatni „ki na
pon evendel" hanem, az evendel napon; nem mondhatni „amikor jősz, szó
líts" hanem, jövet szólíts; nem mondhatni „nem jöhettem, mert beteg vol
tam" hanem, beteg voltom miatt nem jöhettem ; nem mondhatni „várj, amíg 
jövök" hanem, jöttömig vá rj; nem mondhatni „látjátok feleim, szömtökkel 
(hogy) mik vagyunk" hanem, látjátok feleim szemetekkel mi voltunkat; nem 
mondhatni „a lovat, amelyet tegnap vettem, ma eladtam" hanem, a tegnap 
vettem lovat, ma eladtam ; nem mondhatni, „eredj és mondjad neki, hogy 
jöjjön hamar" hanem, elmenvén „jöjj hamar“ mondva neki szólj, stb.

Ez nem sok, mondhatja valaki. És mégis annyira sok, hogy egy tö
kéletes fajú indo-europai ember, sőt még a mai helyes magyarság mesterei 
sem tudnak egy becsületes turáni mondatot alakítani, ha nem tanulták a 
turáni logikát, vagy ezt csak a magyar fiatalságra erőszakolt finn nyelv
tanból ismerik. Törökországi menekültjeink húsz évi ott élés után is úgy 
törték, rontották a turáni logikájú, egyszerű népies török nyelvet, mint az 
ott született árja race-ú szláv, görög, örmény emberek.

Szerintem a turáni családba tartozó népek a következők: a déli-indiai 
fámul (drávida) népek a ceyloni, semmiféle mithologiát nem ismerő vedda 
őstörzszsel együtt, akiknek Középázsiából délrevonulását Beludsisztánban a 
földbirtokos osztályt alkotó és nyelvileg meglehetősen elperzsásodott Bráhui 
nevű népig követhetni. Turániak a himalaja-alji néptöredékek, a tübeti és 
khínai birodalom népei, a japáni, ajno, koreai, mandsu (tunguz) mongol és a 
számos török-tatár néptörzsek; az ugor, finn, lap és szamojéd népek. Tu
rániak a Kaukázusban lakott s még részben lakó s a középkor óta Cserkesz 
néven nevezett adige-kabard (determinálva adige-r, utigur hun utódok) nép
törzsek. Valamint turániak az előbbeniekkel rokon bolgár, kazar (katzer) 
sabe-r, besenye, uz (Kun) stb. hún törzsek és a történeti idők előtt a sémi 
népekbe olvadt akkád, vagy sumeri néptörzsek. E szerint a turánságban 
benne vannak az altaji és uráli finn-ugor néptöredékek is, amelyeket a ka- 
rácsonfás bölcseség el akar választani a turáni népcsaládtól, mert ezek 
nyelvileg, lipusilag annyira keresztőződve vannak az árja (indo-europai) és 
sémi népcsaláddal, hogy az egyszerű turáni jellegnek alig vannak nyomai. 
Például a finn nyelv a szláv drag szóból csinált rakkas alakot és ezt ra
gozza rakkah-an, tehát olyan formán mint a latin a rex (reksz) szót reg-is 
alakban, mint a magyar nyelvben látható birtokragok miatt közeli rokonsá
got látnak eme nyelvek közt. De a dolog nem úgy van. Csak a sémi nyel
vekben szigorú szabály az, hogy a birtok egyszerűen a birtokos elé j ő : 
Például, arab abu-ja (páter meus), abu-k (páter tuus), abu-ha (páter suus) ; 
ezt a logikát utánozták először az eredetileg mongol nyelvű sumeri népek s 
azután a finnek ősei, mert a finn birtokragot a magyarral azonosítani min
den budenzkedéssel sem lehet. Utánozták ezen sémilogikát a perzsák, akik
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a peder-i-men (páter meus), peder-i-tu (páter tuus) stb. szerkezetből peder em 
apám-m) peder-et (apád) alakot csinálták. E sémi logikájú perzsa szerkeze
tet utánozták a magyar és ugra nyelvek (apá-m, apá-d), azután a török a 
(■baba-m, apám és a mongol álo-mi-ni (apa éné) miniálo (meus páter) he
lyett. Ez a sémi logikájú szerkezet a többi turánságból nem található. Ren
dületlenül meg vagyok győződve, hogy a magyar, osztják vogul, török, mon
gol, mandsu-tunguz nyelvek személyes névmásai az iráni (perzsa) nyelvből 
kölcsönzöttek legalább az első és második személyekre. A harmadik személy 
névmása mutató alapú és tisztán turáni eredetű. Az első személy turáni lo
gikával „a csekély, a szegény, a rideg stb.“, a második személy „a fő, fen
ség, magasság, nagyság stb.“ udvariassági kifejezések.

Hogy mikői gondolom én azt, hogy a sémiségbe veszett sumeri nép 
eredetileg mongol nyelvű volt, abból hogy a sumeri nyelven a csillag a mon
gol ot, odon (csillag) szóval és a sumeri isten szó a mongol tegri, tengeri, 
tangri (égi szellem) szóval azonos.

M egjegyzések Réthly A ntal ú rnak  a kecskem éti 
földrengésre vonatkozó cikkére.

Irta Bodócs István.

Esetleges félreértések megelőzése és a Földrajzi Közlemények tudo
mányos reputációjának megóvása céljából van szerencsém tisztelettel tudatni, 
hogy a Földrajzi Közlemények XXXIX. kötetének IX—X. füzetében, a .393. 
lapon „ i s z a p v u l k á n "  hangzatos elnezezés alatt fényképpel illusztrált 
l y u k a t  korántsem a természet produkálta, hanem én m a g a m  á s t a m  
a földrengés napján délelőtt 11 óra tájban.

Különben az egész jelenség a kecskeméti földrengés szempontjából 
alig érdemel nagyobb figyelmet, mint például a házak megrepedése s egy
általán nem foglal el a földrengés történetében olyan központi jelentőségű 
helyet, mint ahová Réthly Antal úr helyezi. Nem pedig azért, mert 1. az 
említett hely az epicentrális területnek, vagy mondjuk: a pleisztoszeizta- 
övnek egészen a s z é l é n  fekszik és e gy á l t a l á b a n  n e m  k é p v i s e l i  
a l e g e r ő s e b b e n  m e g r á z o t t  h e l y e t .  A legnagyobb pusztítás 
ugyanis s z e r e n c s é r e  a városon kívül történt, Kecskemét és Nagy-Kőrös 
közötti távolságnak körülbelül harmadrészén nagy elliptikus területen, amely
nek nagy tengelye EK—DNy irányban vonul s amely Katonatelep és a 
Talfái dűlővel együtt a város felső részét is magában foglalja. Ezen pleiszto- 
szeizta öv közepétől, a legerősebben megrázott helytől az említett „iszap- 
vulkán", amelynek helyét Réthly úr a további vizsgálatok szempontjából 
„ mi n t  e p i c e n t r u m o t "  a 392. oldalon megadott koordinákkal határozza 
meg, kerek 6 kilométerre fekszik s így epicentrumnak el nem fogadható. 
Abból ugyanis, hogy amaz „iszapvulkán" közelében egy v e r t  f a l b ó l  
készült rozoga viskó összeomlott, még nem következik, hogy a rengés 
fészke ezen a helyen keresendő. A hipocentrum maga is jó nagy terület 
volt s így epicentrumul egyedül a felette fekvő ovális terület középtája 
fogadható el a számítások alapjául.
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Nem állhat meg tehát az az okadatolás, hogy „miután itt támadt az 
iszapvulkán — és másutt hasonló nem találtatott — helyes volt az iszap
vulkán helyét epicentrumnak kitűzni."

Legérdekesebb azonban a dologban az, hogy az említett helyet maga 
Réthly úr sem tartja komolyan epicentrumnak, amennyiben a 399. lapon 
már kijelenti, hogy az említett ovális „ t e r ü l e t n e k  k ö z e p é n  v a n  az  
e p i c e n t r u m " .  Egy és ugyanazon vizsgálathoz azonban k é t f é l e  epi
centrum felvétele nem lehet jogosult. A környéket mi Kacsóh Pongrác és 
Balleneggel úrral teljesen bejártuk s pleisztoszeizta övnek megállapítottuk azt 
a területet, amelyet Balleneggel úr a Földtani Közlöny 1911. évi szeptember
októberi kettős füzetében lerajzolt s így e p i c e n t r u m n a k  c s a k i s  
e z e n  t e r ü l e t  k ö z é p t á j a  f o g a d h a t ó  el.

1. ábra. A kecskeméti földrengés alkalmával keletkezett homokkitódulás metszete
és felülnézete.

A dolog természete szerint erősebb földrengések alkalmával a földnek 
a felszine épp úgy megrepedezik, mint például a házak fala. így történt Kecs
keméten i s ! A kis mélységig hatoló repedések azonban a laza talajban 
hamarosan eltűntek s így a későbbi megfigyelők figyelmét kikerülték. A szá
razabb, összeálló feketés, homokos vályogtalajon már jobban megfigyelhetők 
voltak s lehetetlen volt őket összetéveszteni a takirtalajokon található szik- 
kadási repedésekkel. A hírhedt „iszapvulkán" helyén egyszerűen egy hatal
mas repedésről volt szó, amely legalább 5 méter mélységig lehatolt s a talaj 
gyűrődése felnyomta rajta a talajvízzel együtt a Ballenegger úr által is 
megvizsgált kékesszürke kvarchomokot.

