
FÔLDRAJZI ÉRDEKESSÉGEK
A fôldrajz haladâsa 1913-ban.

Az 1913. év a foidrajzi fôlfedezések terén nem tud 
oly ragyogô eredményeket felmutatni, mint az elôzô 
évek, amelyek folyaman egymâs utin  sikerült elém i az 
északi és a déli sarkot. Tudomânyos és gyakorlati szem- 
pontbôl azonban nagy jelentôséget kell tulajdonitammk 
a svâjci de Quervain grônlandi utazisànak. Eurôpa 
idôjârâsa nagy részben az észak-nyugati légâramlatok- 
tôl függ s az idô-prognôzis igen jôl értekesitheti a 
Orôniandon végzett megfigyeléseket,

A fôldrajzot hatalmas lépéssel vitte elôre a drôt- 
talan telefon tôkéletesedése. Az idén elôszôr sikerült 
a pârisi Eifel-torony jeleit az Atlanti-Oceân tûisô part- 
jân  — W ashingtonban —  felfogni. A helymeghatârozâs 
leggyôngébb oldala volt eddig a kezdô meridiân idejé- 
nek ismerete, ami miatt a hosszüsâg meghatârozasa 
sokkal kevésbbé pontos és kevésbbé megbizhatô volt, 
mint a foidrajzi szélességé. Most, Hogy a legforgalma- 
sabb és a szigetekben tegszegényebb oceânon keresztül 
tudnak jeleket küldeni, ez a nehézség teljesen meg- 
szünt.

Nem nézhetjük kôzômbôsen —  a fôldrajz szem- 
pontjâbôt sem — az aviatika és areonautika rohamos 
fejlôdését, Az utôbbinak mâr is kôszônhetünk néhâny 
szép féuyképfelvételt s a jôvore a térképezés terén nagy 
eredményeket vârhatunk tôle. A fôlfedezésekben, ûgy 
latszik, az aviatika nyüjt tôbb kilâtâst.

A kôzlekedési fôldrajz terén — a Panama-csatom a 
épülése mellett — legnagyobb jelentôségü eseménye 
volt az évnek a Lôtschberg-alagut inegnyitâsa (Bertii 
Alpok). Eurôpânak vezetô iparos âllamai az ûj üt révén 
ismét egy lépéssel kôzelebb jutottak Dél Eurôpâlioz.



Reânk nézve ennéi sokkal fontosabb a ném et kor- 
mâny azon elhatârozâsa, hogy a Duna Rajna csatornât 
modem gôzôsôk szamâra is jârhatôvâ teszi Eurôpa 
leggazdagabb vidékeivel juttatna bennünket vîzi ôssze- 
kôttetésbe e terv megvalosulasa, annal is inkâbb, mert 
a Rajnât mâr csatornâk kôtik ôssze a Rhône-nal, a 
Seine-nel és N ém etorszig folyoival. W estfâliât, Hollan- 
diât, Belgiumot, Pârist, Marseiliet vîzi ut kôtné ôssze 
Magyarorszâg legtermékenyebb részeivel, olcsô vîzi 
üton szillîlhatnânk gabonânkat, lisztünket, fânkat a leg- 
jobb  fogyasztdkhoz, mig a Rajna-vidék szene, vasa 
ugyanezen az olcsô üton érkezhetue hozzink. Mezô- 
gazdasâgunk, iparunk, kereskedelmünk szâmâra egy- 
arânt sokat jelent ez az elhatârozâs.

Dr. Péesi Albert.

A fôldrajzoktatâs reformja.
Nem mai keletü a reformmozgalom, mâr jd néhâny 

éve, hogy napirenden van. A tanarokbdl, szaktuddsok- 
bdl alakult reformbizotisâg régebbert kôrvonalozta mâr 
kivânsâgait, amelyek nemcsak az anya^felosztâsra, haneni 
a mddszerre is kiterjednek, A fdldiajztanitâs érdekében 
szerkesztest kolozsvâri emlékirat (19W ) részletesen fel- 
sorolja mindazokat a modem eszm éketés kivânalmakat, 
amelyeket a sikeres foldrajztanitàs érdekében figyelembe 
kell vennünk. A fôldraiz a fôldet akarja megismertetni 
minden részletében, rnindcn tùneménycvel együt(. Nem- 
csak humanisztikai, hanem természettudomâny is a 
foldrajz. épen azért csak akkor tcljcsiti igazi hivatdsât,. 
ha minden iranyban egyforma alanossâggal vilâgftja 
meg elôttiink a Fôld képét, megismerteti tehât a Fôld 
szilârd kérgét, a fôlôtte levÔ vizet, meg levegôt s azo- 
kat a tüneményeket, amelyek ebhen a térben lefolvnak 
Amikor a teret magât ismertetjük, akkor a leirô fôld- 
rajz kérdésével foglalkozunk ; amikor pedig a benne 
vegbemenô tüneményeket târgyaljuk, akkor a fizikai
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fôldrajznak teszûnk szolgâlatot. Ezeknek a kivânalmak- 
nak azonban eddig a szô valôdi értelmében még a 
iegképzettebb és leglelkiism eretesebb tanârok sem tud- 
tak megfelelni, mivel a mi kôzépiskolâink fôidrajza (az 
elemi iskolâké természetesen annal inkâbb) a kôvetel- 
ményeknek megfelelÔen a lehetô legunalmasabb leirâs. 
Alig sikerült itt-ott a topografiai adatok ôzônébe egy 
kis életet bevinni. Tankônyvirôink a legtôbbsznr nem 
is tôrôdtek ezzel, mert a fôldrajz olyan meilekes târgy 
volt, az tamtotta és tanîtja sok helyen még nia is, 
akinek „nincs ki a megfelelô ôraszama.'1 Igy azutân 
nem csoda, hogy sok tanulô igen kellemetlen emiékeket 
szerzett a fôldrajzôiâkon, csak egy nagy néviia'.mazra. 
emlékezik vissza, kôzôttük azonban sem mi ôsszefüggést 
nem talâl. Meglâtszik ez egész kôzéletünkôn, iparunkon, 
kereskedelmünkôn, ahol nincs haladâs, gazdasâgi célok 
felé valô tôrtetés, mivej „mûvelt“ embereink legnagyobb 
része is egyoldalu a fpldrajzban valô jârallansâga miatt.

■ Annyi idô utân ujra megindult a reformmozgalom, 
mert Jankovich Béla kultuszminiszter vâttoztatm akar 
a tantârgyak és tanôrâk mai beoszlâsân. A modem 
élet szivverését megérezték a legfôbb fôrumon is, 
belâtiâk, hogy az egészséges gazdasâgi fejlôdés és 
haladâs érdekében szqkség van a természettudomânyok, 
leginkâbb a fôldrajz intenziv tanîtâsâra, lehetôleg gazda- 
oâgi alapon.

A fôldrajz a tudâsnak olyan ôriâsi anyagat tartal- 
mazza, a legmesszebb elâgazô ismeretcket olyan logikus 
kapcsolatba hozza, hogy akit jô l tanitottak_fôldrajzra az 
iskolâban, annak m eg van az âltalanos muveltsege. Ez 
a célja  a reformnak. A fôldrajz az osszes természet
tudomânyok, târsadalmi és tôrténelmi tudomânyok felett 
széles âttekintést nyujt. .Ennek kôvetkeztében hivatva 
van a tiszta meggyôzodésen aiapulo humanizmust es 
erkôlcsôsséget beojtani az ifjü szivébe.* Amikor a gyer- 
mek a fôldet, mint az em beriség lakohelyet es mint a 
természeti jeletiségek szinhelyét tanulmanyozza, helyes



vezetéssel atérti az emberi élet és annak szintere kôzôtti 
Kapcsoiatot. Mâr pedig amint »az egyes embert az képe- 
siti erkôlcsôs, okos és céltudatos cselekvésre, ha ôn- 
magât és kômyezetét ismeri, ugy a nem zet is csak 
akkor boldogulhat, ha tudatâban van erejének és gyen- 
géinek, ha ismeri a tôbbi orszâgot is, a tôbbi nemzetet, 
amelylyel együtt él a fôldôn. Ëhhez azonban nem elég, 
ha a tanâr sz^rôl-szôra megtanuhatja a kônyvet, eselleg 
annyit magyarâz, hogy a fôbb dolgokat megmutatja a 
térképen, de az ok és okozat viszonyâra, a miért kér- 
désre soha ki nem tér. Igy csak megôlni lehet a fôld- 
rajzot. Ezért ôrvendetes a reform, amely szerint vala- 
mennyi alsô osztâlyba. sot a felsôkbe is bejut a fôld- 
rajz. Hogyan és mint, milyen mértékben, mely osztâ- 
tyokba, milyen beosztissal, annak megallapîtâsa egy 
szûkebb bizottsâgnak a feladata. Annyi azonban bizo- 
nyos, hogy a felsobb osztâlyokban tâg teret kell adnunk 
a gazdasâgi alapon vett tudomânyos fôldrajznak. Az 
alsobb osztâlyokban sem lehet unalmas topogrâfia, 
hanem a viszonyok kellô mérlegeléséhez mérten okszerü 
fejtegetés. >Megmondjuk, miért vannak hegyek itt, miért 
van sîksàg amott, miért van m eleg itt és hideg amott, 
sok esô itt, kevés amott s miért termelnek gabonât itt, 
krumplit amott s  miért boritja a felvideket erdô.«
• Megmondjuk a vârosok helyzetének okât, a forgalom 
eszkôzeinek, a kereskedelemnek és iparnak lételét, 
a legfontosabb tôrténelmi eseménvek helyének magya- 
râzatât. Ez a tulajdonképeni geogrâfia, amely a leg- 
szélesebb kôrü, legszebb, legaltalânosabb tudomâny, 
amely minden mâs tudomâny leszürt eredményét Fel- 
hasznâlja, hogy a Fcldrôl vagy annak egy részérôl j<5 
és hû képet nyujtsim, s minden tudomâny kénytelen 
hozzâfordulni, mert hisz minden, amit tudunk, a Fôld- 
hôz kapcsolddik.*

A fôidrajz tehât megismertet az élettel, szélesiti a 
lâtokôrt, fokozza az utazô- és tanulôkedvet, elôsegiti a 
haladâst Àltalâban a gyakorlati élet minden âgâban



nélkülôzhetetlen (kereskedô, iparos, gazda stb ), kivâlt 
rànk magyarokra nézve. Attekintést nyujt az ôsszes 
tudomânyok felett és azokat egymâssal természetes 
kapcsolatba hozza. Minden tudominynâ) jobban fel- 
ébreszti a legnem esebb humanizmust, az igazi meg- 
gyozôdésen aiapulô emberszeretetet, a haza fôldjéhez 
valô ôszinte ragaszkodâst. Megérdemli tehât a fôldrajz, 
sôt nemzeli szempontbôl feltétlen szükséges, hogy 
komolyabban vegyük, nagyobb terjedelemben és helye- 
sebb môdszerrel tanîtsuk, mint eddig.

Dr. Horvâth Kâroly.

A tôrôk birodalom szétdarabolâsa 
1583—1913,

A tôrôkôk a XIV . sz.-ban zsoldos rablôhorda gya- 
nânt jelennek meg Eurôpâban. 1354-ben Gallipoli fél- 
szigetet foglaljâk el. 1389-ben a Rigômezôn megnyerik 
a Balkânt. A szerbek legszomorûbb tôrténeti énekei 
szôlnak rôla. 1428-161 (Zsigmond) âll harcban a tôrôk 
a magyarral. 1453-ban elfoglaljâk Konstqntinâpolyt, 
mely innentôl tôrôk fôvâros. 1526. Mohâcsnâl Magyar- 
ol-szâg urâvâ lesz.

A legnagyobb ha(alomra a bécsi békében (1606) 
tesz szert. A XV II. szâzad derekân kisebb eltolôdâsok 
mentek végbe. A tôrôk birtokot ekkor a kôvetkezô 
hatâr jelzi : Krimi khânsag a Don torkolatâval, Jediszân, 
Bender, Besszarâbia délt része. a Duna mindkét partja, 
Oit, Déli Kârpâtok ; a tôrôké a Nagy Alfôld Egerrel, 
Gyôrrel, Kanizsâval), Bosznia-Hercegovina, Dalmâcia 
és az egész Balkân. Erdély, Havasalfôld, Moldva 
(Bukovinâval) hûbéres fejedelem ség (Évi adô.)

1683-ban kezdôdik a keresztények gyôzelemsoro- 
zata. Egy lengyel-német-osztrâk sereg elüzi Kara 
Musztafat Bées alôl és elfoglalia Esztergomot.

1684 Pest, 1685 Érsekujvar, 1686 szept. 2. Buda- 
vâr kerül vissza.

1687 Mohâcsnâl, 1697 Zentânâl hoz nagy gyôzel-



met a keresztényeknek. I. Apaffy Mihâly, Erdély feje- 
delme, 1687*tÔI I. Lipdt vazallusa lesz. Eger, Székes- 
fehérvâr, Nagyvârad eleste utân 1699-ben Karlovicon 
(Pétervirad mellett.i békét kôtnek Magyarorszâg a 
Tisza-M aros szôge kivételével felszabadul. Ez a hatâr 
tarthMatlan volt és a béke végleges sem lehetett. 
tïgyanekkor a-velenceiek Korinthost és Athént foglal- 
jâk el, majd Prevesàt, Janinât, Valonât. Egy uj hatalom 
is jelentkezik ■ Oroszorszâg iNagy Péter car 1689 1725), 
mely ekkor az Azdvi tengerig hatol,

1716. elesik Temesvâr, majd (1716— 18 hâborû) 
Belgrâd. Sabac, Orsova, Bosznia nagy része. Szerbia 
N része, (Pozsarevâci béke 1718 — T. a 8  0 10 tk.)

1737-bert I I I .  Kâroly megkisérli a S h a to a s t 
Kudarc, Belgrâdi béke (1739.) Uj végleges hatâr a 
Duna, kârpôtlâs Bukovina.

A X V I I I .  sz. kozepe meghozta a Duna vonalàtdl 
SE  fekvô réizek megriyirbâlâsât. 1768— 1774-ben folyik 
le a I I I ,  orosz-torôk hâborû. (KûcsükKainardzsi-i 
béke.) Ebben Toiôkorszâg a Dnjeszterig szorul vissza, 
a krimi tatârok függetlenségét elismeri, Oroszorszâg 
pedig Moldva és Havasalfôld védnôke lesz Nemsokâra 
a krimi tatârok egész területét bekebelezi Oroszorszâg, 
mibe Tôrôkorszâg 1784-ben beleegyezik.

Napoleonnal szemben a népek âttalânosan a nem- 
zeti szabadsâgérl' lângolnak fei. Az eszme a Balkân 
keresztény nepeinél is lobbot vet, és Ôk autonômiât 
kôvetelnek A szerbek Karageorgievics alatt mâr 1804- 
tôl fegyverben âllnak vallâsukert és politikai ônâllo- 
sâgukért — orosz tâmogatâssal 1806-tôl Oroszorszâg 
ujra harcban âll Tôrôkorszâggal, mig Napoléon tâma- 
dâsa a bukaresti békére kényszeriii (1812). Oroszorszâg 
megkapja Besszarabiât (hatâr a Prut), Szerbia meg- 
kapja az antondmiât Lassankint kialakul a crnagorcok 
orszâga és a 30-as években Bulgària felszabaditâsinak 
gondolata is kezd hatârozottab alakot ôlteni.

1821. A gôrôg forradalom kezdete. A „filhellén”-lâz 
âltalânos, és lord Byron Misszolungi iM issolongion)



alatt esik el (1824). Bar részben szerencsétlen vegü a 
felkelés (helytelen idôpontîï, Morea felszabadul Eurôpa 
kôzbenjarâsara, ..Eurôpa” azért avatkozik be, nehogy 
Oroszorszâg maga érvényesüljôn. A ,,filhellének” a 
klasszikus Hellâszért védték az utddokat, és az dkoriak- 
nak megfelelô kis hatârokat szabtak Gorôgorszâgnak.

1854— 56-i orosz-tôrôk hâbonj utân Anglia és kül. 
Franciaorszâg fegyveres beavatkozâsâra (Szebasztopol !) 
Tôrôkorszâgot egyenrangu batalomnak isinerték el az 
oroszok, (Pârisi béke 1856 .’l Hiâba :

1877—78-ban ujra folyik az orosz-tôrôk hâboni, 
A S . Stefandi békében (1878. marc. 3.) Tôrôkorszâg 
lemond majdnem ôsszes eurdpai birtokairol (I a tk.)

Anglia protestai és az L878. jun. 13.— jul. 13. tartd 
berlini kongresszus igy dont : Bulgària adôfizetô feje
delemség lesz (Kelet-Rum élia tôrôk fenhatosâg alatt 
marad.) Szerbia Nist és vidékét kapja meg (Oszerbia.) 
România Besszarabiât âtadja O r .-nak és megkapja a 
Dobrudzsât ; M onténégro kikôtôt kap (Dulcigno 188Ct) 
Ausztria-Magyarorszâg megszâllja Bosznia-Hercegovinât 
(annexiô 1908. okt. 5 ) Egyéb helyeken is levâgnak 
egy-egy darabot Tôrôkorszâgbdl : Oroszorszâg kapja 
Batum és Karsz erôsségeket SE-en. Anglia Ciprust, 
O ôrôgorszâg Thesszâlia délt részét.

A kongresszus hatârozatai nem lehettek véglegesek, 
mert nem volt tekintettel a nem zetiaspirâcidkra, pedig 
ez az egyedüli alapja a tartds békének.

1881. Franciaorszâe Tuniszt kapja.
1885. Bulgària Kelet-Ruméliât annektâlja.
1897. Hâbord Tôrôk- és Oôrôgorszâg kôzt Krétâért, 

melyben a gôrôgôket teliesen tônkreverik. (75 millid sarc!)
1898 Kréta autonomiât kap.
1908. Bosznia-Herc. annexiojânak napjân (okt 5. vég- 

leges lemondâs a novipazari szandzsâkrdl !) Bulgària proie- 
lamâlja fiiggetlenségét Ferdinând felveszi a „câr‘ cimet.

1909 elején<55 millio kor ïTôrôkorszâg beleegyezik
1909. âpr. 27. Abdu! Hamid utddja V. Mohamed 

Ezekrôl a legutdbbi eseményekrôl kûlôn cikkeink szôlnak.
____________________________ _______ Dr. Hermann Gyczâ.
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Irta : Jtingmayer Mihâly.
A meglepetésekben gazdag és mâr tôbb mint egy 

é v e ta r tô  balkâni bonyodalomba akarva, nem akarva, 
nekünk is bele kellett avatkoznunk. Bele kellett avatkoz- 
nunk egyrészt diplomâciai üton, amelynek eredménye a 
független Albânia megteremtése, mâsrészt ténylegesen, 
amikor is egy m indenM ôl elfelejtett kis tôrôk szigetet, 
egy mesebeli vilâg utolsô maradvanyât — Ada-Kaleht— 
kellett birtokunkba venniink M egîepetésszerüen hatott 
rank a sziget annektâlâsa, ez a legûjabb magyar terii- 
leti hôdîtâs, bar ismerve a sziget muitjât, az okkupâlâst 
a tôrténeti tsem ények termeszetes és szükségszerü 
folyomânyânak kell tekintenünk

Az egykori hatalmas tôrôk birodalom hanyatlâsâval 
a Duna déli vonulata lett az dj északi hatar, s igy 
Ada-Kaleh lett az ozmân birodalom egyik legészakibb 
pontja. 1716-ban Eugén herceg megszâllja és megerôsîti 
a kis szigetet, de mâr 1738-ban ujra tôrôk kézen talâl- 
juk, s itt is marad kis megszaki'tâssal egész 1878. m âjus 
21-ig, amikor Ujra Ausztria-Magyarorszâg veszi fennhatd- 
sâga alâ, meghagyva a tôrôk kôzigazgatâst. A lefolyt 
balkâni hâboriiban az ôrômmamorban ûszô szôvet- 
ségesek maguk mogôtt hagyjâk e jeleniéktelen kis 
tôrôk területet ; a londoni békekonferenciân, ahol a 
hatalmas eurôpai Tôrôkorszâg felosztasân egyezkednek, 
emlitést se tesznek rôla ; igy csak termeszetes, hogy 
az enosz-midiai hatârvonal megâllapitâsa utân a mâr 
èvtizedek ôta fennhatôsâgunk alâ tartozô kis szigetet 
jogosan birtokunkba vehettük, amit a magyar kormâny 
nevében ^1913. évi mâjus hô 12-én Krassoszôrény vâr- 
megye fôispânja Dr, Medve Zoltân, végre is hajtott.
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Hogy miképen, arra a kérdésre Ôméltôsâga a 
kôvetkezô levéllel volt kegyes felelni :

Ad.a-K.aleh szigetének a magyar kSzigazgatâs kere- 
tébe vonâsa.

