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szám alá küldendők. 

Figyelem! Tagrevizió ! 

Felkérjük a Magyar Földrajzi Társaság tagdíjhátralékban lévő tisztelt 
tagjait, hogy a jelen füzet megjelenésétől számított egy hónapom bellii szí-
veskedjenek tagdíjukat befizetni a mellékelt postatakarékpénztári csekklapon 
vagy postautalványon. A tagdíj (évi 20 Ft) két részletben is fizethető. 
Azokat, akik az első részlet befizetését is elmulasztják, kénytelenek leszünk _ 
<t Társaság tagjai közül törölni. 
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IN MEMÓRIÁM 

í r ta: Haltenberger Mihály dr. 

A borzasztó világégés, amely oly sok áldozatot követelt ha-
zánktól, a Magyar Földrajzi Társaságot sem kímélte meg. Elvesz-
tettük a vezetőség és választmány igen értékes tagjait, s fájó ér-
zéssel gyújt juk meg az emlékezés szövétnekét, amint megjelennek 
előttünk Milleker Rezső, Hantos Gyula, Líttke Aurél, Hézser Aurél, 
StrömpI Gábor, Steiner Lajos, Glaser Lajos, Halász Gyula, Horváth 
Károly és Erődi Kálmán. Mindegyik a magyar földrajztudomány 
hü sáfára volt, mindegyik a maga munkaterüetén a lehető legtöb-
bet igyekezett nyújtani szeretett tudományunknak. Az egyetemi ka-
tedra, a főiskolai tanszék, a kereskedelmi középiskola, a honvéd-
térképészet, a meteorológiai- és földmágnességi intézet, az orszá-
gos levéltár, a sajtó, a felső.mezőgazdasági iskola és a gimnáziumi 
oktatás mind szegényebbek lettek egy-egy erősségükkel, s gyá-
szukban méltóképpen osztozik a Magyar Földrajzi Társaság is, 
amely egyik alelnökét és tiszteleti tagját vesztette el Milleker Re-
zsőben, választmányi tagját Hantos Gyulában, levelező- és vá-
lasztmányi tagját, valamint könyvtárosát, régi érdemes titkárát és 
szerkesztőjét Líttke Aurélban, levelező- és választmányi tagját, 
valamint so>k esztendőn át volt könyvtárosát, titkárát és szerkesz-
tőjét Hézser Aurélban, levelező- és választmányi tagját StrömpI 
Gáborban, ugyancsak levelező- és választmányi tagját Steiner La-
josban és Halász Gyulában és választmányi tagjait Glaser La-
josban, Horváth Károlyban és Erődi Kálmánban. 

Halottaink a földrajz iránt való szeretetüket az ország külön-
böző részéből hozták magukkal a fővárosba, de a szülőföld em-
léke sokaknak a tudományos munkáiban is él. A versed Milleker 
Rezső, a kolozsvári Hantos Gyula, a budapesti Littke Aurél, a 
tállyai Hézser Aurél, a zempléni, nagymihályi StrömpI Gábor, a 
váci Steiner Lajos, a rétsági Glaser Lajos, a budapesti Halász 
Gyula, a zalai, tüskeszentpéteri Horváth Károly és az alvinci 
Erődi Kálmán munkáiban megjelennek a Kétvízközti majorok 
(Hantos), megismerjük Az Eperjes—Tokaji hegység vízrajzi ki-
alakulását (Hézser), A zemplénmegyei szirthegység morfológia-
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ját (Strömpl), valamint a Zaliavögy településföldrajzát (Horváth) 
és A Mezőséget és tavait (Erődi) , de a szülőföldnek tartozó adón 
kívül azután egyik-másiknak a munkáiban a magyar földnek tá-
volabbi vidékei is megjelennek, s a földrajztudomány birodalmá-
nak számtalan tája is szóhoz jut. 

A következőkben lássuk külön-külön, hogy mit köszönhet a 
magyar földrajztudomány elvesztett tíz tagtársunknak. . 

Milleker Rezső egész fiatalon került a debreceni tudomány-
egyetem földrajzi tanszékére, s itt a 27 éves bánsági férfiúból az 
alföldkutatás komoly szorgalmazója lett. A Debreceni Szemle ki-
adásával és a Tisza István Tudományos Társaság Honismertető 
Bizottsága kiadványainak megjelentetésével hatékonyan járult 
hozzá ehhez a munkához, s az ő nevéhez fűződik a debreceni 
nyári egyetem megszervezése és vezetése is, amelynek segítségével 
igen sok külföldit vonzott a „kálvinista Rómába" és a szilaj-pász-
torkodó Hortcbágyra. Millekernek köszönheti Társaságunk népszerű 
folyóiratát, A Földgömböt, valamint az Ismeretlen világok című 
könyvsorozatot is. Milleker széles érdeklődéskörű tudósunk volt, 
aki azonban betegsége miatt intenzívebben inkább csak szervező 
munkával foglalkozott, die művei sorában figyelemreméltó a vul-
kanológiai tanulmánya és politikai földrajza. Érdekesek a székely 
tízesekről, a magyar falu kultúrájáról és a modern honismeretről 
írt értekezései. Nagyon szépen fejezi ki a modern honismeret lé-
nyegét abban, hogy ennek nemcsak az ismeretterjesztés a célja, 
hanem a léleknevelés is. Ugyanígy igaz, amit a falunevelésről mond, 
hogy ez „nehéz kenyér és hálátlan feladat, de eredményeiben nem-
zetmentő". 

Millekernek harminc éven keresztül volt alkalma a magyar 
földrajztudományért apostolkodnia, vele szemben Hantos Gyulá-
nak csak alig három esztendőt engedélyezett a sors. A kolozsvári 
születésű Hantos Gyula a kolozsvári tudományegyetem emberföld-
rajzi tanszékének lett professzora 1941-ben, és már 1945 kará-
csonyán gyilkos kór ádozata lett. Egészen fiatalon és váratlanul 
távozott körünkből Teleki Pálnak egyik tehetséges tanítványa, akit 
a komáromi határtárgyalásokra is magával vitt mestere. Hantos 
néhány egészen komoly tanulmánnyal ajándékozta meg tudomá-
nyunkat, s ezek közül A magyar közigazgatás területi alapjai c. 
értekezése angolul is megjelent. Érdekes a Magyar tá jak — ma-
gyar kiválóságok c. tanulmánya, mert ebben — saját szavaival 
élve — „a magyar glóbusz csillagos egének szőnyegét" rajzolta 
meg. S ezen a tájlélektani térképen feltűnő foltként mutatja be 
Közép-Zemplént, amelynek jórészt idegen többségű területe a ma-
gyar szellemi élet egyik elevenen nyüzsgő központja. Meg is ma-
gyarázza ezt a következőképpen: „A kiválóság nein ott fejlődik 
leginkább, ahol a magyarság többségben van, hanem, ahol a ma-
gyarság hagyományos, időben minél mélyebb gyökerű, zavartalan 
kultúrmulttal rendelkezik, még ha ez a magyarság egy nemzeti-
ségű tengerbein süllyedő sziget is." És a Vázlatok Pécs földrajzá-
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hoz с. tanulmányában, amelyet mestere 60. születésnapjára írt, de 
„késedelmes elkészülte és terjedelmesebb volta miatt" kimaradt a 
Földrajzi Közlemények 1939. évi ünnepi füzetéből, valahogy a 
város geográfiái lelkét igyekezett meglesni, s ez sikerült is. Nyer-
sen felrakott színfoltjaiból, tétova kusza vonalaiból magunk előtt 
látjuk a rómaiak békés polgárvárosát, a török félhold birodalmá-
nak eleven forgalmú kereskedővárosát, amelynek enyhe telű, bő 
napsütéses keretében, a Mecsek szélarnyékában meghúzódó, való-
ságos kis mediterrán szigeten olyan előszeretettel tartózkodtak a 
melegebb vidékekhez szokott rómaiak és törökök is. És ennek a 
kedves déldunántúli városnak gazdasági éleitle is plasztikusan bon-
takozik ki Hantos nyomán, mert az ősi borkultúrája, amelynek 
rómaikori múltját az építészeti emlékek szőlőmotívumai is hirde-
tik, tovább él a mai híres pezsgőgyártásában!, az egykori tettyei bőr-
iparnak modern folytatása pedig a mai híres kesztyűgyártása, a 
pécsi majoli káról viszont megállapítja, hogy a pécsi agyag a múlt 
század közepén drágábban kelt el, mint a búza. A Kétvízközti 
majorok c. tanulmányában végül kegyeletteljes emléket emelve 
atyai nagyanyjának, szülővárosa, Kolozsvár egyik emberi tájának 
és életformájának kialakulását, lényegét és elmúlását igyekszik 
megrajzolni oly módon, amely első kísérletnek számít a magyar 
geográfiában. Kolozsvár belvárosperemi régi majorterületéneik fej-
lődési rajzában látjuk, amint „a kétvízközti majorterület mező-
gazdálkodási népességébe már régóta mind több kisiparos ve-
gyült", s „ahol az ipar eleinte csak mellékfoglalkozás volt", ké-
sőbb már a mezőgazdálkodás számított csak mellékfoglalkozás-
nak. S ennek a tájnak lelkét, lényegét az életmódján és nyelvén 
keresztül igyekezett meglesni, megérteni, és velünk megértetni. És 
bizonyos melankóliával állapítja meg, hogy „a kétvízközti majo-
rok örökre eltűntek", mert „eltűnteik az emberek, a sajátos lélek, 
az életmód, a nyelv, a tá j" , mivel „a városiasodás szürke árvize 
mindent elöntött és elmosott". Hantos Gyula korai elhunytát mé-
lyen fájlaljuk, mert még sokat remélt tőle a magyar geográfia. 

Littke Aurél, a régi geográfus gárda megbecsült tagja a fő-
iskolai oktatás igen alapos munkása volt. Nem sokat írt, de 
amit írt, az alapos munka. A földrajz történelmi oldala érdekli 
különösebben pályája kezdetén, s eibből az időből származik mind 
a Műveltség Könyvtárának A Föld c. kötetlében A Föld felfedezé-
séről írt terjedelmes rész, mind pedig Budapest a török uralom 
korában c. értekezése. Lelkiismeretes pontossággal lebbenti fel a 
fátyolt az előbbiben arról, „hogyan bontakozott ki az ókorban az 
okeanosz hullámaiból az oikumeme, (hogyan tágultak a földrajzi 
ismeretek a középkorban, milyen óriási tevékenységet fejtettek-ki 
a felfedező utazók a nagy felfedezések korában és hogyan ölelte 
át a tudományos kutatások korában a geográfusok fáradhatatlan 
munkája az egész Földet", — hogy az ő szavait' idézzük. Buda-
pest a török uralom koráiban pedig előhírnöke Révay József Séták 
a római Magyarországon c. kitűnő könyvének, amely az ókor 
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lelkét érezteti meg az elnémult kövek szemlélete és a szunnyadó 
emiékefe felelevenítése nyomán. Littke Aurél- Lóczynak volt az asz-
szisztense mindaddig, amíg a mesternek az egyetemi katedráról 
távoztával a jónevü budai pedagógium földrajzi tanszékére nem 
került. S ez annyira elhatározó volt Littke egész fejlődésére, hogy 
életét most már teljesen a polgáriiskolai tanárság képzésére fordí-
totta. Szent hivatásának érezte ezt a munkakörét, további irodalmi 
munkásságát ennek a célnak szolgálatába állítja, s amellett, hogy 
szigorúan megkövetelte tárgyát, el is követett mindent, hogy hall-
gatóinak igen jó jegyzetet adjon a kezükbe, sőt Supan Fizikai föld-
rajzának Bátkyval és Kogutowicz-csal együtt történt magyarba 
való átültetésével és Hettner Leíró földrajzának fordításával meg-
ajándékozta a magyar egyetemi ifjúságot és a középiskolai taná-
rokat ezekkel az ő idejében elsőrangú munkákkal. A jó pedagó-
gus megírta a még ma is legjobb utasítást a föld- és éggömbbel 
való gyakorlatokhoz, sőt mint a Kogutowicz—Littke—Teleki-féle 
Világatlasz egyik társszerzője is ismertté tette nevét. Hettner Leíró 
földrajzának magyar kiadásában nagyon helyesen, megrövidítette 
a szerző hozzájárulásával a németországi részt, hogy a magyar-
országi fejezetnek nagyobb teret szentelhessen. Littke érdemes 
munkásságának bizonysága a berlini földrajzi társaság kiadásá-
ban megjelent Bibliotheca Geographica hasábjain közölt magyar-
országi bibliográfiái beszámolói, amelyek révén a magyar nyelvű 
földrajzi irodalomnak külföldi publicitást is biztosított. ' És ez a 
földrajztudományt híven szolgáló professzor a budai pedagógium-
nak és a pesti Erzsébet nőiskolának egyesítésével és Szegedre át-
vitelével maga is lement az alföldi metropolisba, ahol később a 
Polgáriiskolai Tanárképző Főiskola igazgatói székéből intézte to-
válbib ennek az alapos képzést nyújtó intézménynek sorsát, s ebben 
a minőségében búcsúzott a 70 éves korhatárt elérve az aktív szol-
gálatból. Ezután már gyorsan következett be az élettől való bú-
csúja is, mert az ostromtól megviselt idegzete és az önvád az ön-
gyilkosok végzetes út jára vezette. Emlékét különösen a polgári-
iskolai tanárképzés fogja mindenkor híven megőrizni. 

Littke Auréllal szemben a halkszavú, nemesen érző Hézser 
Aurél a kereskedelmi oktatásnak volt felis zen,telit apostola. Az Ősi 
református papi családból származó Hézser Aurél, akinek egyik 
dédapja a tiszáninneni református egyházkerület püspöke is volt, 
a kereskedelmi földrajznak olyan elismert tekintélye lett, hogy 
református vallása ellenére is ö vele íratta meg a Szent István 
Társulat a felső kereskedelmi isikolák fölldrajzkönyveit. Természe-
tesen a négyévfolyamúvá fejlesztett felső kereskedelmi iskola föld-
rajzi tantervének kidolgozásával is őt bízta meg 1920-ban a val-

- lás- és közoktatásügyi minisztérium, s az általa kidiogozott részle-
tes tanítási utasítások szerint tanították a felső kereskedelmi isko-
lákban a földrajzot. Ezt annak köszönhette a fiaital tanár, hogy 
korán felismerte az emberföldrajz nagy jelentőségét. Lóczy ter-
mészettudományi irányának erre a neveltjére elhatározó volt az a 
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•franciaországi esztendő, annelyet mint elsőéves egyetemi hallgató 
az osztrák-magyar főkonzul családjában nevelői minőségben töl-
tött. Ekkor szerezte meg a francia nyelvben való erősségét, amely 
alkalmassá tette arra, hogy Bátky Zsigmond felszólítására Jean 
Brunihes antropogeografiájával foglalkozzék, sőt Brunhes párisi 
professzor engedélyével lefordította a Földrajzi Közlemények szá-
mára annak Emberföldrajz problémái c. és egyetemi előadásai 
nyomán készült dolgozatát. Ez vol't az első ilyen tárgyú magyar 
nyelven megjelent közlemény, Czirbusz Géza Antriopogeografiájá-
nak első része csak azután, 1915-ben látott napvilágot. A francia 
antropogeografusok módszerének megismerése döntő hatással volt 
további munkásságára, mert a természet és áz embervilág szoros 
kapcsolata már régen érdekelte, de a Ratzel-féle egyoldalú és erő-
sen spekulatív jellegű felfogásban nem talált elég szilárd alapot a 
földrajznak emberi szempontból való művelésére. És ebben az ön-
vallomásában benne van Hézser egész további tudományos mun-
kásságának az iránya. Az a tállyai ifjú, aki doktori disszertáció-
jában, Az Eperjes-tokaji hegység vízrajzi kialakulása különösebb 
tekintettel a Tokaj-Hegyaljára, még szülőföldjének fizikai földraj-
zával foglalkozik, 1924-ibien, vagyis 14 esztendő elmultával a To-
kaj-Hegyalja szőlőtermelését tárgyalja emberföldrajzi szempont-
ból. És most se szeri, se száma az emberföldrajzi tanulmányainak, 
cikkeinek, amelyek közül A Panama csatorna földrajzi szempont-
ból, A partalakulatok befolyása a hajózásra, A Szalomikibe vezető 
út, A német kikötők, a Balkán félsziget közlekedő útjai, Földrajzi 
szempontok a nagyhatalmi poitikában, Egy község emberföldrajzi 
leírása (Telkibánya), A földrajzi tájleírás, Néhány szó a pász-
torkodás földrajzáról, A tengernek mai szerepe a világgazdaság-
ban, A földrajzi tényezők értékelése városaink fejlődésében, A te-
lepülések városi jellege, Közlekedésföldrajzi problémáink, A Föld 
kisebb államainak geo politikai képe, Geografia és politikai cél-
szerűség, A kultúrák földrajzi alapjai csak egyes címek, az 1914— 
1935 közötti esztendők bő terméséből, mígnem Hézser antropogeo-
grafiai munkásságának igazi letéteményese az a két könyv, amely 
sajnos csak kéziratban maradt meg. Az első Brunhes alapvető 
сmberfödrajzának magyar fordítása, amely kb. 50 ívnyi könyvnek 
magyarba átültetésével még 1920-ban bízta meg a vallás- és köz-
oktatásügyi minisztérium, azonban kiadására anyagi nehézségek 
miatt mindmáig" nem került sor, pedig ezzel súlyosan vétkeztünk 
a magyar geográfiái szemlélet kialakítása szempontjából is, mert 
a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában még 1887-ben meg-
jelent Ratzel aiTiropogeografiája mellett erre feltétlenül nagy szük-
ség lett volna, bizonyságául annak, hogy angol nyelven mindkettő 
napvilágot látott, sőt Ratzel igen nehéz könyve Semple ádolgozá-
sában könnyebben válhatott jó kézikönyvvé. És méltán fájhatott 
ennek a befelé élő, neniesszívű, tülekedni nemtudó tudósnak az is, 
hogy a saját könyve sem jelent meg, pedig ez az alig tíz éve meg-
írt könyve nagy segítségére lett volna az egyetemi if júságnak, an-
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nál is inkább, mert Hézser már 1922 óta a pécsi és 1932-től a 
budapesti tudományegyetemnek magántanára volt s 1938 óta c. 
ny. rk. tanára, aki 1928-ban a budapesti középiskolai tanárvizs-
gáló bizottságnak is tagja lett. Hézser Aurélnak azonban mégis 
van egy kis emberföldrajza, s ez még 1921-ben jelent meg a Szent 
István Társulat kiadásában, amikor bevezették a középiskola III. 
osztályába az antropogeografiát . jó kis könyv volt, aminthogy 
minden tankönyve komoly, színvonalas könyv, s ezért a Szent Ist-
ván Társulaton kívül az Egyetemi Nyomda és a Franklin Társulat 
is igyekezett megszerezni magának Hézsert, s nemcsak kereske-
delmi iskolák számára írt földrajzot, hanem a középiskolák ré-
szére is. írt sok pedagógiai cikket is, és fel becsű Iihetetlen az a 
munka, amelyet Társaságunk érdekében végzett mint a Földrajzi 
Közlemények szerkesztője is, s nem felejthetjük el' azt sem, hogy az 
első összeomlás után résztvett a Teleki Pál tervei és irányítása 
mellett a béketárgyalásokra készített részletes magyarországi tele-
pülésnéprajzi térkép szerkesztési munkálataiban. Társaságunk iránt 
való nagy szeretete még akkor sem szűnt meg, amikor már be-
tegen kereste fel választmányi üléseinket. Az elhatalmasodott kór-
tól megváltotta az isteni gondviselés, nagy űrt hagyva maga után, 
s Társaságunkra nézve azt a kötelezettséget, hogy emlékét min-
denkor híven megőrizzük. 