Földr. Közi. 1912. m ájus—június. V. füzet. 6
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Eredetileg nem is volt „lyuk“ az említett helyen, hanem körülbelül 
másfél méter átmérőjű kékes homokkitüremlés, amely több rétegű, három-, 
négyfokos hajlású d o m b o c s k a  alakjában helyezkedett el egy ENy—DK 
irányú, tipikus szélbarázda fenekén (1. 1. ábra). A kinyomott homok teljesen 
át volt itatva talajvízzel, súlya lehetett félmétermázsa. Én ennek a nedves, 
20 centiméter magas homokdombnak tetejét, amelynek közepén „ k r á t e r -  
s z e r ű  m é l y e d é  s“ - r ő l  s z ó  s e m  v o l t ,  Kacsóh Pongrác és Kada 
Elek urak társaságában a talaj színével párhuzamosan kapával lenyeseget
tem, hogy a repedést feltárhassuk.

Az iszap utolsó rétegét is eltávolítva, csakugyan előtűnt a repedés 
h a t  c e n t i m é t e r  széles, kissé kanyargós sáv alakjában, amely k é k e s -
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2. ábra. A kecskeméti földrengés alkalmával keletkezett repedés környékének
talajszelvénye.

s z ü r k e  színével ugyancsak kirítt az átnedvesedett talaj f e k e t e  színétől. 
A feltárt repedés iránya dél felől nézve s a nyugati végénél kezdve Ny—K, 
egy gyengébb és egy erősebb kanyarodás után ENy—DK volt, majdnem tel
jesen párhuzamosan futó szélekkel.

A talajt tovább nyesve, a nagy repedés szélessége fokozatosan csök
kent s a talaj színe alatt 20 cm. mélyen rá merőleges s félcentiméter vastag 
oldaierek voltak láthatók, kitöltve ugyanazzal a kékes homokkal. Körülbelül 
negyven centiméternyi mélységben a főrepedés elvékonyodott s ha volt is
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esetleg nagyobb horizontális elmozdulás, annyi bizonyos, hogy ismét erősen 
•összecsukódott s csak 5 mm. vastag közbezárt iszapréteg mutatta a szeiz
mikus erők nagyszerű tevékenységét. Ebben a mélységben az oldalrepedések 
szintén bocsátottak ki oldalágakat s lefelé mind nagyobb számban jelent
keztek s össze-vissza kanyarogtak.

A jelenség tehát arra mutat, hogy a földrengés alatt a felszíni réteg
ben ezen a helyen lokális jellegű horizontális feszültség keletkezett, amely 
átlépte a rugalmas deformáció határait s így a föld egy pillanatra nagyobb 
mélységig megrepedt, a nagy nyomás alatt álló talajvizet az iszappal együtt 
felnyomta s azután újra nagy erővel összecsukódott. Legfeltűnőbb volt az a 
körülmény, hogy a repedés ilyen kis területre szorítkozott. Az említett dom
bocska külső kontűráin túl ugyanis repedésnek nyoma sem volt sehol, pedig 
a venyige-fekete homokos vályogtalaj oly száraz volt, hogy kapával alig 
lehetett vágni s vágás közben valósággal harsogott. A kinyomott homok 
alatt azonban másfél méter sugarú körön belül a talaj teljesen át volt itatva 
a feltörő vízzel.

Hogy a feltörő iszap nagy mélységről nem jöhetett, azt rögtön láttuk, 
mert ellenkező esetben a repedés vastagabb iszapréteget zárt volna magába. 
Valóban, Ballenegger úr figyelmét erre a körülményre felhíva, az eddig 
kiásott lyukat (most már c s a k u g y a n  „ l y u k “ volt, s ennek a fényképét 
szerezte meg Réthly úr) megfúrta s körülbelül 5 méter melységben meg is 
kapta a kitüremkedett homokot a talajvízzel együtt. A fúrólyuk profiluma a 
Földtani Közlöny idézett számában található (2. ábra). Hangsúlyoznom 
kell, hogy g á z f e j l ő d é s n e k ,  p l á n e  i s z a p - f o r t y o g á s n a k  az 
e l s ő  p i l l a n a t t ó l  k e z d v e  n y o m a  s e m  v o l t ,  pedig napokon 
keresztül figyeltem.

Hogy ezek után mi értelme lehet a jelen esetben a megtévesztő 
„iszapvúlkán" elnevezésnek, azt nem tudom megérteni. Úgyis annyi téves 
vélemény került a hírlapok révén a köztudatba a kecskeméti földrengésről, 
hogy kár újabbra alkalmat adni egy szerencsétlen elnevezéssel, pláne tudo
mányos folyóirat égisze alatt.

Kuriózumként megjegyzem, hogy ásatásaink folyamán ez a „lyuk“ 
mindinkább növekedett. Ástunk rajta, mikor megmutattam Lóczy professzor 
úrnak, ástunk rajta Ballenegger úrral és így tovább, de ugyanezzel párhu
zamosan mindig több-több érdeklődő fényképezte. Ha ezeket a fényképeket 
valaki összegyűjtené, hát mindjárt egy egész tanulmányt írhatna a „híres 
kecskeméti iszapvulkán fejlődéséről11.

A magam részéről annál inkább sajnálom a dolgot, mert Réthly úrnak 
1911. július 11.-én éppen én  m u t a t t a m  m e g  a k é r d é s e s  h e l y e t ,  
amelyet otthon egyszerűen „ n y í r i  r e p e d é s 11 név alatt emlegettünk. ') Ter
mészetes azután, hogy ő nem az 1. ábrán vázolt repedést, hanem az ennek 
helyén általam ásott lyukat látta, amelyben azonban a kék erek itt-ott még 
felismerhetők voltak. Sajnálom, hogy Réthly úr figyelmét elkerülte ez a 
körülmény, p e d i g  én n e k i  r é s z l e t e s e n  b e s z á m o l t a m  r ó l a  
éppen úgy, mint az előző napon Lóczy professzor úrnak.

Annyi mindenesetre bizonyos, hogy Ballenegger úr már a Földtani 
Közlöny tavalyi évfolyamának 628. lapján tiltakozott a homokvulkán elne
vezés ellen, ami azonban úgy látszik elkerülte Réthly úr figyelmét. Szó sincs 
tehát „kráterszerű mélyedésről11, amelybe ráadásul még „disznók heve- 
redtek be“. *)

*) A kérdéses repedés ugyanis a „Belső Nyír11 110. számú tanya területén 
keletkezett.

6
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Ezeket a megjegyzéseket szükségesnek tartottam azért, hogy lássa az 
olvasó a 392—393. lapokon közölt adatokból mennyi az enyém, mennyi, 
Réthly úré és mennyi a mende-monda, továbbá elejét akartam venni a 393. 
lapon közölt 1. ábra megtévesztő aláirásából származható félreértéseknek.

Végül még a 398. lapon közölt adatokra csak annyit jegyzek meg, 
hogy: 1. szeretnék én látni olyan érzékeny tollú regisztráló műszert (ak ár
mit regisztráljon is az), amelynek tűje a földrengésekre ne reagálna. Köz
ismert dolog, hogy ilyen szempontból m i n d e n  é r z é k e n y  t o l l ú  r e 
g i s z t r á l ó  m ű s z e r  s z e i z m o g r á f n a k  t e k i n t h e t ő .

2. Szeretnék én látni olyan erős f ö l d m á g n e s s é g i  indukciót, 
amely képes volna egy állandó acélmágnest c s a k  e g y  p i l l a n a t r a  i s  
demagnetizálni. A csodálkozás e l s ő  p i l l a n a t á b a n  gondolhat ugyan 
ilyesmire valaki, de később nyugodtan megfontolva a dolgot, be kell látnia 
ennek lehetetlenségét. Az a földrengés, amely képes volt nehéz páncélszek
rényeket a szoba közepére kidobni, az ugyan könnyen l e r á z z a  (és nem 
s z a k í t j a ! )  a mágnespatkók: horgonyait, amelyek oldalirányban tudvalevőleg 
k ö n n y e n  e l t o l h a t o k .

Ó-Gyalla, 1912. május 6.

M egjegyzések Bodócs István adjunctus úr 
megjegyzéseire.

Irta Réthly Antal dr.

A kecskeméti földrengésről írott cikkemben sajnálatos módon az 
epicentrális területről Írottak között téves adat van és ennek helyreigazí
tása címén tartotta Bodócs úr szükségesnek a fenti kritika megírását.. 
Részemről, amidőn tévedésemet belátom és örülök a közölt képeknek, köte
lességem a következőket, kijelenteni, illetve megjegyezni, hogy midőn be
bizonyosodtam tévedésemről, amúgy is el voltam határozva a dolog helyes
bítésére.

1. Nem voltam elég elővigyázatos, amidőn azt a vásárolt képet cik
kemben közöltem, de én  t á v o l r ó l  s e m  r u h á z t a m  f e l  a v v a l  a 
f o n t o s s á g g a l ,  m i n t  a z t  a k r i t i k á b ó l  o l v a s s u k  és  b i z o 
n y í t j a  e z t  az is, hogy a szövegben e r r ő l  a képről mit sem írok s arra 
nem hivathozom. Hiba volt azonban, hogy a kép alá, ha már felvettem, nem 
írtam oda, hogy „megrongált állapotában". Igaz tehát, hogy a bemutatott, 
lyukat ilyen formában nem a természet produkálta, de  én  is  m e g e m 
l í t e m ,  h o g y  o t t  á s á s  t ö r t é n t ,  de viszont ha a természet ott valami 
ilyen rendkívüli, a környékben másutt nem talált dolgot nem produkált 
volna, akkor Bodócs úr sem tartotta volna szükségesnek azt tanulmányozni 
és oda mindenkit szívesen kikalauzolni, aki a dolog iránt földrengéstani 
szempontból érdeklődött. Hogy ennek a jelenségnek csak ép annyi értéke 
volna szeizmológiai szempontból, mint a falak megrepedésének, abban téve
dés van, mert ennek sokkal nagyobb jelentősége van, amit bővebben vitatni 
feleslegesnek tartok.