1913. évi majus h<5 12-én kiszâllottam a 
szigetre, hogy a m. k. belügyminiszter rendelete 
értelm'ében a es. és k. kôzôs külügyminiszterrel 
és a m. k. miniszterelnôkkel tôrtént megâliapodâs 
folytân a szigetet, mely addig Tôrôkorszâghoz 
tartozott — de a monarchia âltal 1879. ôta meg- 
szâllva volt, —  a magyar kôzigazgatâs keretébe 
vonjam

Kiséretemben voltak : Issekutz Aurél, Krassô- 
Szôrény vârmegye alispânja ; Podhradszky Andor, 
orsovai jârâsi fôszolgabirô ; Kardhordo Kâroly, 
Krassô-Szôrény vm tb, fôjegyzô, fôispâni titkâr ; 
Brandstâtter Jôzsef, fôispâni irodatiszt ; valamint 
Hosszu Jusztin 43. sz. gy.-ezredbeli es. és k. fô- 
hadnagy, a szigetet megszâllva tartô kiilômtmény 
paranesnoka es 4 m. kir. csendôr

A hadi kulônîtmény esolnakjân hadilobogô 
alatt keitünk ât a Dunân.

A szigetre érkezve felke restem a velem voltak 
kiséretében a sziget kormânyzôjât — müdir — 
Cheriff Eddyn beyt. Hivatalos helyiségében foga- 
dott. Kugler hiteles tôrôk tolm âcs kozvetîtette a 
târgyalâst.

Kozoltem a kormânyzôval a m. kir. kormâny 
rendelkezéseit, melyek szerint utasîtâsom van, 
hogy a szigetet magyar kôzigazgatâs alâ vonjam, 
s hogy ennek foiyiân az ottani kôzigazgatâsi 
teendok ellâtâsâval az orsovai fôszolgabirôt bizom 
meg, s hogy a kôzbiztonsàgi szolgâlatot ezentul 
a m. kir. eseiîdôrség fogja ellâtni, s hogy két 
csendôr a mai naptôl a szigeten marad. Egouttai 
felkértem a kormanyzôt, hogy hivatalos miikôdést 
a jôvôben ne fejtsen ki.

10:



A kormânyzô kijelentette, hogy az elmon- 
dottakaf tudomasul veszi, a ï  eljarâs ellen tilta- 
kozik, de ellenszegiilni a magyar âllamnak nem 
akar, de nem is tudna; az eljarâsrôt felveendô 
jegyzôkônyvet alâ nem îrja, je len tést tesz kor- 
manyanak, kiméletet és méltanyossagot kér a 
lakossâg részére.

Ezutân felkértem a vârmegye alîspin jât, hogy

vegye szeretetteljes gor.dozâsàba a sziget lakos- 
sagat. az orsovai fôszolgabirôt pedig utasîtottam, 
hogy intézze a tovâbbi rendelkezésekig a kôz- 
igazgatâsi teendôket, feltétlenül respektalva a 
lakossâg szerzett jogait, kivâitsâgait és tisztelve 
valiasi és nemzeli szokâsait

Az alispân és a fôszolgabirô m egfeM ô ki- 
jelenteseï utan az efjârâst befejezve tâvoztunk.
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A jegyzôkônyvet kellô aiakban kiâllitva, s alâ- 
îrva az egész hivatalos eljârâs véget ért.

A sziget lakossâgânak feltünt kintlétünk ; 
nem tudtâk, mi tôrténik, de sejtették. hogy jôvô 
sorsuk dô! el. Eleinte igen barâtsâgosak voltak 
irântunk, az eljârâs befeiezte utân azonban fel- 
tünô hüvôsség, hogy ne mondjam ellen^éges 
hangulat volt érezhetô.

Mondhatom, hogy az egész ténykedés aiatt 
külônôs meghatottsâg vett erôt rajtam. Erezlem, 
hogy tôrténelmi piltanatok ezek, mikor szeretetl 
hazim  területét, habâr csak csekély mértékben, 
de mégis nôveltem. s a magyar aliam alattvaloi- 
nak szainât 637 lélekkel szaporitottam.

Kôlcse, 1913. november 3.
Dr. Medve Zoltrin

és k. kamards, Krassâ Sidrény vm. fôispdnja

V ajjon melyik szebb foglalas : a balkâni âllamoké, 
szizezem yi vér, milliônyi pénzâldozatial, vagy az iiy 
békés foglalas? Ha minden âllam azt foglalnâ el. ami 
tényleg megérett az elfoglalàsra. penge nelyeît mindig 
jegyzôkônyvet keliene csak elôhûzni. A békemozgalom 
htvei lelkesedhetnek : lerületfoglalâsnâl fanatikus gyü- 
lôlet, ôlnivâgyâs helyett meghatottsâg I

Ada-Kaleh (Ü j-O rsova) hârom orszâg — Magyar- 
orszâg, România és Szerbia — hatârân fekszik az 
Aidunân Orsovâtôl kissé keletre. 1750 m hosszûsâgu,
4 —500 méter szélességü. Kôrülbelül 500 fônyi tôrôk 
lakossiga dgy a magyar kormâny, mint Torôkorszig 
részérôl sok kedvezmenyben részesült: addt nem fizet- 
tek, nem katonâskodtak Tôrôkorszâgbôl behozott ârdi- 
kat vâmmentesen adhattâk el az orsovai piacon. Fôbb 
kereskedelmi cikkeik a cukor, kâvé, dohâny, rôzsaolaj, 
szôlô, kôrte és apr<5 csecse-becsék. Igen sokan élnek 
révészkedésbôl is, akik a kivâncsi idegeneket szâllitjâk 
ât Orsovârôl Ada-Kalchra, ahol ugyan a tôrôk mecse- 
ten. a bazâron és az érdekes viseletû tôrôk nôkôn



kivül nem sok lâtvânyosssg van.
Ada-Kaleh tôldrajzi tekvcsénél fogva kicsinysége 

melletc is najjyjelentôségü. Mint mâr emlîtettem, hârom j 
orszig  hatâran fekvô kis sziget a Duna kôzepében.
A magyar és s/erb partokon hegyek emelkednek, s 
csak a sziklâkba vâgott szûk ut vezet a magyar parton 
Româniâba. E szûk kapunak legalkalmasabb védôhelye 
i  sziget, amelynek mcgerositésével elzârhatô az orszigba 
vezetô ût lîgy a szarazfôldi, mint a dunai részeken, 
mig a szigetnek idegen birtokban léte âllandô vesze- 
delme volna a kôzlekedésnek és a vasûti forgalomnak.

Az eur6pai ôskori emberrôl.
Irta : dr. Hillebrand Jenô.

Az ôsem berrôl valô ismereteink az utolsô évtized- 
ben rohamosan gyarapodtak. Az Eurôpaszerte félszâzad 
ôta folyô rendszeres, ôsem ber utân valô kutatâsok s 
külônôsen a barlangkutatâsok, amelyek a legutolsô év~ 
tizedben hazânkban is szép eredménnyel jârtak, minden 
évben ujabb s ujabb leletekkel gazdagiljâk erre vonat- 
kozô ismereteinket. Ma mâr elég tôkéletes képet alkot- 
hatunk magunknak arrôl, hogy a geolôgiai negyed- 
korban, a diiuviumban milyen kôrülmények kôzt élhetett 
Eurôpâban a mai em bem ek az ose s hogy milyen 
tipusüak lehettek az akkori emberek. Tudjuk, hogy a 
harmadkornak tropikus1) klim âjâta diiuviumban, leg- 
alâbb is hâromszor, olyan klinsa vâltotta fel, amely 
Eurôpânak a képét teljesen m egvîltoztatta. A glecserek, 
amelyek addig csak a niagasabb hegyeknek csücsaira ’ 
szoritkoztak, a hidegebb es nedvesebb klima folytân 
a hegyeknek tôveit s az azokon tülesô területeket is 
dârasztjâk Kôzép- és t'Jyugateurôpânak nagy részére 
vaslag jégïepel borul, iflaga ;ilâ temetve olyan nôvény- 
vilâgot, amely manapsâg csak Eurôpa legdéhbb pontjain 
tnlâlja meg létfeltételeit. Ezen nagy jégtôm egek fagyos

')  A liarmadkor vége felé mâr csak m cdilcrrân klima volt.
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leheJetükkel a jégm entes területeknek (Franciaorszâg, 
Spanyolorszâg, Magyarorszâg) e'ehajlat viszonyait is 
lenyegesen megvâltoztaltâk. Az erdôk s velük az erdei 
âllaïok, ugymint a szarvas, vaddisznô stb. Europânak 
legdélibb pontjaira szorittatnak vissza. Az erdô helyêt 
a mai szibériai tundrâhoz hasonlé terûletek foglaljâk 
el, ahol nagy tômegekben tanyâzik a rénszarvas, jeges- 
roka, lemtnmg s még sok mâs sarkvidéki âllat. Leg- 
alabb harom ilyen jégkorszakot kell Eurâpâban fel- 
tételezniink a diluviumnak folyamân ; ezeket aztan uibôi 
sieppés, majd erdei korszakok vâltjâk fel. Ezen tôbbszor 

, visszatérô jégkorezakoknak okât a fôldôn kivül lévô 
kozmikus tényezôkben lehet keresnünk s miridenesetre 
nagy hatâssal voltak a diluviâlis kor emberére. A tro- 
pikus klimâhoz, buja nôvényzethez szokott harmadkori 
s a régi diluvium embere m ost mâr nem talâlja meg 
tôbbé kônnyüszerrel létfeltételeit; a létért valô kfizdelem 
csak most indul meg igazân. Az ember kénytelen a 
tüz gerjesztésének kûlônbôzô môdjait kieszelni, hogy 
a hideg etlen âllanddan védekezhessék. Kénytelen 
tovâbba ruhâzkodâs és tâplâlkozis céljâbôl a m gyobb 
vadat is üldôzôbe venni. Mindezeknek a szükségletek- 
nek kielégitésével kapcsolatban az emberi agyvelônek 
rohamosan kellett fejlôdnie. A jégkorszakoknak mâs- 
szôval nagy szerepiik lehetett abban a fejlôdési folya- 
matban, amely a kezdetleges Homo primigeniusbol 
igazi Homo sapienst formait, A magasabb szellemi 
miikôdésekhez alkalmazkodni nem tudo alsôbbrangu 
emberfajoknak iheidelbergi ember, neanderlhali em ber1) 
el kellett pusztuliiiok, s helyôket csakhamar elfoglaljâk 
a magasabb tipusiî Cro-M agnoni, Qrimaldi fajtâk, 
amelyektôl a ma élô emberek ieszàrmazfak.

Ezen fajhoz tartozô csontvâzakat cddi^ a kovetkero leldbelyek 
szoI(fâltat<ak : Ncanderthal (ez a/, elsô ilyen lelet 1856 bol), lo v a b b i; 
Krapinat Sipka, Spr, La Nanlette, Chapelle aux Saints, La Quina, 
La rerrassie, Le Moustier, Oibraitdr Ez az utynevezeM Homo 
pnnugenius menlehetos alaesony, valoszinûleK hajlitott têrddel 
jâro, eleg nagy fcju és  n agy  agyvelejû ember volt ; a/ ag yv e li szerkezete 
azonban «okkat kezdetlegesebb lenetetl inég a mai vadouélô uépeké- 

_ J1cm s1jAUcshcs nclktili. erosen eldrenyulo Allkapcsa hatalmas fogazatot



Eurôpâban ma mâr tôbb szâzra tehetô azon lelô- 
helyeknek a szâma, ahol külonbôzô tipusu diluviâlis 
embereknek csontmaradvânyait, illetôleg kôszerszamait 
meg’talaltâtc, Mindezen leletek azt bizonyitjâk, hogy a 
diluvium embere még csak kôbôl és csontbôl (esetleg 
fabol is) készitette fegyvereit és szjerszâmait, amely 
utôbbiakat legnagyobbreszt az âllati bôr feldolgozâsânal 
hasznilta fel. Sem âllattenyésztéshez, sem fôtdmivelés- 
hez, vagy agyagedénykészitéshez nem értett még, s 
életét âlfandô vândorlâsban tôltôtte el. Csak elvétve 
talâlkozunk a helyhezkôtôtt életet élô néptôrzseknek a 
nyomaival. (Délfranciaorszâg). Az itten uralkodô enyhe 
éghajlat s a vele jâro vadboség megkimélte az embert 
attdl, hogy egi-sz energiâjât a t-iplâlékszerzesben me- 
ritse ki. Ezek a kôrülmények lehetôvé tették a müvészi 
képességnek a kifejlfidését is, a melynek nyomait, 
külônôsen a barlangi falak âllatfestménveinek forma- 

jâban talâljuk meg. M esterséges lakâsuk rendkivül kezdet- 
leges lehetett. Lakâsul âltalaban a barlangok szolçâltak. 
Külônôsen âll ez a szorosabb értelemben vett jegkor- 
szakok idejére. A kdipar formâk a diluvium folyamân 
folytonos âtalakulâst mutatnak, de egyidejüleg egész 
Eurôpâban hasonlô formâk uralkodtak. M âsszôvalaz 
egyforma ipartypusokb^l bizonyos meghatârozott idôre 
kôvefkeztethetünk, ami az emberi csontleleteknek kor- 
meghatârozâsa szempontjâbôl rendkivül fontos. *) Az 
ujabban kifejlôdôtt iparformâknak gyors elterjedését az 
embertoraseknek âllando vândorlâsa tetle elsôsorban

viselt. Homloka s az egësz fej najgycm lapos volt : horalokânak szem- 
feletti rêszén ereszszerü csontlécei voltak, melyek a tôbbï_ emlitett 
sajâtsâgaival egyült az egész embernek vad kinézést kôksdnôztek. 
Do mar igazi ember v o lt; azt bizonyitja, hogy mâr tudott tüzet 
csinâlni s hogy halottait eltemette Ugynevezett chellei és mouseri 
tipusu kôeszkoiôket készitett. Müvészeinez mëg nem érte tt

A meçfelelÔ lelôhçlyeken ialatt kôipar formâk alapiàn a k ô z é p s ô  
és feiso diluviumot a kovetkezô korszakokra osztjâk tel alulr6l fel* 
felé haladva chellei. acheuli, mousteri, aurignad, so!utrei és mag- 
daleni korszakra.
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lehetôvé, amely vândorlâst a folytonos klimaîngadozâ- 
sok még intenzivebbé tettek. A régi diluviumban a még 
nagyon kezdetleges tipusu heidelbergi ember és a 
njanderthali em ber lakta Eurôpàt. A legrégibb eddig 
ismert em ber a heidelbergi, amely a vele együtt talâlt 
âllatokbol Jôsrinôceros stb.) itélve, a diluvium leg- 
elejérôl valo. Egyetlen csontmaradvânya a Heidelberg 
metlett talâlt âllkapocs. Ez a legkezdettegesebb eddig 
ismert emberi â llk a p o cs ;1) az âMcsucsnak m ég semmi 
nyoma sincs Mindkét faj kihal a régibb diluviumnak 
folyamân Ezekhez sok tekintetben hasonlô ernbertôr- 
zsekbôl Euro pin  kivüli fôldrészeken kifejlôdhettek a 
magasabb tipusu, rendkivül hosszüfejii Aurignac,'2) Cro- 
Magnon *) es a néger formaju Qrimaldi-rassz. Ezek az 
emberfajtâk az ujabb diluviumban elârasztjâk Eurôpât, 
tôkéletesebb technikât, ûj ipartipusokat, tovàbbâ müvé- 
szeti alkotâsokra valô képességet hozva magukkal ezek- 
bol az_ eddigelé ismeretlen vidékekrôl, s amely néptôr- 
zsekbôl a ma élô emberfajtâknak legnagyobb része 
teszâtm aztathatô.

A balkâni hâborû 19)2—1913.
1012 oktôher Szerbia val és Gôrôgorszag-i v u .  okiooer ga) w  e)f0glalâsa

8. Monténégro hadüze- 17. A Porta hadüzenete
nete. 12. Bjelopolje elfogla- Bulgâriânak és Szerbiânak
lâsa 14. Tuzi kapitulâcioja. 18. A gôrôg kormâny kad-
15, A tôrôk kormâny meg- uzenete. 19. A bulgârok el-
szakîtja a diplomâciai foglaljâk Musztafa Posât.
tàrgyalàsokat Bulgâriâval. 22. A gôrôg hajôhad elfog-

')  HasonlÔ tipusu a legujabban felfederett piltdowni âllkapocs is.
*) Ez az emberfaj, rnelynek legfontosabb képviseloje Combe- 

Capelle-bôl valo, nagyon hasonlitott a mai ausztraUaîaklioz
s) Ennek az emberfajnak képviselôi Eurôpinak sok leldhelyérôl 

ismeretesek (Cro Magnon, Menton, Predmost stb.) Mar nagyon kôzel 
il lt  a mai eurôpai em ber tipusihoz. Fôbb sa jits ig a i : igen magas 
termet és hosszû keskeny koponya. Mâr jôl fejlett ilTcsücsa volt.



lalja Lemnost. 23. A szer- 
bek elfoglaljâk Sjenicât és 
Novipasart. 24. Kirk-Ki- 
lissze elfoglalâsa (bulg.) 
24 Kumanovdi csata (szer- 
bek gyôznek). 26. Üszküb 
elfoglalâsa 27. A bulgârok 
Lukt-Bnbdnâl. 28. A szer- 
bek Mitrovicâban. 28. A 
bulgârok Bunârhisszârban.
29. A szerbek Kôpriliben. 
29 —3 1. A lüleburgaszi 
csata (A tôrôkôk vcresége.) 
31. A montenegrôiak Ipek- 
ben 31. A gôrôgôk Samot- 
raki, Imbros és Thasosban.

1912. november

1. A bulgârok Dimotikâ- 
ban. 2. A szerbek Prizrtn- 
ben. 3. A gôrôgôk Preve- 
zâban. 6. A gôrôgôk âtlépik 
a Vardart. 6, A bulgârok 
Csataldzsa fe lé !  A gôrô- 
gôk Tenedosban. 8. Szalo- 
niki kapitulâciéja. 8. A szer
bek Prilepben. 9. A mon
ter) egroiak Diakovicdbati.
10. Kara-Tepé, Papas-Tepé 
erôdôk (Drinâpoly kôrül) 
a bulgârok kezében. 11. A 
bulgârok Strumicâban és 
Demir Hisszdrban, 16. A 
Montenegrôiak Médudbari.
17. Ülkôzet Csataldzsânàl.
17. A gôrôgok Ikdriâban.

18 Monasztir kapUuiàciâja.
19. A szerbek és mont. 
Alessiôban. 21. A gôrôgôk 
Mytilénében, 22. A bulgârok 
Dedeagacsban. 23. A szer
bek Ohridâban. 25. A gdrô- 
gôk Chiosban. 29. A szer
bek Duruzzôban. (Dibra )

1912. december

3. Fegyverszünet Szer- 
biâval, Montenegrôval és 
Bulgâtiâval. A gôrôgôk 
tovabb harcolnak. 13. A 
béhedelegdtusok London- 
ban. (A gôrôgôk is.) 16.
A béketdrgyaUsok kezdete 
Londonban.

1913. januâr
23. Az üjtôrôkôk meg- 

buktatjâk az engedékeny 
Kiamil nagyyezért. (Nazim 
pasa méggyilkolâsa.) Mah- 
mud Szefket az ûj nagyve- 
zér. 29. A békttârgyatâsok 
megszakitdsa.