Lóczy iskolájának talán legerősebb egyénisége a zempléni 
föld másik szülötte, Strömpl Gábor, akiről szeretnők remélni, hogy 
csak eltűnt, amint egyesek-állítják, bár mások, így a hivatali fel-
sőbbsége is, halálát kétségtelennek tartja. Ugyanez a helyzet Gla-
ser Lajos esetében is. Strömpl Gábor ízig-vérig a természettudo-
mányi földrajz híve volt, aki azonban nem nézte le az emberföld-
rajzot sem, hiszen Pozsonyról alapos városföldrajzi tanulmányt 
is írt. A Zempléni szirthegység vizsgálatával indul meg Strömpl 
szélesskálájú helyszíni kutatómunkája, amely idővel a magyar föld 
egyik legjobb ismerőjévé tette. Éles meglátásai, önálló felfogású 
tudós volt, aki már a Zempléni szirtihegység tanulmányozásánál 
feltűnik Lóczynak, mert Strömpl szerint ez a hegység „két, egymás-
tól merőben eltérő jellegű részből áll: a középső, krétakorszakban 
kiemelkedett, túlnyomóan mezozoos üledékből álló alaphegységböl 
és a neogén legelején keletkezett paleogén anyagú fedöhegységböl". 
És igen jó geológiai iskolázottsága révén megállapítja erről a mult 
század hetvenes éveiben Paul által Homonnai hegység néven leírt 
hegységről, hogy ez „nem a Magas-Tátra mészkövének egyik elsza-
kadt darabja, hanem a kárpáti szirtvonulatnak szerves tag ja" . 
Az 1908. esztendő után a Duna mentén találjuk Strömplt, amint 
1910 és 1911 nyarán a dunaterraszokkal kapcsolatosan a közeli 
futóhomokterületeket is tanulmányozza, majd 1912-ben a székely-
földi homoródailmási barlangrendszer kialakulása érdekli, hogy 
azután 1913-ban ismét a Felvidéken lássuk, ahol a Kis Magura 
és környékének morfológiájára igyekszik fényt deríteni. Ezek a 
kezdeti tanulmányok avatták Strömplt a magyar morfológia első-
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rangú szaktekintélyévé, akinek szaktudását azután a honvéd tér-
képészeti intézet kellőképpen hasznosította is. Az első világhábo-
rúban teljesített, katonai szolgálat után egy ideig a pozsonyi egye-
tem geográfiái tanszékének asszisztense, hogy azután igazán meg-
találva munkaterületét, a katonai térképészet terén végezzen minél 
maradandóbb munkát. Mint a természet, a hegyek-völgyek szerel-
mese igen jól ismerte a katonai térképeket. Ezért a vérbeli tudomá-
nyos turistát felikérte a Turistaság és Alpinizmus szerkesztője, 
írná meg a Térképolvasás könyvét, amely az első világiháború után 
modern aPapokra helyezett testnevelés főiskolai rangra emelt in-
tézményének, a Testnevelési Főiskolának tankönyve is lett. Ezt az 
1927-ben megjelent könyvet azután az iskolák és cserkészek is 
vade mecum-juknak tekintették, s értéke ma sem homályosult el. 
Strömpl Gábor azok közé a kevesek közé tartozik, akiknek nagy 
tárgyi ismeretével igen jó, világos stílus, vonzó előadói készség 
és nagyszerű rajztehetség párosult. Számtalan magyar morfológiai 
kifejezéssel is gazdagította földrajzi szaknyelvünket, hiszen ennek 
nagy szükségét éreztük, s az ő jó nyelvérzéke meg is találta a 
nép nyelvében a megfelelő eket. Világos, szabatos és hangulatos 

.stílusáért mindenkor érdeklődéssel olvasták a turista társadalom 
részére írt cikkeit, s talán egyik legkedvesebb tanulmánya a bar-
langok alakulásáról és pusztulásáról az egykori Uránia folyóirat-
ban még 1913-ban jelent meg. Itt mondja a többek között, hogy 
,,a természetes alagutak, a barlangok, csupán a kósza víznek a 
földalatti útjai", és hogy „halál nélkül a halál birodalmának hitt 
alvilág megismerését sem hozhatta az ember a tudomány oltárára", 
mert „a hegyi manók rejtett birodalma ármánykodó szellemeivel" 
bosszút kíván állni „erőszakos ellenén" — az emberen, s „ki 
tudja, nem kíván-e újabb megtéríthetetíen áldozatot a megismeré-
seknek további munkája". És mennyire felkelti az olvasó érdeklő-
dését, amikor a Jánoshegyről és körképéről bevezetőben a követ-
kezőket mondja: „Három olyan helye van a Budai hegyeknek, 
ahonnan „páratlan" kilátás nyílik: a Vár, a Hárrnashatárhegy és 
a Jánoshegy. Mindegyik kilátása más, mindegyiké páratlan, ele 
valamennyié szép és — tanulságos. A budai Várból a hegyvidéket 
és Pestet látjuk mindennél szebben, a Hármashatárhegyről a mesz-
szi Duna és a távolba merülő város tárul elénk, a Jánoshegyről a 
Budai hegyek szíve nyílik meg előttünk, és mindaz, ami mögötte 
van. A főváros már csak dísznek kerül a képibe, de a díszek tet-
szetősek." Avagy nem akar ja elolvasni Strömpl Badacsony — kö-
zelről c. cikkét az, aki az első sorokban ezt kapja: „A Balaton 
sok-sok hegye között egy sincs olyan híres, mint a Badacsony. 
Azzá tette bora, köve és a szemrevaló — alakja. Sőt nem túlzunk, 
ha hírneve igazi alapját csak ebben, csak szemrevaló alakjában 
gyanítjuk, mert terem bor, tüzes, másutt is, ad követ ugyanilyent 
más hegy is, de ilyen természete a sok hazai hegy között csak a 
Badacsonynak van. A közeli Szent Györgyhegy meg a Csobánc 
csak hasonlítanak hozzá, csak testvérei, de alakjuk már nem olyan 
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tökéletes." Ezekután megérthetjük, hogy milyen turista nevelő ha-
tása volt Strömpl Gábornak, megérthetjük, hogy mennyire meg 
tudta szólaltatni a térképészeti intézet térképészei részére rende-
zett hároméves terepfelmérési tanfolyamon — amelynek egyszer-
smind hallgatója is volt, — a térképeket morfológiai nyelvükön is, 
és hogy mit vittek magukkal az életbe a műegyetem közgazdasági 
karának hallgatói, akik Strömpl magántanári kollégiumából ismer-
ték meg akár hazánk, akár csupán fővárosunk tá j rajzát, azt sem 
kell külön mondanunk. De nagy hátóra kötelezte a fővárosi tanító-
ságod is, amikor a Pedagógiai Szeminárium budapesti geológiai 
domborműve részére megrajzolta Budapest leegyszerűsített geoló-
giai térképét, amelynek alapján azután rávittük az egyes jellegzetes 
kőzetek porát. Fájdalmas érzés az a tudat, hogy Strömpl Gábor 
nincs többé közöttünk, s még fájdalmasabb az a tudat, hogy erős 
fizikuma sem tudott megbirkózni a hadifogságban szerzett kór-
ral, s a jassi tömegsírban alussza örök álmát. Lóczy másik nagy 
tanítványának emlékét szintén örökre szívünkbe zárjuk. 

Steiner Lajos ugyan nem volt geográfus, azonban mint a 
testvértudományunk kiváló művelője meg ajándékozott bennünket 
az időjárásról írott kitűnő kis könyvével, s ezért méltán megérde-
melte Társaságunk választmányi tagságát. Kezdetben csillagászat-
tal foglalkozott, s csak később lett geofizikus, aki fiatal korá-
ban résztvett Eötvös Lóránd gravitációs és föl'dmágnességi felvé-
teleiben a Balaton mellékén, majd az ország számos más vidékén, 
s aki fölidimágnességi kutató munkája révéin külföldi viszonylatban 
is a legkiválóbbak közé emelkedett. Kitűnő nyelvismerete segít-
ségével a német, francia, angol és olasz szakmunkákat eredetiben 
olvashatta, sőt élete végén oroszul is tanult, s publikációi, ame-
lyek sorában 7 önálló munkája és 130 értekezése volt, hazai és 
külföldi szaklapokban jelentek meg. S ez az európai hírű tudós, 
akinek érdemeit méltányolta a budapesti tudományegyetem, amely-
nek magántanára volt, a Magyar Tudományos Akadémia, amely 
levelező tagjai sorába választotta, s a kormányhatalom, amely 
1927-ben a Meteorológiai Intézet élére állította, s aki ötéves igaz-
gatói működése alatt bevezette az esti prognózis szolgálatot, a 
zsidóüldöztetés idején 1944 áprilisában önkezével vetett véget 
életének, megfosztva a magyar geofizikai és meteorológiai tudo-
mányt a második legnagyoibib értékétől. Róna Zsigmond még előbb 
mondott búcsút ennek az árnyékvilágnak, az ő emlékét már előbb 
megörökítette a hálás Magyar Földrajzi Társaság is. 

És isimét megszomorodott szívvel állunk meg egy sír előtt, 
amely egy ifjabb tudósunk, Glaser Lajos földi maradványait rejti 
magában sokadmagával együtt a bácskai Cservertkában, ahol a 
fékevesztett őrület legéppuskázta a szerbiai Bor (bányáiban előző-
leg munkaszolgálatot végzett, jobb sorsot érdemelt tagtársunkat. 
Glaser Lajos a Teleki iskolának volt egyik jólképzett tagja, s az 
Országos Levéltárban helyezkedett el, amely környezet legjobban 
megfelelt az ő érdeklődési körének, mert a geográfiának történelmi 
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vonatkozásaival szeretett foglalkozni különösképpen. Nem feltejt-
hetjük még ma sem Glasernek a Századok 1929. évi kötetében a 
Dunántúl középkori úthálózatáról írt értekezését, amelyben plasz-
tikusan domborodik ki az oklevelek és a 18. és 19. század térkép-
anyagának lelkiismeretes tanulmányozása alapján, különösen pe-
dig az 1769. évi Müller-féle térkép nyomán az a megállapítása, 
amely szerint hazánk középkori közlekedése két nagy korszakot 
tüntet fel, mégpedig a tatár járáselőititi és a tatár járásutáni korsza-
kot. Az előbbinek Esztergom, az utóbbinak Buda a központja, s 
a tatárjáráselőtti utak közül Glaser szerint különösen a Dunántúlt 
DNy.—ÉK. irányban szelő s a Balatontól északra haladó olasz-
oiszági útnak volt különösebb energiája, míg a tatárjárás után 
mint új, energikus vonal a Kassán átvezető lengyelországi út je-
lentkezik. Gondosan szerkesztett térképén azután négy közlekedési 
sűrűségi tájat különböztet meg, s megállapítja azt is, hogy a tö-
rök idők alatt és 150 esztendeig még azután is a Bécs és Belgrád 
közötti transzverzális út jut jelentőséghez, amely Sopron—Kani-
zsa—Pécs—Eszéken keresztüli vezetett a Balkánra. Glaser jó rajz-
készségét bizonyítja az Ungarische Städtebilder с. könyvében 20 
magyar város vázlatos alaprajza, amelyeken megérzik a geográfus 
nevelés, mert nem vész el a részletekben, hanem mindenkor csak 
a település fejlődése szempontjából fontos meglátni valót adja. 
1944 télutóján jelentek meg ezek a rajzok, s talán ugyanekkor 
már nem is volt az élők sorában ez a fiatal tudósunk, akitől éppen 
a magyar történeti földrajz igen sokat remélt. 

Még egészen friss az a sír, amely oly sok híres földrajzi ku-
tató könyveinek mesteri fordítóját, a mindenkitől szeretett Halász 
Gyula földi maradványait takarja, Az egykori miniszterelnökségi 
sajtófőnök, Halász Imre fia, hiába végezte el a magyaróvári gaz-
dasági akadémiát, csak két évig gazdálkodott a családi birtokon, 
a beregmegyei Sárosorosziban, mert az atyjától örökölt írói véna 
jogait követelte. Fordítani kezdte Amundsen, Shakleton, Scott sark-
kutatásait, s megismertette a magyar közönséget a belsőázsiai 
nagy utazók, Stein Aurél és Hedin Sven hervadhatatlan érdemeivel 
is, és hogy milyen nagy sikerrel tette ezt, erről nemcsak a nagy 
kiadócégek bizalma tanúskodik, hanem az a személyes kapcsolat 
is, amely ezekhez a külföldi nagy kutatókhoz fűzte. A húszas évek 
elején megindított A Hat Világrész c. útleírás-sorozatát követte 
mind a Magyar Földrajzi Társaság Könyvtárának számos kötete, 
mind a Franklin Társulat Világjárók c. sorozata, s az Atheinaeum 
Ismeretlen Világok c. sorozatában is ott találjuk Halász kezenyo-
mát, amint ezt pl. Szemjonovnak A francia gyarmatbirodalom tün-
döklése és nyomora c. könyve is mutatja. 40 kötetnél is töibbet 
fordított angoliból, németből és franciából, a külfödi kutatók mun-
káján kívül azonban megörökítette a magyar kutatók emlékét is, 
megírva 1936-ban az ö t világrész magyar vándorait s az ostrom 
után Világjáró magyarok c. vaskos könyvét, amely utóbbi a Kéz 
Andorral szerkesztett Hét Világrész Utazói sorozatnak egyik kö-
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tcte. A fordításokban megizmosodott magyar nyelvérzéke azután 
Halász Gyulát „édes anyanyelvünk" mesterévé avatta, akinek a 
Pesti Hirlapban közölt rovatát mindenkor éppen olyan érdeklődés-
sel olvastuk, mint amilyen élvezettel hallgattuk a Rádió Szabad-
egyetemén elhangzott kedves nyelvvédő előadásait. Számtalan pél-
dát halmoz fel az Édes anyanyelvünk c. könyvében is, s ennek a 
nyelvvédő tevékenységének elismerése, hogy a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia nyelvművelő bizottságának tagjává választották. 
Mint emberről is meg kell emlékeznünk róla, mert ő mindenkivel 
egyformán nemes, előzékeny, szolgálatkész volt, s mindannyian 
mélyen fájlaljuk, hogy az első világháború folyamán román fog-
ságban szerzett szívbaját a cukorbaja súlyosbította, viszont azon-
ban hirtelen elmúlása megkímélte a szenvedésektől. Emlékét könyvei 
és a magyar nyelv pallérozása híven megőrzik. 

Horváth Károly és Erődi Kálmán választmányi tagjaink föld-
íajzi érdemeit inkább a földrajzpedagógia, illetőleg a földrajzzal 
kapcsolatos filmoktatás terén kell keresnünk. Horváth Károly so-
kat dolgozott, számos pedagógiai folyóiratnak volt munkatársa, 
sőt az Ifjúság és Élet c. természettudományi és földrajzi folyó-
iratnak 1926-tól 1938-ig szerkesztője, akinek hervadhatatlan ér-
deme, hogy felkeltette és állandóan ébrentartotta az iskolai ifjú-
ságnak a földrajz iránt való érdeklődését is. Régebben a Turista 
Közlönynek is ő volt a szerkesztője, s ezért az 1915—1918. év-
folyamokban az értékes földrajzi cikkek az ő kezenyomát érzik. 
Mint tankönyvek társszerzőjének alkalma nyílott a modern föld-
rajzi gondolkodásnak az iskolában való meghonosítására, s mint 
leánygimnáziumi tanár ebben a szellemben nevelte a reábízott if-
júságot, amely a leánygimnáziumi tanterv szerint a VIII. osztály^ 
ban jutott a IV. osztály után három évi hallgatás árán ismét ahhoz 
a studiumhoz, amelynek nemzetnevelő értékén kívül az általános 
műveltség nyújtásában is rejlik az erőssége. Horváth Károly 
földrajzi munkásságán kívül, amelynek első zsengéje volt szü-
lőföldjének, a Zalavölgynek településföldrajza, foglalkozott növény-
biológiával is, s végtelenül boldognak láttuk, amikor a székesfő-
város a felső mezőgazdasági iskola vezetését reá bízta, mert ekkor 
a cikkeiben, tanulmányaiban szorgalmazott ' öntevékenységen ala-
puló biológiai tanítást megvalósíthatta. Lelkes apostola volt 
hivatásának, jó munkát végzett, s az elismerés pálmáját a Ma-
gyar Földrajzi Társaság is leteszi szülőfalujában lévő sírjára, 
Tüsikeszentpéteren, ahová beteg teste az ostrom idején hazakí-
vánkozott. 