Mindenesetre jó, hogy Bodócs úr ezt az alkalmat felhasználja, hogy 
részletes helyszíni tanulmányát itt a Földrajzi Közlemények r e p u t á c i ó 
j á n a k  megóvása miatt közli.
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2. Az úgynevezett „ i s z a p v u l k á n 11 helyét tartom ma is az epicen
trumnak, ha egy pontnak a kijelöléséről van szó, mert az epicentrumot 
teljes feltétlen pontossággal megállapítani a lehető legritkább esetekben lehet. 
A 292. oldalon levő mondatban tényleg nem helyes az a „közepén" szó, 
mert oda „szélén" való.

3. Ami a „ h a n g z a t o s "  elnevezést illeti, arra meg kell jegyeznem, 
hogy a földrengési irodalomban az ilyen tüneményekre azt használják. Hogy 
én ép nem gondoltam ez alkalommal vulkáni természetű tüneményre vagy 
iszapfortyogó gázkiömlésre, mint Bódocs úr említi, azt bizonyítja már első 
cikkem. *) amelyikben erről megemlékeztem :

„A v u l k á n  s z ó t  i t t  c s a k  az  a l a k i  h a s o n l ó s á g  m i a t t  
h a s z n á l o m ,  j ó l l e h e t ,  a v u l k á n i  j e l e n s é g e k h e z  s e m m i  
köze . "  Ez ellen akkor nem volt kifogása Bodócs úrnak, pedig ott is evvel 
a névvel illettem ezt a tüneményt, ha akkor felszólal, az én tévedésem is 
elkerülhető lett volna. Ugyanott megmondom, hogy miért vettem azt a helyet 
az epicentrumnak és távolról sem a vályogház bedőlése miatt, ahogy azt 
nekem imputálja.

Hogy az ú. n. „ i s z a p v u l k á n "  helyén tanulmányozásra érdemes 
dolog volt, abban nem kételkedik Bodócs úr sem, hogy a tüneménynek más 
nevet adunk, az talán másodrendű dolog. Ballenger úr cikke ép nem kerülte 
el figyelmemet, arra az iszapvulkánról Írottakban hivatkozom, sőt két helyen 
említem Bodócs urat is, mint aki segítségemre volt a helyszíni tanulmá
nyokban. Tehát nem jártam mende-mondák után, kellő vigyázattal gyűjtöttem 
az anyagot, de ebben a cikkben annak igen kicsiny részét közölhettem 
és így nem említem meg soronként és adatonként, hogy kitől mi ered, 
összes forrásaimat jegyzeteiben a lehető leglelkiismeretesebben megadtam s 
egész tévedés a „Nép" közlésére redukálódik. Bodócs úr adatainak publi
kálását vártam, el nem kértem, mert nem akarom mások fáradságos gyűj
tését elsőnek publikálni. Sajnálom, hogy Bodócs úr, aki szerencsés lehetett 
hosszabb időt tölthetni Kecskeméten, bizonnyal értékes megfigyeléseit eddig 
nem publikálhatta, természetes, hogy ebben az esetben hozzájuthattam volna 
a hiteles képekhez is.

Nem hiszem, hogy az „ i s z a p v u l k á n 11 ártana a Földrajzi Közle
mények reputációjának, s hogy akadna külföldi tudós, aki felvenné ezt, 
avagy pláne sorozatos képek alapján tanulmányozni óhajtaná valaki az 
„ i s z a p v u l k á n t " ,  ennyi fantáziával nem szabad a dolgot kezelni. Nem 
fogja senki még híresebbé tenni Kecskemétet, mint amilyen. Nem veszik át 
a képet, mert aki ismeri a földrengési irodalmat, az tudja, hogy az ilyen 
jelenségek földrengések alkalmával éppen nem ritkák, sőt alluviális talajon 
vagy más laza talajon felette gyakoriak, de minden esetben kellő fontosság 
tulajdonítandó jelentkezésüknek.

Az ilyen fajta talajvíz feltüremléssel járó kúpszerű homokfelnyomást, 
vagy a talajvíz hirtelen megapadásával járó mé’yedést (laza talajban), a 
földrengési irodalomban : h o m o k  k ú p ,  k r á t e r k ú p ,  h o m o k  k r á t e r  
névvel jelölik, még akkor is. ha semmiféle gázfejlődés sincs, tehát csakis az 
alaki hasonlóság alapján. Schmidt s) az 1861. dec. 26.-i görögországi föld
rengés alkalmával sok ilyent figyelt meg és nem mindegyiken volt gáz
kiömlés, hogy csak egyet említsek.

Hobbs geofizikus 3) munkájában több oldalt fordít ezekre a tünemé- * 2
J) Természettudományi Közlöny. 1911. aug. 1. Réthly Antal: Adatok a kecs

keméti földrengéshez, Pag. 531.
2) Schmidt J. F. Studien über Erdbeben. Leipzig 1865. Pag. 76—80.
s) Hobbs-Ruska. Erdbeben. Leipzig, 1919. Pag. 100—105.
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nyekre: Sandkegel und Kratern, Sandkrater, Schlammkegél, Schlammvul- 
kane, Sandtrichter neveket használja és sok helyütt a szövegben csak krá
terekről ír, anélkül, hogy külön kiemelné a jelenségeknek a vulkáni tüne
ményektől való függetlenségét, mert ezt természetesnek találja. E z a l a p o n  
í r t a m ,  i l l e t v e  h a s z n á l t a m  a „ h a n g z a t o s 11 e l n e v e z é s t ,  a 
„ h í r h e d  t“ kecskeméti tüneményre, amelyik úgy Bodócs úr szerint, mint 
cikkemben Írottak szerint dombocska volt, tehát „ i s z a p - v u l k á n "  vagy 
„ i s z a p k ú p 11 e l n e v e z é s t  a h a s z n á l a t o s  t e r m i n o l ó g i a  s z e 
r i n t  j o g g a l  a l k a l m a z t a m ,  mindenesetre helyesebb elnevezés erre ez, 
mint a „repedés11, már csak az alaki hasonlatossága miatt is.

Az irodalomban használatos iszapvulkán elnevezés, miután más ter
mészeti jelenségekre használatos elsősorban, itt tényleg a laikusok körében 
félreértésekre adhat alkalmat és az adott esetből folyólag a tanulság, hogy 
a jövőben mélyedés esetén inkább az i s z a p t ö l c s é r ,  vagy kiemelkedő 
domb esetében az i s z a p k ú p elnevezést használjuk.

5. Bodócs úr utolsó megjegyzéseit illetőleg, meg vagyok róla győződve, 
hogy a kérdésre a felelet nem olyan egyszerű, mint azt hiszi; nem minden 
érzékeny regisztráló reagál egyformán azonnal és igen kiváló fizikusok érde
mesnek tartják evvel a dologgal foglalkozni. A földrengési és a földmágnes- 
ségi tünemények közötti kapcsolat beható vizsgálatával már többen foglal
koztak és nem tartják egyszerű mechanikai befolyás eredményének pl. a 
regisztráló nyugtalanságát, vagy a záróvas leesését. Az az erő. amelyik a 
nehéz vasszekrényt eldobja, nem rázza vagy csúsztatja le okvetlen a záró
vasat és nemcsak Kacsóh igazgató úr, de mások is feltétlen lehetségesnek 
tartják, hogy hirtelen indukció keletkezett, viszont észleltek ilyen befolyást 
a mágnesre oly helyen, ahol mechanikai hatásról nem lehet szó.

Azt hiszem, hogy még távol vagyunk attól, hogy rejtett problémák 
ne volnának és ilyen határozatlan az a kérdés is, hogy a földrengések 
alkalmával milyen mágneses állapota van a Földnek, illetve nem áll-e be 
változás már előbb, mint a földrengésnek érzékeinkkel való észrevevése.

Ennek a kérdésnek kellő tanulmányozása miatt volt előterjesztésem, 
de majd megcsinálják a külföldön és még megérem az időt, amikor a 
„ F ö l d r a j z i  K ö z l e m é n y e k 11 hasábjain exaet megfigyeléseket fogok 
közölhetni, amelyek a kérdést eldöntik, mert már is többen kutatnak ebben 
az irányban.

Végül ami Bodócs úr személyes jellegű megjegyzéseit illeti, azokkal 
nem vitatkozom, nehogy személyes súrlódások keletkezzenek a vitából: a 
kritikus helyzete mindenkor könnyebb, mert az olvasó szemében a kritiká
nak, sajnos, pikáns olvasmány jellege van, még tudományos lapok hasáb
jain is. Könnyebb megkritizálni ugyanazt a cikket, mint megírni.
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A próbb közlem ények.

Az Egyesült Államok újabb öntöző műveiről. A Reclamation 
Services, mely az 1902. junius 17,-i törvénynyel abból a célból létesült, 
hogy öntöző műveket építsen nyugat Amerika sivatag vidékeinek öntözésére, 
eddig is — 9 év alatt — igen nevezetes munkát végzett és a legkülön
félébb feladatokat oldotta meg.

Őserdőkön és sivatagokon keresztül utakat épített, munkás telepeket 
létesített, élénk erdő gazdaságot űz, gőzfürész malmokat épít, forrás csator
názásokat létesít, stb.