.1913. februâr

3. A harc megkezdôdik 
Drinâpoly bnmbâzâsdval.
8. A szerbek és monteneg
rôiak Szkntarindl elônyo- 
mulnak.

1913. mârcius

6. fanina kapituldciôja.

0
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18, Gyôrny gôrôg kirâly 
meggyilkolàsa Szaloniki- 
ben. 26. A bulgârok elfog- 
laljâk Csataldzsa vârosat 
26, Drinâpoly eleste. (Sükri 
pasa.)

1913. aprilis

(ele je .) A montenegrôiak 
elfoglaltâk a Tarabos he- 
gyet 4, Nemzetkôzi hajô- 
haci Antivari elôtt, 14 A 
szetbek elvonulâsa Szku- 
tari alôl. 15. A szentpé- 
tervâri konferenciân Bul- 
gâria âtengedi Szilisztriât 
a românoknak 17— 19, 
Fegyverszünet Bulgâria és 
Tôrôkorszig kôzt. (Szerbia, 
Oôrôg nem.) 23. Szkutari 
kapitulâciôja (Esszad pasa 
elvonul.)

1913. mâjus

5, Nikita lemond Szku- 
tarirôt. 14. A monteneg
rôiak kiüritik Szkutarit, me
lyet nemzetkôzi csapatok 
szâlluak meg. 15. A rnd- 
sodik londnni békekonferen- 
cia. 24. A bulg.és gôrôgok 
semleges zônât hiiznak, 
hogy az ôsszeütkôzéseknek 
elejét vegyék 25. A szerb 
kormâny az eredeti osztoz- 
kodâsi szerzôdés revizîôjât 
kivânja. 30. A nagyhatat- 
mak nyomâsâra elozetes

béke Tôrôkorszâg és a 
szovetségesek kôzt: 1. T ô 
rôkorszâg âtengedi az 
Enos-Midia vonalat és Kré- 
tât. 2. Albânia, az F.gei 
szigetek és Athosz félszi- 
get ügyét a nagyhatalmak 
rendezik,

1913. ji'nius 
1. Qesov és Pasics ta- 

nâcskozâsa Caribrodban. 
8. Gesov lemondâsa. 9. A 
londoni béketanâcskozâs 
utolsô ülése, fNincs meg- 
egyezés a hôdolt terület 
lakosainak jogairôl.) 9. A 
roman kamarâk elfogadjâk 
a szentpétervâri egyez- 
ményt. 10 A câr tâvirata 
Péterhez és Ferdinândhoz 
békés megegyezés végett.
11. Mahmud Sevket (Szef- 
k et?) megyilkolâsa. Szaid 
Halim nagyvezér. 12. Szer
bia a bulgâr haderônek le- 
szâllitâsât kivânja az uj 
hatâron. 14. Danev minisz- 
terelnôk lett. 21. Bulgâria 
az elfoglalt területekre 
kondominiumot ajânl. 22 — 
23 Pasics lemond, de ujbol 
miniszterelnôk. 25. A bul
gârok elsô tâmadâsa a 
szerb hadâllâsok ellen. 28. 
Ghika român külügymi- 
nisztei k.jelentr. hogy szerb- 
bulgâr hâboru esetéu Ro*



mânia fenntartja cselekvési 
szabadsâgâl. 29 —30. A 
bulgâr—szerb—gôrôg ellen- 
ségeskedések megkezdése az 
Isztip—Doiran-tô; Sztruma 
folyo— Kavala vonalon.

1913. julius

1. A bulgâr ôrség Iefegy- 
verzése Szalonikiben. 2. A 
bulgâr kormâny a szerbe- 
ket teszi felelôssé a harco- 
kért. 3. A szerbek gyôzel- 
mei a Bregalnica es Zte- 
tovszka foly<5k mellett. 3, 
Romdnia mozgôsitâsa. 5. 
A gôrôgôk gyôznek Kil- 
kieznél, Doiran tônâl. Hadi 
âllapot hadiizenet neîkûl. 
6 Harcok Kocsâna és Kri- 
volâc kôzt. 8. A szerbek 
gyôzelme Isztipnél. 9. A 
Porta az Enos-Midia vonal 
kiüresitését kivânja a bul- 
gâroktô! 10. Romdnia had- 
üzenete Bulgâridnak. 11. 
Szilisztria megszâllâsa. 12. 
Porta is megkezdi az ellen- 
ségeskedést. Az orosz kôz- 
benjârâst Athénben és 
Belgrâdban visszautasîtiâk! 
15. A gôrôgôk elfoglaljâk 
Dramat, a tôrôkôk Rodos- 
tôt, a românok Vârnât. 16. 
Venizelosz és Pasicstalâl- 
kozâsa. — Ferdinand ké- 
relme Kârolyhoz. 17. A ro
man kirâly a Turtukâj,

Dobrics, Balcsics vonalat 
kéri és csak a tôbbi szôvet- 
ségessel együtt kôt békét.
18. Danevbukâsa, Radosz- 
lavov miniszterelnôk. 13. A 
bulgâr kormâny hajlandô 
Nisbe békekôveteket kül- 
deni. 20. A porta kijelenti, 
hogy szüksége van Drinâ- 
polyra és a M arica vonalra. 
22. A tôrôk hadsereg meg- 
szâllja D rinâpolytés Kirk- 
kilisszét. 23. A bulgârok 
elfogadjâk Romania kivàn- 
sâgait. 24. A londoni nagy- 
kôvetek a Portâtôl az 
Enos-Midia vonalat kôve- 
teiik. 24. A roman kirâly 
f egyverszünetet ajânt a szer- 
beknek és gôrôgôknek. 25. 
Ezek nem fogadjâk el. A 
gôrôgôk megszâlljâk De- 
aeagacsot. 27. A gôrôgôk

Sôzelme a Sztruma mel- 
1  A nagyhatalmak uj- 
b6! figyelmeztetik a Portât.

30. A bukaresti biketârgya- 
lâsok kezdete. E lnôk: Ma- 
joreszcu. Ôtnapi fegyver
szünet,

1913. augusztus

10. A bukaresti béke ald- 
irdsa. A Porta nem enged, 
azért Bulgària kôzvetlen 
târgyalâsokba bocsâtkozik 
vele.

i n j



1913. szeptember

18. A hatârkérdést vée- 
legesen rendezték : A halar 
a Marica torkolatânâl kez- 
dôdik és a Reznaja tor- 
kolatinâl, Iniadâtôl N vég- 
zôdik. Dimotika, Drindpoly 
és Kirkkilissze tôrôk, Marko, 
Tim ovo, Musztafapasa, Or- 
takôj bulgâr kézen marad- 
nak. A nemzetiségek kér- 
désében elvi megegyezés 
jô tt létre. 29. A fenli bol- 
gâr-tôrôk béke ratifikâlàsa.

1913. oktôber

A szerb fenhatôsâg alâ 
került albânok lâzadâsa ; 
el foglaljâk Dibrdt, fenye- 
getik Prizrent és Al orras z- 
tirt. A-szerbek leverik és

itlépnek a független Al- 
bania területere, de az 
Osztrâk-Magyar-Monarchia 
ultimâtumàra visszavonjik 
onnan csapataikat.

1913. oktôber

Qdrôg-tôrok béketârgya- 
lâsok Athénben. (Egei szi- 
getek: mégeredménytelen.)

1913. november.

. Az Osztrâk Magyar-Mo- 
narchia és Olaszorszâg 
felszôlitjâk G ôrôgorszigot 
Dél-Albânia kiùritésére. *)

Dr. Szende Gyula.

*) A balkân illam ok üi h a tin i-  
râl ksiôn ciklrUnk *z61. Surk.

A Balkân félsziget uj kôzgazdasâgi 
helyzete és viszonyai.

Irta : N  émet h JÔzsef
ruiniszteri osztilytanàcsos, 

a fôldmivelésüçyi miniszter bcfgrâdi és konst&ntinâpolyi 
izaktudôsitoja.

À balkâni hâboru folytan jelentékenyen meçvâlto- 
zott politikai és fôldrajzi helyzet alapjân vârhato kôz
gazdasâgi fejleményeket, az altalânossâgok teljes mellô- 
zésével és inkâbb konkrét gyakorlati megnyilvânulâsaik- 
ban kivânjuk vâzolni.



A  londoni nagykôveti reuniô megâllapodâsai, 
tovâbbâ a bukaresti es a konstantinâpolyi béke liatâ- 
rozmânyai a Balkân térképét gyôkeresen megvâltoztat- 
tik . Az egyes teriiletek, aszerint arnint az egyes âllamok- 
hoz csatoltattak, lényegesen mas kôzgazdasâgi külsô 
kôriilmények kôzé jutottak és helyzetük Magyarorszâg, 
valamint az egész kettôs monarchia termelése és kül- 
forgalma szempontjâbôl jelentékenyen megvâltozott. 
Nemcsak azt értjük ez alatt, hogy a volt eurôpai Tôrôk- 
orszâgnak fôldarabolt területei o t külônbôzô vâmpoliti- 
kaî rendszerü âllam területébe kebeleztettek, hanem 
azt is, hogy teljesen mas viszonyok kôzé jutottak a 
kôzgazdasâgi élettet kapcsolatos torvénvek és szabâlyok, 
valamint a kôzgazdasâgi élet fejlesztesére hatô érôk 
szempontjâbôl. Mind e vâltozàsokat sorra vesszük az 
egyes, a balkâni osztozkodâsban részt vett âilamok 
szerint s az igy csoportosîtott adatokbôl nem lesz nehéz 
a Balkân uj kôzgazdasâgi képét megkonstruâlni. Ter- 
mészetesen a kôzgazdânak is szâmolnia kell azzal a 
sajnos kôriilménynyel, hogy a balkâni elhelyezkedés 
m ég mindig nem tekinthetô véglegesnek és hogy 
Tôrôkorszâg—Gôrôgorszâg, Bulgària— Oôrôgorszâg, Bul- 
gâria—Szerbia, Szerbia—Albânia kôzôtt a viszony bensô 
ôszinteséggel békésnek és a teljes nyugalmat biztositd- 
nak nem tekinthetô. M ég egeszen nyilt kérdëse az 
eurôpai békének az, hogy a nagyhatalmak milyen 
môdon biztositsâk a békét és nyuçodt fejlôdést a 
Balkânon. És nincs kizârva, hogy aranylag rôvid idô 
alatt az itt kôzôlt adatok egyike vagy mâsika modôsu- 
lâst fog szenvedni,

Ezek elôrebocsâtâsâval a Balkânon beâllott kôz
gazdasâgi vâltozâsokat a kôvetkezôkben konstruâlhat- 
juk meg

A hâborus mozgalom a kôvetkezô területekre ler- 
jedt ki :

Tôrôkorszâg . . . 169.000 □  km., 6  milliô.
Területe Lakossiga kerekeit

Bulgària 96.245 » 4 5  »



Terület* Lakossiga kereken

. 22.000 □  km. 1 5  millio.
126.000 » 5 5  •
91.000 * 4

. 104.000 » 3 8
. 20.000 * 0 6  »

141.000 > 7 5  »
. 20.000 » 0.8 »

Szerbia . . . . . .  48.300 » 2'8 »
Gôrôgorszâg . . . 63.211 » 2 -7 «
Monténégro . . . .  g 000 » 250.000.
R o m â n ia ...................  131.353 » 7 1  milliô.

Az osztozls eredménye, ideértve a londoni nagy- 
kôveti reunid âltal létesïtett ônâllô Albâniât is, a kôvet- 
kezô:

Tôrôkorszâg .
* Bulgâria . ■.

Szerbia . . .
Gôrôgorszâg 
Monténégro .
România . .
Albânia . . .

A kôzôlt szâmadatok kerekszâmok és bar Je lk i- 
ism eretes becslés eredményei, csak megkôzelitôknek 
tekintendôk.A volt europai Tôrôkorszâgterületén nagyon 
ingatag alapokon nyugodott a népszâmlâlâs és a terület- 
megéllapîtâs ; részletesen felmérve nincs m ég egyik 
Balkân âllam sem. A hivatalos hitelességü adatokra 
azonban még hosszu ideig kell vim unk.

Eurôpai Tôrôkorszàg a hâboru u tin  kis területre 
zsugorodott, amely a termelés szempontjâbôl csak akkor 
tehet szâmot, ha olyan intenziv müvelés alâ kerül, mint 
Belgium. A forgatom és fogyasztâs szempontjâbdl azon- 
ban még mindig elçggé jelentékeny marad azon kôrül- 
meny folytân. hogy e kis területre esik a millids lakos- 
sâgu fôvâros : Konstantinâpoly és a nemzetkôzi forga- 
lomnak két olyan fontostényezôje,m int a konstantinapolyi 
kikôtô, tovâbbâ a Boszporusz és a Dardanellâk.

Konstantinâpolyt a fôldrajzilag Thrâciânak és M ace- 
dôniânak nevezelt vidék élelmezte és e vidékek terme- 
lésére tâmaszkodott a konstantinâpolyt üzleti életnek 
jelentékeny része is. Részint a hàboru pusztitâsai, részint 
pedig a nevezett vidékek mâs orszigokhoz valô « a to -  
fisa  folytân Konstantinâpoly megszünt olyan kizirôlagos



gôcpontja lenni a volt eurôpai Tôrôkorszâgtdt elvett 
vidékek kôzgazdasâgi életének. Azok a nehézségek, 
amelyek mâr a hâboru elôtt is mulatkoztak az arânylag 
primitiv term elés folytân Konstantinâpoly kôzélelmeze- 
sében, a jôvôre nézve m ég sûlyosodni fognak s ez a 
kôriilmény a mi üzleti vilâgunknak szoros figyelmét 
érdemli. A nagy, legatâbb is nüszezer Iiâztartâsra tehetô 
eurôpai koldnia eddig is nagyon drâgân élt Konstanti- 
nâpolyban és a fejleitebh igenyü hâztartâsokban szük- 
séges cikkeket eddig is nagyon tâvolrôl és drâgân 
szerezte be. A magyarorszàgi piac e nyereséges szàllî- 
tâsban csak kevéssé vett részt és a konstantinâpolyi 
piacon csak a magyar vai vâlt keresetté és jdl fizetetté, 
mig az egyéb élelmi és élvezeti dkkekben semmi élet- 
je !t  sem adott magârdl. Pedig az ôsszes fejlettebb ter- 
melésü orszâgok kôzüt Magyarorszâg ju that a leg- 
olcsobban és leggyorsabban a. konstantinâpolyi piacra. 
Bar kétségtelen, hogy a beâllott nagy területcsonkulâs 
folytân a konstantinapolyi eurôpai kolônia is megkeves- 
bedik és sok hâztartâs, melynek fe je  eddig Konstanti- 
nâpolyban intézte üzletét, kénytelen lesz az uj viszo
nyok kôzôtt tieki megfelelôbb lakdhelyet vâlasztani, mind- 
azonâltal a konstantinâpolyi kôzélelmezés még mindig 
elég hâlâs tere marad a magyarorszàgi vâllalkozâsnak.

A volt eurôpai Tôrôkorszâgnak Konstantinâpolyon 
kivül csak egy nagyobb vârosa maradt meg, Drinâpoly ; 
két nevesebb, bâr forgalmilag alârendelt jelentoségü 
kikôtôje : Qallipoli és a Dardanellâk. A Fekete tengeren 
Tôrôkorszâg birtokos pozicidja megszünt, de a Bosz- 
porusz^ és a Dardanellâk birtoklâsa folytân most is 
dominâld helyzetben maradt.

Bulgària Maceddniâbdt a B regain ica folyd viz- 
vâlasztôja, a Sztnim ica és a M e?ia folydk kôzé esô 
részt kapta, Tlirâciâbô! pedig a M arica folyôig terjedô 
vidéket és egy, a régi hatârat kibôvitô csikot a Fekete 
tengerig. Területi nyeresége, a Româniânak régi hatâ- 
raibdt âlengedett vidék leszâmitâsâval kereken 30.000 
négyszôgkilométert tesz. E területen csak hét, jelenté-



kenyebb vâroska van : Dzsumàja, Stnimîca, Melnik, 
Nevrokop, Xanthi, Oümüldzsina, Dedeagacs, mely 
utôbbi jô  fekyésii kikôtô vâros is Tekiniettel arra, 
hogy^ e kikôtôt az orszig  belsejével vasutvonal és a 
szabâlyozâs utjàn hajôzhatôvâ teheto Marica folyô kôti 
ôssze, kôzgazdasâgi jôvôje eléggé biztatô. Mint minden 
Aegei tengeri volt tôrôk kikôtô, a dedeagacsi is el van 
homokosodva és a hajdk a parttôl m eglehetôs tâvol- 
sâgra kénytelenek megâllanî. A bolgâr termények szalli- 
t â s a é s  âltalâban a nemzetkôzi forgalom szempontjâbôl 
igazj jelentôséget tehât csak akkor nyer, hogy ha a ki~ 
kôtôjének rendbehozâsâval és a Marica hajôzhatôvâ 
tételével kapcsolatos kulturmunkâk végrehajtatnak.

Jelentékeny és termékeny vôlgyu folyôja Bulgâria 
uj teriiletének a Sztruma, amely a termékeny Razlog 
(tôrôkôsen : M ehom ija) vidéket szelvén ât, a Tahinosz 
tôba ômlik. Mig Bulgâria arra szim itott, hogy Kavala 
és Szeresz vâros, az egész tengerparltal együtt az ôvé 
lesz, a bolgâr kormâny nagyon behatôan foglalkozott 
e folyô hajôzhatôvâ tetelével, a Tahinosz tô tengerbe 
folyâsânak kibôvitésével, vagyis azzal a tervvel, hogy 
e folyôt a bolgâr forgalomnak egyik fôtényezôjévé 
teszi és a Tahinosz tô tengerbe fulyâsânâl nagyobb 
empôriumot létesit. Miutân a Tahinosz tô, Kavala és 
az itteni aegei tengerpart gôrôg uralom alâ ju tott, 
e leryek kivitele a kôzel jôvôben legaiâbb is kétsegessé 
vâlt és a tovâbbi fejlem ényektôl van függôvé téve.

A legnagyobb nyereségéül kell tekintenünk Bulgâ- 
riânak a Xanthi vidéki hires dohânytermelést. Az ôsszes, 
kereken 2 0 —21 milliô kilogram m e becsült eurôpai 
tôrôkorszâgi dohânytcrmelésnek kôrülbelül egyharmada 
esik e vidétre és pedig a legfinomabb és legertékesebb 

'  '  a macedôniai dohâny-

itja eddig Kavala volt, 
melynek kikôtôjébôl a iegnagyobb niennyiségü dohâny 
szâllittatott szét a vilâg minden tâjâra. Ugy a termelési, 
mint a szâllitâsi viszonyokban némi zôkkenést fog okozni

terméke. E dohân



e kereskedelmi gôcpontnak bolgâr területre, valcszinüleg 
Dedeagacsb» v a l' ‘ '  ”  '  ■ » »■

Dzsumdja és Nev m r _______ ____________  ____#
bolgâr dohânyforgalmi gôcpcmt felé fog gravitâlni.

M eg kell m ég emlitenünk, hogy a szintén bolgâr 
területre esô Lagon kikôtô is szerepelt a dohâny-for- 
galomban, de kikôtôjének elhanyagoltsâga és a hàtsô 
területtel va!<5 hiânyos ôsszekôtletés* folytân, inkâbb 
csak a kôzvetlen kôrnyékre kiterjedô liatâssal. A bolgâr 
uralom alâ jutott területnek fontosabb és jôvôvet bircS 
terméke még a bor, melynek jellege Melnik vâros 
kôfnyékén a mâlagâéhoz hasonlô és kellô gondozâssal 
kétsegtelenül jo b b  jôvônek néz elébe. mint a tôrôk 
uralom alatt, ahol a borterm elônek haromszor kellett 
adôznia: elôszôr a fôldért, mâsodszor a szôlôért, harmad- 
szor a borért.