A magyar földrajznak lelkes propagálója volt Erödi Kálmán 
is, akinek alkalma volt a földrajzot az elemi iskolában, a polgári-
ban és a gimnáziumban tanítania,-sőt igen jól tanítania. Határo-
zott egyénisége, tekintélyt parancsoló külseje, jó átadóképessége 
alkalmassá tették arra, hogy mint polgáriiskolai szakfelügyelő he-
lyesen irányítsa a polgáriiskolában a földrajz tanítását, majd pedig 
mint a filmoktatás megszervezője, a tanári szertárak és könyvtárak 
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beszerzésének központi irányítója igen sokat buzgólkodott a földrajz 
sikeres tanítása érdekében. Különösen emlékezetes az 1930 nyarán 
rendezett földrajz-pedagógiai kiállítása, amely bemutatta a föld-
rajzoktatás fejlődését, s utat mutatott a jövőre. De ez az erdélyi 
születésű Erödi a tankönyvírás terén is működött, sőt turista ka-
lauzt is írt az Aldunáról és vidékéről, míg a Mezőségről és tavai-
ról írt dioktori értekezésében tanúbizonyságát adta annak, hogy 
tudományos kérdésekkel is tud foglalkozni. Végtelen szomorúság-
gal kellett látnunk, htogy ez a minden komoly pedagógiai meg-
mozdulásban tevékeny és irányító szellem élete utolsó néhány esz-
tendejében teljesen elnémult, daliás termete megrokkant, s már 
mint csak szomorú emlék élt pályatársai és barátai szemei előtt, 
míglen halálával ismét szegényebb lett Társasagunk egy régi, 
agilis választmányi tagjával. 

És, most, amikor az emlékezés végére értünk, újból megálla-
píthatjuk, hogy mind a tíz tagtársunkat a földrajz szeretete heví-
tette, s ezért el nem múló hálával tartozunk Milleker Rezsőnek, 
Hantos Gyulának, Littke Aurélnak, Hézser Aurélnak, StrömpI Gá-
bornak, Steiner Lajosnak, Glaser Lajosnak, Halász Gyulának, 
Horváth Károlynak és Erődi Kálmánnak, akiknek legyen ezért ál-
dott az emlékük. 

A két Csiki medence és az Oltvölgy 
kialakulásáról. 

Irta: Bulla Béla dr. 

I. 

Kereken 56 esztendeje, hogy kitűnő geológusunk, Inkey 
Béla (1) az Olt vöröstoronyi diszkordáns (kereszt-) völgyét re-
gresszióval magyarázta. Ezóta több szakember foglalkozott az 
Oltvölgy egyes szakaszainak kialakulásával. 1941-ben és 1943-ban 
— részben az Államtudományi Intézet támogatásával és ezért az 
Intézetet és akkori igazgatóját, Rónai András egyet, tanár urat 
erről a helyről is köszönetem illeti — abba a szerencsés helyzetbe 
kerültem, hogy a folyó legkevésbé tanulmányozott szakaszán, ere-
detétől a szentgyörgyi Szépmezőig és a Rétyi Nyírig, tehát a 
Brassói medence pereméig végezhettem völgyfejlődéstörténeti és 
terraszmiorfológiai, egyben pleisztocén tektonikai vizsgálatokat. 
Feleletet igyekeztem keresni a Felcsiki és Alcsikl medence mor-
fológiai kialakulásának kérdésére, magyarázatot kellett találni a 
tusnádi szoros keletkezésére, meg kellett rajzolni a tusnád-sepsi-
szentgyörgyi völgyszakasz fejlődéstörténetét és terraszmorfolögiá-
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ját, végül kutatáseredményeimet Orghidan, Bányai, De Marton ne 
és Wachner eredményeivel összevetve a polygen etikus völgy ki-
alakulását igyekeztem röviden -összefoglalni. 

II. 

Mivel talán később lesz majd lehetőség vizsgálataim részletes 
publikálására, folyóiratunk szűkreszabott terjedelme miatt most az 
említett kérdésekre vonatkozó kutatáseredményeimet csak röviden 
legyen szabad ismertetnem. A könnyebb áttekinthetőség céljából 
a vizsgálateredményeket pontokba tömörítve foglalom össze. 

1. A Magasbükk és a Siposkő alján két "nagyobb forráspatak-
ból eredő Olt legfelső szakasza Csikszentdomokosig pliocénkori 
tektonikus vonal mentén, a kristályos öv és a szirttakaró (Nagy 
Hagymás) érintkezővonal ám kialakult, hosszanti, alsó részében 
erősen feltöltött, terrasztülan eróziósvölgy. A völgyképződés kez-
dete, a hosszanti tektonikus vonal kialakulása egyidős a Felcsiki-
cs az Alcsiki medence pannon-posztpannon bezökkenésével és a 
kárpáti kristályosöv tektonikus feldarabolódásával. 

2. Amint egyik korábbi dolgoz atom ban a Gyergyói medencé-
ről már kimutattam, hogy intrakárpáti tektonikus medence (2) , 
nem pedig egyszerű vulkánikus elgátol ássál keletkezett, mint 
id. Lóczy vélte (3) , ugyanilyen tektonikus, intrakárpáti medence 
az Alcsiki és a Felcsiki medence is. A Felcsiki a kristályos tönk 
harmadkori felszínébe, az Alcsiki medence pedig a kristályos öve-
zet és a krétakori kárpáti homokkő térszínébe süllyedt be ÉK— 
DNY-i és ÉNY—DK-i irányú törésvonalak mentén a Keleti Kár-
pátok paninon-posztpannon feldarabol ódása alkalmával. 

3. A két medence besüllyedésével egyidejű a Hargita vulká-
nosságának főfázisa. De mind a medencék süllyedése, mind pedig 
n vulkánosság, fokozatosan gyengülő intenzitással a felső pleiszto-
cénig tartott. Az Olt III. sz. (Riss-Würm interglaciálisbam kivé-
sett) terraszában, a Málnási medencében, Étfalva és Gidófalva 
mellett ,,in situ" andezittufa és andezitbombák találhatók. A me-
dencék alsó- és középpleisztocén továbbsüllyedéséf igazolja a me-
dencék terrasztalan volta. Süllyedéküket, miként a Gyergyói me-
dencét is, plio-pleisztocén törmelékkúpok és szubaerikus porból 
képződött jégkorszaki vályogok töltik ki. A Felcsiki medencében 
kutatásaim szerint — Bányaival (4) és Popescuval (5) ellentét-
ben — csak a Zsögödi szorosban jelentkeznek az első terraszok 
az új pleisztocén, II. sz. terrasz néhány részlete alakjában. Bányai 
és Popescu felcsiki terraszai törmelékkúpok oldalozó erózióval 
alámosott és lenyesett pereim lej tőinek bizonyultak. 

4. Felcsikban, miként Gyergyóban is, a korábbi és az iroda-
lomban meggyökeresedett felfogással ellentétben (6) állandóvízű, 
tartós levantei tó létezését a morfológiai kutatás nem igazolja. Vi-
zenyős, mocsaras részletek, miként ma is, a levantei időben is le-
hettek (madarasi medencerészlet); a negyvenes évek csíkszeredai 
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mélyfúrásainak adataiból inkább a medence levantei és pleiszto-
cén feltöltődését lehet igazolni, semmint a vékony lignitrétegekből 
és faiopállókból tartós levantei tó létét. 

5. Az Alcsiki medencét átmeneti íluviatilis képződmények, va-
lódi folyóterraszokban folytatódó, terraszokba átmenő törmelék-
kúpok tölitik ki. Belőlük a medence déli ötolözetében, Csík-Tusnád-
nál rendre megindulnak az Olt pleisztocén terraszai. Alcsik tehát 
alaktani tekintetben átmenet a feltöltött medencéből a terraszos 
medencébe, 

6. Gyergyóval és Felcsikkal ellentétben az Alcsiki medence 
déli öblözetét a felsölevantei-ópleisztocén időben lefolyásos tó töl-
tötte ki. Lefolyása, az ópleisztocén Olt legidősebb pleisztocén ter-
raszai (V. és IV. sz. terrasz) a tusnádi SZOTOS előtt gyengén fej-
lettek (tóból folyó víz hordalékban szegény), III. és II. sz. (kö-
zép- és újpleisztocén) terraszai erőteljesek, markánsak. 

7. A két Csiki medence levantei és pleisztocén feltöltésében 
az Oltnak kevés szerepe volt. A feltárások és megfigyelések sze-
rint durvább hordalékban ma is szegény, a múltban is szegény 
volt a folyó. Durva hordaléka a Balánbánya—Csíkszentdomokos kö-
zött kerül lerakodásra. A folyó a két medencében már a pleiszto-
cénban is, miként ma is; mocsaras allu vi urnon folydogált, kis esés-
ben, kanyarogva, a törmelékkúpok és törmeléklejtők peremeit ol-
dalogó erózióval rombolva. 

8. A Tusnádi szoros pliocén (levantei) törésvonal mentén, a 
Csornád és a Piliske közti vulkáni, interkollin, tehát elsődleges 
szerkezeti mélyedésben, a laza vulkáni tufáiban pleisztocénkori epi-
genezissel kialakult, terraszos, eróziós völgy. 

9. Az Oltnak tusnád—sepsiszentgyörgyi szakaszán, az Al-
csiki felsőlevantei tó létezését szépen igazolva csak pleisztocén 
(IL, III., IV. és gyenge V. sz.) terraszai vannak. Tehát az Oltról, 
mint jelen alakjában kialakult folyóról és völgyéről az általam 
tanulmányozott tusnád—sepsiszentgyörgyi szakaszon csak a 
pleisztocén eleje óta beszélhetünk. 

10. A bükszád—málnás—sepsiszentgyörgyi, hajdani felső-
levantei tóöblözet kitöltése során az Olt terraszai fokozatosan le-
alacsonyodva olvadnak bele a Szépmező törmelékkúpszintjébe 
(előbb а IV. sz., majd a III. és а II. sz. terrasz) , világosan mu-
tatva és igazolva, hogy a Brassói medence és a Háromszéki me-
dence érintkező területe még a pleisztocén második felében is 
süllyedésben volt. 

11. A terraszfeltárások több esetben világos bizonyítékot ad-
tak, hoigy a Hargita aktív vulkános tevékenysége a pieisztocénban 
is folyamatban volt. 

1-2. Málnás és Bodok táján jól megfigyelhető a jégkorszaki 
mésztelen vályogok fokozatos átmenete vályogos löszbe és löszös 
vályogba. Ezeket a képződményeket Magyarország geológiai tér-
képe (7) még tévesen lösznek jelzi. 

13. A löszös vályog Bodoknál а II. sz. (űjpleisztocén) ter-
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rasz anyagára 3 m vastag kötegben települ. Alsó része fakószínű, 
réteges, ártéri infúziós („ázot t") vályog, az infúziós („ázott") 
lösz ekvivalense. Az ártérre hullott jégkorszaki porból nem infú-
ziós lösz, haneim ártéri (infúziós) vályog képződött. Tudomásom 
szerint ilyenfajta glaciális képződmény a Kárpát-medence terüle-
téről máshonnan az irodalomból eddig még nem ismeretes. A bo-
doki infúziós (ártéri) vályogot egyetlen erdőtalajzóna két szintre 
tagolja. A lejtőkön települt jégkorszaki vályogok, anyagukba 
ágyazóctott andezitbombákkal és görgetegekkel, a feltárásokban 
jól mutatják az utolsó jégkorszaki talaj folyás (lejtőstundra) 
nyomait. 

14. Az Olt terraszainak magasságadatai az Olt tükre felett: 
I. sz. (alluviális) terrasz: 1—1.5 m, II. sz. (újpleisztocén) terrasz: 
Ujtusnád: 7.5 m, Tusnád: 7 m, Málnás: 10 m, Öltszem: 9—10 m, 
Sepsibodok: 7 m, Gidófalva: 6 m, Gidófalva alatt fokozatosan 
beleolvad a Szépmező törmelékkúpfelszínébe. 

III. sz. (középpleisztocén) terrasz: Újtusnád: 20 m, Tusnád-
fürdő: 27 m, Bükszád: 25 m, Mikóújfalu: 24—26 m, Málnásfürdő: 
22 m, Olt szem: 19 m, В od ok: 17 m, Étfalva: 16 m, Gidófalva: 
14 m, Sepsiszentgyörgy: 12 m. 

IV. sz. (idősebb pleisztocén) terrasz: Üjtusnád: 36 m, Tus-
nád alatt: 41 m, Bükszád: 40—46 m, Málnás: 43 m, Oltsizem: 
40 m, Sepsiszentgyörgy: 19 m. 

V. sz. (ópleisztocén) terrasz: Lázárfalva: 80—90 m, Tus-
nádfürdő (sziklaterrasz, kavicstalan): 70 m, Bükszád: 75—80 m. 
Bükszádon alul már nem található. 

A magasságadatok jól mutatják a terraszok fokozatos leha-
nyatlását, átmenetét a Szépmező pleisztocén törmelékkúpjába. 

III. 

Röviden, vázlatosan közölt kutatáserediményeimnek De Mar-
tonne, Wachner és Orghidan véleményével és eredményeivel való 
Összevetése és egybehangolása neun könnyű feladat, mert az ál-
taluk tanulmányozott szakaszokról részletes terraszmorfológiai és 
völgyfejlődéstörténeti leírást a három szerző közül egyik sem ad. 
Az alább következők éppen ezért semmiképpen sem igényelhetik 
maguknak azt a követelményt, hogy az Olt-probléma végleges és 
maradéktalan megoldását tartalmazzák; inkább mai ismereteink 
alapján elfogadható képet akarnak bemutatni a folyó kialakulásá-
ról. A Baróti hegység és a hegységet két oldalról befogó völgy-
részlet igen sikerült, de völgyfejlődéstörténeti tekintetben — saj-
nos — nem teljes morfológiai analízise Orghidan tollából szár-
mazik (8). Wachner értékes barcasági és persányi kutatásai so-
rán többízben foglalkozott az Olt-probléma egyes részleteivel (9, 
10, 11, 12), 1931-ben pedig az Olt fogarasi, vöröstoronyi és ol-
teniai szakaszának a fejlődéstörténetét is megrajzolta (13) , mint-



A ké t Csiki m e d e n c e és az Ol tvö lgy k i a l a k u l á s á r ó l . 15 

egy válaszául és kiegészítéséül De Marton ne korábbá kutatásainak 
és az Olit kialakulásáról írt, ma is alapvető szintézisének (14) . 

Időrendben haladva, először De Martonne-t szólaltassuk meg. 
De Martonne részletes megfigyeléseket a Fogarasi medencében, a 
Vöröstoronyi szorosban és. az Olt munteniai szakaszán végzett, a 
Brassói medencében és Háromszékben — úgy látszik — részletes 
vizsgálatokat nem folytatott, de az irodalmat (Herbich, Koch, 
Halaváts, Lörenthey) kitűnően ismerte és idézi is. Vizsgálatai sze-
rint igazolva látja Inkey véleményét, amely szerint a pannon tenger 
elvonulása után a Fogarasi lapályt betöltő levantei tó vizei a Ma-
ros felé, tehát észak felé folytak le. Oltról ekkor még nem lehet 
beszélni. Az észak felé haladt pliocén vízfolyások emlékét a Ma-
ros felé lejtő pliocén térszín folyókavicsmezői szépen -mutatják. 

Lörenthey és Koch után és saját vizsgálatai alapján felvá-
zolja a Brassó—Háromszéki lapály postpannon-levantei hidro-
gráfiai viszonyait is. Szerinte a brassó—háromszéki nagy levan-
tei beltó nem állt a kvantei időben összeköttetésben a Fogarasi 
medencének a Maros felé lecsapolódó levantei tavával. A szerinte 
egymásratelepült levantei és pleisztocén törmelékkúpok és terra-
szok komplexumaként jellemezhető Fogarasi medence a Maros 
felé folyt le, mert a Fogarasi medence 50—70 m magas terrasza 
nincs meg az Olt alsórákos—ágostonfalvi szorulatában, és külön-
bözik a két medence levantei faunája is. Elleniben megvannak 
— írja — az 50—70 m magas terraszok Köpec és Földvár kö-
zött, tehát a Baróti hegységet nyugatról határoló levantei öblö-
zetben és Háromszékben is 40—45 m magas terrasz formájában. 
Ezek a terraszok a Brassói medencében is, a Háromszékiben is 
Földvár felé fokozatosan lehanyatlanak, az alsó terrasz — írja — 
„elle a perdu toute individualité". A törmeléikkúpok ma is épülnek, 
a Hároimszék-Brassói medence még ma is feltöltődésiben van, el-
lenben a Fjogarasi már eróziós medence volt a pleisztocénban is. 
A háromszék—brassói levantei tó De Martonne szerint a mai 
Bodza-völgy felé folyt le. A mások által feltételezett Vledény— 
sinkavögyi levantei kapcsolatot a Fogarasi medence felé elveti. 