A munkák nagysága túlhaladja az ily irányú, eddig bárhol végzett 
munkákat. A legnagyobb töltés az arrowrock-i lesz a Boise folyón Idaho- 
államban. Magassága elfogja érni a 106 métert és igy 7'5 m-rel lesz ma
gasabb az ihosheneinél Wyomingban és 20 méterrel a Roosevelt töltésnél 
Arizonában. A mellvédő fal hosszúsága 318 méter lesz. A legnagyobb 
nehézség a folyó elterelése volt az építkezés alatt, miért is szükségessé vált 
egy 150 méter hosszú alagút fúrása. A vízfogó gáttal 100,000 hektárnyi 
területet fognak öntözni. Az Engle töltés a Rio Grande-n Albuquerque és; 
El Paso közt csak 62 méter magasra épül. Ez lesz a világ legnagyobb 
mesterséges tava. Hossza 64 km, szélessége 1'6—8 km, űrtartalma 2470 
millió ms.

Ezenkívül négy másodrendű töltés fog még szolgálni a vizeknek a 
csatornákba való levezetésére, amalyek 72,000 hektárnyi területet fognak 
öntözni. Hála a nagy munka termékenyítő hatalmának, előre lehet látni azt 
az időt, amidőn a hajdani puszta Rio grandei völgy egyike lesz Nyugat- 
Amerika legnépesebb és legtermékenyebb vidékeinek. Winter Béla.

Adat a mederfeltöltődésre. Addig amíg a Marosvölgy Déva-Lippa 
közötti szakaszát nem ismertem részletesebben a Marosvölgyének bent az 
Erdélyrészi-medencében lévő nagy feltöltődöttségét főleg a pleisztocén-végi 
vízmennyiség megcsappanásnak tudtam be. Most azonban a Déva-lippaí 
szakasz szíklazátonyai és ezen felül mindjárt a régi Maros-mederfenéknek 
a mai mederfenéknél 2—5 méterrel való mélyebb fekvése meggyőztek arról, 
hogy a Marosvölgyének feltöltődését csupán a vízmennyiség megapadásával 
nem magyarázhatjuk meg, hanem tektonikai mozzanatokkal összefüggő és 
azokból következő esés változásra kell gondolnunk, amint arra Cholnoky 
professzor figyelmeztetett.1)

De, hogy a vízmennyiség megcsappanása magában véve is meder
feltöltődésre vezethet éppen Cholnoky is elismerte még előbb, amikor a *

0 Jegyzet Pávai Vájná Ferenc : Adatok az erdélyi részek pleisztocén klímá
jának ismeretéhez. (Földrajzi Közi. 1910. évf. 137. lap.)
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Tiszameder helyváltozásaival kapcsolatosan igy í r t : „Ha azonban a folyó 
esése, vagy vízmennyisége megcsökkenik annyira, hogy medrét feltölti stb.“») 
Ezt a jelenséget napjainkban is megfigyelhetjük a kisebb patakokon és 
pedig különösen azokon, amelyek csak időnként vezetnek le nagyobb víz- 
mennyiséget. Az ilyeneken már nehány, aránylag szárazabb, esztendő is 
elég arra, hogy a meder feltöltődését észrevehessük.

Hogy egy példát hozzak föl 8—10 év előtt még az oláhlapádi patak 
árkát egy-két nagyobb áradás mindig kisöpörte s a kisebbek állandóan be
vágtak úgy, hogy ott, ahol az úgynevezett Alsóerdőköz mezei-út vezet át 
elég mély árkán akkoriban egész csomó gályát kellett az újra és újra be- 
vágodó tulajdonképeni mederbe helyezni, hogy a szekerek átmehessenek 
rajta. Azóta nagyobb áradás nem igen volt, a növényzet felburjánzott a 
nyáron sokszor egészen kiszáradó mederben, s az ezután következő víz- 
megdagadások, legfennebb csak arra voltak jók, hogy ezt a növényzetet 
eliszapolják, nehány centiméterrel a medret felemeljék, de a jobbára sásból 
álló gyepet föl nem tudták szakítani. Nehány hét múlva az áradás megint 
csak dús vegeticiót talált, amelyik újabb iszapot kötött meg úgy, hogy ma 
már nemcsak a bevágódást feltüntető kis meder telt meg, hanem az egész 
árok fenekén helyenként félméteresnél is vastagabb egészen új üledéket 
találunk.

A patak erózióbázisa ma is ugyanaz a Marosvölgy, mint tiz év előtt, 
a medréhez eszeágában sem volt senkinek sem hozzányúlni még egyetlen 
kicsi gátat sem kötöttek beléje s mégis feltöltődött és töltődik. Kézzelfogható 
bizonyossággal állapíthatjuk meg ebben az esetben, hogy ugyan a mellett 
az esés mellett is, a vízmennyiség megcsappanása és ebből kifolyólag a 
mederben felburjánzó növényzet egymással karöltve, fokozatos mederfeltöl- 
tődésre vezetnek, kisebb patakokban már nehány év alatt is.* 2)

Dr. Pávai Vájná Ferenc.

') Földrajzi Közlemények. 1907. évf. 393. lap.
2) A megjegyzést közöjük, anélkül, hogy egyetértenénk vele. A kérdés 

sokkal komplikáltabb és nehezebb, sem hogy így meg lehetne oldalai. Alkalom- 
adtán majd reá térünk. Szerk.
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Földrajzi érdekességül esem ények és m ozgalm ak.
Magyarország.

Mit tanítanak Görögországban Magyarországról? Erdős Tivadar a „Ma
gyar Középiskola" 1911. évi májusi és júniusi számában az „Athéni Középiskolák" 
c. dolgozatában szószerint közli a görög középiskolai, földrajzi tankönyvek szövegét 
hazánkról. Az idézet a következő :

„Afsztroungaria. Kiterjedése 676,545 négyzetkilométer, lakosságának száma 
50 millió. Ez a nagy monarchia két államból á ll: Az osztrák császárságból és a 
magyar királyságból, amelyeknek egy közös uralkodójuk van, de külön-külön kor
mányuk, törvényhozásuk és közigazgatásuk.

Mindamellett közös érdekeik kedvéért közös náluk a Wienben székelő külügy-, 
pénzügy-, hadügy- és tengerészetügyi minisztérium . . . Folyói a Visztula, Odera, 
Elba, Duna, amelynek mellékfolyói a Száva, Tisza és Dráva és a Dnyeszter, amely 
a Kárpátokban ered és a Fekete-tengerbe ömlik. Tavai közül nevezetes a Noiszidler, 
Wientől délkeletre és a Platté (Balaton), Pesttől délnyugatra . . . Afsztroungaria la
kosai különféle nemzetiségekhez tartoznak, úgy m int: szlávok, németek, ungrok vagy 
magyarok, románok, olaszok és más egyebek. Vallás tekintetében a legtöbb katholi- 
kus, a többiek protestánsok, izraeliták, orthodoxok (görög keletiek) és mohamedá- 
nusok . . 1. Osztrák császárság . . . Tartományai . . . Városai . . .  2. Magyar ki
rályság. Területe 325,325 km2. Lakosainak száma 20,475.000. A magyar királyság 
négy tartományra oszlik, úgy-mint: Hungária, Transsylvánia, Kroatia és Szlavónia. 
Az ország fővárosa Budapest (892.000 1.), a Duna szeli át, ipara és kereskedelme 
élénk, van magyar egyeteme, műegyeteme és könyvtára. E város a Duna jobbpart
ján fekvő Buda és balpartján fekvő Pest egyesüléséből keletkezett. Magyarország 
más nevezetes városai: Pressbourgon (75.000 1.), Magyarország egykori fővárosa, 
szép város ; Schemnitsz (20.000 1.), bányákkal és bányászati meg erdészeti akadé
miával ; Kekszkemete (65.000 1.), jelentős marhakereskedelmet folytat, Szegedinon 
(115.000 1.), Theresziopolisz (90.000 1.), amelyet a hírneves Mária-Terézia császárnő 
alapított. Erdélyben fontosabb városok : Klauzembourgon (58.000 1.), a tartomány 
fővárosa, magyar egyetemmel és Kronstatte. Horvátországban nevezetes város Ág
iam (76.000 1.), a tartomány fővárosa, egyetemmel. Szlavóniában fontosabb városok : 
Eszéké (24.000 1.), a Dráva folyó meilett, erőddel megerősített város és Szemlínon 
(18.000 1.), a Duna mellett. Horvátországtól északnyugatra a hasonlónevű öböl mel
lett fekszik Fiume, (46.000 1.), amely Magyarország kikötője és kereskedő város."

Azt hiszem, ehhez nem kell semmi kommentárt sem fűzni. Minden sürgeté
sünk hiábavaló, minden törekvésünk ezen a téren kudarczot vallott s addig nem is 
lesz semmi, aínig követségeink és konzulátusaink közösek s igy a magyar érdekek
nek igazi energikus pártfogója nem lesz a külföldön. Ch.

Az Afrikában tervezett két nagy vasúti vonalnak : a transzszaharainak 
és a Kelet-Afrikát átszelő transzafrikai vasútnak terve mellett egy más vasút meg
építésének kérdése is felmerült. Származik pedig az Union framjaise pour la réali- 
sation des chemins de fér africains-tól a vasútterv, amelynek a helyszínen való 
tanulmányozására kiküldött bizottság Nieger kapitány vezetése alatt most utazik el 
Afrikába.
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A tervezett vasútvonal útiránya nagyjában a következő volna : Oran—Igli— 
Adrer—Szilét—Agadesz—N’gami—Bir-Alali—N’Délé — Zemio — Stanley vilié — Kongola 
—Kansanshi. Ez utóbbi helyről már vasút visz Angol-Dél-Afrikán keresztül Cape- 
townba. A szóban forgó vonal sokkal nagyobbszerű lenne a Nyugat-Szaharán 
keresztül tervezett, még nem kész transzszaharai vasútnál, mert hiszen az nemcsak 
a Szaharát szelné át, hanem a Czád-tó vidékén áthaladva s tovább délre folyta
tódva elérné a Kongót. Ennek a partján Ponthiervillenél, Stanleyvilletől délre, egye.