A Razlog nevü vidéken, külônôsen Nevrokop vâros 
kôrnyékén arânylag fejlett és bô kultura volt, fôleg 
nagy kukoricza- és gabona-term eléssel, sok és jo  
legelôvel.

Szerbia területi gyarapodâsa kereken 43.000 négy- 
szôgkilométert tesz. É területi gyarapodâsba esik az 
ugynevezett Szandzsâknak nagyobb fele része, az egész 
Ô-Szerbia és Macedôniânak egy része, Stip, Kocsàna, 
Radoviste jelentékeny empdriumokkal, a Bregalnica és 
Struma folyôk vizvâlasztôjâig, tovâbbâ a Vardâr mentén 
egészen Gyevgyeliig. E területi gyarapodâs kôzgazda- 
sâgilag is igen jelentékeny.

Üszküb — uj hivatalos nevén Szkoplye — eddig 
is egyik legfontosabb helyc volt a nyugati Balkân 
félszigetnek Term észetes dominàlo helyzetét a szerb 
kormâny külônféle politikai, kulturâlis és forgatmi 
intézkedésekkel még fejleszteni szândékozik. Egyik fô 
âllomâsa volt eddig is a Szalonikiba vezetô fôvonalnak 
s elâgazô helye a Mitroviczâba vezetô szâmyvonahiak. 
Az uj és gyors kivitelre szânt vasuti tervek szerint 
ôsszekôttetést kap Küsztendil felôl a bolgâr vonalakkal,

bolgâr területre



Mitroviczân ât az Adriai tengerparttal és délnyugat 
felé Monasztirral, ahovâ Oôrôgorszâg is be szândékszik 
kapcsolni iesszâliai vonalât. Elég nagy és termékeny 
medencének a kôzpontja és meglenetôs vâltozatos 
ierm elésnek a piaca

Ide esik a volt eurôpai Tôrôkorszâg dohdny-terme* 
lésének egyharmada, kereken 7 millid kilogramm. 
Nevezetes külônlegesség az ^m m -term elés, amely 
Szalonikiban keriilt értékesitésre és évenkint l.ôrülbelül 
200 000 kilogramm kôrül jl r t .  (Egy kilogramm opium- 
hoz kôriilbelül 22—23 oka mâk szükséges.) Kôprûlâ 
(uj hivatos nevén : Velesz) és Prilep ismert helyei az 
édes kômény- és ânizs-termelésnek, amely évenkint 
ôsszesen kôriilbelül 400 000 kilogrammot ad. Stip 
(tôrôkôsen : Isztib) és Kocsdna, valamint Szkoplye kôr- 
nyékén jelentékeny a rizs-termelés, bar sohasem elégi- 
tette ki a belsô szükségletet. A Bregalnicza vôlgyében 
jd a bor- és gyümôlcs-termelés, A népesség fô fog- 
lalkozâsa a kukoricza* és buza-termelés, mely utôbbibô! 
kemény és ptiha féleséget termelnek. Az egész vidék 
nagyon alkalmas az âllattenyésztésre, amely azonban 
csak a vôlgyek elmocsàrosodâsânak megszuntetése, tehât 
a folyôszabâlyozâs keresztül vitele, a takarmâny-terme- 
lés gyarapodâsa és az istâllô meghonosodâsa utân 
szâmithat jobb jôvôre.

Job b  erdôk fôleg a Szandzsâkban vannak, melyek 
kihasznâlâsât a kôzlekedés hilnya akadâlyozza.

Igen termékeny része még az uj szerb területnek 
a tetovâi, (Kalkandeleni) tovâbbâ a Metoja nevü siksâg 
(fele M ontenegrôé lett) és a monasztiri (bitolyij medence.

A müvelés az egész területnek alig tôbb mint 
egy-tized részére terjed ki, ami fôleg a vagyon- és 
személy-biztonsâg hiânyos voltinak, valamint a kedve- 
zôtlen munkls és bérleti viszonyoknak volt tulajdonit- 
hatô. A szerb kormâny alapos ren d ez ésa lâ  veite maris 
e viszonyokat és a nagyobbrészt bérlôkként munkâl- 
kodott parasztsâgot fôldtutajdonhoz akarja juttatni.

Ô-Szerbiânak és a Szandzsâknak Albâniaval szom- 
szédos terflletein a lakossâg igen sokat szenvedett az



albânok pusztitô betôréseitôl
N evezetesebb vârosi jellegü helyeket kapott Szerbia 

a kôvetkezôkben : Szkoplye (Uszküb), Kumanovo, Stip, 
Kocsâna, Radoviste, Velesz (Koprülü), Demirkapu, 
Gyevgyeli, Vodena, Monasztir (uj hivatalos nevén : 
Bitoiy), Prizrtn, Tetovo ( Halhandelen), Mitrovicza, 
Pristina, Vucsitrn. Ezek kôzül Szkoplye, Stip és Kocsana 
jelentékeny gabona- és illatforgatm i gocpontok. Tetovo 
almapiacarôl hires. A mezôgazdasâgi müvelés még e 
v irosok kôzelében is primitiv és csak az utak és vas- 
utak kiépitése, a folyôk szabâlyozâsa, a modem mezô- 
gazdasigi gépek és eszkôzôk elterjedése, az âllatâllo- 
m iny es a vetômag regenerâlâsa, illetve nemesebbel 
helyettesitése utân fog modem arânyokat ôlthetni.

Az ipar az uj szerb területen csak Szkoplye, Ko- 
csaaa  és Bitoiy vârosokban kezdett fej!6dni. Szkoplyé- 
ban van hirom  nagyobb vizimalom és egy gôzmalom. 
Nagyobb vizimalom létesült Batdovczén. Nagyobb tégia- 
égetôk mûkôdnek : Szkoplyiban és Bajanovczén. Ujabban 
alakitott iparvâllalatok : egy drotszog- és patkôgyâr 
(Szkoplye), 2 motorerôvel dolgozô asztalos-vâllalat 
(Szkoplye), kisebb rézedénygyâr (Szkoplye), egy sôr- 
gyâr, melynek jéggyâra is van. A szkoplyei villanyos 
vilâgitâsi telep berendezése elkezdôdôtt, de a vâros 
rossz pénzügyi viszonyai miatt megakadt. Emlitést érde- 
melnefe még : mint kézmûipar az opânka-készités, a 
fegyverkovâcssâg, ezüst filigrân- és nyélberako munka, 
tovâbbâ a tenszôvés Tetovôban, a rlzshântolâs Kocsâ- 
nâban, a szkoplyei bôrkészités, a kôtélverés Bujanov- 
czén, kisszappanfôzôk Szkoplyeban és Veleszben, flanel- 
és harisnyaszovés Veleszben, szaruipar Veleszben és Stip- 
ben. Bitoiy ban van eçy nagyobb gdzmalom, egy nagyobb 
és hat kisebb fonôgyar. A hâziipar, mely elébb szôvessei, 
kôtéssel, prémvasalâssal és filigrân munkâval foglalkozott, 
most a klôpli csipkekészitesre adta magât, melyet 
Pârisba is exportâlnak. Bitoiy (Monasztir) Maczedôniânak 
Szaloniki utan legjelentékenyebb vârosa, melynek kui-u- 
râlis és gazdasâgi nivoîât küfônôsen a dolgos és takaié* 
kos kucô-olâh lakosssag gyarapitja.



" A foganatositandô nâg^Tîïïtum iunkâk kozül a 
szerb kormâny mâr megkapta a tôrvényhozâsi felhatal- 
m azist tôbb utvonal rendbehozatalâra. tovâbbâ a Mrdare — 
Pristina, Raska—Mitrovicza, Raska-Bosnyâk hatirvonaiak 
nyomjelzésére. A Vardar folyd szabâlyozâsât mâr meg- 
inditotta az uj tôrôk kormâny és a szerb kormâny kétség- 
telenül folytatni fogja, mert e folyô 5zaîoniki ôbôlbe 
torkolvân, éppen olyan elsôrangu viziutja lehet az uj 
szerb területek termékeinek déllelé, mint Szerbia régi 
területén a Morava folyô ész.ak felé.

Monténégro uj hatârai elnyülnak a volt Szandzsâk 
területén egészen a Lim, majd az Ibar folyôig kelet 
felé és egy rôvid vonalon egészen a Drim folyôig déi- 
felé. Területi gyarapodâsa kereken 11,000 km. és Ipefc 
(Pety), tovâbbâ Gyakova (Qyakovica) meg Oosztivar 
vârosok kôrnyékével olyan termékeny medencékhez juf, 
aminôkkel elôbbi hatârai kozôtt nem rendelkezei'. 
A M ontenegrôhoz csatoft területek lakossâga a leg- 
nagyobbrészt albân

Gôrôgorszdg kapta Maceddniânak legértékesebb és 
gazdasâgilaga legfejlettebb területeit, bar a müvelés eze- 
ken sem terjedt tul a fiz szâzalékos területi arânyon. Az uj 
gôrôg szférâba esnek: Szaloniki, Szeresz, Drama, Kavala, 
Karaféria, Korica, A vret-Hisszar, Elasszona, Demir-Hiszâr 
eurdpaszerte ismert nevü vârosok. A Szaloniktôl nyu- 
gatra esô vidék, {az elôbbi szerfidzsei szandzsak), 
M acedoniânak mezôgazdasâgilag legfejlettebb része, 
ahol mâr a modem tejgazdasâg is meghonosodott 
(Elasszona és Lajisista). A Szaloniki-Monasztir <Bitoly) 
vasutyonal mentén fekvô Vodena, mely a gôrôg terület 
északi hatârân van, mint nagy rîzs és borterm elô hely 
szerepel a terménykereskedôknél. Ugyancsak a Vodena 
és Szaloniki kôze esô vidékre esnek Macedonia szôvô- 
ipari telepei is, (szâmszerint 6 és Karaferiâban 9  gyapot- 
fonô), vagyis ez alkotta a volt Eurôpai-Tôrôkorszâgnak 
a legfontosabb ipari vidékét. Magâban Szalonikiban 
nemcsak fejlett kereskedelem, de a Balkânon pâratlan 
fe jle ttség ü jp a r is van. Nagy ipari vâllalatokul emlithe- 
tünk : I gôzmalmot. 2  sôrgyârat, 1 posztôgyârat, 1 dpô-



eyârat, 1 cigaretlagyârat, egy vasuti gépmühelyt, 1 petro- 
leum tartâny telepet, 1 gâzmüvet, 1 villamos-telepet, hat 
textil-telepet. A kisiparnak minden âga szâmos mü- 
helylyel van képviselve. Mivel Szerbia nagy suiyt vet 
arra, hogy Szalonikival lehetô kônnyed ôsszekôttetésben 
maradjon, e nagy jelentôségü vâros az uj helyzetben 
sem veszti el môgôttes területét iHinterland) s ez a 
kôrülmény is az uj birtokos — Gôrôgorszâg — javâra fog 
esni. Vodena bele esik M acedonia gazdasagilag leg- 
dusabb részébe, a M ogléna siksâgba. melynek azonban 
nagyobb része Szerbiânak jut. G ôrôgorszigé tovâbbi 
a Vardar alsô vôlgye, tôbb mint 100 km. hosszban. 
G ôrôg lett a aegei tengernek két legfontosabb kikôtôje : 
Szaloniki és Kavala. Macedonia délnyugati csikskében 
sokat kap Gôrôçorszâg a Balkân félsziget két leçértéke- 
sebb népfajàbâl, a kuco-olâhokbô! és a konyarokbol, 
amely utôbbiak szintén gôrôg vérüek, de külonbôznek 
a tulaidoiiképeni gôrôgôktôl abban, hogy jô  fôldmüve- 
lôk, E vidék vârosai ; Vodena, Karaféria, Elasszona, 
Katerini, Lapsista, Grevena, Florina, Jenidzse-Vardar, 
mind nagyobb települések, 30— 50.000-nyi lakossâggal 
és a tôbbi macedon vârosnâl sokkal jend ezeitebb 
viszonyokkal. Szalonikiban nemcsak kitünô fckvésü 
(bar nagyon homokosodô) kikôtôt kapott Gôrôgorszag, 
amely ma is minden tekintetben a legnagyobb tényezôie 
a Balkân kôzgazdasâgi életének, de megkapta a müvelt, 
vagyonos. vallalkozo szellemti és rendkivül fejlett 
intelligenciâju spanyol zsidôsigot, a szefardimokat is.

A Vardar keleti partjân a Drâma-Kavala vonalig 
terjedô és északon a Strumica folyôtôl hatârolt uj 
gôrôg vidéken a természet szintén rendkivül kedvez 
mindenféle termelésnek. És bar elég sok rajta a hegy, 
pompas ntedenceszerü siksâgokon mint^ a dojrani. 
langazsai teknôkben, a Besik- es Tahinosztô medencéjé- 
ben Avret-Hiszar kômyékén, a szerreszi siksâgon, a 
drainai medencében, Kavala kôrnyékén a_ kukoricâtô' 
kezdve a rizsig minden kalâszos pompâian terem. 
Itt müvelik legnagyobb mértékben a rizst, a gyapotot.



Itt vannait a legdusabb gyümôlcsôsôk, a legftôbb bort 
terrnô szôlôhegyek És vegül ide esik a hires mace- 
doniai dohânytermelésnek egy harmadrésze is. És mîvel 
a macedoniai dohânytermeles két legnagyobb forgalmi 
gôcpontja. Szaloniki és Kavala, a gôrôgôk birtokâba 
fcerült, mâr tisztan ez âltal is az eddiginél sokkal 
nagyobb positiôhoz jut a nemzetkôzi piacon a gôrôg 
termelés meg forgalom.

Gôrôgorszâg eddig csak egy cikkei, az aprô 
szôlôvel szerepelt jelentosebben a nemzetkôzi forgalom- 
ban, amit csaknem egészen Anglia vett meg Egyéb 
mezôgazdasâgi termékekbôl alig tudott tôbbet kivinni 
annal, amit behozott- N "pe inkàbb a kereskedésbôt, a 
tengeri hajôzasbôl élt, mint a mezôgazdasâgbôl vagy 
ipari termelésbôl ; az ipari cikkeit importâlta. Forgalmâ- 
ban a legnagyobb szerepet Anglia jâtszotta, azutân 
pedig a mi kettôs monarchiânk. Jellemzô a gôrôg mezô-

fazdasâgra nézve, hogy a szerb, tôrôk és bolgâr kecske- 
s juhkivitelnek Oôrôgorszâg volt a legnagyobb, mond- 
hatjuk egyetlen külsô piaca. G ôrôgorszâgb is épen 

olyan erôs voit az amerikai kivândorlâs, m*. az egész 
kelet Eurôpâban. Ezentul mâsképen fordulhat a dolog. 
Az ujonnan nyert területek kitünô teret adnak minden 
termelô és kereskedô munkânak, vâllalkozâsnak, nagyobb 
szabâsu kôzgazdasâgi életnek s a gôrôg szâmlâra esô 
vilâgforgalom nehâny esztendô alatt szâz milliôkkal 
gyarapodhat. Az elôtte allô nagy fejlôdés elsô lépését 
mindenesetre azzal teszi meg Gôrôgorszâg, hogy a 
keleti vasutaknak most birtokâba esô, kôriilbelül 400 
km-es vonalait kôzvetetlenü! bekapcsolja a kôzép 
eurôpai hâlôzatba, amely esetben Magyarorszâgon 
keresztü! visz majd a legrovidebb és leggyorsabb vasuti 
vonal a tâvol keleti forgalom egyik legali,almasabb gôc- 
pontjâig, Pireusig.

Kétségtefenül sürgôsen munkâba fogja ve;.ni a 
gôrôg kormâny a Vardar szabâlyozâsât, tovâbbâ a 
szalonikii és kavalai kikôtôk tcljes rendbehozatalât is.

A felsorolt adatokbôl kétségtelen, hogy a balkâni 
Jjâbonibô^^Jegnag^ob^Jiaszno^_eddig_Oôrogorszi^



buzta.
Az uj albdn âllam  hârom nem épen barâtsâgos 

szellemü orszâg, Monténégro, Szerbia és Gôrôgorszâg 
kôzé ékelve az adriai ten ter mentén terül el, nieg- 
lehetdsen keskeny, hosszukas négyszôg alakjâban. A kôz- 
gazdasâgi élet Albâniâban csak kisebb gdcpontokra 
tâmaszkodhatik, mint : Szkatari, Durazzo, Tirana, 
Elbaszan, Berat, Valona. (Esetleg Argirokasztro) Az 
egész orszàgnak nincs egy hüvelyknyi vasutja sem j 
a régi idôkbôl fennmaradt utjai megsemmisültek, uj 
utjai nem épûltek, kôzigazgatâsa, Szkutari kôrnyékének 
kivételével alig volt és az északi albân tôrzsek âllam- 
polgâri kôtelességeket, mint pl. addzâs és rendes ujonc- 
szolgâltatâs nem igen ismertek. Âltalânosan tudott 
dolog az albân népnek fôldrajzi széttagoltriga és egy- 
mâstôl zord hegyek âltal csaknem elszigetelt sokszor 
ellenségeskedô tôrzsekre szakadozâsa. Ism eretes, hogy 
az albanok nem tôrték magukat a fôldmiveléssel, a mâr 
szintén elenyészôben levô fegyverkovâcsolâs és hâziipari 
ruhakészités hijân az iparral sem, hanem inkâbb katonai 
és polgâri hivatali alkalmazâsokat kerestek és kaptak 
a tôrôk uralomtdl. (A tôrôk kormânynak az 1903-ban 
késziteni kezdett mezôgazdasâgi statisztikai munkâlatâ- 
ban a két albân v ila je t ,—  a szkutarii és janinai —  
egyetien adattal sem szerepel.) Nem volt soha albân 
nemzeti foglalkozâs a szârazfôldi vagy tengeri kereske- 
dés sem Nagyon primitiv âllattenyesztés, még primi 
tivebb fôldmivelés volt az albânok kenyere otthon, 
katonâskodâs vagy hivatali alkalmazâs a tôrôk biroda
lom egyéb teriiletén. Hogy müvelôdésiiket milyen 
kevésse tâmogattâk az iskolak, a két év elôtti albân 
memorandumbdl tudjuk, mely felpanaszolta tôbbek 
kôzôtt, hogy a tôrôk kormâny âllitott tôrôk iskolâkat, 
megengedte és tâmogatta a szerb gôrôg sot o k sz  
iskolâkat is, csak épen az albân iskolâk létesitésével 
nem tôrôdôtt. Az uj âllamban tehât az âllami létnek 
alapfeltételeit is csak ezutân fog kelleni megteremteni.



A kôzgazdasâgi élet nagyobb arânyu fejleszlésére 
szûkséges munkâk mindenesetre az utépitésekkcl, a fôbb 
helyeket ôsszekôtô vasutak épitésével, a Szkutari tavat 
az Adriai tengerrel ôsszekôtô Bojana folyd szabâtyo- 
zâsâval. valamint a termékeny gyakovai medencét ide 
kapcsolô Drim folyô szabâlyozâsaval fognak megindulni. 
Miutân az albân nép a tôrôk birodalomtôl nyert jove- 
delmeit elvesztette és tisztân a sajât keresô munkâjâra 
lesz utalva, kétségtelen, hogy a nagyobb civifizatorius 
munkâk jelentékenyebb termelést es forgalmat fognak 
teremtem Albâniâban. ami azonban mindenesetre leg- 
alâbb egy emberôltô kérdése.

România a balkâni hâborûban tulajdonképen tevé- 
keny részt nem vetf, de ügyesen megvàlafztott idôben 
eszkôzôlt katonai fôllépésével megszerezte Bulgâriâtô! 
a Duna, valamint a Turtukâja— D obrics— Balcsik vonal 
kôzé esô kereken 10,000 négyszôg kilométemyi terüle- 
tet és ezzel az ôvé lett az egesz ugynevezett Dobrudzsa. 
Nehâny kilométerrel nagyobb hosszban, teljesen roman 
területen folyik ezentut a Duna és Romaniâra nézve 
kônnyebbé lett a Konstantinâpolyhoz vezetô vasutvonal 
kitipitése, az allai, hogy Dobrics, az eddigi bolgâr vasuti 
gocpont a roman területbe kapcsolôdott. Egyébként 
e terület vâltozâs nagyobb szabâsu kôzgazdasâgi kôvet- 
kezéseit nem ismerjük.

