Tudomány – politika – diplomácia
Teleki Pál, a Moszul-bizottság tagja1

G

róf Teleki Pál (1879–1941) neve
és tevékenysége Magyarország
1920–1921 és 1939–1941 közötti
miniszterelnökeként közismert,2 de tudományos munkássága a közvélemény előtt
jóformán ismeretlen.3

A földrajztudós Teleki Pál
A sokoldalúan képzett erdélyi gróf a magyar mellett németül angolul franciául
és románul is beszélt, továbbá holland és
olasz nyelven olvasott. Tudományos hírnevet 1909-ben, a Budapesti Tudományegyetem földrajzoktatójaként szerzett, az
Atlasz a japáni szigetek cartographiájának
történetéhez. A Japántól keletre fekvő
aranyszigetek felfedezésére 1639-ben kiküldött Quast M. és Tasman J. A. kapitányok hajónaplójának hollandus szövegével
és magyar fordításával című munkájával.4
A művön nyolc évig dolgozott. Az atlaszról egy évvel a megjelenés előtt már a genfi Nemzetközi Földrajzi Kongresszuson is
beszámolt. A nagyszerű munkát 1911-ben
a Francia Földrajzi Társaság Jomard-díjjal
ismerte el, és Teleki Pált 1913-ban beválasztották a nemzetközi Térképtörténeti
Bizottságba. Teleki a székfoglaló beszédét
1917-ben, „A földrajzi gondolat története”
címmel tartotta a Magyar Tudományos
Akadémián.5 Tiszta és világos filozófiai
érvelésen alapuló tanulmánya történettudományi szemlélettel mutatja be, hogy a
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geográfia tudománya hidat képez a bölcsészettudományok és a természettudományok között. A mű bizonyítja, hogy
szerzője ismerte a történelem, a néprajz,
a statisztika, a demográfia, de a meteorológia és a közgazdaságtan eredményeit
és kutatási módszereit is. Rendszeresen
tanulmányozta a nemzetközi szakirodalmat, és tudjuk, hogy munkásságával kora
legtöbbet idézett földrajzosai közé tartozott.
Teleki különleges figyelemmel fordult a
térképészet felé. Egyik leghíresebb műve
az első világháborút lezáró béketárgyalásokra készített „Magyarország néprajzi
térképe”.6 Az 1910-es népszámlálás alapján szerkesztett 1:1 milliós léptékű térkép
módszertani újítással is szolgált.7 A térkép elkészítésekor Teleki arra törekedett,
hogy a nemzetiségek és az általuk lakott
területek aránya közti viszonyt is megjelenítse, hogy így a népsűrűség is kitűnjék
a lakatlanul maradt terület nagyságából.
A munka tizenkét színnel jeleníti meg a
Kárpát-medencében élő nemzetiségeket.
A számos kiadást megért mű megjelent
magyar, német, francia és angol szöveggel is. Ez volt az egyetlen térkép, amelyet
az 1920-as párizsi béketárgyalás résztvevői egyáltalán megtekintettek… Ott kapta a nevét is, a magyar nemzetiséget jelölő színről: Carte rouge. A térképet ugyan
nem fogadták be hivatalos dokumentumként, de a szerző tudományos munkáját
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nagyra értékelték a politikusok. Ezért
hívta meg a Népszövetség Telekit az
1924. szeptember 30-án létrehozott, háromtagú Moszul-bizottságba, amely Törökország és Irak új határát volt hivatott
kijelölni.