1. ábra. Az Afrikán keresztül tervezett és épülő vasútak térképe.

sülne a Kelet-Afrikán keresztül tervezett, Kairóból kiinduló vasútvonallal. Ez pedig 
az újabb terv szerint Brit-Kelet-Afrikából nem vezetne át Német-Kelet-Afrikába, 
mint régebben tervezték, hanem ahelyett Kongó-államon keresztül haladva érne 
ismét angol területre, Dél-Afrikába. így az Oranból, illetve Kairóból kiinduló transz
afrikai vasútvonalaknak, miután Ponthiervillenél egyesülnek a terv szerint, a folyta
tásául egyetlen vonal szolgálna le délre, Capetownba. A tervezett vasút Oran kiin
duló állomással tehát transzszaharai és transzafrikai is volna egyúttal.
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Az eredeti transzszaharai (Algeria-Timbuktu) vasútterv felmerülésekor a Szu
dántól délre fekvő terület még csak fehér folt gyanánt tűnt fel a térképeken, ma 
pedig az már nagyjában ismeretes, az európaiak által meghódított és részben gaz
dasági kihasználás alá fogott terület.

Ettől, a térképeken régen fehér folttal jelzett területtől, a mai Kongótól délre 
szintén más közgazdasági viszonyok voltak, mint ma. Akkor ott még csak az angol 
gyarmatosoknak és hollandus búroknak szegényes farmjai voltak, ma ott a föld 
leggazdagabb gyémántmezői és dús aranybányái vannak. A Kongo és Transvaal 
között Katangaban pedig most kerülnek művelés alá igen gazdag rézbányák.

Az Algéria—Timbuktu vonal tervezői csak az átszelt vidék gazdasági kihasz
nálására számíthattak, ami nem nyújtott nekik elég biztosítékot arra nézve, hogy a 
vasút megépítése kifizeti magát, mert hiszen a vasút igen nagy részt sivatagon 
vezetett volna keresztül. Az újabban tervezett Algeria-Capetown-vonalból, ha azt a 
maga egészében tekintjük, csak egy aránylag kis rész esik a sivatagra, a többi 
olyanra, amelyik tekintélyes árúforgalmat igér. A sivatagi szakasza a vasútnak 
magában bizonyára elég bíztató reményt a jövedelmezőségére nézve ma sem nyúj
tana, azonban a sivatag átszelése után még messze délre vezetne. Ezért magán a 
sivatagi szakaszon is remélni lehet jelentékeny átmeneti forgalmat, mert hiszen 
Szudán, Kongo, Dél-Afrika ezen a tervezett vasúton juttathatja el majd Európába 
termékeit leggyorsabban, s ez viszont iparcikkeit. Az átmeneti forgalom az, ame
lyiknek hiánya miatt részben nem volt régen a transzszaharai vasút kiépíthető s ez 
az, amely reményt nyújt arra, hogy a transzafrikai vasút eszméjével párosultan 
ma megvalósuljon.

Az ismertetett transzafrikai vasútnak gazdasági jelentőségén kívül még igen 
nagy hadászati jelentősége van, különösen Észak-Afríkában, ahol a franciáknak a 
Földközi-tenger melléki és szudáni gyarmataik között létesült összeköttetés révén 
nagy előnyöket nyújtana katonai tekintetben is. 5. G.
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Irodalom.
Földrajzi olvasókönyv. I. rész. Magyarország. Szerkesztette : Lasz Samu dr 

Ara 3 korona. Budapest Lampel R. Kk. (Wodianer F. és Fiai) R. T. könyvkiadóhi
vatala 1912. 279 oldal.

Amit a Földrajzi Reformbizottság és vele együtt minden magyar földrajz-ta
nár türelmetlenül sürget, a földrajz tanítása egy lépéssel előre haladt. Nem arról van 
ugyan szó, hogy a jövő tanévtől kezdve mind a 8 osztályban tanítani fogjuk a 
földrajzot, mindössze egy könyv megjelenése okozta közöttünk az igaz örömöt. Az 
első fecske, amely talán joggal enged arra következtetni, hogy nem sokára a több; 
is megjön utána s a reformbizottság kívánságai hová-tovább pontról-pontra meg fog
nak valósulni.

Előttünk fekszik egy lelkes fölrajz-tanárnak szerkesztésében megjelent első 
magyar földrajzi olvasó könyv. A földrajzi iskolai irodalomban úttörő ez a munka, 
de Lasz Samu dr. munkásságában annak a negyedszázados irodalmi működésnek 
ércnél tartósabb emléke, amelyet hazai hírlapokban ezt a nálunk még nagyon mos
toha gyermeknek ismert tudományágat népszerűsíteni igyekezett.

Nagy jelentősége van e könyvnek a földrajzi tanítás szempontjából, mert olyan 
olvasmányokat közöl benne, amelyekben az egyes vidékekkel nagyon jól ismerős 
Írók rajzolják azt a sok szép és érdekes dolgot, amelyeket kutatásaik, utazásaik alatt 
maguk tapasztaltak s amelyekre Íróasztaluk mellett ülve is szívesen emlékeznek vissza 
mindenkor. Mennyivel élénkebb lesz ez a kép, amit ezekben az olvasmányokban 
kapnak a gyerekek, mint azok a színtelen, rövid leírások, amelyekre a szűkszavú 
tankönyv utalja a tanárt és gyermeket egyformán. S mennyivel több haszonnal jár 
ezeknek felolvastatása, mint olyan vidék természeti viszonyainak ismertetése, ame
lyet maga az előadó tanár sem látott soha.

A könyv 279 oldalon foglalkozik hazánk földrajzi viszonyaival. Hét nagyobb 
fejezetre osztja fel az egész könyvet, lehetőleg földrajzi egységek szerint, ámbár 
az egyes részek nem eléggé összefüggők a fűzetekben. Ez azonban hibájául nem 
róható fel, mert sokszor az egyes fejezeteken belül lévő földrajzi részek az iskolai 
tárgyalás alkalmával úgy is nagyon el vannak egymástól választva.

Az első részben ,a magyar föld és népe“ czímen általános földrajzi viszo
nyokkal foglalkozik, többek között Róna Zsigmond dr.-tól, Bdtky Zsigmond dr.-tól 
és Hermann Ottótól közöl olyan czikkeket, amelyek épen az ő munkálkodásuk kö
rébe vágnak.

A második rész „az alföld" szépségeivel ismerteti meg az olvasót. Az alföld 
keletkezéséről, a pusztai életről, az Ecsedi lápról, Aldunáról, a Deliblati homokpusz
táról stb. közöl czikkeket.

A harmadik rész „a halomvidékek“-ről szól, különösen szépek benne a Ba
latonról s annak közvetlen környékéről szóló czikkek, amelyeket egyebek között 
Lóczy, Cholnoky és Hermann Ottó tapasztalataik alapján Írtak.

A negyedik „a magyar tengerpart és a tenger" czimen kereskedelmünk legfon
tosabb s igazán egyetlen tengeri emporiumával foglalkozik Erődi Béla dr. és Ga- 
rády Viktor tollából.

Az ötödik dr. Havass Rezső tollából ismerteti .Dalmácia" viszonyait. Nem 
lehet eléggé kiemelni ennek a résznek közjogunk szempontjából való fontosságát s 
ennek a czikknek igazán helye van itt, hogy a tanuló már akkor, amidőn még nem 
foglalkozott a hazai történelemmel, tudja, hogy Dalmácia szorosan hozzánk tartozik.
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A hatodik részben a „hegyvidékek*'' szerepelnek. Ez az a rész, ahol tegtöbb 
czikk foglal helyet, ami természetes is, mert ezeken a részeken van hazánk legszebb, 
tájképekben leggazdagabb vidéke. Többek között a szép Vágvölgyet Jókai elbeszélése 
alapján ismerteti.

Pósa Lajos versével kezdődik a kötet s épen azért méltóbb befejezést nem 
is lehetett volna találni hozzá, minthogy az utolsó, hetedik részben „költőink és a 
magyar föld“-del foglalkozzék. Arany Jánosnak örökszép kis értékezésével fejezi be 
ezt az első kötetet, amelyet szerzője a közel jövőben folytatni kiván.

Mindent összefoglalva, földrajz tanításunk szempontjából annyira fontos e 
könyv megjelenése, hogyha Lasz Samu dr. előszavában köszönetét mondott a fiatal
ság lelkes barátainak, akik hivó szavára szeretetreméltó készséggel és gyönyörűség
gel vállalták a nehéz munkát, akkor a földrajz barátai részéről nemcsak a munka
társakat, de a fáradságot nem ismerő szerzőt is hála és köszönet illeti meg.

Dr. Banner János.

Dr. Ecsedí István : Karacs Ferenc térképmetsző élete és művei. (1770—1838.) 
Megjelent a „Magyar Földrajzi Társaság1* támogatásával. Debrecen sz. kir. város 
könyvnyomda-vállalata. 1912. 8.°127 lap, szövegképpel és 7 melléklettel.

Kunos Endre költő és iró a Karacs ravatala felett tartott beszédében a töb
bek között ezeket mondta : „Szeretném élőtökbe rajzolni az életpályát, melyet az 
elszenderűlt számtalan küzdés közt megfuta, hogy megmutatnám, minő a valódi 
honpolgár.** Amit ő rövid beszédében csak általánosan jellemezhetett, azt Ecsedi dr. 
részletesen, kimerítő életrajz alakjában most bocsájtja a nyilvánosság elé. Minden 
esetre érdekes, de talán nem egészen a véletlen dolga, hogy ez a könyv akkor je
lent meg, amidőn a Földrajzi Társaság élénk figyelmet fordít a hazai kartográfia 
alkotásaira.