Nagy hatâssal lesz a Balkân félsziget forgalmi 
viszonyaira nézve az a kôrülmény, hogy a Keleti 
vasutaknak eddig tôrôk uralom alatt âllô vonalai rész- 
ben bolgâr (Drinâpoly— Musztafa |>asa ; Drinâpoly— 
D ed eag acs-D ram a!; részben gôrôg (Drama — Szaloniki, 
Szaloniki Qyevgyeh, Szaloniki— Vodena), részben szerb 
(Gyevgyeli—ZiL ;fcse, Bitoty—Vodena, Szkoplye—Mitro- 
vica) uralom alâ jutnak. Az egyes âllamterületi hatâr- 
pontokoii vâmkezelés lép életbe s hârom külômbôzô 
tôrvényhozâs és kormânyzat fog érvényesülni az eddigi 
egységes kezeléssel szemben

Kôzôs és a Tôrôgorszâgtôl elvett területekre nézve 
egyformân alkalmazhatô vonâsok a kôvetkezôk. M ig a



tôrôk uralom hanyailô irânyunak mutatkozott, nem 
sokat tett lakossâgànak kôzgazdasâgi haladâsâért, nem 
csinâlt nagyobb kôzgazdasâgi beruhazâsokat, nem tndta 
a lakossâg belsô békéjét. személyi és vagyoni bizton- 
sâgât fenntartani, a balkâni hâboru ereclményeképen 
a volt tôrôk területek hatadd szellemü, a modem 
kultura utâni vâgyakozâstôl telitett âllamok birtokâba 
iutottak, melyek tôbb sulyt vetnek a modem kôzrend 
fentartâsâra és mindenféle kedvezésekkel csalogatjâk 
területükre a tÔkét és vâllalkozâst s intézményesen 
ôsztônzik a gazdasâgi haladâst. Altalânos a felfogâs, 
hogy a volt Eurôpai—Tôrôkorszâgnak most szerb, 
bolgâr és gôrôg uralomra jutott teriileteîn a gazdasâgi 
haladâs nagyobb erôvel indulhat m eg és e területek 
az eddiginél sokkal kevesebb kockâzattal jâro tôke- 
befektetésekre és vâllalkozâsokra adnak ienetôséget.

Rânk, Magyarorszâgra nézve elsô sorban az bir 
nagy jelentôsséggel, hogy a tisztân mezôgazdasâgi 
jellegü balkâni területek fôkereseti âgânak haladâsâhoz 
igen sok gép, tenyészâllat, vetômag és egyéb mezo- 
gazdasâgi cikk beszerzése lesz fôltétlenül szükséges. 
Eurôpai Tôrokorszâgnak âtlag egyik vidékén sem velte 
igénybe a müvelés az egesz terület egy tizedénél 
nagyobb részét s ennéifogva, a kôzvis/onyok javulâsâ- 
val, e vidékek nagy arânyu fejiôdésnek néznek elébe, 
ami azonban rengeteg munkât, igen nagy tôkebefek- 
tetést igényel. Hazânk is sok szâz milliôt ju ttatott 
külônféle, a termelést javitô cikkért  ̂ a muvcHebb 
Nyugatnsk, mig m ezogazdasigi fe jlo Jésén ck  mai nivô- 
jâra jutott. Fôldrajzi helyzetüriV foiytan m'nk lehetünk 
a Balkân népeire nézve ? ç,kôrelebbi müvelt Nyugat. 
Ez a kôrülmény sok hasznot hoihat ?. magyar nemzeti 
munkànak s Indokolt':â teszi, hogy az eddiginél sokkal 
interuivebben toglalkozzunk a balkâni orszâgokkal és 
népekkel.



Ûj hatérok a Balkânon.
Bizony nem ügy tôrtént. Nem két hétig, hanem 

^saknem egy allô esztendeig hadakoztak a délkeleti 
feisziget nepei. Es a statusquo helyett 150.000 □  km 
vagyis akkorra fôlddarabol sikerült elhdditaniok a tôrôk- 
tol mint féi Magyarorszâg. De maguk a hôditôk sem 
gondoltak. minô nehéz feladat lesz a prédât felosztani 
Bar a jegyzôkônyvek mâsolatai halomszâmra âManak 
rendelkezesunkre, m ég ma sem tudjuk pontosan a 
jovendo Albânia kôrvonalait, nem îsmerjük Bulgària és 
T ô 'o k fffS a g , Szerbia és Gôrôgorszâg pontos hatârait 
Mindamellett mâr aiig térhet el a }ôvo képélôl valami 
sokat az a térkép, amelyet meltékelten adunk olvasôink- 
nak. Feltwnteti az egyes âllamok 1913. elotti (eriileteit
--------- â nodîtott d///#?, valamint a jd en leg  még vitas

. j j .  területeket. Tessék mâr most a még hasznâlat- 
ban lévô Balkân-térképeket a tôrténelmi térképek kôzé 
besorozni !__________________________  &■
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Orosz aspirâciôk.*
(Ide tartozik a 19 szarmî térkép).

Az orosz aspiraciôk a fôldrajzot érdeklik, hiszen 
u  orosz terjeszkedési politikâjânak minden sikere vagy 
balsikere-foidrajzi eltolôdâsokat jelent.

orosz a X V I. szâzadban (Rettenetes Ivân 
1 5 3 3 -8 4 )  jelenik meg, mint eurôpai politikai tényezô, 
amikor a szetszôrt tôrzsek politikailag egyesülnek. Nagy 
Peter car (1689 1 Ï2 ji  teszi nagyhatalommâ és épiti 
meg elsô flottâjât. 1696-ban Azovot foglalja el, 1703 
Szentpétervàrt (Szank-Petyerburg) alapïtja meg. Svéd- 
orszagtôl Livland, Esztjand és Ingermanlanddal, tovâbbâ 
Kareha és Finland részeivel (2 milliô rubelért) âtveszi 
a nagy hâta Imi pozitiot a nysiadi békében (1721). 
Ugyanebben az évben maga 'afâ rendeli az egvhâzat 
jSzent Szinôdus feje.) -  N. Péter ôta folyton terjesz- 
kedik, s ma Eurôpa terûletének tôbb, mint fele orosz 

M ost a H olstein—Oottorpi hâzbôl szârmazô r i .  
Miklos a car. Politikâja a nagypéteri expanziv politika : 
terjeszkedes mindenfelé. Elôdei Nagy Péter ôta elfog- 

Finlandot egészen, Lengyelorszâg nagyobb részét 
(1795), Tôrôkorszâgot a Prutig, illetve a Dunâig, tovâbbâ 
a rengeteg âzsiai birtokot.

Délkeleten legutôbb az egész Kaukâzus yfdékét 
foglaltak el (1859.)

1860-ban Khinâtôl âtveszi az Amurvidéket. Az 
1867-ben elfoglalt Taskendet és 1868-ban clfoglalt 
Szamarkandot Ttirkesztân néven kebelezi be Orosz- 
orszag. Chiva 1873-ban lesz orosz. 1875-ben Japân- 
orszâgnak âtadja a Kiirili szigeteket, cserébe Szachalin 
szigetnek az 50" N. szél.-tôi délre esô részéért. 1876-ban 
Ferghanâbôl lesz tartomâny



A hâboruit Eurôpâban rendesen a „szlâv testvérek" 
m cgsegitésének ürügye alatt viselte. Igy 1877—78 ban 
Tôrôkorszâggal, melybôl a haszna : Besszarâbia, Ratum 
és Karsz birtoklâsa. 1881-ben egy lépéssel kôzelebb jut 
a célhoz, hogy az orosz birtokok a Kâspi-tengert kôriil- 
oleljék Elfoglalta az A thal—Tekke kerületet a Transz- 
kâspi tartomâuy déli részén, majd 1884-ben Merv-et. 
E vidéket az orosz— kôzépâzsiai vasuttal csatolta kôze
lebb az anyaorszâghoz. Ez az elsôrendü fontossâgu 
vonal Krasznovodszkbôl indul ki (kâbel és gôzhajôjârat 
Bakubôl] és Mervbol NE Andtzsânig Ferghana tarto
mâny), S pedig Ruskinszk âllom âsig nyûlik. az afga- 
nisztani Kara-tepe helységgel szemben. Sarkalatos pontja 
itt az orosz expanziônak, hogy ki kell jutni a Pcrzsa 
ôbôlhoz! A vonal tehât vârja meghosszabbitâsât délnek, 
{kb. '700 km.) Fôakadâly : Anglia. — N meg van az 
ôsszekôttetés Taskenden ât az europa âzsiai transz- 
kontinentâlis vonalhoz Szâmarânâl

A nyotcvanas években kezdôdik a szibiriai vasût 
épitése is, melyet 1900/01-ben fejeztek be. A X X . szâ- 
zad legfontasabb eseménye cimünk szempontjâbôl az 
1904— 5. orosz-japân hâboru, mely utân forradalom tôr 
ki az orszigban. Eredm énye: alkotmâny és népkép- 
képviselet (duma), tovâbbâ âltalânos amnesztia.

1906. màj. 10-én nyîlik meg az I. duma Ezt és a 
If.-at csakhamar felosztatjâk és csak a lll-a l (1907. nov. 
t4.) ér véget a forradalom és lépnek életbe a normalis 
vfszonyok

Vegyük sorra az igy kifejlôdôtt ôriâsi (222 milliô 
km! -nyi> birodalom aspirâctôit : alap-megâilapitâs, hogy 
Oroszorszâgnak nincs megfelelô tengerpartja. A Balti 
tengert elzârja a Skagerrak és Kattegat, a mâsik part 
pedig a svédeké, a Fekete tengerbe a flottâja be van 
zârva, mini egér a fogôba : a kelet-âzsiai part messze 
fekszik. nagyon északra fekszik és a partok mentén a 
halâszati jo g  a japânoké. Fofôérdeke tehât a birodalom- 
nak, tejutni a Ferzsa ôbôlhoz akâr Kaukn/ia, akâr 
Turkesztân felôl !
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NW  a Skandinâv fêlszigetre tekintgetnek az oroszok. 
Sven Hedin cjkkben tâmadta meg azt a polîtikât, hogy 
a Skandinâv félsziget elfoglalâsâra tôrekszenek. Finland, 
Lappland utân Svédorszagot és Norvégiât azért szeret- 
nék, hogy a Balti tenger feltétlen urai legyenek. Leg- 
üjabban is (Telekarliew templom okt 31.) elôadâsban 
fejiegette ôriâsi kô/ônség e!<5tt, bogy Oroszorszâg a 
finn hatârokon sietségge! erôsiti csapalait Kônnyen 
megeshetik, hogy âtlepi a svéd hatârt ; ezért fegyver- 
kezésre hivja fel hazâjât, ha nem akar orosz tartomâ'nnyâ 
lenni

W  lengyelorszâg elfoglalâsa va! befejezték az ex- 
panziôt nagyjâbûl. A német területek szlâv elemeinek 
beolvasztâsa még messzefekvô dolog. M ég messzebb- 
fekvô a „nagy“ küzdeiem a germân fajjal a hegemôniàért,

SW  hatârozott tôrekvés a szlavok egybeolvasztâsa 
Cseh-Morvaorszâg, Oalicia és Bukovina elfoglalâsâval. 
Sôt ! Magyarorszâg tôtjai és ruténjei, tehât az északi 
tel nagyobb része is beleesik az orosz figyelem és 
érdeklôdés kôrébe. Akâr a magyar elem leigâzâsâval, 
all;âr a megkerülésével délfelôl, a tôrekvések irâny- 
tû je az Adriâra mutât ! Ennek a nemzefi és faji jogaikra 
tâmaszkodô niagyarok és a germânsâg egyeteme âll 
ellent. E kôrtilmény szorosan ôsszekôt minket Ausztriâ- 
val. (1912, évvégi és I9 l3 .-i mozgôsitâs !)

S a B.tlkdnra tôrekszenek, ahol âllandôa* keverik 
az oroszok a kârtyât A diplomâciai kifejezés : „gurul 
a rubel“ . Modszer a „vallâsi feUigyelet“ és „védnôkség'. 
Kôzpont : az Athoshegy barâtainak vallâsi ceniruma. 
Miniegy 4000 barât imikodik itt, mint az orosz egy- 
hâznak nemannyira vallâsi, mint inkâbb politikai expo- 
nense. Most is neutrâlis terület lesz, Az orosz érvénye- 
sülés akadâlyai : a vallâsi rendezetlenség, România és 
a nagylialalmak

. A Fekete tengeren kçrlâtlan ür szeretne lenni. A 
végcét : Komtantinâpoty elfoglalâsa ! Mâr Nagy Péter 
utan oly erôs a tôrekvés erre, hogy az egyik trônôrô- 
kôst Konstantinnak keresztelik. Ezzel szemben ügy-



szôtvân egész Euiopa azon az âllâsponton van, hogy 
a Boszporusz és a Dardaneilâk nem lehetnek Orosz-
orszâgei.

Axsiai Tôrôkorszâg és Perzsia fe lé  Batum, Karsz 
és Erivân elfoglalâsâval jutottak kôzelebb ahoz, hogy 
a Kâspi tengert kôrôskôrûl bîrjâk. Itt folytatôdik a 
talâtkozâs az angol érdekkôrrel és gyarmatpolitikâvat. 
Mert az a jelszô : eljutni a Perzsa ôbôlhoz, az ango- 
loké is.

Ferghana és India kôzt, hogy ügy mondjuk az 
Isten ôrzi csak hogy nem talâlkozik az angol és az 
orosz hatâr. Afganisztânnak egy vékonyka nyelve fek
szik a két érdekszféra kôzt. h a  itt — Oroszorszâg 
mostani kimerültsége folytân aligha egyhamar — 
ôsszeütkôzés lesz a két vilaghatalom kôzt, az Afganisz- 
tân birtokâért fog folyni.

SF. Mongâlidnâl a legaktivabb je len leg  az orosz 
expanziô. A khînai forradalom folytân ugyanis Khina 
kôztârsasâg lett. ( 1912. febr 1 2 ; elsô végleges elnôke 
Juansikkâj 1913. ôkt. 6.) Ez belsô râzkddâssal jârvân, 
Mongôlia orosz tâmogatâssai és orosz befolyâssal füg- 
getleniteni akarta magât Ez az elsô lépés az Orosz- 
orszâghoz valô csatlakozâsra (1- Krimi tatârok területét 
1774 Kiicsük-Kaiiiardzsi-i béke utân Tôr. bir. hanyatl. 
cimü cikkünk 159. oldal). Mâr kôzel volt a hâborû 
Khina és Mongôlia kôzôtt, amikor, talân Japanorszag 
és Anglia beavatkozâsâra. minden a régiben maradt —  
egyelôre.

E Âzsia. Ez a legfâjôbb pontja most Oroszorszâg- 
nak Mikor az orosz terjeszkedés Japânorszâgot fenye- 
getle, az 1904—5,-i hâborüban erôszakkal nyomta vissza 
a japân az oroszt. A cél orosz részrôl az volt, hogy 
a transzkontinentâlis vasûtnak Kharbinbôl délfelé âgazo 
teljes vonalât birtokba vegyék Port-Arthurig, illetve 
Szôulon ât Fu-szanig ; hogy végre értékes tengerre 
tegyenek szert. Korea ârnyekcsâszâra ebben bizonyâra 
nem akadâlyozta volna. De a japânok ôsszetôrtek minden 
reménységet.Mandzsuriât, melyet az oroszok 1<>00—05-ig
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megszâllva tartottak, ât kellett adniok. A vastftat Kuang- 
csône-ce âllomâstôl Kharbintol Si. a japânok vettek 
ât, Koreâban a japân fenhatôsâgot elismerték, Port- 
Arthurnak és a Uao-fmig félsziget S részének bérlési 
joga Japânorszâgé, Szachalin az 50" N szél.-tôl délre 
(melyet 1875-ben Japânorszâgtôl a KuriJi szigetekért 
cseréltek bel ûjra japân lesz és Vladivosztoktôl N 
halâszati joga van japânorszâgnak, iPortsmouth-i béke 
1905. okt 15.)

Végeredmény : az orosz aspirâciôk fôvonâsa egye- 
siteni az egyetemes szlâvsâgot ! Erôgyüjtés a belsô vâl- 
tozott viszonyok megszilarditâsa âltal és amikor lehet 
elonyomulni. Csak azutân kôvetkeznék a kulturâlîs 
haladâs.

Dr. Hermanrt Gyôzâ. 

Az olasz hôdftâs Libiàban,
Olasz-tôrôk hiborü 1911. szeptembertâl 1912. oktôberig,

Zsebatlaszunk tavalyi folyamâban jeleztiik az olasz 
sikert. M ost a végleges elrendezkedésrôl és a tartomâny 
foidrajzi jelentôsegérôl szâmoîhatunk be.

Miutân a nagyhatalmak ismételten szabadkezet 
engedtek és sem legességet (désintéressement) jelen- 
tettek be, Olaszorszâg 1911. szeptember 29.-én, nagyon 
jô  idôpontban, megüzeni a hâborüt és gyors, erélyes 
katonai fellépéssel rovldesen a tengerpart ura lesz. 
Elesik : oktôber 5.-én Tripoli, oktôber 8.-ân Tobruk, 
18.-ân Hôms és Derna, 2ü.-ân Bengasi. November 5.-én 
Olaszorszâg Tripolitâniât, Barkât, Fezzânt. együttvéve 
Libiât annektâlja. Tényleg a parti vârosok voltak a 
kezében — M es ura ta kivételével. Mcgkezdôdik. az e!ô- 
nyomulâs a belsû részek felé. Ezek kôzpontja Fezzân 
fôhelye : Murzuk (6500 I.). Ezenkivü! az oâzisok soro- 
zata alkot centrumokat : Zuara, Agilah, Tagiura, Sliten



a part mentén, Ohadames, Ghat, Giofra, Angila, Oialo 
és Selicha a tobbek beljebb. Az olasz partvonal a Ras 
Agirtôl (francia szomszedsâg) a O. di Solumig terjed 
(angol szomszédsâg).

Az elônyomulas sok nehézséggel jâr. Ain-Zara és 
Aziziah vidékén, tehât Tripoli vâros tâgabb kôrnyékén 
vannak olasz sikerek. De a partvonalat is minden tâma- 
dâssal szemben megtartjâk.

1912-februâriusaban tengeri hâborü foiyik. Februârius 
24.-én az olaszok Beirut-ot (Sziria), 27.-en M erghebet 
(Hotns mellett) bombâzzâk.

Minthogy a màrciusi béketârgyalâsok eredményre 
nem vezetnek, kçvetkeznek az operâciôk a Dardanellâk- 
ban. Âprilis 18,-ân egy olasz kiilônitroény Kum Koleig 
hatof. Débitai! Szamosz fovârosât, Vathy-t bombâztak. 
Aprilis iQ.-én a Porta beszüntette a Dardaneliâk forgal- 
m ât Az olaszok pedig az egei tenger délkeleti részéu 
12 nagyobb szigetet szâilanak meg, s tnegsziliva tartjâk 
most is.

A fenyegetô Balkân-hâboru miatt a Porta végre is 
békét kôt. Oktôber !5.-én hétfôn este 6 ôrakor Ouchy- 
ban, Lausanne kôïelében, a Genfi-to mellett egyeznek 
meg.

1. Torôkorszag nem ismeri cl az annexfôt, hanem 
a tartomâny autonômiâjât jelenti ki ; kivonja csapatait 
és nem buzditja tovâbbi ellenâllâsra az arabokat.