Mivel az Olt munteniai szakaszán már ugyanazokat a ne-
gyedkori terraszokat találta meg, mint a Fogarasi medencében is, 
kimondja, hogy az Olt vöröstoronyi szoros völgye a pliocén vé-
gén alakult ki. Az oka a változásnak tektonikus eredetű. Muntenia 
pliocénikori, a pleisztocénban is még egy ideig tartó süllyedése és 
a Kárpátok, sőt Erdély ugyanezen idejű kiemelkedése fokozta fel 
az Alsó-Olt eróziós tevékenységét. Hátráló erózióval nyomult be 
a Fogarasi- és a Szebeni havasok közti harmadkori (pliocén) tér-
színre és lefejezte a Fogarasi lapály Maros felé tartó lefolyását. 
Muntenia további, pleisztocén süllyedése, a Déli Kárpátok emel-
kedése és az Alsórákosi szoros kialakulása aztán egyrészt a folyó 
mai völgyének a kialakulását, másrészt a Fogarasi-, Brassói- és 
Háromszéki medence pleisztocénkori eróziós kitakarítását, a tavak-
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nak teljes lecsapolódását és a terraszok mai rendjének a kialaku-
lását is okozta, 

Mivel azonban a magyar Alföld pleisztocén süllyedése erő-
teljesebb volt, mint Munteniáé és még ma is tart, ma ismét a 
Maros és mellékvizei eróziós tevékenysége erősödik, az Olt rová-
sára. Ennek egyik szép jele — írja De Martonne, — az Oltba 
siető Szeben patak egyik forráspatakjának recens elhódítása egy, 
a Marosba siető patak, a Weissbach által. Inkey szerint a Weiss-
baoh volt a pliocén Ös-Olt, a levantei Fogarasi tó lefolyása. 

De Martonne adatainak helyes kiértékelése szempontjából 
nem árt, ha közöljük, milyen terraszoikat írt le az Olt völgyéből. 
Szerinte a folyónak két pleisztocén terrasza van: az alsó (terrasse 
inférieure) és a felső (terrasse supérieure). A harmadik szint, a 
folyó kezdeténeik, megindulásának idejéből a pliocén plateforme. 
Az alsó terrasz De Martonne szerint Munteniában 10—25 m, Fo-
garasban 20 m a folyó felett, a felső terrasz Munteniában 60— 
80 m, Fogarasban 50—70 in, a Brassói medencében 50—70 m, 
Háromszékben 40—45 m magas a folyó felett. A terraszok sza-
bálytalan kiiképződésüek, mondja De Martonne, s a fiatal tekto-
nikus mozgások következében néha két lépcsőre is tagol ódnak. 
Ha ehhez még hozzávesszük, hogy De Martonne id. munkájában, 
a 225. oldalon egy ábrán az Oltnak egész világosan négy terra-
szát (egy 6, egy 26, egy 35—30 és egy 75—79 m-es) tünteti fel, 
nyilvánvaló, hogy az alsó és felső terraszok elnevezése ugyanúgy 
négy pleisztocén terraszt fed Romániában is, mint korábban ná-
lunk a „városi" és „fellegvári" terrasz elnevezése. Hogy ez való-
ban így van, azt M. Popp cikke (15) jól igaziolja. Popp a Dam-
bovjita és a Jalomita völgyéből 5 terraszt ír le. 

A plateforme pliocene De Martonne-nál 100—110 m magas. 
Mai felfogásunk alapján értékelve az adatokat, a De Marton,ne-
vizsgálatok szerint az Oltnak Romániában 6—10 m-es II. sz., 
15—25 m-es III. sz., 35—50 m-es IV. sz., 60—80 m-es V. sz. 
és 100—110 m-es VI. sz. terrasza van és természetesen megvan 
a holocén ártér (Thalweg) is. Fogarasban 20 m-es III. sz., 50 m-es 
IV. és 70 m-es V. sz. terrasz található. 

Már most De Martonne végtelenül értékes megfigyeléseiből 
(NB. 40—50 esztendősek!!) két fontos következtetés vonható le, 
1. A Fogarasi medence Maros felé tartó pliocén lefolyásának (ta-
lán a mai Weissbach völgyében?) a kapiturája, tehát a Vörös-
toronyi szoros kialakulásának kezdete a VI. sz. (felsőlevantei) 
terrasz szintjében regresszióval következett be és a keresztvölgy 
a Déli Kárpátok posztlevantei-ópleisz.tocén kiemelkedése mellett 
is nyitott maradt (antecededencia); 2. Mivel De Martonne szerint 
Fogaras és Brassó-Háromszék levantei tava egymással összeköt-
tetésben nem állt, fel kellene tennünk, hogy a pleisztocén elején 
kialakult alsórákos-ágostonfalvi szoroson át ujabb kaptura kö-
vetkezett be. A Fogarasi lapály ópleisztocén Oltja vissz a vágódott 
az Erdővidékre és a Barcaság, meg Háromszék vizeit elhódította, 



2. kép . Az Olt I., 111. és IV. sz . t e r r a s z a M i k ó ú j f a l u n á l . (Hul la f e l v . ) 

1. kép. A Felcs ik i m e d e n c e r é s z l e t e Cs ík szen t t amr i s s a l és J e n ö f a l v á v a l . ( B u l l a f e lv . ) 



4. kép . Л g idó fa lv i t e m p l o m e r ő d és t e m e t ő az Olt III. sz . t e r r a s z á n . (Bul la f e l v . ) 

3. kép . Az Ol t II. és IV. sz. t e r r a s z a Ol t szen iné l . {Bul la f e lv . ) 



A ké t Csiki m e d e n c e és az O l t v ö l g y k i a l a k u l á s á r ó l . 17 

vagyis az Olt völgye Alsórákos és Földvár között De Marton ne 
nyomán obszekvensnek tűnik fel. De Martonne ezt a völgyrész-
letet nem nevezi ugyan obszekvensnek, de az obszekveincia felté-
telezése leírása nyomán magától értetődő, hacsak azt nem téte-
lezzük fel — és ez is a helyes — hogy az Olt völgye Földvár és 
Ágosonfalva között olyan É-feté mélyedő tektonikus árok, amely-
ben még az ópleisztocénban is tó lehetett. 

Wachner 1911—1916 között a Magyar Földtani Intézet meg-
bízásából Brassó környékén és a Persányi hegységben végzett 
geológiai felvételeket. Munkája folyamán az Olt egyes szakaszain 
és a Brassói medencében igen (becses terraszmorfológiai megfi-
gyeléseket is gyűjtött. Az I. világháború után pedig Fogarasban 
és Munteniában is dolgozva 1931-ben, a kolozsvári egyetem föld-
rajzi intézetének kiadványában, az 1928—29. évi IV. kötetben 
igen tartalmas tanulmányt írt az Olt középső és alsó szakaszának 
kialakulásáról. A dolgozat bizonyos tekintetben válasz Die Mar-
tonne felfogására (13) . 

Wachner nézete lényegében a következő. Az 01;t alsórákos-
ágostonfalvi áttörése pleisztocénkori, ment a völgyben csak pleisz-
tocén terraszokat talált (20, 30 és 50 m-eset) és, mert a szoros 
bazaltkitörései (tehát a szorost kialakító törések is) felsőlevantei 
korúak. A Brassói medence és a Fogarasi medence között a le-
vanti kuniban tehát itt Wachner szer int sem állhatortt fenn kap-
csolat (De Martonne is azt í r ja) , hanem a Sinka völgyén át. Eb-
ben a völgyiben Wachner 1913-ban 10—30, 50 és 100 m-es ter-
raszt ír le és hangsúlyozza (De Martonme-nal ellentétben), hogy 
a két medence összeköttetése még az 50 m-es idősebb pleisztocén 
terrasz kialakulása korában is fennállott. 

A Fogarasi lapály pliocénvégi süllyed ék. É-i peremén Wach-
ner szerint burdigalien vörös konglomerátiok. települnek. Ezeket 
mossa alá az Olt meredek eróziós peremmel. A medence besüly-
lyedése után tó gyűlt meg benne (levantei lignitek). A tavat tör-
melékkúpok töltögették fel. A pleisztocénben már terraszos a me-
dence. Éspedig szerinte van egy 6 m-es óalluviális, egy 15—25 
m-es, teljesen indokolatlanul „posztglaciális diluviális"-nak neve-
zett ( ra j ta 1—2 m-es löszös vályog) és egy 35—50 m-es terrasz, 
amely azonban már a felsőpliocén törmelékkúp erodált pereme. 
A De Martonne-féle 70 m-es terraszt nem említi. Ezt minden bi-
zonnyal pliocéin törmelékkúp-szintnek veszi. A mi felfogásunk 
szerint kiértékelve Wachner adatait, a Fogarasi-medencében az 
Oltnak ugyanazok a terraszai, mint Tusnád—Sepsiszentgyörgy 
között, vagyis 6 m-es II. sz., 15—25 m-es III. és 35—50 m-es 
IV. sz. A De Martonne-féle 70 m-es terrasz bizonytalan. Külön-
ben De Martonne is hangsúlyozza, hogy a 70 m-es fogarasi ter-
rasz sem folytatódik már az alsórákos—ágostonfalvi szorosban, 
elleniben ismét jelentkezik Köpec és Földvár között. Vöröstorony 
és Cälimänesti között terraszadatai egyeznek De Martonne ada-
taival. Két kisebb részletben van eltérés mindössze; nevezetesen: 
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a) szerinte nem a titesti—berezoi pliocén medence északi pere-
mén, Calinestinél, hanem északabbra, Cáneninél volt az Alsóolt— 
Lotru szisztéma. és a Fagarasa lapály Maros felé tartó lefolyásá-
nak a vízválasztója. Tehát a Vöröstoronyi szoros északi bejára-
tánál levő kavicsok, kongPomerátok nem, mint Sawicki és Chol-
noky írja, egy, a Kárpátok északi lejtőjéről hajdan lefolyt patak 
(a Weissbach?) törmelékkúpja, hanem burdigaíieinkori koiiiglo-
rn érátok. b) Az Oltnak a Vöröstoronyi szorosban és lejjebb, nern-
csa.k 75—85 m-es, hanem 100 m-es terrasza is van. Mi azt mond-
juk, megvan a VI. és az V. sz. terrasza is. Vagyis a Fogarasi 
lapály lefolyása a Maros felé [ Halaváts felsőpontusi, limnocardiu-
mos pegmatit, gránit, kvareitkavicsai ( 1 6 ) ] , rövid ideig tartott, a 
Lotru-Olt szisztéma ezt a patakot már a VI. sz. felsőlevantei 
terrasz színjében lefejezte. A 100 m-es terrasz a Vörös toronyi 
szorosban É-felé és D-felé is lejt. Wachner szerint a Déli Kár-
pátok egyetemleges emelkedése következtében ,,der Boden des 
pliozänen Taltroges verbogen wurde", vagyis a levantei Alsó-Olt 
regressziója után a szorosban a felsőlevantei időben antecedens 
völgyfejlődés következett. 

Wachner adatai De Martonne-éval és az enyémekkel igen jól 
összehangolhatok. A Fogarasi medence kialakulása igen sokban 
hasonlít Alcsikéhez és a tusnád—sepsiszentgyörgyi szakaszéhoz. 
Nyitva hagyja azonban ö is, mint De Martonne is, az alsórákos— 
ágostonfalvi áttörés kialakulásának kérdését, végül De Martonne-
nal ellentétben, a brassói—háromszcki és fogarasi l'evantei tó ösz-
összeköittetését a Sinka völgyén át képzeli és szerinte az össze-
köttetés még az 50 m-es (IV. sz.) terrasz idejében is fennállott. 
Fontos a Vörö'storonyi szoros felsőlevantei antecedens fázisának 
a hangsúlyozása is. 

Közvetve az alsórákos—ágostonfalvi áttörés korára szolgál-
tat értékes adatokat Vadász Eleimér (17) és Telegdi Róth Ká-
roly (18.). Róth 1908. évi jelentésében írja, hogy az alsórákosi 
(Kőhalom környéki) bazaltok felsőlevantei korúak, Vadász sze-
rint pedig egyenesen pleisztocénkoriak. Vadász véleménye szerint 
az Olt szoros völgye a bazaltkitörések után alakult ki. Vadász 
nézetét De Martonne észlelete támogatni látszik, amely szerint a 
Fogarasi medence 70 m-es terrasza a szorosban nincs meg, ellen-
ben az 50 m-es (IV. sz.) már megvan. Ha a völgy felsőlevantei— 
alsópleisztocénkori, akkor valóban V. sz. terrasza még nem lehet 
a folyónak. Tehát az Olt völgye a szorosban, a közvetlen kapcso-
lat a Fogarasi- és a Brassó—Háromszéki medence között mai 
formájában kb. a Mindel-jégkorszak idején (IV. sz. terraszok ní-
vója) indult meg. Wachner is az 50 m-es terraszt jelzi az áttörés 
legidősebb terraszának (10). 

De Martonne és Wachner tanulmányai után mármost két kér-
dés marad nyitva: 1. Kétes a Brassó—Háromszéki medence le-
vantei lecsapolódásának iránya. De Martonne szerint a felsőlevan-
tei lecsapolod ás a Bodza völgyén át a Havasalföld felé, Wachner 
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szerint pedig a Barca és a Sinka völgyön át a Fogarasi lapály felé 
történt. Ez a kérdés máig is megoldatlan, bár szinte bizonyos, 
hogy Wachner véleménye a helyes. Szerencsére ennek a kérdés-
nek az Oltvölgy feljődéstörténetével alig van érdemi kapcsolata. 
2. A második probléma a fontosabb. Az Olt völgyének kialaku-
lása Botfalu és Ágostonfalva között. Ennek ismerete egyben fele-
letet ad az ágostonfalva—alsórákosi szoros keletkezésének kér-
désére is. 

Az említett szakasz morfológiai viszonyaival Orghidan fog-
lalkozott a Baróti hegység morfológiáját megrajzoló dolgozatá-
ban (8) . Orghidan szerint az Olt málnás—sepsiszentgyörgyi és 
botfalu—ágostonfalvi völgyszakaszai között mélyreható alaktani 
és fejlődéstörténeti különbség van. Az első — miként az én meg-
figyeléseim is igazolják — jelentős esésű öblözet határozott tör-
mellékkúpjelleggel. A terraszok Köikös, Prázsmár, Szászhermány 
táján teljesen beleolvadnak a törmelék kúpokba és az alluviumiba. 
(NB. Fentebb vázolt megfigyeléseimmel ellentétben Orghidan ezen 
a szakaszon csak három terraszt ír le, egy 25 m-est, egy 35 m-est 
és egyet 720 m abszolút magasságban. A 25-ös a III. sz., a 35 
m-es a IV. sz., a 720 m-es pedig a lievantei eróziós felszín, tehát 
nem Olt-terrasz. A II. sz. és V. sz. terraszt nem említi!) Leírása 
szerint pl. Sepsiszentgyörgynél a IV. sz. terrasz már csak 19 m, 
még délebbre csak 12 m magas az Olt felett, majd teljesen el is 
tűnik. Ebből — nagyon helyesen •— Orghidan arra következtet, 
hogy a Baróti hegység déli előterében a Barcaság még ma is süly-
lyedőben van. Ez a süllyedés azonban, úgy látszik, a pleisztocén 
első felében még a földvár—ágostonfavi szakaszon is folyamat-
ban volt, mert Orghidan szerint ezen a szakaszon az Olt ma is 
azzal a rengeteg hordalékkal, főkénit homokkal harcol, amit a 
Barcaság déli feléből jövő patakok (Vidombák, Barca, Hornoród) 
itt elteregettek és terraszai csak nehezen indulnak meg Botfalu 
után. Botfalunál már ismét 45 m a IV. sz. terrasz magassága. 
Sajnos, a fiatalabb (III. és II. sz.) terraszok magasságadatai t 
Orghidan nem közli, de így is szinte bizonyossággal megállapít-
ható, hogy a földvár—ágostonfalvi szakasz ópléisztocén süllyedék-
terület, amely a barcasági—háromszéki levantei tó lecsapolódása 
után magafelé vonzotta a folyóvizeket, kijelölte az ópléisztocén 
Olt eróziós pályáját. Nyilván nem tévedünk, ha ezt az ópléiszto-
cén árkos süllyedést Vadász után időben egyeztetjük az alsórá-
kos—ágostonfalvi tektonikus töréssel és a két képződmény egy-
idejű kialakulását tesszük felelőssé az Ölt-völgy mai helyén való 
rögzítődéséért. Ilyen meggondolások alapján az Olt völgye Föld-
vár—Ágostonfalva között nem obszekvens, az alsórákos—ágoston-
falvi áttörés pedig nem regressziós, de nem is antecedens, hanem 
egyszerűen tektonikus törés mentén az ópleisztocénben kialakult 
eróziós völgy. Ebben az esetben a földvár—ágostonfalvi szakasz-
ról De Martonne által közölt 50—70 m-es terrasz is leredukáló-
dik a mi felfogásunk szerint 50 m-es IV. sz. pleisztocén terrasszá, 
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hiszen volt már róla szó, hogy meggyőződésünk szerint De Mar-
tonne az 50—70 m-es terrasz elnevezése alatt két terraszt foglalt 
össze egynek: a 45—50 m-es IV. sz. és a 60—80 m-es V. sz. 
pleisztocén terraszt. És nyilván ez is a helyes, hiszen Wachner és 
Róth szerint is 10, 20 és 50 m-es terraszok vannak az alsórákosi 
szorosban. 

A pleisztocénban természetesen már a Három széki medence 
is az Olttal csapolódik le. Bányai (19) és De Martonne szerint 
— és ezt a Feketeügy völgyében és a Rétyi Nyírben végzett meg-
jigyeléseim alapján magam is megerősíthetem — a Feketeügy II. és 
III. sz. terrasza fokozatosan beleolvad Kökös—Prázsimár-táján a 
törmelékklip és az alluvium, tehát a ma is süllyedő medence tér-
színébe. 