Épen a kartográfia történetére vonatkozólag tartalmaz ez e kis munka meg
becsülhetetlen adatokat az által, hogy az első magyar térkép-metszőnek életét bő 
korrajzok kíséretében tárja az olvasó elé.

Mint előszavában mondja „a könyv tartalma szerint két főrészre osztható : 
az egyik rész életrajzi adatokat tartalmaz, mig a másikban a kisebb és nagyobb, 
jobb térképek egész sorozata fényes bizonyítékául szolgál az általa megfutott, fél
százados munkás művészi pályának**

Az egész munka 8 fejezetre oszlik, de ezeknek nem mindegyike foglalkozik 
Karacs személyével, hanem előszavának Ígérete szerint „egy kis korrajzot'* nyújt. 
Bár ezzel kitűzött célját eléri, mert a munka tényleg nem tartozik a száraz adat
fejtegetésekhez, mégis annyira el-el kalandozik a Karacs személyétől és a földrajzi 
dolgoktól, hogy szinte nehezen várja az ember azokat a lapokat, amelyeken vissza
juthat a mindenesetre érdekes és vonzó, rokonszenvet feltétlenül megérdemlő pálya 
ismertetéséhez.

Örömmel láttuk mindjárt az első fejezetnek azokat a lapjait, amelyeken a 
debreceni iskola földrajz tanításának viszonyaival foglalkozik; felemlíti azokat a kü
lönböző tanterveket, amelyek a XVIII. század folyamán különösen a „geográfia 
hivatott professorának". Maróthínak fellépésétől használatban voltak. Szívesen ol
vastuk azokat a részeket, amelyek a földrajznak és történelemnek térképről való 
tanítását sürgető mozgalmakról szólották. Általában véve azok a háttérül szolgáló, 
korrajzok, amelyek igazán a tárgyhoz tartoznak igen érdekesen világítják meg a 
fel-íeltünedező földrajz akkori helyzetét. E háttérnek alkalmazása nélkül igazán nem.
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lehetne kidomborítani azt az érdemes pályafutást, amelyet épen a folytonosan fel
merülő nehézségek tesznek sokkal értékesebbé.

Figyelmet érdemelnek azok a fejezetei, amelyekben Karacs viszontagságos 
életét ismerteti. Igazán magyar emberé ez az élet, aki minden tekintetben csak a 
hazának akar szolgálni. Bár figyelmeztetik, hogy Magyarországon nincs pénz arra, 
hogy a művészt jövedelemhez jutassák, ő nem hallgat az intő szóra, Pesten telep
szik meg. mert „ha minden magyar művész külföldön virágoztatja tehetségét, akkor 
a magyar művészet sohasem virul fel, akkor a művész csak saját sorsán segít s 
nem mozdítja elő nemzete csinosodását“.

És mi volt a hála ezért az önzetlenségért ? Az hogy halála után egész fá
radságos életének munkáját eltulajdonították. „A Hunfalvy neve. alatt forgalomba 
hozott atlasz mindkét kiadásában (1865 és 1875) az első 21 térkép Karacs Ferenc 
1838-ban megjelent atlasza." Életének összes csalódásai közül talán ez lett volna 
neki a legkeservesebb, ha megérte volna, mert „bizton'remélte, hogy saját méltó 
munkája neki elég oszlop lesz."

Ki kell emelnünk azt a fejezetet (VII.) amelyben a térképrajzolás múltjával 
foglalkozik és megállapítja, hogy a magyar térképírás atyja Honterus volt. Ezek az 
adatok sok meglepetést, eddig ismeretlen dolgokat nem igen tartalmaznak, de a fe
jezetnek az a része, amelyik Karacs művészetével, alkotásaival foglalkozik külön 
is figyelmet érdemel. A sok kartografia-történelmi adat közül szinte nehéz kibon
tani azokat, amelyek a Karacs munkái; de amikor kihámoztuk belőle s a sok mun
kának jegygyzékében gyönyörködünk, igazán el kell ismernünk, hogy az első ma
gyar térképmetsző megérdemli, hogy emlékét önálló munka örökítse meg. Ha egész 
életéből csak egyetlen munkája „Európa Magyar Atlása" maradt volna fent, akkor 
is megérdemelné ezt, de rengeteg számú apró térképe maradt hátra. Ha még hozzá 
vesszük, hogy a XIX. század első évtizedeiben fejlődő tudományos életünk minden 
ága hasznát vette az ő ügyes rézmetsző kezének ki lehet mondanunk, hogy Karacs 
Ferenc élete nem csak a földrajz kedvelői, de mindenki előtt csodálat tárgya lehet.

Az eredményes élet elbeszélésének méltó befejezése, az ő munkásságából ki
induló, első magyar glóbusok megemlítése.

Befejezésül csak hozzájárulhatunk Ecsedi dr.-nak ahhoz a véleményéhez, hogy 
„a művészek, akik hazai művelődésünknek kétségtelen tényezői, a hon tiszteletére és 
hálájára méltók." Dr. Banner János.

Rívista Geografíca Italíana (Firenze XVIII. VI. 1911. év.) „Sürgős föld
rajzi reformok az olasz egyetemeken."

Ily címen közük az olasz tanárvizsgáló bizottság geográfus tagjai, élükön 
Dalia Vedovával, a római egyetem régi, neves tanárával, a közoktatásügyi kormány
hoz intézett javaslatukat.

Kiindulnak a közismert tényből, hogy az olasz társadalom minden rétege 
járatlan a földrajzban. Ennek a bajnak főoka szerintük az, hogy a földrajz tanítása 
minden fokú iskolán minőségileg, mennyiségileg hiányos.

Még az elemi és technikai iskolákon hagyján, de a gimnáziumok (I—V.) és 
líceumok (VI—VIII.) növendékei, akik közül kerülnek ki az ország vezető elemei, 
komoly földrajzi ismeret nélkül foglalják el felelős állásaikat. Gyarmat, külügyi, 
kereskedelmi politikájuk sok hibája innen érthető meg. Hiszen a tanárok sem tudják 
a földrajzot, mert az egyetemen kellően nem tanulhatták meg. A régi vizsgálati 
szabályzat szerint ugyanis az irodalmi fakultás hallgatói egy évig tartoztak a föld
rajzot is látogatni, mig a természettudomány-matematikai fakultás hallgatói, akik
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jobban megérthették volna azt, nem voltak rá kényszerítve. Az újabb szabályzat 
megalkotta a történet-földrajzi szakcsoportot, ennek hallgatóit kötelezte a földrajz 
beható tanulmányára, viszont a többi tanárjelöltek vizsgálati programmjából töröl
ték. így még rosszabb helyzet állt elő, mert most már olyanok is tanítják a föld
rajzot, akik sohasem hallgatták. De a történet-földrajzos jelöltek sem érhetnek el a 
tudományos földrajzban kellő eredményt, mert a fakultásokon a földrajz és rokon 
tudományok tanszékei nincsenek egymással szerves kapcsolatban, egymással nem 
törődnek, néhol nagyon alantas színvonalú, másutt aprólékos, mindig csak a föld
rajz egy-két ágára szorítkozó előadásokat tartanak. Gyakorlati kiképzés, rokonszakok 
látogatása, kirándulás, az ország és a külföld'megtekintése még csak szóba semjöhet.

Sok olyan földrajz-tanár van, aki még nem volt külföldön, sokan Olaszor
szágot sem járták be egészen.

Ezért sürgős intézkedést kér a Bizottság a Minisztertől, hogy 1. A földrajz 
igen hasznos, nagy nevelői értékű tanításában minden intézet tanulója részesüljön. 
2. A tanárjelölteket jobban képezzék ki és pedig nemcsak történészeket, hanem a 
fizika-természettudományok hallgatóit is. 3. Az egyetemeken a földrajzot és segéd- 
tudományait hathatósabban műveljék.

Kérésüket valóban komolyan indokolták meg. 27 lapon fejtik ki a földrajzi 
tudomány kialakulását, ágait, módszereit. Összehasonlítják az olasz földrajzi tudósok 
helyzetét a külföldiekkel s még a magyarokét is jobbnak tartják, elmondják, hogyan 
képzelnék ők a földrajz oktatást a középiskolában, a tanárjelöltek képzését, végül 
összefoglalják 6 pontban a teendőket.

Talán a magyar tanárok földrajzi bizottságának, Cholnokynak világos fejte
getései után nem érdekel minket a Bizottság felfogása a földrajz kifejlődéséről, 
köréről, felosztásáról, mégis szabad legyen kissé komplikált, de igen körültekintő 
meghatározásukat ide iktatni; „A földrajz az a tudomány, amely megállapítván a 
földön előforduló, működő lények és tünemények helyzetét, elterjedését, kutatja el
oszlásuk miértjét, vizsgálja itatásukat és viszonyaikat a célból, hogy megmagyarázza 
velük a föld felületnek az ő különböző részein levő alakulatát, fizikai föltételeit, 
formáinak, fejlődésének változatait, mely megnyilvánul úgy a növény és állat, mint 
az ember életében és a történelemben."

Vagyis a földrajz ma már nem ismeret-halmaz, enciklopédia, hanem a ter
mészet és társadalmi tudományok eredményeit tudományosan dolgozza fel, azok 
hézagait betölti s egységes képpé formálja.