2. Képviselôt küld, ki az olasz kormânyzâssal érint- 
kezcsben lesz : ez a valiâsi fenhatôsâgot képviseli,

3. A foglyokat kcilcsônosen kicseréiik.
4. Olaszorszâg az ;’gei szigetekrôl kivonja csapatait, 

ha a tôrdkôk kivontâk a magukéit Libiâbôl.
5. Olaszorszâg kb. 40 milliô lirât fizet az elvesztett 

adôkért évi részletekben (Lâsd Zsebatlasz 1913.).
Miutân a szultân 16.-ân, az olasz kirâly 17,-én népe 

tudomâsâra hozta a pontokat, 18.-ân alâirtâk Lausanne- 
ban. Mâr ekkor a Porta harcban âllt a Baikân-szôvet- 
séggel. (M onténégro hadiizenete oktôber 8 ).
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tzek  utân a tartomâny tényleges birtokbavétele 
idôk kérdése csupàii, Tripolitania, a Cirenaika (Barka) 
és Fezzân a civiliziciô jelszavâval tôrtént hoditâs jogân 
Olaszoï szâgé ; ezért raizolhatjuk meg pontos hatârait 
(l. a térképet).

Tripolitiniâbdl idôvel szép hasznot fog huzni Olasz* 
orszâjj Fekvése és gazdasâgi fontossâga kôzépszerii. 
Fekvese fontos, mert rovid üt vezet ât rajta Borun, 
Szudân és a Csâd td felé. Hasznos az olasz hûditâs, 
mert véget érnek az éjjeli rablâsok, a kôzlekedés az 
ôrzctt von?.ak mentén biztos lesz. Oazdasâgilag fontos 
vâltozâs, hogy a lakossâg termény- és âllatgazdâlkodist 
fog ûzni, nem fogoly- és rabszolgakereskedést, amely 
eddig nagy üzemû volt.

Igazt kincse Tripolitiniânak a soja [a partok mentén) 
a Cirenaika cereâiiai, pâlmâi ; Bengliasi és Derna 
vidékén sok az olajfa ; itt és Angila vidékén kïtünô 
datolya és jd banân terem,

Terményrégiôi : 1. a parti, 2. a djebeleké (platok),
3. a sivatagé

Minthogy jdrésze sivatag (hammadâk !'(, csak 1 
millid ember takja. Területe 1.050,000 km* lévén, ez 
âtlag ! embert jelent km'--ként. Mindent ôsszefoglalva : 
Olaszorszâg idôvel meg fogja talâlni szâmadâsât

Mint kûlôtios érdekességet emlitjük még, hogy Lep- 
tis Magnâban (Marcus Aurelius születése helyén) 1913. 
szept.-ben âstâk ki Marcus Aurelius diadalivct. melynek 
belsejében — mozi volt.

Dr. Hermann Gyozô.

A Balkân vasütjai.
A balkâni vasutak kôzül a legfontosabbak Magyar- 

orszâgon vezetnek keresztûl. Elsô sorban emlitendô a 
Budapest— Belgrâd— N is—Szôfia— Konstantinâpoly-i vo
nal, amety Nis-nél etâgazik Szaloniki felé. Ennek van



valamennyi kôziil a legnagyobb mültja és legnagyobb 
jôvô je. A Balkân leggazdagabb vidékein, dohâny-foldjein 
es rôzsa-kertjein halad keresztûl. Ha a bagdadi vasût 
kiépül s eurôpai môdon rendezik be üzemét, ez lesz a 
vilâg-forgalomrak egyik fô ûtja ; ha Indiâig is meg- 
hosszabbitiâk, akkor olyan forgalmat lehet rajta elérni, 
amilyennel kevés eurôpai vasût dicsekedhet.

A szalonikii elâgazâs a kôzel jôvoben talân még 
nagyobb szerepre van hivaiva, mint a konstantinâpoly]! 
Kôzép-Eurôpâbôl Egiptomba és Indiâba erre vezet a 
legrôvidebb és leggyorsabb ut, mihelyt a gôrôg élel- 
m esség lép a tôrôk tétlenség helyébe Szaloniki arra 
van hivatva, hogy a Fôldkôzi tenger keleti medencéjé- 
nek elsô kikôtôje legyen s ezt a szerepet valôszînîileg 
hamarosan be fogja tôlteni, ha kikôtôjét és vasutiait

f f i n y o Ÿ t î *  helyezik’ hogy nagy forgalmat tudjon

Az elôbbi mellett csak alârendelt jelentoséget kell 
tulajdonîtanunk a Bukarest—Constanza-i vonalnak, amely 
a zirt és élettelen Fekete-tenger partjân végzôdik. 
Ehhez a vasûthoz M agyarorszâgbôl két vonal vezet, 
amelyek Bukarestben talâlkoznak : az egyik Szeged—  
Tem esvâr— Orsovân, a mâsik Nagyvârad— Kolozsvâr— 
Brasspn ât. Erôs versenytârsa e vonalnak a Duna.

Ugylatszik, nagyobb szerepre van hivatva a Kon- 
stantinapoly—Szaloniki-i vasût, amely Dedeagâcsnâl érinti 
az Aegei tenger p artjât Dedeagâcs a Balkan legtermé 
kenyebb vidékének, a M arica siksâgânak kikôtôje s 
Szalonikinak méltô versenytârsa. Bolgâr birtok, de a 
hozzâ vezetô ût részben visszakerült a tôrôkôk kezére.

A tervezett vasulak kôzül az egyik halva született: 
Szôfiâbôl vezetett volna Szalonikiba, ha ezt a kikôtôt 
a bolgârok meg tudtâk volna tartani.

A Duna—Adriai vasutnak is sok nehézséggel kell 
küzdenie. Term eszetes ûtja a Drin folyô vôlgyén vezetne 
keresztûl, de ez a folyô Albâniâé le (t Mâs részrôl 
Szerbia és M onténégro, Novibazar elfoglalâsâval, szom-
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szédokkâ vâltak s itt legaiâbb politikai akadâlya nincs 
annak, hogy Szerbia eljusson a'tengerhez. .

Hogy legaiâbb Româniânak az Adria fele iranyulo 
forgalm ât megmentse Fiume szim âra, a magyar kor
mâny üj vasûtat tervez, amely Jablonicânâl àgazna kl 
az orsovai fôvonalbôl, s a Néra folyô vôlgyén, Fehér- 
templomon. Pancsovân ât Zimonynal csatlakozna a mar
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meglevô fiumei gyorsvonati jâratokhoz. Az egészséges 
verseny igy fejleszlené a mi ûlhâlôzatunkat is.

VégüT, hogy arrôl se feledkezzünk meg, ami nincs, 
emlitsük meg, hogy O ôrôgorszigot vasuti vonal nem 
kôti ossze a kontinenssel. Valâszinü azonban, hogy a 
gorogôk, Szaioniki birtokàban, ezen a hiânyon hama- 
rosan segiteni rognak.

Dr. Pécsi Albert.
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A francia-spanyol M arokkô egyezmény.
1912. nov. 27,

(Id e tartozik a 20. szim ü térkép.)

Marokkô függetlensége a mult szazad mâsodik 
felében csak névleçes volt. A valôsâgban igen erôs 
angol befolyâs érvenyesült. A nyolcvanas években a 
francia befolyâs veszi kezdetét, mely csakhamar fel~ 
vâltja az angolt. Ez nem volt kôzômbôs a spanyo- 
lokra, mert Marokkô a spanyol parttai fekszik szemben 
és  a németekre, mert elsôrendü Itereakedelmi érdekei 
füzték Marokkôhoz.

1902. nov. U . a franciâk Spanyoiorszâggal meg- 
egyeznek, hogy Spanyolorszâg kapja az N. részt a 
Sebu folyôig és Fezt. Ezt nem hajtottâk végre.

1904. âpr. 8. angol-francia egyezmény jôn  létre. 
Eszerint Anglia szabad kezel kap Egyplomban, Francia- 
orszâg Marokkôban, de Tanger nemzetkôzi lesz. Ez 
utôbbinak oka az volt, hogy Tangerbôl kônnyen meg- 
akadâlyozhatnâ egy ellenséges hatalom a ’gibraltâri 
szoroson valô âtkelést. Az egyezmény tovâbbâ kimondja, 
hogy Olaszorszâg szabad kezet kap Trlpoiitâniâra, ha 
elismeri a francia szuverénitâst Marokkôban.

Most beleszôl ezekbe az egyezkedésekbe az eddig 
figyelmen kivül hagyott Németorszâg. A csâszâr 1905. 
marc. 31. kikôtôtt Tangerben. Erre létrejôti az algezi- 
riszi konferencia 1906. jan  16—mârc. 31., mely kimon- 
dotta, hogy a nagyhatalmak egyforma részt vehetnek 
Marokkô torgalmâban. Ez a kategorikus hatârozmâny 
nem oldhatta meg a kérdést. 1907-ben Frandaorszâg 
katonai akctôra hatârozza m agit. M egszàllja Casablan
ca!, majd az egész Sauja vidéket. Ezzel kûl. Német- 
orszâggal jutott fesziilt viszonyba. Tetôpontjât éri el a 
feszüftség, mikor 1911. mâj. 20.-ân a frandâk bevonul- 
nak Fezbe és Spanyolorszag (egyezményük értelmében) 
jun, 8.-ân bevonul Laras-ba (El Arais).



Figy=lmeztetésiil Németorszâg 1911. jul. 1-én hadi- 
hajot küld Agadirba Erre 191 f. nov. 4 létrejôn a 
németfrancia egyezmény. (1, Zsebatlasz 1913.) Német
orszâg lemond igényeirôl Marokkôban, ha a Kongônàl 
kb. 255.000 km! karpôtlâst kap. Qazdasâgi érdekeit 
Marokkôban tovâbbra is érvényben tartja

1912. marc. 30.-àn a marokkôi szultân clismeri a 
francia védnôkséget. Franciaorszag azonban nem haj- 
landô Németorszagot egymaga kârpôtolni, hanem Spa- 
nyolorszagtôl kér uj teruleteket, melyeket néhâny havi 
targyalâs utân megkap és igy végre

1912- nov. 27.-én megkôtôttek a francia-spanyol 
egyezséget. Ebben Spanyolorszag iemond az Uergha- i 
medence legnagyobb részérôl es délen az Ued Draa ; 
és Ued Sus vizvâlasztôjâtôl az Ued Draa folyôig ter- 
jedô részrôl. (Kârpôtlâsul Franciaorszâgnak a Kongô ! 
mentén elvesztett területeiért) A hatârokat egészen 
pontosan bizottsâg fogja megâllapitani.

Spanyolorszag biriokai : *

Spanyol északi M aro kk ô .......................  21,350 km®
Ifni es v i d é k e ............................ ■ . 450 „
Spanyol déü Marokkô .......................  124,370 „
Rio de O ro vidéke (a C. Blancoig) . 189,540 „

Ez a planimetrikus szâmitâs tehât kb. 335,500 km* 
spanyol területet âllapit meg. A francia területgyara- 
podâs Tafilet oâzis beszâmîtâsavai becslés szerint 417,000 
km!-t tes* ki. Ezenkivfll Tanger vâros sem leges terület 
lesz. Nagysâga a kôrnyékével együtt 580 km2. A lakossâg 

3 osszes szâma Marokkôban 5 — 6 milliô.
Az egyezség, az orszignak papiroson valô felosztâsa 

és a marokkôi szultânnak alârendelése két hatalomnak 
még nem ielentik Marokkô tényleges birtokba vételét.
Az északi reszeken a berberek és kabilok, a délieken az 
arabok tôrzsekre oszolva élnek és lâtszôlagosan dôntô ;

* l  W ïchmann cikkét r Petermann 1913. januârius.
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veresegek ut*n is mindig ujra és ujra talpra âllanak. 
A spanyolok jelenleg még alig haladtak Tetuânon tiil, 
ho1 nagyobb hadierejük van koncentra!va. Francia- 
orszag a gyarm atositissal elôbbre van ugyan, de még 
tavol ail atîôl, hogy a râesô birtokok tényleges ura 
i egy en A gyarm atositis gyakoriati kerûsztiilvitelét 
nagyban fogja tisztazni Poincaré elnôknek lâtogatisa 
X III. Alfonznal 1913. okt. 5— 10. kôzt. Kôzzétették a 
francia-spanyo! entente hirét azza! a deklarâciôval • 
„afrikai es eurôpai politikânk az 1904., 1907. és 1912 
egyezmenyek alapjân all,“

Dr. Hermann Gyâzô.

A Panamâ-csatorna.
Irta : Jungmayer Mlhdty.

(Ide tartozik a 25. szimü térkép.)
Sok eredménytelen kisérlet utan kôzel egy évtized 

szakadatlan munkassàgânak eredménye, hogy 1913. oktô
ber U -én  délutân fôldunk két leghatalmasabb tengerének 
yize egj-esült a keskeny Panamâ-csatom ân. Kalandos 
tervek és prdbâlgatàsok utân Humboldt Sândor vetette 
fel elôszôr komoly formâban a foldszoros âttôrésének 
eszm éjét, de a munka csak 1881. februâriusâban induit 
meg a szuezî csatom a megteremtôjének, Lesseps Fer- 
dinandnak vezetése alatt a francia ,.Société Civile Inter- 

; nationale du Canal Interocéanique*1 kezdeményezésére. 
E terv _szerint a Panamâ-csatorna nivôrendszerü lett 
volna kôzben hat kilométer hosszü alagûttal, Az egész» 
ségtelen éghajlat, a mocsarak halilthozô kigôzôlgése, 
mely megtizedelte a munkâhoz nem szokott bennszülôtt 
l^cossagot, mâsrészt a vâllalat szerencsétlen anyagi 
kôriilményei pâr év alatt megak;isztottak az âttôrési 
munkalatokat. 1899-ben aztân az Egyesult Àllamok vették 
kezükbe az ûgyet, s 40 milliô mârkâval kârpôtolva a 
Panama kôztârsasâgot, megvették a csatom ât kisérô



keskeny fôldterületet, s ôriâsi munkaerôvel (kb. 40.000 
ember) és horribilis pénzâldozat (kb. egy milliard dollar) 
révén végre hamarosan âtadhatjâk a forgalomnak a 
vilâg egyik legjelentékenyebb âtjarôjât.

A Panama-csatom a zônâja a trôpusi égôvben a 
nyug hossziisâg 80“— 79° 30* és az északi szélesség 
8° 5 3 '—9* 25'-ig terjedô fôldterületen fekszik ; a csatorna 
északnyugat— délkeleti irânyban szeli ât a fôldszorost 
72 km. hosszûsâgban és 95 méter szélességben. A nyu- 
gati parton kiindulva âtmegy a Limôn-ôblôn, majd 
âtvâgva az alacsony dombos foldeket, Catunnât bele- 
torkollîk a hasonuevü t6ba. Qam boâig nagyjâban a 
Rio Chagres medrét kôvetî, majd âttôrve a Culebra 
meltetti hegyeket Pedro Miguel, Miraflores és Panamâ 
érintéséve! eléri a keleti partot. A csatornât zsiliprend- 
szerrel oldottâk meg és pedig hârom hatalmas zsilip 
fogja lebonyolitani a forgalm at: Oatun, Pedro Miguel 
és Miraflores mellett. A zsilipek ôriâsi méretét maguk 
a puszta szâmok mutatjâk : hosszuk 333, szélességük 
37 és mélységük 13 méter.

A Panam â-csatom a jelentôségérôl a térképre vetett 
elsô pillantâs mâr meggyôz bennünket, bâr ezt a forga
lom, a gyakorlat fogja legfényesebben igazolni. A paci- 
ficus partok vârosainak hajôforgalma, kereskedelmi elete, 
s ezzel az anyagi jô lét. a gazdagsâg hasonlôlag a  keleti 
partok vârosaihoz ôriâsi mértékben fel fog Eendiilni. 
Ennek a magyarâzatâra csak azt hozom tel, hogy a 
hajôknak az eddigi hosszü iit, Dél-Amerika megkerû- 
lése helyett arânytalanul rôvidebb és biztosabb lit âll 
rendelkezésükre a csatorna megnyitâsâval ; igy pl. a 
liverpooi — valparaisôi ut 4623 kilométerrel. a liverpool— 
sanfranciscoi ut pedig 9527 kilométerrel lesz rôvidebb. 
S  hogy a pacifikus tenger szigetvilâga a maga buja 
trôpikus terményeive! mennyire magâhoz vonzza a 
hajôforgalmat, s hoçy ezâltal mennyire megvâltozik a 
Csendes-ôceân hajôzasi képe — azt talân fôlôsleges is 
hangsülyoznom !
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A cserkész és a térkép.
A magyar cserkészet egyik programmpontja : meg- 

ismerni Magyarorszâgot. Helyes tehât, liogy a cserkész- 
ôrszemek nagyrészt kirândulâsos alapra helyezkedtek ; 
a buzditâst, a vâgyat a tôbbi cserkészmunkâra a szabad 
természet adhatja csak. A legtôbb fiü, minthogy az isko- 
lâval kapcsolatban keveset viszik ki, vasutbôl ismeri 
meg a vidékeket. Pedig sokat tanulhat jâtszva kiinn, 
tâborozâs kôzben, ha otthonossâ teszi magât a sajât 
szemével. Ami valamelv vidékén otthonossâ teszi, ba- 
râtja, vezetôje, az : a térkép. De olvasni kell tudni, csak 
akkor ad vâlaszt azokra a kérdésékre, amik barangolds 
kôzben felmerûlnek.

A térkép tôbbet tud, mint a lakossâg, de a ter- 
mészet tôbbet tud, mint a térkép. A lakossâg kitünôen 
ism er ôsvényeket, ütjelzô pontokat, de kis korben. A 
térkép megadja az âttekintést a vidék fôlôtt, illetve az 
orszâg fôlôtt. A térkép tehât tôbbet tud, mint a lakos
s â g ; kôzvetit vilâgismereteket. A természet még tôbbet 
tud. Vâliozni tud ; a térkép elavul. A térképeket tehât 
kritikai szemmel kell olvasnunk, hogy meg tudjuk rtélni 
az adatok helyességét. Ez a  térkepismeret mâsodik 
foka. Van magasabb is ; a cserkészôrszem tudjon tér- 
képet megrajzolni. Tehât : térképet olvasni, térképet meg- 
btrâlni, terképet felvenni.

Prôbâld meg : menj ki a szabadba, vagy néiz  
végig vonatbôl valamely vidéket anélkiil. hogy arculatât 
boncolnâd._ Két nap mulva sem tudod mâr pontos 
képét. Aztân eredj ki és rajzold meg krokidat, mely en 
az uralkodô pontokat vâzolod. Otthonos leszel, meg 
tudod mâsnak is magyarâzni rôviden, vilâgosan : is- 
mered !

< 0  ”  —



Hangsûlyozom, hogy M agyarerszâg vidékeit îgy 
megismem ï a nemzeti fôldrajz szem pontiibôl egyete- 
mes fontossÂgu. Legyen szabnd ezt kifejlenünk. Ütja- 
inkon tôbbnyire a katonai térképeket, a megyei, esetleg 
turista térképeket szoktuk hasznilni, A katonaiak kôzül 
tekintetbe jôn a részletes térkép (Spezialkarte) és az 
itnézetes térkép (Oeneralkarte). Az elôbbi mércte 
1 :  75000 ; 1 cm. a lapon */* kilométer, vagyis 750 mé- 
ter (1000 Iépés) a természctben. Az âtnézetesé 1 : 
200.000, 1 cm => 2 km. A megyei vagy a turista tér- 
képek külônbôzô méretüek, a lépték mindig adva van, 
majdnem mind a Spezialkarte a lap jin  készült. A rész- 
letes térkép eredetije az 1 :  25.000 arânyiî felvételezés, 
mely munka az 1870-es évektôl kezdôdôieg kb. har- 
minc éven ât folyt.

E pontos térképfetvétel môdszere a trianguliciôs 
(hirom szôgelésij m6dszcr volt, melynek Delambre és 
Méchain nagy francia fokmérése (1792— 1798) a minta- 
kêpe. Ujabban a fotogrammétria és aerofutogrammetria 
kitünôen bevâlik ; külôn cikkünk sz61 nSla, A franciik a 
dëlkôr negyedének tîzmilliomod részét mérték m eg a 
Dunquerque — Barcelonai meridiiniv trianguiilisival ; 
ezt a részt elnevezték méternek, m intija  a pârisi éta
lon 0° mellett, mely csak 0  085 m m -el nagyobb a 
délkôr elméleti negyvenmilliomod részénét. (Bessel.) 
Az étalon plaiina és midium keverékbôl készült fémnîd, 
kés/itette Lenoir. A katonai triang itlilis  célja volt fix- 
pontokat meghatirozni a térképezéshez.