IV. 

Foglaljuk össze már most röviden ismereteinket az Olt 
völgye kialakulásáról. A polygenetikus Olt két legidősebb sza-
kasza: a Felső Ölté forrása és Csíkszentdo-mokos között és az 
Alsó Ölté Munteniában. Amaz szerkezeti vonalon a Keleti Kár-
.pátok pliocén (pannon-posztpannon) mozgásaival kapcsolatiban 
kialakult, terrasztalan, de alsó részében igen erősen feltöltött eró-
ziós völgy, emez az Aldunához, mint erózióbázishoz igazodó 
völgyként a Hevantei időben indult meg. Csíkszentdoimokostól a 
Vöröstoronyi szorosig az Olt öt pliocén-posztpliocén süllyedék-
területet, medencét fűz fel; a Felcsikit, az Aksikit, a Háromszéki-
Brassói medencét és a Fogarasi medencét. Valamennyi a Keleti 
Kárpátok pliocén feldarabolódása idején, a Hargita vulkánossá-
gának főfázisával egyidejűleg kialakult, típusos, tektonikus, a 
Fogarasi medence kivételével intrakárpáti medence. A Felesi ki me-
dencében nincsenek terraszok, csak gyengén alámosott törmelék-
kúpok, egyrészt, mert még közel vagyunk a folyó nagyesésű felső 
szakaszához, másrészt, mert a medence felső öíblözete a folyót 
annyira megszűrte és ma is megszűri, hogy nincs durva horda-
léka. A medencében a madarasi és a bogáti szorulat Bányai és a 
saját megfigyeléseim szerint tektonikus eredetű, amelyeket Bányai 
szerint a pleisztocénban fokozatosan bevágódó Olt dolgozott ki 
mai alakjukban (4) . Ugyancsak tektonikus eredetű, pliocén törés-
vonal mentén képződött ki a Fel csíkot Alcsikkal összekötő Zsö-
gödi szoros. Alcsik (és részben már a Csicsói medence is) alsó 
részében terraszos medence. Felső részét törmelékkúpok töltik ki, 
amelyek között, a törmelékkúpokat alámosva a kevés hordalékú 
Olt a pleisztocén folyamán a mai napig széles, mocsaras árteret 
mosott ki. Alcsik alsó részét felsőlevantei-ópleisztocén tó töltötte 
ki. Vize a tusnádi szerkezeti (tehát elsődleges) mélyedésen át 
összeköttetésben állt a Háromszéki medence és а В arcaság levan-
tei tavával. Ez a .nagy tó (Orghidan szerint a mai 700—720 m 
absz. magasságiban volt a partvonala) vagy a Bodza-mélyedés 
felé folyt le (De Martonne), vagy pedig — és ez a valószínűbb — 
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a Sinka völgyén át a Fogarasi medence levantei tavával állt ösz-
szeköttetésben (Wachner) . Az Alsórákosi szoros még nem volt 
meg. Ha Wachner felfogását fogadjuk el, a nagy összefüggő, al-
csíki—háromszéki—barcasági—fogarasi levantei tórendszer a 
Maros felé folyt le az Inkey és Halaváts leírta pliocén térszínen. 
Rodeanu szerint még a Küküllő is ennek a pliocén lefolyásnak 
adózott volna vizével, de ezt a véleményt Wachner cáfolja. Mun-
tenia levantei, posztlevantei besüllyedése az Alsó-Oltot erőteljes 
eróziós tevékenységre sarkallta. A folyó átvágódva a Cozia, a Fo-
garasi havasok és a Szebeni havasok közti harmadkori térszínen, 
átréselte Muntenia és az Erdélyi medence vízválasztóját és lefe-
jezve a levantei tórendszer lefolyását a VI. sz. terrasz szintjében 
lecsapolta a levantei tórendszert. Mivel a levantei medencék süly-
lyedése a felsölevantei idő után ütemében erősen megcsökkent, a 
Havasalföld süllyedése és a Kárpátok emelkedése felfokozta a 
folyó eróziós tevékenységét. Regressziós eredetű, de az ópleiszto-
cénban antecedens fejlődésfázison átment völgyét a Vöröstoronyi 
szorosban nyitva tartva, a felsőlevantei-ópleisztocén tórendszert 
eltüntette; a medencék feneke tehát a Baráti hegység déli és nyu-
gati előtere kivételével (itt még tartott a süllyedés a pleisztocén-
ban is!) Alcsíktól Fogarasig szárazra került. Megindult a me-
dencefenekeken a terraszos völgyképződés. A folyamatba új je-
lenségként iktatódott az alsórákos-—ágostonfalVi völgyszakasz tek-
tonikus kiképződése az ópleisztocénban. Immár teljesen nyitva állt 
a három érdekes és tanulságos Olt szoros: 1. a tusnádi, ez plio-
cén tektonikus vonal mentén kialakult, vulkáni interkollin mélye-
désből ópleisztocén epigenezis segítségével képződött terraszos, 
eróziós völgy, 2. az alsórákos—ágostonfalvi, ez ópleisztocén tek-
tonikus törés mentén kiképződött, terraszos eróziós völgy s végül 
3. a vöröstoronyi, ez pedig kezdeti pliocénvégi regresszió után 
felsőlevantei-ópleisztocén antecedenciával kialakult, terraszos ke-
resztvölgy. Végeredményben tehát csak az ópleisztocénban, az 
alsórákos—ágostonfalvi szakasz kialakulásával született meg az 
Olt völgye mai alakjában és mai helyén. Ezóta a folyó négy 
pleisztocén és egy holocén terraszt alakított ki (I. II. III. IV. és 
V. sz. terraszok), a VI. sz. (levantei) terrasza csak munteniai sza-
kaszán van meg. Korjelző fossziliáik III., IV. és VI. sz. terraszá-
ból kerültek elő. A III. és IV. sz. terrasz faunája jégkorszaki 
(mammut, ősszarvas), a VI. sz. terraszé levantei (Limnocardium 
cfr. arcaceum.) Terraszainak időbeli rendje azonos más dunai mel-
lékfolyókéval. Nyilvánvaló, hogy mai formájában az ópleisztocén-
ban kialakult Olt pleisztocénkori mechanizmusa is ugyanazon tör-
vényeknek hódolt, mint a Duna és mellékvizei. Ezeket a törvénye-
ket pedig a Kárpátok plio-pleisztocén egyetemleges emelkedése, a 
Carnpia Romána és az Alföld egyidejű süllyedése mellett elsősor-
ban a pleisztocén jeges és jégmentes korszakok váltakozása írta 
elő a folyók mechanizmusa számára; röviden: az Olt pleisztocén 
terraszai is minden valószínűség szerint éghajlati eredetűek. 
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Formation de la vallée de l'Olt. 
par Béla Bulla. 

L'Auteur, en mettant en parallele les résultats de ses propres 
recherches concernant la morphologie des terrasses et le développe-
ment des vallées avec-ceux de MM de Martonne, Wachner et 
Orghidan, trace le tableau die la formation de l'Olt. II explique 
trois sections de la vallée de l 'Olt: le défilié de Tusnád, vallée 
d 'émsion intercolline levantine supérieure - pléistocéne inférieure; 
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celui d'Ágostonfalva—Alsórákos, vallée formée dans la pleistocene 
inférieure le long d'une liigne tectonique; enfin celui de Vörösto-
rony, vallée d'érosiom á terrasses formée par regression levantine 
supcrieure et antécédence pléistocéne inférieure. Selon l'Auteur les 
bassins de Felesik et Alcsik sönt des bassins postpannoniens intra-
carpatiques tectoniques. 

A Gyömbér (2045 m) 
jégkorszaki eljegesedéséről. 

Irta: Láng Sándor dr. 

Az Alacsony Tátra jégkorszaki eljegesedése már Telegdi 
Roth S. figyelmét is felkeltette az 1880-as években. Megállapí-
totta és le is írta, hogy a Gyömbér északi oldaláról a Stjavnica, 
Ludarka, Bisztra s a De mén falvi patak völgyébe 1.5—2 km hosszú, 
1500 m magasságig leérő kis gleccserek húzódtak le. Nyomuk 
kisebb-nagyobb morénasáncok alakjában megtalálható a völgyek-
ben.1 Ujabban Vitásek azt igyekezett bebizonyítani, hogy az Ala-
csony Tátra egykori eljegesedése jóval nagyobb mértékű volt.2 De 
a feltételezett nagyfokú eljegesedés nyomai vagy nem is voltak 
meg, tehát túlinagy eljegesedés sem volt, vagy csak nehezen is-
merhetők fel a völgyek alsóbb szakaszán, résziben régebbi koruk, 
részben a fiatalabb változások miatt. 

Vitásek felismerni véli a würmkori végmorénákat mintegy 
1000 m absz. magasságban. Glaciológiai vizsgálataival azonban 
nem sikerült teljesen egyetérteni. Kétség nem fér ahhoz, hogy pl. 
a Stjavnica völgytalpa kb. 1200 m-től felfelé aránylag szélesebb, 
mint a V-alakú, felsőszakasz jellegű völigyek s 1000—1100 m kö-
zött közepes kifejlődésű völgyi törmelékkúpot is találhatunk itt, 
ezzel szemben igazi morénáknak vajmi kevés nyoma van. A völgy 
oldalairól lehúzódó postglaciális törmelék a völgyet határoló lej-
tők alján gyűlik össze, de keresztben álló, igazi végmorénakarélyt 
alul nem sikerült találni, csak fenn, 1600 m-en, mint kis, jelenték-
telen felhalmozódást. Az oldalmorénáknak itt sincs különösebb 
nyoma. Az általános helyzet olyan, hogy a gleccserjég a legerő-
sebb előnyomulások idején csak kb. 1200 m-ig ereszkedhetett le, 
de maradandó 'végmorénianyomokat nem hagyhatott hátra, mert 
azokat a gleccserolvadékvizek állandó eróziója eltakarította, vagy 

1 Roth S.: Egykori jégárak nyomai az Alacsony Tátrában. — Föld-
tani Közi. XV. 1885. p. 378. 

2 Vitásek: Études géographiques dlans les Tatres basses. — La Géo-
graphie, 1936. 
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újabb törmelékkel! fedte be. Ezeken a helyeken, a Matusovsky, 
Ludarka és Bisztra völgyek nyílásában 1000—1100 m absz. ma-
gasságban óriási törmelékkúpok vannak. Keletkezésüket vizsgálva, 
azt is tekintetbe kell venni, hogy az Alacsony Tátra kristályos 
magjáról észak felé lefutó patakok valamennyien áttörik az arány-
lag igen nagy terjedelmű, főleg mészkövekből felépített üledékes 
övezetet is s ez alatt vízmennyiségüknek néha, igen nagy része 
elvész a mészkő repedéseiben, sőt, a kisebb bujtafóbarlangokban 
is. A munkaképesség így megcsökken és a mészkővidék felső ha tá -
rán felhamozódik a sok elszállíthatatlan törmelék. Valószínű te-
hát, hogy közvetlenül a mészkőövezet völgykapui felett, 900— 
1000 m körül nem annyira a lenyomult gleccserek végmorénáit 
fogjuk megtalálni, hanem a nagymennyiségű, pataktól el nem szál-
lított postglaciális hordalékot, amely igen nagy bőségben kerül 
ide, a felső, spk törmeléket szolgáltató gránit-kristályospala vidék-
ről. Amint azután a mészkövidékre lép a Stjavnica, esése hirtelen 
megnő és erősen be is vágódik, már csak azért is, mert sok tör-
meléket hagyott hátra, mielőtt a mészkővidékre ért. Utóbbi ener-
gikus, falszerű peremmel végződik a hegység -magja felé, ahol 
csak szűk völgyi kapuk vezetnek át. 

A Stjavnica völgy gleccsere tehát, minden bizonnyal csak 
1200—1300 m-ig érhetett le, mert csak eddig van kissé kitágítva 
a völigye. Vitásek említi, hogy a jég visszahúzódása 3 fázisban 
ment végbe s hogy 1285 és 1335 m-en morénahalrnok is észlelhe-
tők. Az utóbbiakat azonban nem nagyon lehet észrevenni, mert 
nagy mennyiségű postglaciális és eredeti fluvioglaciális törmelék 
van a völgyfenéken, az kíséri a paitak mindkét partját. A völgyet 
szemlélve igen könnyen az lehet a véleményünk, hogy tartós glécs-
cser itt nem keletkezhetett, különösen olyan, amelyik б km hosz-
szú lett volna. Ha ezt a Vitásektől rekonstruált helyzetet össze-
hasonlítjuk a jelenkori, alpesi típusú, eljegesedett területeken ural-
kodó viszonyokkal, azt találjuk, hogy vele nem minden esetben 
tudunk itt sem egyetérteni. így pl., a Stjavnica völgye a felső sza-
kaszon, az állítólagosán eljegesedett területen, csak a legfelső 
1—2 km-es .részleten alakult át igazi teknővölggyé, míg innen 
lefelé a völgy talpa még a 100 m szélességet sem éri el és kereszt-
metszete nem nagyon mutatja a szokásos „U" alakot. De 1300 m-
től felfelé már valami kis mértékben észre lehet venni, hogy a 
völgy alsó részébe egy aránylag eléggé gyengén fejlett és nem is 
mély „ U " alak vágódott bele. Itt, 1300 m környékén valóban lehet 
pontosan körül nem írható morénamaradvány, valószínűleg egybe-
mosott fenék-, ill. végmoréna, amely a völgyfeneket egészen el-
borít ja s a patak kisvize hosszú darabon el is tűnik ebben a durva 
hordalékban. A jégkorszaki hordalékfelhalniozódás jelenléte ezen 
a szakaszon a völgy esésének csökkenésével jut kifejezésre. 

Fenn, 1450—1600 m között, még jobban kidomborodik a 
völgy glaciális volta s újra megtalálhatók kis mértékben az egykor 
itt végződő kis gleccser lerakodásai. A nyomok azonban arra utal-
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пак, hogy ennek a gleccsernek az élete sem lehetett itt huzamos. 
A firn gyűjtőterülete sincs úgy kidolgozva, mint a Gyömbér északi 
oldalán, vagy a Liptói havasok és a Magas Tátra egykori glecs-
cserek firngyüjtői. A Stjavnica „cirkuszvögye" a Gyömbér északi 
oldalán levőkhöz képest lankás, lesimított lejtőjű és csak 1 km 
széles. 

Végeredményben tehát, a Stjavnica legfelső völgykatlanában 
csak igen kis mértékben kifejlődött s. aránylag elég rövidéletű 
gleccser keletkezhetett, amelynek nem volt ideje igazi glaciális 
teknővölgyet alakítani s ennek következtéiben a pusztító hatása is 
aránylag kicsiny volt s emiatt nincsenek igazi morénái sem. — 
A Stjavnica völgy középső részében, a Matusovsky és a Ludarka 
völgyek nyílásában jelentkező nagymennyiségű fluvioglaciális hor-
dalékot az említett patakok hozhatták le a felső, eljegesedett te-
rületekről. így pl. a Ludarka nagymennyiségű hordalékával egé-
szen felduzzasztottá a Stjavnicát s így ez is kénytelen törmeléke 
nagy részét lerakni, mivel a Ludarka nagy törmelékkúpja miatt 
esése egészen megcsökken. Ami kevés törmeléket tovább tudna 
vinni, nemsokára részben újra lerakja, mert a mészkővidék hatá-

1 kárfülke — 2 legfiatalabb végmorénák — 3 középső végmorénák — 4 legidősebb vég-
morénák — 5 fluvioglaciális hordalék — 6 jelenkori hordalék. 
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iához érve, vizének egyrésze elszivárog a kőzet kisebb-nagyobb 
repedéseibe, sőt, egy elég tágas buj ta tóbar langba, ami viszont is-
mét csak munkaképességcsökkenést jelent számára. 

A Ludarka völgye a Gyömbér északi oldaláról ereszkedik le, 
ez is glaciális teknővölgy. Vitásek szerint a Ludarka gleccsere 5 km 
hosszú volt és 1010 m-ig ért le. 1000 in magasságban kezdődik 
jelenleg a Ludarka pa tak nagyesésü törmelékkúpja. Innen, felfelé, 
egészen 1300 m-ig a glaciális formák nem ismerhetők fel. 1300 m 
letett kezdődik azután egy elég jól megmaradt oldalmoréna és 
3 — 4 0 0 m hosszúságban húzódik felfelé. Ehhez valószínűleg az az 
1250 m-es végmoréna tartozhatott, amelyet Vitásek írt le. Mivel 
régebbi eljegesedésből származik, a normális erózió nagyrészt el-
pusztí thatta, de valószínűleg jól ki volt fejlődve, mert itt, északra 
a Gyömbértől, a ha ta lmas hegytömeg árnyékában a gleccserek ki-
alakulására alkalmasabb lehetett a hely, mint a kelet—nyugatias 
irányú, délről csak kisebb hegyektől határoi't, jóval kedvezőtlenebb 
fekvésű firngyüjtőterülettel bíró felső Stjavnica völgyben. 