Mivel a földrajzi-tudomány értékeli más tudományok eredményeit, teljes jár
tasságot kíván, azért szeretnék a Bizottság tagjai, ha egyetemeken külön mat.-fizi- 
kai és ember földrajzi tanszékek állíttatnának. Mindenik mellé asszistensi, szolgai 
állás, jól dotált kabineti szerveztetnék — ha nem is minden egyetemen egyszerre, 
hanem fokozatosan. Kívánatos volna a különféle fakultásoknak a földrajzzal rokon 
tárgyú tanárait egy „Földrajzi Iskoládban vagy egy külön fakultáson csoportosí
tani, amint a német filozófiai fakultások.

így a tanárok több időt szentelhetnének a tanárjelöltek kiképzésének, akik 
szinte két csoportból valók lennének : történet-földrajzi és természettud.-földrajzi, de 
mindenik csoport a földrajz egész anyagát ölelné fel.

Remélik a Bizottság tagjai, hogy az uj nemzedék nagyobb sikert ér el a 
tudományban, mint az eddigiek, akik jó részt csodás szorgalmú autodidakták vol
tak, de akik tömérdek időt vesztegettek el hiába a munkafelosztás híján.

Még jobban remélik a középiskolai földrajz-oktatás föllendülését. Alsóbb fokon



96 Irodalom.

(I — III.) amellett van a Bizottság, hogy ne szakok szerint történjék a tanítás, 
hanem két tanár — egy humánus és egy reális szakcsoportú — vezesse az összes 
tárgyakat. Itt a földrajz tanítását a mat.-fizika-természettudományos csoporthoz osz
taná be.

Ezt a véleményt már az 1911 .-i veneziai földrajzi közgyűlés is kifejezte. 
A felső fokon már megoszlanak a vélemények. Vannak, akik a földrajzot nem akar
ják elválasztani azoktól a tudományoktól, amelyektől elemeit veszi (tört., fiz., term.- 
rajz, mát.), mások csak jó szaktanároktól, a földrajz független tanításától remél
nek sikert.

Kíváncsian várhatjuk, hogy ez a minden ízében átgondolt javaslat milyen 
elintézést nyer. (Vagy Olaszországban is minden kulturális kérdést háttérbe szoríthat 
a politika ?) De akár történik valami, akár nem, a földrajzi tudomány Olaszországban 
is törekszik az őt megillető helyre.

I/Esplorazíone Commerciale. (Milano, XXVI. III. f. 1911.) Hogy tanítják 
a földrajzot az oxfordi egyetemen ?

Zappula Camilla röviden, de személyes tapasztalatok alapján megírt cikkben 
dicséri az oxfordi Földrajzi Iskola 11 éves működését, nagy nemzeti hivatását föld
rajzi tudósok, kutatók nevelésében. Főleg az ragadja csodálatra, hogy a Royal 
Geographical Society az egyetemmel karöltve úgy alkotta meg, hogy a Földrajzi 
Iskola már meg tud állni a maga lábán.

Nálunk — panaszolja a szerző elegikus hangon —• néhány híres tudóson 
kívül nincs senki, aki a földrajzért hevülne. Hiányzik a „falanx'1, amelyből új erő, 
éltető energia sugároznék a hazára. Lelkes hangon fordul a társadalomhoz, csinálják 
meg a Földrajzi Iskolát, mindegy Firenzében-e, ahol annak legszebb múltja van, 
Romában, vagy Milanóban-e, csak legyen meg mielőbb !

Bolletin de la Reál Socíedad Geografíca. (Madrid, VIII. 3. f. 1911). A föld
rajzi oktatás reformja.

A madridi Földrajzi Társaság a közoktatásügyi kormányhoz kérvényt inté
zett, hogy a közép és felső iskolákon a földrajz a történettől függetlenül, külön 
tanártól taníttassák.

Ugyancsak kéri, hogy a tanárjelölteket az eddiginél jobb, alaposabb kikép
zésben részesítsék. Kívánatos volna egy földrajzi szakiskola az egyetemen, mint 
számos országban. (Oxford, amerikai Harward, Utrecht-re gondolnak bizonyára.)

Ha a minisztérium a Földrajzi Iskolát nem hajlandó felállítani, a Földrajzi 
Társaság vállalkoznék rá és a következő tanfolyamokat adná elő : Leíró földrajz ; 
Csillagászat; Matematikai földrajz és kartográfia; Fizikai földrajz; Geológiai isme
retek; Emberföldrajz, gazdasági, orvosi földrajz; Statisztikai ismeretek; A földrajz 
története, módszertana; Térkép és domborművek szerkesztése; Kirándulás, fényké
pezés. (Oxfordi Földr. Iskola utánzata.) A társaság a tanfolyamokról igazolványt 
állítana ki és úgy‘a tanári, mint némely állami szolgálatban számba vennék. Viszont 
a kormány évi segélyt és helyiséget adna, ahol a Társaság nagyértékű könyvtárát, 
is elhelyezné s megnyitná a nagy közönségnek.

Ez az ajánlat, illetve kérvény majdnem egy félévvel megelőzi az olaszok ily
nemű javaslatát. Vájjon a mienk mikor kerül sorra ? Mikor lesz palotája a Magyar 
Földrajzi Társaságnak, illetve könyvtárának? Mikor lesz Magyar Földrajzi Iskola?

Ugyanebben a közlönyben Vazquez y Martinez, mint látszik, fiatal földrajzi 
tudós, az 1908,-i genfi kongresszus egyik értekezése alapján foglalkozik „a földrajz, 
önálló tere, mint tantárgyé“ címmel a földrajzi tudománnyal.
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Sok érdekes idézetet hord össze jórészt német írókból. Mégis szinte franciás 
könnyedséggel határozza meg a földrajz szerepét. Felhasználjuk — úgymond — a 
természeti és társadalmi tudományok eredményeit s ezekből új épületet emelünk. 
Mert bár a tünemények más tudományok tárgyai, viszonyuk, kölcsönhatásuk csak 
a földrajzé. Michelet mondja, hogy Franciaország egy személy. Nos hát az ily 
egyéniségek összefoglaló ismeretét csak a földrajz nyújtja. Mint ilyen, független 
tudomány, általános eszmék felé tör, nem apriorisztikus, hanem megfigyelés, szem
lélés útján Nevelői és erkölcsi értéke is nagy. Németh József.

Utazások könyvtára. Szerkeszti Halász Gyula. Budapest, 1911. Négy 
füzet. Egy-egy füzet ára 1 korona.

Nagy lelkesedéssel, ügyesen megindított vállalat, amelynek igazán nagy 
haszna és jelentősége lett volna, ha sikerült volna. A megjelent füzetek, amint az 
alábbiakból látható, helyesen megválasztott, jó dolgok voltak, de azért a vállalat 
még sem sikerült. A fűzetek megjelenése megszűnt, a vállalat abba maradt. Igazán 
nagy kár. Földrajzi irodalmunk olyan szegény, művelt középosztályunk földrajzi 
tudása annyira csekély, hogy a legnagyobb örömmel üdvözöltük a vállalatot, de 
sajnos, igen rövid életű lett A megjelent négy füzet is nyereség irodalmunkra s 
talán majd egy újabb kísérlet több szerencsével fog járni.

Megjelentek :
1. Mészáros Gyula dr. : A Boszporusz partjain. Budapest, 1911.8°, 82 old.
Szinte költői szép leírása Konstantinápolynak s a város életének. Mészáros

igen alapos ismerője a török viszonyoknak, nem csoda, ha minden sorából kitetszik 
a teljes megbízhatóság és alaposság. És ehhez igazi írói talentum csillogó tolla 
párosul. A fűzetke valósággal érdekes olvasmány, s aki elolvasta, igen jó képet 
szerzett Konstantinápolyról.

2. Prinz Gyula dr. : Ázsia szívében. Budapest, 1911. 8°, 78 old., 14 képpel.
A szerző bátor utazásainak néhány részletét mondja itt el elevenen, érdeke

sen s ügyesen van megválasztva a nehány részlet, hogy az olvasónak jó képe 
legyen a Tien-san hegyvidékéről s az ott lakó nomádság és letelepült népek éle
téről, az oroszok közigazgatásáról stb. A szerző első sorban geológus, azért a 
néprajzi viszonyok ecsetelésében nem is várhatjuk tőle azt a készséget, amit a 
szerkezeti és geológiai dolgokban észlelhetünk írásaiban. Nehány apróbb hiba is 
csúszik be ezekbe, de ez egészen mellékes. Utazásainak érdekessége, leírásainak 
elevensége igen hasznos népszerű olvasmánynyá avatják ezt a kis, csinos rajzokkal 
illusztrált fűzetet.

3. Báró Nopcsa Ferenc dr. : A legsötétebb Európa. (Vándorlások Albániá
ban.) Észak-Albánia térképével. Budapest, 1911. 8°, 62 oldal, egy térképpel.

A Földr. Közi. olvasói előtt ismeretes tanulmányok eredményeinek rövid 
összefoglalása ez a kis fűzet.1) Az albánok, vagy szkipetárok roppant érdekes, 
szinte prehisztorikus életmódját élénken ecseteli Nopcsa és megérteti velünk azt a 
sok nehézséget, amivel a török kormánynak itt küzdenie kell, hogy békét és nyu
galmat teremtsen ebben az országrészben. Nekünk, akiknek annyi érdekünk fűző
dik a Balkánhoz, igazán kötelességünk ismerni ezt a csodás kis országot, amit 
méltán nevez a szerző „legsötétebb Európának."

v )  Földr. Közi. 1907. XXXV. k. 191. és 243. o ld a l: „A katolikus Észak-Albánia.M 

Földr. Közi. 1912. m ájus—június. V. füzet. 7
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4. Kürtös Ignác dr. : Török földön. A kis-ázsiai és bagdadi vasút történe
tével. Budapest, 1911. 8°, 68 oldal, 8 képmelléklettel és 2 térképpel. Függelékül: 
Halász Gyula : Szárazföldi utak Indiába. 10 oldal.