A Moszul-konfliktus háttere
Az antant hatalmak – Nagy-Britannia,
Franciaország és Oroszország – már az
első világháború alatt kidolgoztak egy, az
Oszmán Birodalom felosztására vonatkozó titkos tervet. Ez volt az 1916. május
16-iki keltezésű Sykes–Picot-terv, amely
a két tárgyaló, az angol Sir Mark Sykes
(1879–1919) és a francia Georges Picot
(1870–1951) nevét viselte. (1. térkép.) Az
Oszmán Birodalom 1918. október 30-án,
a múdroszi fegyverszünettel kapitulált.
Az 1920. augusztus 10-i sèvres-i békeszerződés értelmében – amelyet azonban
sohasem ratifikáltak – a 37. szélességi
foktól délre eső nem török területek a
Népszövetség felügyelete alá kerültek, és
később Nagy-Britanniának (Irak, Jordánia, Palesztina), illetve Franciaországnak
(Libanon, Szíria) a mandátumai lettek.
Görögországnak az (Isztambul nélküli)
európai török területeket és Szmirna (ma
İzmir) körzetét ígérték, a tengerszorost
pedig nemzetközi ellenőrzés alá vonták.
Musztafa Kemal Atatürk pasa eredményes katonai nyomása azonban az antant
hatalmakat a sèvres-i béke felülbírálatára
késztette. Új szerződéssel, az 1923. július 24-én kötött lausanne-i békével garantálták Törökország szuverenitását
az európai részei és Anatólia, valamint
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(korlátozással) a tengerszoros felett.
A lausanne-i béke egyidejűleg elismerte
az arab területek leválását Törökországról – anélkül azonban, hogy tisztázták
volna a Moszul környéki, olajban gazdag területek északi határvonalát. Ennek diplomáciai hátterében a briteknek
a Moszul régióbeli előrenyomulása állt,
mivel a politikájukban az Oszmán Birodalom felosztását a stratégiai szempontok mellett az olaj dominálta.8 (2.
térkép.)
A Népszövetség Tanácsa 1924. október
29-én elfogadta a Hjalmar Brantingről
(1860–1925), a Népszövetség svéd jelentéstevőjéről Branting- vagy brüsszeli
vonalként ismert ideiglenes demarkációs
vonalat, az angol és a török delegáltak
pedig „méltányolták” a döntést.9 (3. térkép.) Ezt a vonalat a Népszövetség által
kiküldött határkijelölő bizottság, az ún.
Moszul-bizottság javaslatáig, illetve a
Népszövetség Tanácsának a jóváhagyó
döntéséig a vitatkozó felek csapatai nem
léphették át. A terv elfogadása után két
nappal a Moszul-bizottság tagjainak
a kiléte is ismertté vált: a bizottság vezetésére Carl Einar Thure af Wirsén
(1875–1946) svéd diplomata, Svédország
bukaresti nagykövete kapott megbízást,
és Teleki Pál mellett, harmadik tagként
a belga Albert Paulis (1875–1933) nyugállományú ezredest jelölték. A bizottság
titkárságát kezdetben az olasz Marcello
Roddolo, a Népszövetség titkárságának
egyik hivatalnoka, később pedig a svájci
Horace de Pourtalès vezette, aki korábban Albániában volt egy hasonló megbízatású bizottság titkára.
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Az ún. Moszul-kérdéssel, illetve az
annak megoldására létrehozott Moszulbizottság munkájával foglalkozó – a témát
az 1923-as lausanne-i békétől a bizottság
1925-ös zárójelentésén át a kérdést lezáró 1926-os Angora (Ankara)-szerződésig
felölelő – levéltári anyag és irodalom bőségesen található a Népszövetség genfi
könyvtárában.10