1450—1500 in között hatalmas homlokmorénaíal húzódik ke-
resztbe a völgyön, közel egy km hosszú. Erről nagy eséssel zu-
hannak le a kárfülkék alján levő törmelékből fakadó kis patakok. 
A nagy végmoréna-sánc mögött az egykori gleccserek vájó hatá-
sára keletkezett túlmélyítések már feltöltődtek, csak egy-két kis 
tavacska csillog a járhatat lan törpefenyő bozótja között, a kicsiny 
patakok pedig erősen kanyarognak az újonnan feltöltött, kis sík-
ságokon. Balra, jól fejlett oldalmorénát látni, kb. 1500 m magas-
ságban, ezt említi Roth S. is.1 Még magasalbiban, 1600 m körül, 
ú jabb végmoréna fekszik, ez az egykori gleccser már erősebb visz-
szahúzódásáról tanúskodik. Végül, 1700 m t. sz. f. m. táján van-
nak meg a legutolsó visszahúzódást jelző karéiyok, ezután már a 
jégkorszak vége és a gleccser végleges megsemmisülése követke-
zett. Ez az utolsó karély jelöli ki a tulajdonképeni kárfülkét, ezt 
jelenleg a glaciális és az erre ráhúzódott posztglaciális törmelék 
tölti ki. Itt-ott átnyaraló hófoltok is akadnak benne. 

A Ludarovy gleccsert legnagyobb kifejlődése idején tulajdon-
képen két firngyüjtő táplálta, ezek közüi a nyugatra levőt az imént 
ismertük meg, ez közvetlenül a Gyömbér 2045 m-es főcsucsa alatt 
volt. A keletebbre levő firngyüjtő legbelső zugát nagy törmelék-
tömeg tölti ki, az egykori gleccser helyén pedig törpefenyővel be-
nőtt törmelékhalmocskák (valószínűleg morénamaradványok), kis 
sziklapúpok, feltöltött kis sík területek vannak. 

A Bisztra völgyében Vitásek 1000 m-ben állapította meg a 
jégkori gleccser alsó végét. Megfigyeléseim szerint 1000—1125 m 
között jégkori képződményeknek a Bisztra völgyében nincsen 
nyoma, 1125—1165 m között ellenben igen vastag törmelékhal-
maz tölti ki a völgy femekét s erről nagy zuhanással esik le a pa-
tak. Ezzel a képződménnyel morénaszerü, kiemelkedő halmazok is 
kapcsolatosak, bár a törmelék nagyrészét már a jégkor utáni vizek 
mosták össze ilyen törrnelékkúp alakúra. Ezen a helyen, az északra 
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nyíló völgyben, a helyi körülmények megengedhették, hogy — ha 
nem is olyan hosszú időre — 3 km hosszú gleccser alakulhasson 
ki. A Bisztra gleccser legalsó határa ezek szerint kb. 1170 m-en 
lehetett. Ezután visszahúzódott a gleccser s az újabb előnyomulás 
már csak az 1400 m-es izohipszáig terjedhetett. Hogy előzőleg 
ennél lejjebb is nyúlt, bizonyítják a völgy egy igen meredek, nagy-
esés ü részén, 1300—-1350 tn tá ján található jégtől lecsiszolt, sírna 
fenéksziklák, a Královy stoi csúcsától keletre, egy juhászkoliba 
felett. 

Az 1400 m-es szint felett egyenletesebb esésű a völgy. A lép-
cső teteje tulajdonképen egy végmorénasánc s erről bukik le hir-
telen a Bisztra patak. Ez a végimoréna nem egységes, zavarólag 
hat itt a gleccser távozása után visszamaradt mélyedések utólagos 
feltöltése. Sokkal egységesebb a baloldalt végighúzódó hosszú 
oldal moréna, frissen, törpefenyővel még be nem nőve emelkedik 
ez ki mintegy 10—12 m-nyire környezetéből. Jobboldali pá r ja már 
nem. ilyen jellegzetes. Feljebb, a Vitásek említette kitöltött tava-
kon kívül van itt még két fel nem töltött tavacska is, közülük a 
nagyobbik mintegy 100 m hosszú, és 1660 m magasan fekszik. 
Közben, az alluviális feltöltéseken kanyarogva fut végig a tavak-
ból kifolyó Bisztra patak. 1720 m-en találjuk meg a legutolsó, 
legkisebb előnyomulásiból származó morénákat. A bizonytalan és 
hézagos morénanyoimo'kat nem számítva, igen határozott vonású 
é s épen, kopáran maradt meg az egyik 500 m hosszú és 5 m ma-
g a s kis végmorénakarély. Külső oldalán egy szerencsétlenül járt 
turista sírdomibja, beljebb, a legutolsó eljegesedés gleccsere — 
sőt, — inkább firn tömege helyén, a háznagyságú kövekből álló 
törmeléktakaró következik. Ehhez felfelé, a Gyömbér-csúcs lejtőin 
Dosztglaeiális, meredek törmeléklejtők csatlakoznak. Fenn, a cir-
kuszvölgy egyhangú, szürke gránitfalain itt-ott kis sárgás-világos 
toltok jelzik, hogy a felszint pusztító erők a jégkorszak elmúltá-
val sincsenek nyugalomban, a szakadék mélyén átnyaraló vastag 
hómezőcske pedig arról' tanúskodik, hogy itt már nem is vagyunk 
olyan messze az örökhó élettelen világától. Mindamellett, hegysé-
günk eljegesedése nem lehetett olyan erős, mint ahogy azt Vitásek 
ismertette. 

Az elmondottakból következtethető, hogy az Alacsony Tát rá-
ban az eljegesedés egyes fázisainak s a jégkorszaki maradványok-
nak idő- és térbeli összeegyeztetése nem egyszerű feladat. így, a 
gleccserelőnyomul ások és interglaciálisok számát teljes határozott-
sággal ma még korai volna meghatározni. A Stjavnica- völgyében a 
legnehezebb megállapítani az egykori gleccser előnyomulási fázi-
sait. Vitásek említi ugyan, hogy 3 szakaszban történt a visszahúzó-
dás, ezt azonban határozottan nehéz kimutatni a völgy kevéssé sze-
rencsés helyzete miatt. Valószínű, hogy ez a gleccser a legnagyobb 
eljegesedések idején átmenetileg lenyúlhatott talán 1300 m-ig, de, 
a jégkorszak emlékeinek nagyon is elmosódolt voltából arra követ-
keztetek, hogy az interglaciálisok idején ez is és valószínűleg a 
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többi gleccser is, kicsiny terjedelme miatt teljesen elsorvadhatott s 
a különböző morénák már ezalatt erősen pusztulásnak indulhattak,, 
nagyrészüket egészen elmosták az interglaciális korok patakjai. 
Persze, az újabb előnyomulással meginit csak megindult a gleccse-
rek lepusztító munkája s egyben az újabb morénák keletkezése. Ez 
a folyamat újra és újra megismétlődhetett. Az utolsó jégkorszakok-
ban (wüiim III és finiglaoiális) a gleccserek előnyomulása mind ki-
sebb és kisebb térre szorítkozott, így glaciális képződmények is 
csak mindig magasabban és magasabban, a firngyüjtőhöz köze-
lebb és közelebb keletkeztek. Ez azonban nem zárja ki teljesen 
azt, hogy ne következhetett volna véletlenül egy gyengébb előnyo-
mulás után valahol egy erősebb. 

A többi völgyek közül a Ludarka völgyben 4, a Bisztrában 
3—4 ingadozást lehet az egykori gleccserek helyén kinyomozni. 
Ezek közül csak az utolsó kettő ismerhető fel a még eléggé ép 
oldal-, ill. végmorénamaradványok alapján, a régebbi előnyomulá-
sok morénái azonban már igen halványak, hiányosak, avagy csak 
feltételezhetők. Hogy hogyan lehet ezeket az előnyomulásokat a 
megfelelő alpesi jégkorokkal összeegyeztetni, ahhoz már regioná-
lisabb tanulmányok kellenének. Különben az egyes gleccserek ki-
csiny elterjedése, részben efermis szereplése kevés nyomot ha-
gyott hátra a nagy és a kis glaciális formákon is. A túl hosszú 
gleccserek feltételezése ellen szól az is, ha a mai eljegesedett terü-
leteken uralkodó viszonyokat vesszük figyelembe, hogy egy 5 km 
hosszú gleccser csak 80—100 m széles lett vona. Pl. a Stjavnica 
középső völgyében csak ennyi hely jutott volna a gleccser szá-
mára. Az említett gleccserek azért sem lehettek olyan hosszúak 
és testesek, mert hegységünk glaciálisan kifaragott volta messze 
elmarad a Liptói havasok, vagy a Magas Tátra eljegesedése mö-
gött. így az a valószínű, hogy a Vitásektől megadott würmi vég-
morénarendszert kb. 200 m-rel magasabbra (1200 m t. sz. f. m. 
körül) kell helyezni és a legutolsó ingadozásokat, az 1400, 1600, 
1700 m magasságban levő, pár m magas vég- és oldalmorénákat 
csak a legutolsó jégkorszak (würrn III) , és a finiglaciális (fenyő-
nyirkor) végső ingadozásainak lehet tekinteni. 

Hogy a korábbi jégkorszakok folyamán milyen lehetett a 
gleccserek tevékenysége és annak eredménye, nem tudjuk, mert 
ebből az időből semmi nyom nem maradhatott. Mindent eltakarí-
tott a hosszú mterglaciálisok normális eróziója. Az is kérdés, váj -
jon a korábbi jégkorszakok (Riss, Mindéi, stb.) idején elég magas 
volt-e már a hegység ahhoz, hogy eljegesedhessék? 

Az eredményeket összefoglalva, megállapíthatjuk, hogy a 
Gyömbér csoport és az egész Alacsony Tátra jégkorszaki eljege-
sedése kicsi volt. A jég visszahúzódásai után megmaradt forma-
kincs elárulja, hogy a glaciális lepusztulás nem érte el a kellő mér-
téket, a jégkorszaki formák általában csak részben vannak meg 
jól. A legfejlettebbek a kárfülkék. Ezek elég tekintélyes számúak. 
Nem volt idejük, a valószínűleg a helyi körülményekhez képest 
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hosszantartó interglaciáLisok közbelépése miatt, eléggé hátravá-
gódini. A vízválasztó „preglaciális" főgerinc jóformán épségben 
megvan, vízválasztóvonala csak keveset tolódott délnek, lefutása 
nem is nagyon csipkés, hiszen csak inkább észak felől közeledett 
feléje néhány mérsékelten hátravágódó kárfülke. Ugyanígy, csak 
gyengébben csipkézett a legtöbb mellékgerinic is. Az is elvétve for-
dult elő, hogy két kárfülke egymással szemben dolgozott és köl-
csönösen alacsonyította és kicsipkézte a közbeeső gerincet. 

A hegység egész habitusán meglátszik, hogy kissé hanyagul 
haraptak bele a hátravágódó kárfülkék a 2000 m-es főgerincbe és 
az 1800 m feletti oldalgerincekbe. Közben pedig széles hátak 
alakjában vannak meg a mellékgerinceken is a szék-, vagy asztal-
nagyságú gránittuskókból álló jégkori eredetű, kőtengerekkel fe-
dett preglaciális felszíni részletek. Segítségükkel szépen ki lehet 
jelölni a hegység 1600—2000 m-es, középen felboltozásszerű fel-
emelt tönkjét, mely kisebb lépcsőkkel falszerüen emelkedik ki a 
Garam völgyéből és a Liptói medencéből. A kiemelkedés koráról 
és üteméről még korai beszélni. Lehetséges azonban, hogy a leg-
első glaciálisok idején még nem volt meg a hegységnek az a ma-
gassága, hogy eljegesedhessék. Ez talán az oka, hogy aránylag 
kevés hiányzik belőle a.kárfülkék és gleccserek helyén. Emiatt pe-
dig, mint már ki is fejtettem, nagyon éles különbség van az Ala-
csony Tátra és a szemközti Liptói havasok—Magas Tátra eljege-
sedése között. Igazi U alakú völgyek kis mértékben alakulhattak 
ki, s csak a völgyek legfelső, 1400—1500 m-en felüli 1—2 km-es 
szakasza ilyen. Alább, ha a gleccserek lie is nyomultak, a teknő-
völgyet azonnal átalakította már részben az interglaciális, de még 
inkább a posztglaciális normális erózió. Csak így pusztulhattak el, 
részben, vagy egészben, a jégkorszak emlékei is. A gleccserek cse-
kély túlmélyítése és az inter- és posztglaciális patakok gyors be-
temető tevékenysége miatt nincs az Alacsony Tátrában — néhány 
aprót kivéve, — egyetlen igazi, nagyobb tengerszem sem. 

Ami a végmorénáknak a Stjavnica terraszaival való össze-
hangolását illeti, arra nézve nem lehet eredményekkel szolgálni. 
A Stjavnica, Bisztra és Luclarka völgyében a gránitos alaphegy-
ségi területen, tehát 900 m t. sz. f. m. felett, sehol sincsenek ter-
raszok. Csak sok fluvioglaciális és posztglaciális hordalékhalom 
akad itt, amint széjjélteregették a patakok, majd újra beléjük vá-
gódtak. A 900 m-es szint táján lép azután a Stjavnica az Alacsony 
Tá t ra északi mészkőövezetének területére. Ott, a kőzetminőségnek 
megfelelően összébb szűkülnek V alakú völgyének lejtői, egészen 
összeszűkül a vögytalp is és hordaléklerakodásnak nincs nyoma. 
Csak néhány km-rel alább, amint a mészkőszurdok kissé kitágul, 
jelenik meg a II. sz. terrasz. A nagy esésű mészkőszorulatban nem 
rakodhat le a törmelék, mert itt állandó bevágódásban van a pa-
tak (talán még a jelenkorban is tart a hegység erős kiemelkedése), 
a kemény mészkő nehezen is pusztul és meredekebbek a lejtők és 
szűkebb a völgy, mint a gránitos területen, továbbá a Stjavnica 
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vizét még egy-két bujtatóbarliang és a sok repedés is részben el-
nyeli, így azután nem tudja kiegyenlíteni a völgyét, kénytelen fel-
sős z a kas z-j e 11 e g ű maradni. így terraszok sem keletkeztek itt, a 
sok bazális fluvioglaciális és föléje települt posztglaciális gránit-
törmelék megreked a Sokolová melletti mészkőkapu felett. 

Sur la glaciation du Gyömbér 
(Alacsony Tátra) pendant l'áge glaciaire. 

par Sándor Láng. 

L'Auteur publie des données récentes sur la glaciation du 
Gyömbér (2045 m) . II les recueillit dans les vallées de Stjavnica, 
Ludarka et Bistra descendant vers le Nord. Selon kii les moraines 
frontales indiquant la progression maximum des anciens glaciers 
ne pouvaient avoir lieu qu'aux altitudes de 1170 a 1200, c'est-á-
dire de 200 m plus haut á peu prés que selom Vitasek, tandisque 
entre 900 et 1200 m on ne trouve que des cones de déjectioms fluvio-
glaciaires. Aux altitudes de 1400, 1600 et 1700 un sysitéme de 
moraines frontales et latérales plus développé se fait apercevoir. 
De vraies vallées en U ne se voient qu'au dessus de 1400 m. La 
сréte principale du Gyömbér n'est que peu dentelée par les niches 
de kar. La glaciation de cette montagne ne pouvait dome pas 
atteindre le degré de celle de la Haute Tátra voisine. Parmi les 
systémes de moraines frontales se trouvant á 3—4 niveaux les 2 
ou 3 moraines (frontales et latérales) hautes de quelques métres 
peuvent étre considérées proibablement com me lés oscillations fina-
les du dernier age glaciaire (würm III) ou du finiglacial. 

A városfejlődés új iránya. 
Irta: Száva-Kováts Endre. 

A város, amely az emberalkoitta mütáj legmagasabbrendű for-
mája, régi problémája az emberföldrajzi kutatásnak. Életének és 
arculatának magyarázó leírására a tudomány új ága alakult ki, 
a városföldrajz. Első művelőinek sztatikus szemlélete a város fo-
galmának egyetemes érvényű, abszolút meghatározására' ' töreke-
dett; az egyoldalú szemléletek és a változó élet gyakori ellent-
mondásai azonban csak részletigazságok megfogalmazását tették 
lehetővé. A mai felfogás szerint1 a város olyan zárt település, 
amelynek lakossága a területi munkamegosztás, folyamatának ha-
tására, annak térben és időben változó mértéke szerint központi 

1 Az új szemléletre és irodalmára nézve 1. Mendöl Tibor: „A város-
földrajz tárgyköre és feladatai." — Városi Szemle, XXXII. 334—354. 1. 
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funkciókat végez. Két tevékenység közül ennek megfelelően azt 
tartja központibbnak, amely sürübb népesség megélhetését teszi 
lehetővé, vagy specializáltabb szükségleteket elégít ki. Ez az új 
szemlélet nem hagyja figyelmen kívül az alaktani szempontokat, de 
a település életének jellegéből indul ki, és a végzett funkciók vi-
szonylag előkelőbb karakterét tekinti a legfőbb ismertetőjelnek, 
tehát dinamikus és relatív természetű. Minőségi, és nem mennyi-
ségi szempontok vezérlik elsősorban. Az élettani és alaktani szem-
pontokat kombinálva négy település-kategóriát alkot, és falusias 
magános, falusias csoportos, városias magános és városias cso-
portos településekről beszél.2 A szemlélet kétségtelenül «helyes, a 
kategóriák határai látszólag minden települést felölelnek, legfel-
jebb a határvonalak érintkező részeinek futásiránya volt eddig vi-
tatható. A kategóriákat nem tűrő élet rohamos fejlődése azonban 
most már minden eddigi város-kategória érvényességét, városi o-
galmunk eddig kétségbe nem vont lényeges tartalmi jegyeinek 
létét fenyegeti. A jelenségre a U. S. A. hadügyminisztériumi épü-
letének, a „Pentagon Building" munkahely-formációjának megszü-
letése és helyválasztása hívja fel a figyelmet. 