Milyen tudatlanok, milyen indolensek, milyen szűklátókörűek, szatócs-gon- 
dolkozásúak vagyunk mi magyarok ! Hogy vetélkedik angol, francia, német, orosz 
és olasz a keleti piacokért! Mennyi áldozattal, munkával, ügyességgel és tudással 
csinálják ezek a nagy nemzetek az ő nagy politikájukat! Elvitték az orrunk elől a 
közelebbi keletet! Miért nevezi a török a vasútat franciául „simindifer“-nek, miért 
nem nevezi „vasút“-nak, ha már idegen szó kellett neki ? Miért építik német mér
nökök a kis-ázsiai vasútat, miért nem magyarok ! Miért hordják el Kis-Azsia arche
ológiái kincseit a British Museum, meg a többi, miért nem a magyar Nemzeti 
Muzeum ? És még hány m iért! Temérdek mulasztásunk, maradiságunk, élhetetlen
ségünk legszebben tűnik ki akkor, ha elolvassuk Kúnos érdekes kis könyvét. Élesen 
megvilágított képét kapjuk az európaias civilizáció előrenyomulásának a török földön 
és szomorúan tesszük le a könyvet : nekünk ebben semmi, de semmi részünk 
sincs. . . Cholnoky.

Levélszekrény.

Kérdés.
A nagym. vallás- és közoktatásügyi m. kir. minister úr Görögországba 

küldött ki a múlt iskolai tanévben s alkalmam nyilt Hellász iskoláiban a földrajz
tanítást is tanulmányozni. Hogy mit tanítanak rólunk, azt szó szerint leírtam „Az 
athéni középiskolák c. művem 12. és 13. lapjain. Már most tanácsot, illetőleg fel
világosítást kérek, miképpen lehetne helyesbíteni ezeket a helytelen adatokat és né- 
metes hangzású városneveinket, tekintettel a fennálló nemzetközi földrajzi egyezmé
nyekre ? Térképeiken is így vannak a helynevek: NóíotoXsp, npsoG^oopYov, KpovGTotTTf] 
stb. Szives tanácsot kérek, mit lehetne tennünk ez irányban, hogy nemcsak Görög
országban, hanem ha másutt is így áll a dolog, az egész vonalon magyar váro
sainkat magyarul Írják ? Erdős Tivadar.

Felelet.
Városneveink németes írásmódja a nagy német világpolitika és a politikai 

célokra felhasznált német tudomány diadala. Ugyanilyen eredetűek a rólunk szóló 
téves adatok is. Az utóbbinak megszüntetése vegeit Társaságunk már többször kérte 
a minisztert, hogy nyomtassunk egy jó magyar, kis kézi geográfiát, amelyet több 
nyelvre lefordítva, szétosztanánk azokban az államokban, amelyekben érdekünk, 
hogy hazánkról helyes adatok közöltessenek a tankönyvekben. Fölterjesztéseink 
abszolúte nem jártak eredménnyel.

A városnevek írására nézve a Földrajzi Társaság, de meg mi magunk is, 
akik a külfölddel sűrű érintkezésben állunk, minden erőnket megfeszítve munkál
kodunk azon, hogy a külföldi térképekről kiküszöböljük városaink németes nevét. 
De mit tehetünk mi, ha egyszer a magyar előkelő tudományos körök és tudósok 
beleesnek tökéletesen ugyanebbe a hibába a külföldi országok városneveivel szem
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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, Kpov- 
aTOÍTTY] 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 ársaság 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 Thir- 
ring 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 helységnév-
tára. 5 köt. (Szerzőtől.) ..

4. Kogutowicz: Budapest térképe 1 : 25.000. 1912. Útmutatóval. (A i\l. Föld
rajzi Intézettől.)

5. Leuchs, Kurt: 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.
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A Magyar Birodalom 
I  Közjogi Térképe É

mérete 1 : 1,000.000 nagysága 84X105 cm.

Tervezte S magyar, liorvát, német és 
francia előszóval e llá tta :

D l  H a v a s s  R e z s ő
kir. tanácsos,

a M. Földrajzi Társ. alelnöke

A Magyar rölflrajzl Társaság meg- 
DizásáMl kiadja a

MAGYAR FÖLDRAJZ! INTÉZET R .-T .j
B U D A P E S T ,

V. kér., Rudolf-rakpart 8. sz.

Á r a  í k o r o n a  20 f i l l é r

E térképnek az a célja, hogy Bosznia és Hercegovina 
annexiósára való tekintettel, valamint a trialisztikus törekvésekkel 
szemben élő törvényeink alapján tüntesse fel a Magyar Biroda- 
lom elvitázhatatlan alkatrészeit. De nem csak alkalmi célt szol
gál e térkép, hanem állandó jelentősége is van s ott kell lennie 
minden magyar politikus szobájában, a magyar címer mellett 
műiden iskolában, minden községházában.

A kiadó-intézet az ár előzetes beküldése esetén bérmentve küldi.

K O G U T O W IC Z
TELJES FÖLDRAJZI ÉS TÖRTÉNELMI ATLASZA

a  n a g y  közönség  haszná la tá ra .

Az első eredeti magyar nagy a t la s z :
35 magyarországi lapja már ma

gában páratlan atlasza Magyar- 
ország természeti, földrajzi és 
demográfiái viszonyainak.

8 külön balkáni lap számol azokkal 
■ az érdekekkel, melyek egész köz
életünket a Balkánhoz fűzik. 

23 történelmi térképe elénk vará
zsolja a világtörténelem változa
tosságban gazdag eseményeit

Kiadja: A „MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG“
• Budapest, V., Rudolí-rakpart 8. szám.

T a r t a l m a :
35 magyarországi, 2 ausztráliai, 

8 balkáni, 2 afrikai,
16 egyéb európai, 7 amerikai és 
7 ázsiai, 18 általános

főtérkép

Ára díszkötésben 25 korona.
Részletfizetésre kényelmes felté

telek mellett kapható.

-.i ......in.... ... .-ii.:.;.;.. ■. ■ . :.m......... - ;.........



FRANKLIN-TÁRSULAT MAGYAR IRODALMI INTÉZET 
ÉS KÖNYVNYOMDA KIADÁSAI I

Árpád vezér halálának ezredik évfordulója alkalmából 
készült nagyszabású díszmű :

yírpái) és az árpádok
Szerkesztette: CSÁNKI DEZSŐ orsz. levéltárnok, 
THALY KÁLMÁN orsz. képviselő támogatásával.

N a g y  fo lió  a lakú  díszm ű, rem ek ércdom borm űvel ékesí
te tt bőrkötésben, Ára 125 korona.

A nemzeti kegyeletnek a honalapító Árpád emléke
zetén való lelkes felbuzdulása hozta létre ezt a 
hazafias, történelmi és művészettörténeti szem

pontból egyaránt úttörő, tárgyánál fogva időszerű és 
mégis maradandó nagybecsű munkát. A szöveg válto
zatos menetét elejétől végig nyomon kiséri az illusz
tratív rész, s a kisebb-nagyobb képek tekintélyes, pom
pás sorozatával igyekszik szem elé tárni az országala
pító hősnek és dicső ivadékainak ábrázolását, változatos 
sorsát, a haza és nemzet fejlesztésére irányuló munkál
kodását, valamint azokat a hiteles kútforrásokat is, 
melyekből a hazai történetírás a szükséges adatokat 
merítette.

Ily sokoldalú munkásságra természetesen csak együtt 
vállalkozhatott a magyar tudományos, irodalmi és mű
vészeti élet egy elite-táborkara. A nagyszabású mű 
munkatársai között csakugyan ott találjuk a vezető szel
lemek hatalmas gárdáját.

Megrendelhető havi részletfizetésre is a kiadónál, Buda
pesten, IV., Egyetem-u. 4., LAMPEL R. könyvkeres
kedése (W odianer F. s Fiai) részv.-társ.-nál, vala

mint minden könyvkereskedésben.



A MAGYAR FÖLPRAJZI 
TÁRSASÁG KÖNYVTÁRA

S z e rk e s z ti :i : LÓCZY LAJOS

LEGÚJABB KÖTETE
RÓBERT F. SCOTT:

Angolok a déli 
sarkvidéken

Angolból átdolgozta HALÁSZ GYULA
75 képpel, ezek között 47 műmellékleítel és két, 

eredeti felvételek után készült térképpel.

Ára kötve 10 kor., a Társaság tagjai
nak a titkárság utján 25% árengedmény.

Ez a kötet Scott kapitány délsarki utazását adja, 
mely egyike a legjelentékenyebb újabb felfedező 
utaknak. Minden lapja csupa esemény, érdekfeszitő, 
izgalmas események sorozata, melyek megkapják az 
olvasó figyelmét, s rendkívül sok tanulságot nyújta
nak a sarki természet köréből.

Kapható a kiadónál:

LAM PEL R. KÖNYVKERESKEDÉSE
(Wodianer F. és Fiai) R. T.-nál

Budapest, VI. kér., Andrássy-út 21. szám
és minden könyvkereskedésben.



pKURZWEIL FRIGYES^
{ fényképészeti laboratóriuma.

Budapest, VI. kér., Teréz-körút 25. szám.
Készít, mint különlegességeket,

diap oziti vus okát
éL

egyszerű és művészies kivitelben mérsékelt árakon.
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