Teleki a Moszul-bizottságban
A bizottság tagjai 1924 decemberében
tájékozódó látogatást tettek Londonban
és Ankarában, s az angol és török tanácsadókkal kiegészült testület 1925. január
31-étől már Moszulban tevékenykedett.
Azt vizsgálták, hogy a vitatott terület
lakossága Törökországhoz vagy Irakhoz kíván-e tartozni. Kérdezősködtek a
népesség minden rétegében, az egyházi
hatóságoknál, a néptörzsek főnökeinél,
a jelentős kereskedőknél és a fontos személyeknél, orvosoknál, ügyvédeknél.
A bizottság felmérte a korábbi oszmán
provinciák, délen Moszul vilajet, északon pedig Van vilajet népességeloszlását és a népesség etnikai szerkezetét. Az
utóbbiban csak Hakkari szandzsák területére terjedt ki a vizsgálat. (Egy vilajet
[provincia] több szandzsákra [kormányzati kerületre] oszlott. A 19. században
az egyes kerületek hovatartozása és
fontossági sorrendje, valamint az, hogy
hol futott a határuk, gyakran változott.
Sőt, nem ritkán még a vilajethatárokat is
pontatlanul határozták meg.)11 A vilajetek arab és török (türkmén) kisebbsége
az új iraki állammal, illetve az atatürki
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Törökországgal kívánt fúziót, míg a kurd
többségnek a társadalmi szerveződésük
és a belső hatalmi konstellációk miatt
korlátozott játéktere maradt.12
A terepen végzett földrajzi-statisztikai jellegű vizsgálatok elsősorban a
földrajztudós Teleki Pálra jutottak. Teleki a Kis-Záb folyó két oldalán fekvő
vidékeket, különösen Kirkuk, Moszul,
Zahó, el-Amádíja, Arbil (Erbil) és eszSzuleimáníja vidékét térképezte fel. Vizsgálta az arab és kurd nemzetiségű népesség földrajzi eloszlását, a nomád törzsek
vándorútjait, a felföldek és alföldek lakói
közötti tradicionális kapcsolatokat. Teleki három hónap alatt megalkotta ÉszakIrak komplex geográfiai képét. Leírta a
terület szociális és gazdasági viszonyait, a távolabb fekvő régiókkal fennálló
kereskedelmi kapcsolatokat. Különös
figyelmet fordított a két hajózható folyó,
a Tigris és az Eufrátesz szerepére, mivel
ezek eltérő gazdasági területeket kötöttek
össze. (Teleki később, a bizottság jelentése után egy külön, térképpel illusztrált
tanulmányt publikált Észak-Irak kistájairól: a tizenöt tájtípusról és a politikai
határok variációiról. A térképen jelölte az
„olaj első jelentkezési nyomait, a fúráslyukakat és az olajkutakat”.13)
Teleki geográfusként és kartográfusként tudta, hogy a kis méretarányú
(ezért nem elég részletes) és nem közvetlen, a terepen történt adatfelvétellel
készült etnikai térképek adatai sok tévedést és hibát hordoznak. A kis méretarányból adódó általánosítás (generalizálás) miatt a nemzetiségek népsűrűségét kevésbé jellemzően tükrözik, és így
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a létszámviszonyok torzulnak. Az ilyen
térképeken a kisebbségeket az uralkodó
számarányú népcsoportok „kitakarják”.
Az etnikai csoportok között határozott
vonalú határok szerepelnek, holott ilyen
határok a valóságban nem léteznek. A kisebbség által ténylegesen elfoglalt, illetve
az etnikailag kevert területek képét nem
reálisan adják vissza. A térképszerkesztők a „kisebbség” fogalmat nem azonos
módon értelmezik. A kis méretarányú
térképek a kisebbségnek csak egyetlen
jellemzőjét mutatják be (pl. nyelv, vallás, rassz), holott az etnikai népcsoportok
között számos további különbség vagy
azonosság állhat fenn (pl. az általános
településtípus, a gazdasági-foglalkozási aktivitás, a kulturális kapcsolatok, a
képzettségi színvonal, a tradíciók stb.).
A térképészeti hiányosságok és a koncepcionális nehézségek mellett a néprajzi
térképek (mint egyébként minden térkép)
mindig csak a való helyzet pillanatfelvételei.14 Ez a letelepedett, nem vándorló
népesség esetén nem jelent nagy problémát. Az erős vándormozgásoknak (migrációnak) kitett területeken azonban a
térkép által közvetített kép erősen függ
az adatfelvétel időpontjától – még akkor
is, ha a két adatfelvétel között eltelt időköz viszonylag rövid.
Nos, a Moszul-bizottság munkájában
mindezek a térképészeti problémák jelentkeztek!
A három, 1:2,1 milliós méretarányú
kéziratos térkép (4/a, b, c), amely az etnikai csoportok Moszul környéki eloszlását mutatja, különböző adatfelvételi eljárással és kartográfiai ábrázolási móddal
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készült. Az etnikai csoportok elhelyezkedésével kapcsolatos adatokat pedig
különböző időpontokban rögzítették. Az
első (4/a) térképet a brit kormány megbízásából készítették, és Törökország és
Irak határvitájának a megoldásához a britek ezt bocsátották 1924. augusztus 14én a Népszövetség rendelkezésére.15
A második (4/b) térképet szintén a britek készítették, de a török fél juttatta el a
Moszul-bizottságnak, 1924. szeptember
5-én.16 Utóbb kiderült róla, hogy a török
kormány által megadott 1910-es kiadási
év, illetve a kiadóként megjelölt brit Királyi Földrajzi Társaság téves adat. Azok
egyetlen szóba jöhető térképe, az 1:2
milliós léptékű Map of Eastern Turkey
in Asia, Syria and Western Persia ugyan
valóban 1910-ben jelent meg, de néprajzi
felülnyomás nélkül. A valóság az, hogy