A War Department 1942-ig a szövetségi főváros, Washing-
ton (D. C.) city-jében székelt. Az Egyesült Államok hadba-
lépése következtében hatalmasan megnövekedett szükségleteket a 
régi épület már nem tudta kielégíteni. A kérdést nem vertikális 
vagy horizontális terjeszkedéssel oldatták meg, hanem, új épü-
letet emeltek a Potomac River-nek már Virginia ál'lam területé-
hez tartozó jobbpartján, a városi temető és a légikikötő között. 
(1. ábra.) Nem a város city-jét növelték tehát,3 hanem egy hir-
telen megnö'Vekedett, szétágazó szerepkört ellátó összes funkciót 
egyetlen munkahelyen lokalizáltak, ugyanakkor ezt kiszakították 
a city-ből, és a perifériára taszították. 

A hatalmas ötszögü épülettömb 40.000 katonai és 85.000 
polgári alkalmazottnak nappali, 288 bejárati őrnek pedig részben 
nappali, részben éjjeli munkahelye. Technikai felszerelikedettségére 
jellemző, hogy helyiségeiben 16.000 telefonkészülék, 1500 villany-
óra, 650 ivókút és 200 buffet, udvarán Park Restaurant működik. 
27 km összhosszúságú folyosóin villanykerékpáros futárszolgála-
tot rendszeresítettek, alépítményéiben autóbuszjárat fut végig.4 

A Pentagon Building vonzóköre békében is magában foglalja 
a U. S. A. egész területét, konjunkturális időszakban pedig annak 
többszörösére nő. 125.000 időszakos „lakosa" kétségtelenül a leg-
specializáltabb központi funkciók egyikét végzi óriási technikai 
apparátus felhasználásával. Ennek ellenére Pentagon Building ter-
mészetesen nem fogható fel Washington elővárosaként. Nem te-

2 A kategóriákra nézve J. M&ndöl: Id. m. 340—341. 1. 
3 Ez lett volna a természetes, hiszen a city-ben még egyetlen felhő-

karcoló sem emelkedik. 
4 A Pentagon Building leírását 1.: Schweitzer Ulustr. Zeit. 1947. IV. 9. 

és Hírlap, 1947. V. 25. sz. 
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kinthető viszont városias magános településnek sem, hiszen nem 
is település, hanem pusztán egy nagyvárosnyi embercsoportnak a 
city-böl kiszakított periferikus helyzetű munkahelye. A városmor-
fológus sem tekintheti megoldottnak a kérdést egyszerűen annak 
megállapításával, hogy Washington „nagyhelyigényű intézményei-
nek" övezete kezd kialakulni a Potomac jobbpartján, és számuk 
eggyel gyarapodott. A megállapítás csak alaktani szempontból 
helytálló, mert funkcionális szempontból nézve a Pentagon Build-
ing szerves része a city-nek, ahová viszont helyválasztása miatt 
nem sorolható. 

A Pentagon Building egyoldalú munkahely-formációjának 
létrejötte még nem döntené meg a településföldrajz mai rendszerét, 
mert egyetlen látszólag szabálytalan, kivételes jelenség felett a 
nagy számok törvénye hosszú időn át győzedelmeskedik. A Penta-
gon Building létrejötte azonban nemcsak egy kivételes helyzet egy-
szeri és esetleges következménye. Földrajzi jelentősége több, mint 
a váratlanul felfedezett szabálytalan ritkaságé, egyedi eltérésé. 
Pentagon Building létrejötte sajátos, de törvényszerű, eredménye 
annak a következetes történeti fejlődésnek, amely a város létét 'biz-
tosította és lényegét formálja, ezért ennek menetét és irányát kell 
megvizsgálnunk. 

Kétségtelen, hogy az európai kultúra és civilizáció legszembe-
tűnőbb sajátsága, legbelsőbb lényege és állandó ösztönzője a te-
remtőerő fokozatos specializálódása. A folyamat a szellemi és 
gazdasági életnek mind nagyobb területére terjed ki, határozott 
időbeli gyorsulás és térbeli növekedés jellemzi. Ez a folyamat ter-
melte ki az európai kultúra legsajátosabb jelenségeit: a beható 
szakszerűséget és a kísérleti természettudományokon alapuló tech-
nikai civilizáció szinte korlátlan áradását. Szakszerűség és tech-
nika összeszövődő, egymást erősítő folyamata hozta létre és táp-
lálja állandóan a munkamegosztásnak társadalmi, majd térbeli fo-
lyamatát. A kettős munkamegosztás elindítója és állandó ösztön-
zője a városiasodásnak, amely tulajdonképpen ai specializálódott 
tevékenységek kifejtőinek térbeli elkülönülését, majd a központi 
funkciókat végzők tömörülését jelenti. Az európai város a területi 
munkamegosztás folyamatának eredménye, így egyúttal a térben 
növekvő, az időben pedig gyorsuló folyamatnak pillanatnyi álla-
potát jelző alkalmas mérőeszköz. Az egyes korokban kialakult 
európai várostípusok életének és arculatának jellege világosan mu-
tat ja a középkorban meginduló folyamat változatlan fejlődési 
energiáját, és jelenleg megváltozó tendenciáját. 

A területi munkamegosztás szerves folyamatának megindulása 
jellegzetesen középkori és nem ókori jelenség. Bár az ókori gaz-
dasági autarkia felbomlását végül is ugyancsak az egyéni vállalko-
záson-alapuló kapitalista jellegű gazdasági élet követte, ez azon-
ban híjával volt a szabad versenynek, és csak a provinciák ha-
talmi kényszerrel körülbástyázott, monopolizált kizsákmányolását 
jelentette. Az ókori város léte diktatórikus munkamegosztáson ala-
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pult, amelyen belül a város lényegében csak fogyasztott és nem 
termeit. Gazdasági élete kizsarolta és elpusztította mindenkori vi-
dékét, ezért állandóan újabb és újabb intakt, „barbár" területek 
meghódítására, erőforrásainak bekapcsolására és kimerítésére 
kényszerült. A területi munkamegosztás kényszerű előrehaladását 
azonban az ókorban nem követte termelés- és közlekedéstechnikai 
fejlődés, hanem csak egyszerű tömegesítés, kooperáció; a folya-

MARYLAND 
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1. á b r a . L. J u s t e m e n t : „ N e w Cit ies fo r O l d " n y o m á n . M c G r a w - H i l l Book C o m p a n y 
e n g e d é l y é v e l . 

mat katasztrófáját technikai eszközeinek elégtelenné válása okozta. 
A területi munkamegosztásnak a gazdasági autarkiából való 

szerves kifejlődése a középkori város gazdasági életében valósult 
meg. A ruraliitásból kiváló középkori városgazdaság még igen kö-
zel állott az önellátáshoz, sőt erre törekedett első, primitív formá-
jában, amelyet Horst Jecht találóan „Ackerbürgerstadt" elnevezés-
sel illetett.5 Ennek a várostípusnak központi funkcióit némi kézmü-

5 Id. sz.: „Studien zur gesellschaftlichen Struktur der mittelalterlichen 
Städte." — Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, XIX. 
S. 48—85. 
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iparon kívül főleg a mezőgazdaság belterjesebb ágainak művelése 
jelentette. 

Ha a „falusias" életen a zárt település szűkebb geográfiai 
miliője, közvetlen gazdasági élettere által nyújtott lehetőségek ki-
használását értjük, akkor nyilvánvaló, hogy eikkor a „városias" 
életre ezeknek a lehetőségeknek, vagyis a „helyi energiáknak", a 
teljességre törekvő, egyre szakszerűbb kihasználását kell jellem-
zőnek tartanunk. A „városias" és „falusias" élet szétválását, a két-
féle életmód és életszint egyre növekvő különbségét éppen ez a 
kulturális többlet: az aprólékos szakszerűség kifejlődése hozta létre 
és biztosította. A középkori városi élet ezért őrködött féltékenyen 
a primitív szakszerűség fogásainak hagyományozódásán, és ennek 
megőrzése érdekében zárkózott el. A területi munkamegosztás kez-
detleges állapotán alapuló életének jellege világosan tükröződött 
arculatában, amelyet morfológiájában a ruralitástól való szigorú 
elhatárolódás és hangsúlyozott elzárkózás, alaprajzában tervszerű 
önmagába fordulás jellemzett. A területi munkamegosztás lassan 
erősödő folyamata ugyan a középkor végére az európai város fej-
lettebb életfunkciójú típusainak: a „Geweríbstadt"6 és a „Stadt für 
den Fernhandel"7 kialakulására vezetett; ezt a fejlődést azonban 
nem táplálta a közlekedéstechnika kellő előrehaladása, ennek kö-
vetkeztében az lassú és erőtlen maradt, és lényegében nem változ-
tatta meg a középkori város szerkezetét és arculatát. Megnövelte 
a várost, de ez a növekedés csak befelé való sűrűsödésben, to-
vábbi koncentrálódásban nyilvánult meg. 

A kézműves munkának a céheken belüli erősebb specializáló-
dása, a szakszerű személyes teljesítményen alapuló korlátozott 
mennyiségi, de korlátlan minőségi szabadverseny és annak terü-
leti munkamegosztása hozta létre az európai város kora-újkori tí-
pusát, amelynek gazdasági életét már nem törvények védelmezték 
és korlátozták, hanem a kisüzemeknek a szokásban gyökerező 
szervezetei, a céhek tradíciói szabályozták.8 Az újkori munkameg-
osztás intellektuális szervezetében tűnt fel először a tőke lendítő 
és szervező ereje, vált jellegzetessé a hitelszervezetnek a termelésre 
gyakorolt egyre erősödő befolyása, amely a tovább differenciálódó 
kézműves szakszerűséggel karöltve, egyesült erővel teremtette meg 
a kor végére a termelés mechanikussá való formáit. Mechanikus 
termelés és belőle fejlődő forgalmi gazdálkodás nyújtotta lehető-
ségeket csak a technikai eszközöknek az angol ipari forradalom-
ban bekövetkezett ugrásszerű fejlődése után követhette azok ki-
használása, ennek megfelelően a területi munkamegosztás diffe-
renciáltabb formájának, a geográfiai miliő „helyzeti energiáinak" 
egész sora által táplált milliós nagyvárosnak megszületése. 

A XIX. század nagyvárosi mű táj a a területi munkamegosztás 

6—7 Horst Jecht kategóriái, 1.: 5. jegyzet. 
8 A fejlődés ilyen szellemű leírását 1. Hajnal István: „Az európai város 

kialakulása." — Városi" Szemle, XXVII. 801—841. 1. 
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középkorban megindult, centralizáló jellegű folyamatának legfej-
lettebb produktuma, a folyamat egyoldalúan mennyiségi előreha-
ladást mutató szakaszának végeredménye. Kifejlődését a gőzgép-
nek a forgalomgazdaságba való bevonulása tette lehetővé, létét a 
vasútforgalomra alapozott területi munkamegosztás biztosította. 
Élete a rusztikumtól elszakadó embertömegeknek, a szellemi és 
gazdasági javaknak legnagyobb fokú koncentrálódása. Arculatára 
a középkorias elemeknek hatalmas arányú megsokszorozódása, a 

> megnövekedett, de fel nem bomlott, zárt nagyvárosi térnek a lehe-
tőség szerinti teljes kihasználása, a zsúfoltságnak minden eddigi 
mértéket felülmúló vertikális és horizontális irányú megnövekedése 
jellemző. 

A területi munkamegosztás folyamatának eddigi ösztönzői: a 
kapitalizmus és a vele összefüggő vehemens népességszaporodás 
mellett a századfordulón új, kettős lendítő erő jelentkezett: a kö-
tött pályájú, tömeges szállítást lehetővé tevő közlekedőesziközök 
további fejlődése és a nagyvárosi agglomeráció forgalmába való 
bekapcsolódása. A területi munka-megosztás folyamata ettől kezdve 
már kettős, mennyiségi és minőségi előrehaladást mutat: tovább 
növekszik a térben, de egyúttal önmagában is differenciálódik. 
A termelés- és közlekedéstechnika rohamos fejlődése egyrészt a 
városiasodó tájak között fennálló hézagok megszüntetésére tö-
rekszik, másrészt a nagyvárosok műtáj álban elindította a területi 
munkamegosztás másodlagos, decentralizáló jellegű folyamatát. 
Ennek hatása világosan tükröződik a nagyvárosi műtáj életében 
és arculatában, mert annak alapszerkezetét változtatta meg. 

A létrehozó és tápláló erőinek páratlan dinamikája következ-
tében világjelenséggé váló új európai9 fejlődés következménye és 
látható eredménye az eddig várostalan tájakon is mindenütt hir-
telen meginduló városiasodás, és a világvárosi agglomerációk mér-
téktelen megduzzadása, egész országrészeket elöntő terjeszkedése.10 

Az agglomerációk minden esetben a főforgalmi útvonalak mentén 
terpeszkednek szét, a növekedés tulajdonképpen a hirtelen meg-
duzzadt peremTelepüléseknek a fejlett városi közlekedőhálózat ál-
tal a városi élettérbe való csatolásában nyilvánul meg. A jelenség 

m mindenütt egyforma törvényszerűséggel mutatkozik, a fejlődés 
egyes szakaszai határozott időbeli egyezéssel váltják egymást, el-
határolásuk a U. S. A. városainak esetében a legkönnyebb. 
(2: ábra.) 

A peremtelepülések térbeli kiterjedésének és lélekszámának 
ugrásszerű megnövekedése azonban nemcsak a területi munka-
megosztás folyamatának általános, mennyiségi előrehaladását mu-
tatja, hanem annak minőségi fejlődését, belső differenciálódását is 
igazolja. A területi munkaimegosztásnak a városi műtájon belül 

0 A szó jelen esetben természetesen kultúrtörténeti értelmű. 
10 A folyamat időbeli gyorsulására nézve 1. Déznai Viktor: „A világ 

elvárosodása." — Városi Szemle, XIX. 247—265. 1. 

\ 
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érvényesülő másodlagos, decentralizáló folyamata választja el a 
városi lakóhelyeket a munkahelyektől, és segíti elő a city kialaku-
lását. A city-képződés tulajdonképpen a területi munkamegosztás 
elsődleges és másodlagos, koncentráló és decentralizáló folyama-
tának egy-egy földi pontban való találkozása: a szellemi és gaz-
dasági javaknak, a központi funkciók munkahelyeinek a minden-
kori technikai lehetőségek szerinti minimális kiterjedésű, ezért 
horizontals és vertikális irányban maximálisan zárt térbe való 
lassú tömörítése, ugyanakkor a központi funkciókat végző ember-
tömegek lakóhelyeinek hasonló ütemű decentralizálása. A zárt 
település határán a városterületi munkamegosztás szétosztó folya-
mata a city-képzéssel párhuzamosan alakítja ki a nagyobb hely-
igényű intézmények és a kevésbbé városias tevékenységeket vég-
zők ugyancsak szétváló, laza munkahely- és lakóhely-sávjait, 
utóbbit a falusias peremtelepülések gyors beolvasztásával. 

A városi lakóhelyek és munkahelyek szétválása és elkülönü-
lése azonban csak a megindulását jelzi a területi munkamegosztás 
városon belüli, decentralizáló folyamatának. A folyamat az indi-
viduális közlekedőeszközök tökéletesedésével gyorsul, azok elter-
jedésével következetesen halad előre. Fellazítja a zárt agglome-
rációt, szétbontja a funkcionális öveket, és végül szétfeszítve a 
város kereteit, megszünteti eddigi városfogalmunk érvényét. 

A túlságosan zárttá vált agglomeráció fellazulása nem új 
jelenség. A város léte a forgalmi gazdálkodáson alapul, életét és 
arculatát mindenkor a belső és külső városforgalom mértéke alakí-
totta. A zárt agglomerációnak gyakran a középkor óta változat-
lan, szűk utcákból álló úthálózata már a mult század „koncentrált" 
nagyvárosának belső forgalmát sem volt képes lebonyolítani, ezért 
már az akkor végrehajtott városrendezési tervekben is találkozunk 
a fellazítás első kísérleteivel, az utcák szélesítésével és új útvo-
nalak nyitásával. Az áttöréses lazítás a korszak városrendezésének 
általános jellemvonása, példáit minden nagyvárosban megtaláljuk. 
Mintaképül Párisnak Haussmann által való rendezése szolgált. 
Hazai viszonylatban a budapesti Andrássy-út megnyitása a leg-
jobb példa. Uj, szélesebb útvonalak nyitásával azonban csak a 
forgalom pillanatnyi nehézségei oldódtak meg, a beépítés módja 
sehol sem változott: a telektömbök belseje, az udvar, a függő-
folyosós, minden oldalról zárt bérkaszárnyák elszaporodásával 
előbb sikátorrá keskenyedett, majd világító aknává zsugorodott; 
a beépítés horizontális zártsága elérte a maximális fokot. A városi 
élet ekkor fordult el legjobban a rusztikumtól, és színhelyén, a 
városi műtájban az egészségtelen tényezők szaporodását egyre 
kevésbbé egyenlítették ki annak előnyei. 