A haromszôgelés lényege : lemérünk alkalmas 
helyen a jelzett étalon hitelesitett mâsolata alap jin  
készült vonalzôval egy vonalat. A pontossigot a vo- 
nalzô dioptrai, a nonius, a szintezô {libella) és a tolo- 
gathatô nyelv biztositjik . Ez az alapvonal, a f ô b â z i s ,  

az elsô hirom szôg egyik oldala. A szim itâsok ellen- 
ôrzésére alkalmas hefyen tôbb bâzist is mém ek mâs- 
m is helyen. Az alapvonal miudkét végpontjibôl j<SI 
iathatô helyen kitüzzük a hirom szôg harmadik pontjat 
( =  hâromszôgelési pont; a vasrûd a hegyek tetején)
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és ezt az alapvonal mindkét végérôl megcélozvân, le- 
mérjük a keletkezett szôgeket : ezzel ismeriink a hârom- 
szogben egy oldalt és a rajta fekvô ket szôget, amive! 
a haromszôg meg van hatarozva. Hogy a csücsok re- 
lativ maga ssâgkü lômbségeibôl eredô hibâkat kiküszô- 
boJjük, a hâromszôget a tengerszintre redukâljuk. meg- 
feitjük és a târgyak elhelyezéséhez lâthatunk. A francilk 
rôbâzisa Pâris es Melun, katonai térképeinké W ien és 
W iener-Neustadt kôzôtt volt.

Term észetes, hogy a târgyak e pontos felvételezése 
sok idôt vesz igénybe és vagyonokba kerül. Az adatok 
megrajzolâsa és a lapok kradâsa is éveket emészt fôl 
Megtôrténik tehât, hogy a lap részletekben elavuît mâr 
m egjelenésekor, mondjuk a kilencvenes években. Ezért 
javitottâk lassankint, ahol nagyobb eltérések voltak és 
râkerült a lapra a jetzés: »Teilw eise berichtigt bis . . .« 
mondjuk XII 1912.

Fejlett turislaéletü vidékeken (pl. Tâtra) hamar 
észrevették az avultsâgot és külôn térképekkel probâl- 
koztak. De pontossâgban, megbrzhalosâgban e pôttér 
képek nem vetekedhetnek a katonai felm érésse!. Az 
igazi munka itt; melybe a cserkészeknek be letut kap- 
csolodniok, az adatok helyesbîtése. A cserkészet annâl- 
inkâbb bekapcsolôdhatnék, mert a rektifikâlâs orszâgo- 
san szervezve nincs, a helyesbîtések tehât — kôlt- 
ségre és idSre valô tekintettel — lassan folynak.

Németorszâgban szervezlék. Az egyes lapokon jel- 
zett mémôki irodâk, erriôgondnoksâgok, uradalmak stb. 
cimei lapok szerint külôn osztâlyban rimtârba vannak 
fogialva a kôzponti Foidrajzi Intézetben. Az illetô lap 
egy-egy példânyât az év elején elkilldik minden ellen- 
orzésre hivatottnak és tôrvény van rôia, hogy minden 
hatôsâg és magânos kôteles a kôrzetébe esô helyesbî- 
tesekkel a térkeplapot az év dec. 31.-ig visszaszarmaz- 
tatni. Igy a térkép a természet vâltozâsait nyomon 
koveti, ha az uj adatok pontossâgârôl a helyszinen 
meggyôzôdést szereznek, ami pâr heti, esetleg egy-két 
havi munka, mîg az uj fetvételezés jetentékenyen kô-



rülményesebb. A kiiavitâs egyszerüen abb<SI âll, hogj( 
az illetô térkép rézlapjân a régi karcot kitorolve az uj 
adatot vezetik râ. .

A mi szavunk tehât e z : jarjanak cserkeszemk nyi- 
tott szemmel es te^yék magukat kitarto râtorekvéssel 
képesekké a térképek megkritizâlasâra. Ha helyesbilesre 
szorulô lapot talâlnak, hozzâk akâr intézetunk, akâr a 
bécsi Militârgeografisches Institut tudomasara, ahol a 
helyesbitések szâmâra a nyilvântartâsi osztaly szervezes 
alatt van. Lehetetlen majd a nagyrabecsülést megtagadm 
oly ifjüsâgtôl, mely ily éretteii nytil bele a nemzeti
munkaba. ,  , ,

Példâul: a c s a p a t a  16 X X -as lap teruleten jar.
(Budapest és Tétény.) .

Az arab szâm mindig a (vtzszintes vonalu) zonat, 
a rômai a (függôleges vonsJu) oszlopot, Colonne, jelzi. 
A zona szim ozâsa N —S-re, a Colonne-e W - - E  re 
nôvekszik. Ha észrevennék példâul a 16 X X -as lapon, 
hogy a Tôrôkbâlinttôl W  kb. 3 krn.-re fekvo Fuchseu- 
berg 260 kôrül jelzett erdôt kiirtottak es felszantottak,
akkor ezt Igy bejelentik.

H a ez egyetemesen tortemk, nagy szplgalatot 
teszünk egyeteines érdekeinknek. Es nagy erteku mint
— iôtett!

Aeroîotogrammetrla.
A térkép fôfeladata az, hogy a fôld felszinî formâi- 

nak ortogonilis projekdôjât adja. Azaz a fôld felszim 
formâinak megfelelô pontokat és vonalakat egy kb. a 
tenger szinével egy szintben levô ideâlis gomb felszi- 
nére kell vetitenünk és az tgy nyert képet kicsinyitett 
mértékben lemâsolnunk.

Eddig a térképezés abbôl âllt, hogy nagy farad- 
sâggal és kôltséggel szâmtalan külônâllô pont vizszmtes 
és függélyes helyét hatâroztâk meg hâromszogeles es 
magassâgm érés segîtségével. Ezeket azutan elhelyezték 
a megfelelô gômbfelületrész lefejtésebol nyert siklapra

(2 2 ^
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és az igy nyert porithâlôzatba lerajzoltâk valamely mod- 
szer szerint a formâkat âbrâzolà vonalakat és ârnya- 
latokat

Ez az eljârâs azonban igen fâradsâgos, kôltséges és 
sohasem tôkéletes, mert mindig magân hordja a mérÔ 
és rajzolô egyéniségének bélyegét.

A ma ismert âbrâzolâsmodok kôzt a legtôkeletesebb 
a (otografia. A fénykép oly hû képet ad, hogy azt, ha 
megfelelô m<5dszerrel és pontossâggal készîtjük, a ter
mészet helyett mérhetjük ki. A legpontosabb modszer 
eddig a sztereofotogrammetria e teren. Az e môdszer- 
rel nyert térképek pontossâgban legaiâbb is egyenran- 
gûak a felmérés segîtségével nyertekkel. A honzontâlis 
fotogrammetriânak azonban nagy hâtrànya van és ez 
az, hogy sîk vidékeknél egyâltalân nem, alacsony dom- 
boknàl pedig nehezen hasznâlhatô a lemez vertikâlis 
àllâsa m iatt

Ez a kôrülmény magyarâzza azt a tôrekvést, hogy egy 
fényképre minél nagyobb teriiletet igyekeztek kapni, 
amelyen kevésazetfôaôttrészlet. Eztafényképetpedig leg- 
kônnyebben léghajôbôl, avagy mâs lebegô târgybôl füg
gélyes tengeiyâllâs mellett eszkôzôlt fetvétellel nyerjük. 
Ha a fôld fefszine stk volna és azon csak vonalak vol- 
nânak lâthatôk, akkor egy függélyes tengellyei felvett 
fénykép mâr maga is pontos térkép volna. Azaz csak 
akkor ha tudiuk, hogy a felvétel pillanatâban a lemez 
mily tâvol volt a fôld felszinétôl. Fontos térképet kap- 
hatunk akkor is, ha a fôld felszinének valamely részet, 
akârmily hegyes lenne is az, oly nagy tâvolsâgbô! 
fényképeznôk le, hogy a lefényképezett területrészre esô 
fényképsugarak mâr majdnem parhuzamosaknak mond- 
hatdk. Igy minden j6  lencsével eszkôzôlt holdfénykép, 
a hotd felénkforditott felszinének pontos, szogtartô 
térképét adja.

Mi azonban sem ideâlis fôldfelületet, sem végtelen 
tivolsâgbôl fényképezni nem tudunk. M eg kell eléged- 
nünk azzal, ha oly fotogrammol kaphatunk, melynek 
segîtségével szâmbavehetô hibâk mellett, kônnyen nagy



teruletet tudunk pontosan és hamar térképen âbrazolni.
Erre ketségteleniil az aerofotogramm, azaz a leve- 

gôbol keszitett kimérhetô fénykép a légalkalmasabb.
, .  /L0* ?  v-atamely aerofotogramm, vagy fotogrammpâr 
kimérheto legyen, kell, hogy az belsoleg és külsôieg 
meg legyenhatârozva.

A belsô meghatârozâs abban âll, hogy a lemez 
a lencse optikai tengelyére m erôlegesen â ll ;  hogy 
ismerjük a képnek a lencse gyüpontjâtdl vald tâvof- 
sâgât, tovâbbâ azt a pontot, ahol az optikai t e n v  
a lemezen âtmegy.
, , ^ z„ a 1be.1,sô meghatârozâs a jobb fotogramméter 
készulekeknél ismeretes.
-n netlezebb a kûlsô meghatârozâs, mely abbdl 
ail, hogy ismerjük az optikai tengelynek a fôld felszine 
és a gyupont kôzti hosszât, ismerjük azt a szôget, 
mellyel az optikai tengely a lemezen âll és ismerjük a 
mâgneses azimutot.

Ez a kùlsô meghatârozâs okozta eddig a legna
gyobb nehézségeket A tengelyhosszt, azaz a felvétel- 
fi€k s fold felszinétôJ valô tâvolsigât vagy mértékét 
egyrészt barometrikus és trigonometrikus magassâjr- 
meresehkel, masreszt pedig ügy hatâroztâk meg, ho<rv 
a felszmen meghatarozott vonalak hosszât hasonlitottâk 
ossze a fenykepen âbrâzoltakkal. Ha e vonalak vala- 
mely sokszoget zârtak be, akkor annak deformâlâsâbôl 
a lemezallasra is lehetett kôvetkeztetni.

Mint tehât lâtjuk az aerofotogrammetria ma m ée 
nem fuggetlen a foldôn szükséges. mérésektôl. Maid 
csak akkor, ha a fényképezôgép segitségével lehet 
magassagoi és elhajlast mémi, érte majd el teljes tô- 
kéletességet. De mâr igy is nagy haladâst jelent. Fejlett 
techmkânk segitsegevel kônnyen szerkeszthetünk oly 
°M Zete,^ L ? epet* me,yneit lâtôszôge ôsszcsen 180° &
akkor 1000 m. magassâgbôl eszkôzôlt két stereoszko-
pikus felvetel segitségével egyszerre 25 km’ -nyi terüle- 
tet is kényelmesen letérkêpezhetünk, mig azelfitt eev 
ekkora terület bejârâsa és fôlmérése ti'zszer annyi idôbe 
és arânytalannl tôbb koltségbe kerult. Dr. M ilkkerRetsâ&



A térképfrâs.
Nem célja rôvid soraimnak a téricépîrâs müvésze- 

tének részletes ismertetése. Osszefoglalô târgyalasara 
mâig ûgy szâlvân m ég ser.kisem vallalkozott a vilag- 
irodalomban. Ha mindent ôsszehordanank ami e targy 
kôrébe tartoiik, a végén még a szakember is elbamulna 
a nagy anyag lâttàra, mert hiszen hasonlokepen a fold- 
raizhoz, egyarânt gyôkerezik a természettudomanyok- 
ban és a humanus tudomânyokban, de amellett a térkép 
sokszorositis âltal csaknem teljesen a technika illetoleg 
a grafika terére csap ât. , , .

Azért itt ma csupân futolagos szemlet tartunk a 
térkép szerzôin s talân sikerûl kôzben-kôzben az ilietok 
munkâjâba is egy pillantâst vetnünk

kzô-VoTCsiUagâszai mâr megallapitottâk, nogy a Fold 
gômb-formâju test s elméletben behâlôztâk ezt a gôm- 
Bôt délkôrôkkel és pârhuzamoskôrôkkel;  de bizony nem 
tudtâk megmondani, hogyezek az elméleti kôrôk merre 
futnak a Fôld felszînén. Ehhez szâmos csillagasznak, 
majd felfedezô utazônak kellett évszâzadokon ât fâradma, 
mîg eredményhez jutottak. Az eredmény pedig tulaj- 
donképen csak napjainkban lett telles, amikor a csn- 
lagdâk egymâs észleléseit a telegraf drôtjan kozol- 
hették.

Szâmos csillagâsz, mathematikus, geografus és ka- 
tona fâradt tovâbbâ azon, hogy a Fôld alakjât ponto- 
san meghatârozza. ,

Ne gondoljuk azonban, hogy most mar tulestunk 
a matézisen, mert mi térképet akarunk, a fôldfelszinnek 
sîk lapra vetett képét és bizony a legbonyolultabb 
geometriai feladatok vârnak megoldâsra.
Az a tudomâny, amely ezzel foglalkozik, a vetülettan. 
Tudomânya pedig ugyancsak a szâzados munka, szâz 
meg szâz emberi agyvelô egymâsba folytatôdô és bâr- 
melyik térkép külônféle fokhâlôzatâban eredményként 
mutatkozô munkâia



Â cel termeszetesen szâzféle lehet. a szerint hoÿT 
nagymeretu csupan kis tertleteket tartalmazô ûgyneve- 
zett kataszten térképet kivânunk késziteni (a magyar 
katf ? f ‘en LterkcP mertéke 1 : 28S0,, vagy p « L  esetletr
1 1 m m  felul.etét akariuk kisméretben (pl.
1 .150.000.000) papiroslapra kiteriteni, ehhez képest 
a munka <s vâltoiik. Mig az elsô esetben akâr figvel-
« t ? h » ,VUl ha^ ha‘6  « Fô'ï gürbültse'ge, minden mâs 
esetben ez a legfontosabb s feltétlenül figyelembe 
veendo korülmény. B> üc

Igy értjük meg, hogy pl a bécsi katonai fôldraizi 
mtezetben keszulo, kôzepeurôpât felôldô külônbôzô 
meretu térkepmunkâknak egyes lapjai is egységes vetü-

let szerint Keszitendôk, mert külônben y egymassal 
szomszédos lapot sem lehetne ôsszeilleszteni.

De vajjon mâr most miképen készüi a térkép raiza ? 
■ -u  f loszor is az 'S en kôrülményes es megfelelôen 
koltseges, mert rendkivül pontos hârom szôgells kôvet- 
kezik. Ez m usjerek utjân szôgmértani meghatârozâsa 
bizonyos pontoknak, amit még megelôz a bâzismérés 
Végzi egy sereg fôldmérô vagy térképezô katonatiszt 

Ha ezekutân a térképezô tiszt, felszerelve rajzasztal- 
kajâval, muszereivel és a rajztâblâval, amelyen mâr 
elôre berajzolta a. hâromszôgtanilag meghatârozott pon- 
tokat es a fokhàlozatot, elindul a terepre, kôrûlbelül 
olyan ereés kell hogy elfogja, mint azt, aki miutân

(



megcsodâlta a biliârdgolyô sima voltât, millidszoros 
nagyitâsu mikroszkôpon kezdi vizsgâlgatni s meglepetve 
lâtja, hogy mennyire durva, Mert bizpny nem lesz ele- 
gendo, ha a folyôk irânyât, az utak hâlozatât, a kôzségek 
alaprajzât rajzolja meg, fel kell tüntetnie a fensîk egye- 
netlenségeit is : a hegyrajzot — és e i  lesz a nehezebbik 
feladat

A térképfelvétel nehézségeit ma mâr tetemesen 
egyszeriisîti a térképezés szolgâlatâba âliitott fényképe- 
zes : a fotogrammetria, amely ma mâr tôkéletes preri- 
zitâssal automatikusan pontos térképeket szolgâKat.

Minden müvelt âliamnak m eg van a sajât kataszteri 
felm érése, a katonai s tôbbféle méretü térképanyaga, 
(1 : 25.000, 1 : 75.000, 1 :200.000), melynek elôâllttâsan, 
nyilvântartâsân és folytonos javitâsân sok ezer ember 
dolgozik âllandôan.

A katonai vagy részletes térképeken kivül van 
azonban még sok mâsféle célt szolgâlô térkép is. llye- 
nek pl. az iskolai térképek, a kôzlekedési térképek, 
a nagy kézi atlaszok, a fôldgômbôk.



j

Itt kôvetkezik a térképird igazân nehéz munkâja. 
Nem is hinnôk, m icsoJa szôrny térképeket produkâl 
idônkint a tanulatlan kontâr-kéz munkâja, amely azt 
hiszi, hogy a mâsolâs a térképîrâs egyetlen feladata. 
Nem. A fôfeltétet teljes jârtassag az âbrâzolandd fôld- 
terûlet fôldrajzi irodalmâban, rajzbeli ügyesség, geog- 
rafiai érzék. Csak mindezek együttmûkôdésének erea- 
ménye értékes térképmü.

A rajz elkészitését kôveti a sokszorosîtâs. Ez is 
sok gondot igényel. Külôn müvészet a vâzrajz, (folyd- 
és uthâldzat) kôbe- vagy rézbe vald metszése. M ég 
ennél is nagyobb mûveszet az iras metszése, a hol a 
gondos etosztâs is fontos, de kétsêgtelenül a legbo- 
nyolultabb mesterség a h egy rajz vésese. A nagy tér- 
képirdmüintézetek személyzete igen iskolâzott, enélkül 
lehetetlen volna a nagy figyelmet és geografiai tudâst 
îgenylô munkât elvégezni Külôn csoportja az alkalma- 
zottaknak csak a szinlemezek készîtesével foglalkozik. 
Tudnimk kell, hogy a  térképen levé minden szîn kü- 
lon kôvôn készül és külôn nyomandô a papirosra. Is- 
mét mâs mühelyhen az âtnyomok dolgoznak, akik a 
néha ezreket érô vésetekrôl készîtenek nyomâst s azt 
atyiszik vegyi uton mâs kôre (âtnyomjak), hogy az 
elobbit megkiméljék. Vagy âtviszik a rajzot a véset- 
rfil aluminiumra vagy dnkre, amely anyag djabban 
mindgyakrabban helyettesitî a kôvct.

Egyik legérdekesebb muhely mindenesetre a gép- 
terem, ahol nagy gépkolosszusokon naponta 10—20 
s<5t 30.000 nyomâst is készîtenek, Egészen mâs âg a 
fôlgômbkészités, de nem kevésbbé érdekes.

Ha elgondoljuk, liogy ime ennyi féle munka és 
îly rengeteg em ber kell ahhoz, hogy megszülessen a 
térkép, ametyet oly gyakran kôzônyôsen forgatunk meg 
kezunkben, gyakrabban fogjuk bizonyâra ôsszevetni az 
“J olcstS térképlapokat, elmult szâzadok megfakult 
terkepeivel, hogy konstatâlhassuk a kultura és a tudo
mâny gyôzedelmeskedését az elemeken.



Vilâgatlasz.
Irta : Jangmayer Mihdly.