az 1910-es térkép litográfiája (kőnyomata) 1918 júliusa után került a brit vezérkar
földrajzi szekciójához. A néprajzi tartalom felülnyomása már ott készült, és az
anyag az No. 2901 vezérkari sorozatszámmal ellátva került 1919 januárjában
a Királyi Földrajzi Társasághoz. (A két
térkép nyomata a Népszövetség levéltárában nem található meg; csak Teleki
Pál összehasonlítási céllal, pauszpapírra
készült vázlata és a Moszul-bizottság jelentéséhez csatolt változat maradt fenn.)
A harmadik (4/c) térképet, a Moszulbizottságét Teleki Pál szerkesztette; az
adatokat a bizottság a helyszínen gyűjtötte össze hozzá.17 (Ezt a térképet, akárcsak a bizottság zárójelentéséhez csatolt
tíz térképből nyolcat, Budapesten litografálták.)
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A három térkép adatai különböző statisztikai forrásokon alapulnak. Ebből
következik, hogy a kisebbségekre vonatkozó anyagok részben ellentmondóak,
hiszen mind az adatfelvételek időpontja,
mind a számlálást végző hivatalok becslése különbözik.18 (A becslések eltéréseit nem lehet csak a hivatalok „politikai
állásfoglalása” terhére írni, mert tény,
hogy a népesség egy része nomád, akik
rendszeresen vándorolnak.) Másrészt komoly problémát jelentett, hogy a térképek
szerkesztőinek a kisebbség fogalmáról
alkotott véleménye igen eltérő volt. Melyik népcsoport tekinthető kisebbségnek? Egyáltalán hány etnikai csoport él
a területen? Ezek a népcsoportok milyen
kapcsolatban állnak egymással?
A Moszul-bizottság térképe és a másik két (az angol és a török) mappa közötti különbség jelentős. Az eltérés fő
oka az alkalmazott szerkesztési elvben
rejlik. A brit, illetve a török kormány
által a Népszövetségnek benyújtott térképek nem vették figyelembe a népsűrűséget, míg Teleki térképe azt is értékeli. Nyilvánvaló, hogy a népsűrűség
megoszlása torzul, ha a nagy lakatlan
területeket nem annak – lakatlan nagy
területnek – ábrázolják. A térképek
mindegyikén a kis méretarányú néprajzi térképek három alapproblémája
jelentkezik: különböző adatforrásokat használnak, eltérő elvek alapján
szerkesztett térképeket kompilálnak,
és nem azonos ábrázolási módot alkalmaznak. Az ezekből eredő különbségek
a tárgyalások során különös jelentőséget
kaptak. A Moszul-bizottság térképén
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minden négyzetmilliméter – függetlenül
attól, hogy milyen színnel töltötték ki –
ugyanannyi főt jelöl. Ez azt jelenti, hogy
erről a térképről nemcsak az egyes etnikai csoportok területi eloszlása, hanem a
csoportok becsült létszáma is egyszerűen leolvasható.
Három hónapi intenzív munka után a
bizottság befejezte a küldetését, és azt javasolta a Népszövetségnek, hogy a vizsgált területet ne osszák fel! Javaslatukban
elismerték a brüsszeli egyezménnyel
ideiglenesen meghatározott demarkációs vonalat, és döntésükkel ellenálltak az
arra irányuló politikai nyomásnak, hogy
a régiót a Kis-Záb folyó mentén megos�szák. Ha ugyanis azt végrehajtották volna, azzal az évszázadok óta együtt élt
kurd népcsoportokat elválasztották volna
egymástól. A bizottság bölcs szemléletét tükrözi a zárójelentés azon ajánlása
is, hogy a kurd területeken a kurd nyelvet kellene használni a hivatalokban, az
igazságszolgáltatásban és az iskolai oktatásban.
Az 1925. július 16-án leadott, s augusztus 7-én nyilvánosságra hozott jelentésről
szóló döntést a Népszövetség elodázta:
inkább kiküldte Johan Laidoner (1884–
1953) észt tábornokot és négy munkatársát, hogy azok tegyenek jelentést a határvidéken kialakult helyzetről. Laidoner a
küldetése végén azt állította, hogy a legtöbb incidens kétségtelen oka a térképek
pontatlansága, és a konfliktus mindaddig
elkerülhetetlen lesz, amíg a határvonal
nem húzzák meg pontosan.
Eközben az Állandó Nemzetközi Bíróság török szorgalmazásra foglalkozni
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kezdett a határvillongások kérdésével.19
Végül a törökök vádját elutasította, a
Népszövetség Tanácsa pedig azt követően, 1925. december 25-én a Moszulbizottság nézetével megegyező határozatot hozott. Törökország azonban azt
is elutasította. Csak az érintett hatalmak
– Nagy-Britannia, Törökország és Irak –
közötti további hosszas tárgyalások után,
1926. június 5-én sikerült megegyezni a
határok szabályozásáról, amely csak jelentéktelen mértékben tért el a brüsszeli vonaltól és ezzel a Moszul-bizottság
ajánlásától. Ez volt az angorai (ankarai)
szerződés.20
Az angorai szerződés 3. pontja meghatározta, hogy a határ kimérésére egy bizottságot hoznak létre. A szerződő felek
két-két tagot jelöltek, és bizottsági elnöknek a svájci államelnök által javasolt személyt, a Zürichi Műszaki Egyetem geodézia és topográfia professzorát, Carl Fridolin Baeschlint (1881–1961) fogadták el.
A több száz kilométer hosszú határ kitűzésének a munkálatai 1927 nyarán folytak. A kijelölt határt mindkét oldal respektálta. (1931–1933 között Irak és Szíria
határát is rögzítették. A Népszövetség
arra a munkára egy háromfős határkijelölő bizottságot küldött ki, Frédéric Iselin
(kb. 1880–1970) svájci mérnök vezetésével, egy spanyol és egy svéd taggal.)21

lémák és a konfliktusok semmiképpen
sem a politikai erők pillanatnyi helyzete és gazdasági érdeke alapján oldhatók
meg.
Hosszú távra érvényes megoldások akkor születnek, ha azok a történelmi múlt
és a földrajzi környezet (domborzat, klíma, hidrológia), a közlekedési útvonalak,
a természeti erőforrások, a kereskedelmi
kapcsolatok, a népsűrűség és az etnikai
csoportok tényleges eloszlásának ismeretén alapulnak. A határok bármiféle megváltoztatása nem „csupán” az érintett
terület politikai sorsát határozza meg,
hanem az életfeltételeket, az ott élő népesség jövőjét is.22
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Geograph Pál Teleki als Mitglied der Mossul–
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Lásd például: Tilkovszky Lóránt: Teleki Pál.
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Hogy a tudós Telekit bemutató írásokból néhányat említsünk: Papp-Váry Árpád: „Teleki
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kapitányok hajónaplójának hollandus szövegével és magyar fordításával. Budapest:
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Teleki Pál: A földrajzi gondolat története.
Essay. Budapest: Szerzői kiadás, 1917. (Második kiadás: Teleki Pál: A földrajzi gondolat
története. Budapest: Kossuth Kiadó, 1996.)
Teleki Pál: Magyarország néprajzi térképe a
népsűrűség alapján. Budapest: Klösz György
és fia Térképészeti Műintézet, 1920. („Carte
Rouge”. A kézirat 1:200.000-es, kinyomtatva
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66. No. 3. (1925). 227–242. o.
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augusztus 7-én.); Georges Ottlik: Annuaire de
la Société des Nations 1920–1927. Lausanne–
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Ervin Orywal – Katharina Hackstein:
Ethnischen Gruppen des Vorderen Orients.
Quellen und Kommentare zur Übersichtskarte
A VIII 13 des „Tübingen Atlas des Vorderen
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sohrawardi.blogspot.fr/2015/02/les-peuplesdu-kurdistan-du-sud-en.html. Letöltés ideje:
2015. november 25.
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Teleki etnikai térképezési módszere két évtizeddel később, Izrael határainak a kijelölésénél újra szerepet kapott. L. Gunda: i. m. 108 o.
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1. térkép: A Sykes–Picot-terv

2. térkép: Moszul vilajet környéke
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3. térkép: Az ún. Branting-vonal (vékony, megtört folyamatos vonal)

4/a térkép: A brit kormány megbízásából készült térkép
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4/b térkép: A brit Királyi Földrajzi Társaságnak tulajdonított térkép

4/c térkép: A Moszul-bizottság térképe
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