Midon a Magyar FÔldrajzi Intézet r. t vezetôsége 
elhatârozta a Vilâgatlasz kiadâsât, sokan kétkedve te- 
kintettünk e nagyszabâsu vâllalkozâs stkere ele, mert 
nem sok bizalommal fogadtuk e?. uj vâllalat verseny- 
képességét a külfold hatalmas kartographiai termekeivel 
szemben S most forgatva az eddigelé 8 füzetben mar 
megjelent 60 térképlapot, ôrômmel és nemzeti buszke- 
séggel mondhatjuk, hogy e minden izében magyar 
termék dicsôséget szerez a magyar kartographianak, s 
nemcsak itthon vivja k i az elism erés megérdcmelt )u ta! mat, 
hanem rokonszenvvel és nagy elismeréssel fogadjak a 
külfôldi szakkôrôk is Kozülük csak a kir. aan foldtam 
intézet nagynevu geolôgusânak, dr Harder Poulnak leve- 
lébôl legyen szabad par sort idéznem :_»Ich habe das Blatt 
durchgesehen und tinde es sehr schôn und zuverlâssig. 
Für die Ungarische Kartographische Anstalt ist es eine 
Leistung, welche sich m itderderw estlichen Staaten gleich 
stellt.« Orômmel üdvôzlik a magyar tudôsviiâg jelesei. 
mint a magyar kartographia eîsô, nyugateurôpai szinvona- 
lon âllô tudomânyos kiadvânyât ; legjelesebb napnapjamk 
részletesen méltatjâk az atlasz érdemeit, s a mar meg
ielent füzetekrol sorjâban a legnagyobb etismeres hanç- 
jân szôlanak A Vallâs- és Kôzoktatâsügyi, a Honve: 
delmi, Fôldmivelésûgyi, Kereskedelemügyi es B e  ugyi 
miniszterek kôzlônyeikben. kôrleveleikben ajanljak koze- 
geiknek a térképet. Azt hiszem tehât, nem !esz erdek- 
telen. ha rôvid ôsszefoglalô ism ertetést adok a Zseb- 
atlasz olvasôinak e készülôben lévô hatalmas kiad-

^Hosszas târgyalâsok és ôriâsi pénzâldozat révén 
sikerûlt az Intézetnek a külfold legjelesebb kartographiai 
termékének, a Debes-féle Handatlasnak fordîtâsi jo- 
irât megszereznie. A mult év végen lelpnt meg az 
atlasz elsô füzete, s azôta mâr a V lll fuzet is elhagyta
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a sajtdt. A mâr megielent lapok kôzül hét lap az egész 
vilâgot adja attekinloleg, s elénk tir ja  a Fôld dombor- 

. nov'cnyzeti viszonyait, a meteorologiai meefi- 
gy^l.” ek eredményeit, részletes térképekben szâmol be 
a Fold nepessegi és vallâsi viszonyairdl. (A fennmaradô 

, aP ez egyes fôldrészekrôl és orszâgokrdl nviîit 
reszletes ism ertetést; ezek kôzül hazânkkaî eddig nétrv 
lap foglalkozik és pedig két lap Magyarorszag hetry- és 
vizrajzât t ir ja  elénk dombormübôl készitett müvészies 
kivitelben, a masik két lap pedig meteoroldgiai és de- 
mografiai adatokat tartalmaz A gazdasâgi, néprajzi 
m eteorologiai es geologiai visionyokat feltüntetô lapok 
kozul eddig 6  lap jelen t meg. Ezek egyike Europa 
geologiai és  ̂ hegyszerkezeti viszonyai mellett néhâny 
gazdasagi térkeppel ismertet meg bennunket, neveze- 
tesen terkepileg feldolgozva mutatja a fontosabb hâzi- 
allatok (szarvasmarha, sertés, Id; elter(edtségét, a vas 
es szenbanyaszat, a cukor, malom és textilipar fôhelyeit 
î $ yj ÿ ? lk grazdasâçi lap Magyarorszâggal foglalkozik, 
12 terkepen mutatvan be M agyarorszig meteoroldgiai 
viszonyait, lakossaga eloszlâsat anyanyeiv és vallâs 
szennt, tovâbbâ a lakossâg sûrûséget megyénkint Tel- 
jesen uj térkép tovâbbâ Amerika kôzlekedési lérképe 
amelynek fotérképe feltünteti a fôbb vasûtvonaiak 
mellett a hajozhatd foiydkat és tavakat, a fontosabb 
kikoto varosokat, a tengeri kôzlekedés fôirâiiyait és a 
szenrakodd hajdâllomâsokat. Tizenhét melléktérképe 
igazan megbecsulhetetlen adatokat tartalmaz fôleg az 
tgyesult-AlIam ok gazdasâgi viszonyairdl

Az ezutân m egjelenô Tapok is vâltozatos és gazdag 
ta rtalom mal kecsegtetnek bennunket. Négy lap van 
hatra a vilâgtérképek kôzül, s 60 lap az egyes fôldré- 
f  ’ orszag ° k largyalâsâra A Magyarorszâgot târgyalô 
lapok javarésze még sajtd alatt van A lefolyt véres
n  11 J11 *Ü?e™é? y5 k miatt csak ezutin jelenik m eg a 
Balkân félsziget 6  lapon szâmos térképben, amelyek a 

pol’tikai esemenyek vâltozâsaît hiven és a 
kulfoldi nagy atlaszokat megelôzve foeiâk fôliüntetni
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Az atlaszt teljesen magyar szellem hatja ât, s min- . 
" denütt elsôsorban a magyar érdeket helyezi elôtérbe, 

Kivâlô tudôsaink sok évi megfigyelései és nagy szor- 
galommal ôsszegyüjtôtt adatai, tapasztalatai elso izben 
jelennek meg reszletesen és pontosan feldolgozva. A : 
külfôldi atlaszok legfeljebb egy-két lapon adjâk Magyar- 
orszâgot, s akkor is Ausztriâval együttesen, a Vilaeat- 
las?, kb. 31) kisebb-nagyobb térképen tàrgyalja hazânkat. ' 
E részletes feldolgozas nagy erkôlcsi tokét jelent, mert ■ 
végre-valahâra a legüjabb adatok felhasznâlâsâval Vé- . 
szùlt ôsszefoglalô pontos és egységes kidolgozâsü ; 

; térképek fogjâk bemutatni hazânk politikai, hegy- és • 
vizraizi, topografiai, (reologiai, agrogeulogiai. bânyâszati, ; 
mezogazdasâgi, foglalkozâsi, meteorologiai, nemzetiségi, i 
deinografiai es egyéb viszonyait. Erkôlcsi tôkének mond- i 
hatjuk e kivâlô térkép-gyüjteményt, mert kôzzétételük * 
utân a külfôldi térképirodalom nem hagyhatja figyelmen 1 
kivül nagy gonddal ôsszevâlogatott adatait, s igy a ; 
Vilâgatlasz hivatott arra, hogy legalâbb a târgyiîagos i 
külfôldi térképekbôl a kôzjogi es egyéb tekin*etbçn hibâs 
adatokat kiirtsa.

M ost pedig lâssuk rôviden ad-e üjat is az 
atlasz, amely a Magyar Védôegyesület szerint »igaz 
magyar terméknek tekinthetô*. A tartalomjegyzék 
szerint 36 lap teljesen uj, amelynek minden tolivonâsa 
magyar szellemi és ipari termék. Ezek egy  ̂ része 
a magyarorszàgi adatokat târja elénk, mâs része az 
egyes fôldrészek, orszâgok gazdasâgi, meteorologiai, 
geologîai, néprajzi stb. viszonyaival foglalkozik. Az 
atlasz kiadôi helyesen tették, hogy szakitottak a néme- 
tek kizârôlagosan topografikus irânyzatâval és e részlet- 
térképekkel élénkîtették atlaszukat, mert ezek az aprô 
térképek a mindennapi élet keretében sok nélkülôzhe- 
tetlen adatot tartalmaznak, s îgy térképeken szemléltetve 

j az adatokat, elsô pillanatra kônnyü âttekintést nyüjtanak, 
szôrakozva tanitanak. Teljesen uj dolog lesz ezenkîvül 
az a szôvegrész, amely 10 îvnyï terjedelem ben fogja 
ismertetni az atlasz minden egyes lapjât



Magyar térképészet.

I .  VÂROSOK

Budapest szék fôv térképe 1 :15 ,000. 8 3 x 6 5  cm. szin. 
nyom. Bpest, 1913  ̂ M. F  I. rt.

Budapest szék. fôv. egész területének térképe az utcâk 
és terek betiisoros jegyzékével 1 : 25,000. 70 x  84 cm. 
szin. nyom. Bpest, 1913. M, F. I. r.-t. 1 K 40 f.

Budapest Forgalmi kôzpont. 1 ; 10,000. 30 x 25 cm. szin. 
nyom. Bpest, 1913. M. F. I. r.-t. 20 fillér.

Budapest kis kôzlekedési térképe a legüjabb villanyos 
ütvonalak jelzéseivel és rôvid szôveggel magyar, 
német, francia és angol nyelven, 3 6 x 5 0  cm. szin. 
nyom. Bpest, 1913. M. F  I. r.-t. 50 fitlér, szôveg 
nélkül :*0 fillér.

Budapest szék. fôv. tanintézeteinek térképe 1 :25 ,000. 
61 x  45 cm. szin. nyom Budapest, 1913. M. F. I. r.-t.

2 V À R M E G Y É K .

Grézlo J . ,  Kogutowicz K . dr : Torontâl vârmegye iskolai 
és kôzigazgatâsi fali térképe 1 :7 5 ,0 0 0 , 125 x  220 
cm. szin. nyom. Bpest, 1913, M. F. i. r.-t.

Kogutowicz M, M agyarorszag vârmegyéinek kézitér- 
képe, szin. nyom. Budapest, 1913. M. F. I. r.-t. 
à 8 0 - 4 0  f

—  Ârva vm. 1 :2 3 0 0 0 0 , 24.5 x  30.5 cm.
— Baranya vm. 1 :3 8 5  000, 3 1 x 2 9  cm.
— Bars vm. 1 :3 4 0 .0 0 0 , 29 x  22.5 cm.
— Bacs vm. 1 :450.000, 36.5 x  29 cm.
— Borsod vm. J :375 .000 , 2 3 x 2 9  cm.
— Békés vm 1 : 420.000. 21.5 x  25 cm.
Kogutowicz M ,: Csik vm. 1 :400 .000 , 23 x  30.5 cm.
— Fejér vm. ! : 380.000, 21 x 2 8  cm.
— Gôm ôr-Kishont vm. 1 :3 9 0 .0 0 0 , 24 5 x  30 cm.
— Hajdu vm. 1 : 400.000, 27— 21 cm.



— Hont vm. 1 : 300.000, 2 3 .5 x 3 0  cm
— Hunyad vm. 1 : 300.000, 28 x  35 5 cm.
— Kolozs vm. I : 400.000, 40 x  23 cm.
—  Komârom vm. t : 360 000, 2 3 '5 x 2 9  cm.
— Kis-Kiikül!ô vm. 1 : 300.000, 3 1 x 2 !  cm.
- -  Krassô-Szôrény vm. 1 :4 0 0  000, 28.5 x  44 5 cm.
— Liptô vm 1 "300  000, 30 x  20.5 cm
— Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. 1 : 500.000, 28 x  40 cm.
— Som ogy vm . 1 ; 400.000, 38 x  29 cm.
— Szeben vm. 1 -360.000, 29 5 x 2 2  cm.
— Szolnok-Doboka vm. 1 : 300.000, 38 —32 cm.
— Tolna vm. 1 : 355.000, 23 x  26 cm.
— Torontàl vm. 1 -.400.000, 30 x  45 cm.
— Turocz vm 1 : 230.000, 22 x  31 cm.
— Udvarhcly vm. I : 300 000, 3 1 x 2 4  cm.
— Zala vm. 1 : 365.000, 29 x  41 cm.
—  Zemplén vm. 1 :470 .000 , 28 x 36 cm.
— Zôlyom vm. 1 :300.000. 29 x 24 cm.

S. ORSZÀGOK É S V IL Â G R É SZ E K .

Afrfka iskolai falitérképe. Kogutowicz M. 1 :8 ,0 0 0 .0 0 0 , 
1 3 2 x 1 3 4  cm. szin. nyom. 5. kiad. Bpest, 1913. 
M. F I. r.-t.

Balkân hâborû térképe. Kogutowicz M. 1 :8 0 0  000, 
1 1 2 x 4 0  cm. szin nyom. Budapest, 1912. M. F. T. 
r.-t 1 K 50 f.

Dunai Ttôrakerület és kornyezete Tuzson J. 1 : 5.000.000, 
20 x  28 cm. szin. nyom. Bpest, 1913. M. F. I .  r.-t. 

Észak-Amerika iskolai falitérképe. Kogutowicz M. 
1 :8 ,0 0 0 .0 0 0 , 1 0 0 x 1 3 0  cm. szin. nyom. 5. kiadâs. 
Bpest 1913. M F I. r.-t.

Flortnkarte der Danublschen Zone und ihrer Umgebung 
Tuzson j .  1 :5 ,0 0 0  000, 20 x  28 cm. szin. nyom 
Bpest, 1913. Magyar Fôtdr. Int. r.-t.

Hongrie. Carte physique de la — Cholnoky J, dr. és



Kogutowicz K. dr. 1 : 2,400.000, 4 1 x 2 7  cm szin. 
nyom Bpest, 1913. M. F. t. r.-t.

Hungary Map of the poiitical division of the Kingdom 
of Kogutowicz. I ; 2,400.000, 4 1 x 2 7  cm. szin. 
nyom. Bpest, 1913. M. F. I .  r.-t 

Magyarorszâg izokron térJcépe. Kogutowicz K. dr. 
1 :3 ,0 0 0 0 0 0 , 22 x  31 cm. szin nyom. Bpest, 1913. 
M. F. I .  r.-t.

Magyarorszâg kôzigazgatâsi térképe. Kogutowicz M. 
1 :9 0 0 .0 0 0 , 8 0 x 1 1 0  cm. szin. nyom. Bpest, 1913. 
M . F. I. r.-t 3 K.

Magyarorszâg poiitlkai kézitérképe. Kogutowicz M. 
1 :2 ,400 .000 , 41 x 2 7  cm. szin nvom. Bpest, 1913. 
M. F. I .  r.-t.

Magyarorszâg vfei erôi. Vicziân E. 1 : 900.000 7 0 x 1 0 5  
cm. szin. nyom. Bpest, 1913. M F. I. r.-t.

Magyar szt. korona orszâgalnak poiitlkai iskolai fali- 
térképe Kogutowicz M 1 :6 0 0 .0 0 0 , 1 1 2 x 1 6 0  cm. 
szin. nyom. Bpest, 191 . M. F. I. r-t.

A Magyar szent korona orszâjainak területén (évô osszes 
âsvânyolaj-, cukor-, sâr- és szeszgyirak, valamint a 
cukor és szesz szabadraktârak térképe. Bradâcs K 
és Kogutowicz M 1 :600,000, 1 1 2 x 1 6 0  cm. szin 
nyom. Bpest, 1913. M. F. I. r.-t. 25 ,— K. 

Nemzetkôzi vilâgtérkép. Budapest lapja, Kogutowicz K. dr. 
1 :1 ,000 .000 , 45 x  47 cm. szin. nyom. Bpesr, 1912. 
M. F. I, r.-t.

Rdmai telShelyek és katonai utak a Balaton korül
Makai B. dr. 1 : 6,000 000, 23 x 34 cm. szin. nyom 
Budapest, 1913. M F. I. r.-t.

Ungarischen heiligen Krone. Die Lânder der — Kogu
towicz. I : 2,400.000, 41 x 2 7  cm. szin. nyom. Bpest,
1913. M. F. 1. r.-t.

4. A TLA SZO K É S  SZE M LÉ L T ET Ô  ESZKÜZÜK. 
Atlas* a magyar torfénelem tanitâsâhoz. Kogutowicz. 

14 lô- és 5 melléktérkép. 20 old. Bpest, 1913. 
Magy. Fôldr, Int. r.-t. 2  K.



Foidrajzi iskolal atlasz. Kogutowicz. X I. kiadâs, betü- 
soros névjegyzékkel, szin. nyom. 64 lap. Bpest, 1913. 
M. F. I. r.-t. 2 K 60 f.

Kogutowicz K  dr. —  Littke A, dr.:
Vilâgatlasz térképeibôl eddig m êgjelent az 1912— 13. év 

folyamân ;
O idilsiim .

1— 2. Planiglobusok 1 : 82,000.000.
3. Déti sarkvidék 1 : 40,000.000.

4—5. Vilâgtérképek 1 :167 ,000  000.
6— 7. Vilâgtérképek 1 :167,000.000.

10. Vilâgtérképek 1 :167,000 000,
15— 16. Eurôpa. 16 kiilôméte térkép.
21— 22. Eurôpa népei, nyelvei 1 :12,000.000.
41—42. Magyarorszâg. 12 külônféle térkép.
47— 48. Alpok keleti lap 1 : 1,000.000.
49—50. Alpok nyugati lap 1 :1 ,000.000.
51— 52. Németorezag poiitikai âttekintése 1 : 2,750.000.
57— 58. Bel gium—Németalfôld— Luxemburg 

I : 1,000,000.
59— 60. Frandaorszàg 1 :2 ,7 50 .000 .
61—62. B fit-sngetek 1 :2 ,750 .000 .
' 63. Dânia 1 :1 ,500 .000 .

64. Skandinâvia 1 : 5,000.000.
6 5 ^ 6 6 . Déli- és Kozép-Skandinâvia 1:2,750.000.
7 3 -  74. Spanyolorszâg és Portugâlia 1 : 2,750.000.
75— 76. Olaszorszâg 1 :2 ,750,000.
89—90. Nyugat Azsia 1 :10,000.000.
9 7 - 9 8 .  Afrika 1 : 23,000.000.

1 0 3 -1 0 4 . Nyugat Afrika I : 10,000.000.
O ld jJszitn.

107— J08. Ausztrâlia és Oceânia 1 :27 ,000 .000 .

L

 111 — 112. Ausztrâliai szirazfôld 1 :9 ,0 0 0 0 0 0 .
113—114. Polmézia szigetcsoportjai.

117— 118- Észak- és Dél-Amerika kôzî.l : 35,000.000. 
119— 120. Észak-Amerika 1 :20 ,000  000.
■■



121— 122. Egyesült Aliamok. 1 :10,000.000.
Az egész Vilâgatiasz ara lapokban 50 .—  korona, dîsz-
kôtésben 6 0 .— korona, egy es lapok ara — .90 fillér.
Pâlyi— Seres, Fôldrajzi fiizetek minden kôzépfokü intézet 

tananyagânak megfeleiôen beosztva. Bpest, 1913. 
Magyar Fâldr. Int. r.-t. à — .50, — .70, — .95 fillér,

5. ISM É T L Ü - ( V A K -) T É R K É P E K .

Kogutowicz M. : Afrika 1 :40,000.000, 37 x  31 cm.
—  Appenin-féisziget I : 5,000.000, 27 x  28 cm.
— Âzsia 1 :40,000.000, 37.5 x  32 cm.
—  Drâva-Szâva kôze 1 : 1.200.000 4 8 x 3 6  cm.
— Çurôpa 1 : 20,000.000, 32 x 37 cm.
—  Eszak-Amerika 1 :40 ,000 .000 , 27 x  28 cm.
—  Èszakkeleti felvidék 1 : 1,200.000, 3 9 x 3 2  cm,
— Ibéria 1 : S.OCO.OOO, 2 7 x 2 8  cm
— Magyar kisalfôld 1 :1 ,200.000, 27 x  24 cm.
—  Magyar nagyalfôld 1 :1 ,200 .000 , 31 x  40 cm.
— Magyarorszag 1 : 2,400.000, 50 x  38 Cin.
— Nagy Britannia 1 :5 ,000,000, 27 x  28 cm.
— Oroszorszâg 1 : 15,000.000, 27 x  28 cm.
— Svâjc 1 : 1,250.000, 27 x  28 cm.

Egy-egy térkép ara 6  vagy 8  fillér.

6. M AGYAR VO N A TKO ZÀ SÜ  K Ü L  FOLDtî N 
M E G JE L E N T  T É R K É P E K .

üsterreichisch- Ungarische Monarchie. Oeologisclie Karte 
J : 75.000. W ien, 1912, k. k. G eol. Reichsanstalt,

üsterreichisch-Ungarlschen Monarchie Übersichtskarte 
der Eisenbahnen der — nebst dert angrenzenden 
auswârtigen Landesteilen 1 ■ 1 ,000.000, W ien, 1913. 
Artaria es Co.

Das Verbreitungsgebiet der deutschen Sprachc In Siid- 
ungarn. Pfaundler R. 1 :2 0 0 .0 0 0 ,5 4 .5  x  75 cm, szin. 
nyom. D. E. X i. 1912, ____________________________

( â ô j  “