Az egészségtelenül zsúfolt városrészek („slums") szanálását 
nemcsak a modern kor új, individuális közlekedőeszközeinek for-
galma, hanem a kor szociális szempontjai is megkövetelik. Ezek-
nek érvényesülését az építőtechnikának a vasbetonon alapuló új 
fejlődése tette lehetővé azáltal, hogy a városi tér célszerű kihasz-



г A v á r o s f e j l ő d é s ú j i r á n y a . 3 7 

nálását egyre kevésbbé köti a horizontális zártsághoz. A fejlődés 
a beépítés mértékének állandó horizontális csökkenése és vertikális 
növekedése felé halad, első állomása a már csak három oldalról 
zárt ,,cour d'honneur" épület-típus elterjedése. A horizontális be-
építés további csökkenése a szűk udvarok kitágulásában és össze-
olvadásában, a „sorház" építkezésmódban nyilvánul meg. Fejlet-
tebb angliai és amerikai típusa („row-houses") már nem köz-

ö l i . TIMOR E 

WASHINGTON 

CHICAGO 

2. ábra. J. E, Sanders—A. J. Rabuck: „New City Patterns" nyomán. Reinhold Publishing 
Corporation engedélyével. 

vetlenül a telektömb széléin helyezkedik el, hanem annak belsejé-
ben, így az utca és az épületsor közé kert-sáv kerülhet. Az eddig 
feltétlenül városias jellegvon ásnak tartott zártsorú építkezés fel-
bomlására mutat a legmodernebb épülettípusnak, a magában álló 
kubus, hasáb- vagy tömb-háznak nemcsak a mai városrendezési 
tervekben való kizárólagos uralma, hanem most már a gyakorlat-
ban való számos megvalósulása is.11 

11 Az újjáépülő Coventry-nek még a városmagja is — egy-két kon-
zervált muzeális épületen kívül — kubusokból épül fieil. L.: Plan, 1947. H. 1. 
S. 17—21. és J. E. Sanders—A. J. Rabuck: „New City Patterns" New Yo^rk, 
1946. pp. 63—65. 
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A zárt agglomeráció elavult erődítés-övezetei és egyes re-
ménytelenül túlzsúfolt részei nem mentek át az előbb vázolt fej-
lődésen. A nagyváros forgalmi eszközeinek átalakulása és a for-
galom megnövekedése a legtöbb esetben egyszerűen elsöpörte őket. 
Területükön alakultak ki a nagyvárosi agglomerációk parksávos 
körútjai, illetve belterületi parkövei. Ez a jelenség oly általános, 
a fejlődés számtalan eredménye annyira ismert, hogy igazolásul 
elegendőnek látszik a legnagyszerűbb külföldi, és a legismertebb 
hazai példára utalni. Előbbi a 8000 hektár kiterjedésű bostoni 
,,park beit", utóbbi a budapesti Tabán városrész lebontása nyo-
mán létesült park-sáv. 

Az egészségtelen városrészek lebontását a városterületi mun-
kamegosztás lakóhely-decentralizáló folyamata tette a célszerűség 
szempontjából is indokolttá, mert ennek előrehaladásával ezek az 
elavult épületekkel túlzsúfolt városrészek viszonylag egyre népte-
lenebbekké váltak. Területük be nem építése és parkozása, amely 
a városklíma megjavítása szempontjából jelentős lépés, egyúttal 
a városteriileíti munkamegosztás folyamatának a zárt agglomerá-
ciókat fellazító szerepét, és a folyamat előrehaladását bizonyítja. 

A városi lakóhelyeik és munkahelyek szétválása, a peremtele-
pülések hirtelen megnövekedése, a nagyvárosi agglomeráció övekre 
szakadása és zártságának a növekedéssel gyorsuló fellazulása 
egymással igen szoros kapcsolatban álló jelenségek. Egymásba fo-
nódó folyamataik előrehaladásának közös oka a városterületi mun-
kamegosztás lakóhely-decentralizáló jellege. A növekvő nagyvárosi 
agglomeráció belseje ennek következtében az állandó lakottság 
szempontjából viszonylag egyre néptelenebbé válik, a városi lakó-
helyek egyre távolodinak a fejlődésében megrekedő, funkcióiban 
megmerevedő city-től. Az igazi fejlődés a perifériákon játszódik 
le, amelyek a belülről kifelé igyekvő embertömegeken kívül a vi-
déknek a városias élet felé özönlő embercsoportjait is felszívják. 
A minden nagyvárosban megfigyelhető jelenséget jól jellemzik 
Washington népmozgalmi adatai.12 

Az agglomeráció lakosságának 
ö 1920-ban 1940-ben 

a közigazgatási városterületen. (D. C.) belül 
lakott 83.0%-a 73.0%-a, 

egyéb bekebelezett helységekben lakott ... 6 .5%-a 9.7%-a, 
egyéb be nem kebelezett helységekben lakott 10.1 %-a , 17.3%-a. 

1930 és 1940 között a közigazgatási városterület lélekszáma 
36.2%-kai, a bekebelezett helységeké 53.1%-kal, a be nem kebe-
lezett perem településeiké pedig 104.4%-kai növekedett. 

A területi munkamegosztás kettős folyamatának az eddigiek-
ben jellemzett előrehaladása hozta létre a modern nagyvárosi agg-
lomerációkat és alakította ki azoknak említett jellegzetes vonásait, 
amelyeket eddigi város-fogalmunkban összegeztünk. A sztatikus 
szemlélet kudarca óta kétségtelenné vált, hogy a fogalom tartalmi 

12 Sanders—Rabuck: New City Patterns, p. 31. 
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jegyeinek alaktani csoportja alárendelt jelentőségű, s annak az 
egymástól lényegesen eltérő geográfiai miliőkben is egyre jobban 
megnyilvánuló uniforimizálódása csak a modern városiasodás hajtó-
erőinek közős, európai származására mutat. Az új városfejlődés 
azonlban most már nemcsak az efemer alaktani jegyek eddig is 
változónak érzett pillanatnyi jelentősége ellen irányul, hanem a 
városias élet színhelyének, a városias életszint és életmód keretei-
nek gyökeres megváltoztatásával' a funkcionális városfogalom 
értékét veszélyezteti. 

A területi munkamegosztás modern, kettős folyamata hatal-
mas arányokban, hirtelenül növeli meg a nagyvárosi agglomerá-
ciót, de megnövelésével arányosan fel is lazítja annak régebbi zárt-
ságát. A nagyvárosi településterület a főútvonalak mentén nyúl-
ványokra bomolva terjeszkedik, csápszerüen növekedik, és ez a 
fejlődés áttöri és szétbontja az egymástól lényegesen eltérő funk-
ciójú övezetek eddig sem merev kereteit. Ennek első, általános 
jele az, hogy a legszakszerűbb — tehát leginkább városias — 
központi funkciókat a city-ben végző embercsoportok lakóhelye 
lassan, de állandóan kitolódik a belső, zárt lakóterületről a 
külső, második Lakóhely-övezetnek a city-től ugyan távolabb fekvő, 
de biológiailag kedvezőbb miliőt nyújtó részeibe. A városklima-
tikus szempontok ilyen mérvű érvényesülését, a nagyvároshoz szo-
rosan kapcsolódó, önállótlan életű villanegyedek kialakulását és 
elterjedését csak a városterületi munkamegosztás decentralizáló 
folyamata tette és teszi lehetővé, mert az így hatalmasan meginö-
vekedett, gyors és erős ingadozásokat mutató forgalom lebonyo-
lítására csak ennek új közlekedőeszközei képesek. 

A nagyvárosi településterület egész fejlődési, növekedési ener-
giája a néptelenedő city-hez viszonyítva centrifugális irányban 
nyilvánul meg. Ez a fejlődés — mint láttuk — a területi munka-
megosztás kettős, városon kívül centralizáló és városon belül de-
centralizáló folyamatának eredménye. Ennek az individuális — ha-
tározott pályához egyre kevésbbé kötődő — közlekedőeszközök 
elterjedésével arányos előrehaladása a technikai civilizáció legfej-
lettebb tájain most már szétbontja az egészségtelenül megduzzadt 
agglomerácót. 

Az új fejlődés első jelensége az ipari munkahely-övezet egyes 
specializálódott intézményeinek a nagyvárosi agglomerációtól szo-
ciális és biológiai meggondolásokiból történő elszakadása és a 
rusztikus ,,vidék"-en való helyválasztása: az ipari decentralizáció 
általános folyamata, amely az ú. n. ,,kertes munkástelepüléseket" 
hozza létre. Legismertebb, mintaképül szolgáló példányai: az 
angliai Bournville, Port Sunlight és Earswick egy-egy nagyvárosi 
ipartelep decentralizálásának hatására keletkeztek; hasonlóképpen 
az Essen melletti Margarethenhöhe, amelynek 1910-ben már több 
mint 70.000 lakosa volt.13 Ezek természetesen semmilyen szem-

13 A. Christen: Zur Entwicklungsgeschichte des Städtebaus, Zürich, 
1946. S. 53—54. 
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pontból sem tekinthetők városoknak. A kertes munkástelepülés 
pusztán egy, a nagyvárosi agglomerációitól elszakadt munkahely-
nek és a hozzá csatlakozó lakóhelyeknek tömörülése, amelynek élete 
már többé-kevésbbé önálló, de azokon a tájakon egyáltalán nem 
városias. 

Az új fejlődés azonban nemcsak a városi munkahelyek meg-
változó helyválasztásában, hanem a városi lakóihely-csoportoknak 
a nagyvárosi agglomerációtól való eltávolodásában és rusztikus 
miliőben való elhelyezkedésében (garden city idea) is megnyilvá-
nul. Eredménye a „kertes elővárosok" (garden suburbs) kialaku-
lása és elterjedése. Legismertebbek az amerikai Roland Park, 
St. Francis Wood, Forest Hill Gardens, Wyomissiing Park, Ma-
riemont, Sunnyside-Gardens, Linda Vista; az angliai Hampstead 
és Bellingham; a németországi Karlsruhe-Riippur; a franciaországi 
Cité-Jardin de Plessis-Robinson és Cité-Jardin du Prés-Saint-
Gervais; az olaszországi Garbarella és Villaggio Giardino Carnpo 
dei Fiori. Ezek ma már természetesen nemcsak lakóhely-csopor-
tok, de erősen városiasodé életük még távolról sem önálló, hely-
választásukkal még nem szakadtak ki egy-egy nagyvárosi agglo-
meráció életéből. 

Az új fejlődés előrehaladása a technikai civilizáció legfejlet-
tebb tájain most már várossá tömöríti a rusztikus miliőbe csápsze-
rüen benyúló, laza nyúlvány- és szalagtelepüléseket, és városiassá, 
tehát önállóvá vált életüket, újszerű és elütő arculatukat térbelíleg 
is elszakítva elkülöníti a mindinkább city-vé váló, egyelőre még 
zárt településtől. A zárt agglomeráció körül így az egymástól is 
elkülönülő, önálló kertes szatellitavárosok gyűrűje alakul ki, ame-
lyek mindegyike — funkcionális értelemben véve — egyesíti ma-
gában a felbomló nagyvárosi agglomeráció három külső övezeté-
nek egy-egy darabját ; ezeknek tulajdonképpen a city-től jelentő-
sen eltávolodott és elkülönült, a területi munkamegosztás jelen ál-
lapotának megfelelő célszerűbb formáiban és kedvezőbb miliőben 
való másodlagos koncentrálódása. 

A kertvárosok (garden cities) egy-egy nagyvárosi agglome-
ráció közelében, de attól hangsúlyozott elkülönüléssel, mai fogal-
maink szerint falusias arculattal és miliőbe települve a nagyvárosi 
agglomeráció felbomlását, arculatának megváltozását mutatják. 
Életük gazdaságilag és politikailag is önálló, városias, lakosaik a 
„városias" életmód és életszint összes előnyeit annak eddigi hát-
rányai nélkül élvezik. A kertváros létrejötte már nem az eddigi 
— természeti és egyéb tényezőktől függő — esetleges városfejlő-
désnek, hanem az ember egyre kötetlenebbé váló tervszerű város-
fejlesztő és alakító tevékenységének eredménye. Ennek ereje a 
kertvároson belül biológiai szempontok megfontolásából elkülöníti 
a lakóhelyek csoportját a munkahelyektől, a lakóvárost pedig szo-
ciális szempontokat érvényesítve a mindennapi szükségleteket ki-
elégítő közintézmények erős decentralizálásával önálló életű és 
egy bizonyos nagyságon túl nem növelhető „szomszédos település-
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egységek''-bői (neighbourhood units) építi fel, amelyek a néhány 
épületből álló, apró city-t félköralakban veszik körül. A kertváro-
sok megvalósulásával a „városias" élet kiszakadt azokból a — ma 
már célszerűtlen — keretekből, amelyekbe a területi munkaimeg-
osztás kezdetleges állapota eddig kényszerítette, és a jelenlegi erő-
sen differenciált helyzetnek .megfelelően a városi élet célszerűbb, 
de eddigi fogalmaink szerint kevéssé „városias" arculatú színhe-
lyét alakítja ki. 

Az első kertváros a Londontól északra 1903-ban keletkezett 
világhírű Letchworth.14 1545 hektárnyi területének kétharmad része 
„zöldterület". 1933-ban 15.500 lakosa, 66 gyára és 51 ipartelepe 
volt. Hasonló hozzá a tőle 10 km-nyire fekvő Welwyn (1920).15 

A kertváros-fejlődés csakhamar az európai kontinensen is meg-
indult, előrehaladását a Dresden melletti Helle rau (1908), a Stock-
holm melletti Nockeby és В rommá (1928) jelzik.16 A fejlődés ter-
mészetesen az amerikai kontinensen a leggyorsabb. Rad burn kert-
várost (1929)1 7 New York city-jétől 21 km-nyire, „zöldbe ágyazva" 
telepítették. A kertváros minden egyes lakóhely-csoportját autó-
forgalomra alkalmas bekötő zsákutcák kapcsolják a főforgalmi út-
hoz. A város megszületése és arculata az amerikai automobilizmus 
eredménye, a „Town for the Motor Age" — ahogy megalkotója 
nevezte. Hasonló hozzá a Rio de Janeiro közelében most épiilö 
„La Cidade dos Motores".18 Az amerikai kertvárosok legtökélete-
sebb példányai az ú. n. ,,Greenbelt"-renclszerbein a 30-as évek vé-
gén épült Greenbelt (Md.) , Green dale (Wise.) és Gréenhills 
(Ohio).19 Ezeken a városokon a főforgalmi utak nem futnak ke-
resztül, azokról külön bevezető utakon közelíthetők meg. Ezekhez 
kapcsolódik a városok úthálózata — ívelt gyüjtŐútrendszer, — 
melynek hálózata jelöli ki az egyes „szomszédságok" határát. 
A telektömbök autóforgalomra alkalmas zsákutcáikra nyílnak, eze-
ken kívül gyalogutak vezetnek az iskolákkal kapcsolatos játszó-
terekhez, és a település city-jéhez. A városokban a mezőgazdaság 
legszakszerűbb művelőinek lakóhelyei is helyetfoglalnak. 

A túlságosan megduzzadt nagyvárosi agglomeráció szétbon-
tása hosszú ideig csak az urban isták terveként élt, és ezek a ter-
vek gyakran igen merészek voltak. Ismeretes az a Greater-London 
Plan,20 amely a londoni agglomerációt a Thames mentén húzódó-

14 R. Unwin: Grundlagen des Städtebauens. Berlin, 1922. 
A. Christen: Id. m. 54—55. 1. 
F. J. Osborn: Green-Belt Cities, London, év n. stb., stb. 

15 Osborn: Id. m. és Christen: Id. m. 57. 1. 
iß Christen: Id. m. 55., 58. 1. • 
17 Christen: Id. m. 57. 1. és Tér és Forma, 1947. I. f. 14. 1. 
18 L'architecture d'aujourd'hui, 1947. No. 13—14. 
19 L'architecture d'aujourd'hui, 1947. No. 12. 

Tér és Forma, 1947. I. f. 14. 1. 
20 Maxwell Frv: Fine' Building. London, 15. fig. 

Max Bill: Wiederaufbau. Zürich, 1945. S. 86. 
Tér és Forma, 1946. XI. f. 145. 1. stb., stb. 
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munkahely-sávokra, -és a belőlük kiágazó 16 szalag-lakóvárosra 
kívánja bontani. A nagyvárosi agglomeráció szétbomlása kétségte-
len jelenség, a valódi fejlődés azonban csak (kivételesen ilyen ugrás -
szerű és mechanikus. Ilyen például Sztálingrád esetében, mert a 
város csaknem teljes elpusztulása lehetővé tette, hogy az a hiva-
talos városrendezési terv szerint a Volga part ján 50 km hosszú-
ságban végignyúlva, szatellitavárosok laza sorozataként épüljön 
újjá.21 A jövő városfejlődésének zavartalan útja azonban a nagy-
városi agglomeráció fokozatos, a területi növekedéssel' és az épü-
letállomány elavulásával arányos felbomlása. Ez a folyamat je-
lenleg a perifériákon az önálló életű kertes szatellitavárosok ki-
alakulásában és elszaporodásában nyilvánul tneg, míg a zárt te-
lepülésen belül annak elkülönülő életű „lakóegységek"-re (com-
munities) való szakadásában jelentkezik, a zárt településnek egyre 
lazuló lakóegység-mozaikká válásában mutatkozik. Jól szemlélteti 
a jelenséget Nagy-London hivatalos városrendezési és fejlesztési 
terve,22 amely egyrészt megállapítva a zárt település történelmi 
hagyományokban gyökerező lakóegységeit, ipari és szociális de-
centralizáció útján elősegíti életük elkülönülését; másrészt a fel-
bomló nagyváros egész növekedési energiáját a city-től 30—40 km 
sugarú körben elhelyezkedő 10 szatellitavárosra koncentrálja. 
(3. ábra.) A városok mindegyike 5—6, egyeinként 10.000 lakosú 
, , szomszédságiból tevődik össze, amelyeket park-öv vesz körül 
és különít el egymástól és a közös munkahelyek csoportjától. Vá-
rosias életük független Londontól, annak funkcionális értelemben 
nem elővárosai. Az első két s z ate Ili ta város: Stevenage és Ongar 
megvalósulása23 annak a fejlődésnek következetes előrehaladását 
mutatja, amelynek kezdetét Letchworth létrejötte jelezte. Ezt a 
fejlődést látjuk Nagy-Kobenhavn városfejlesztési tervében is, 
amely az elkövetkező 15 évben 318.000 embert kíván elhelyezni a 
város körül felépülő 15 szatelHtaivárosIbiain. (4. ábra . )* 

A város eddigi elkülönült létét biztosító és lényegét formáló 
területi munkamegosztás kettős folyamatának további előrehala-
dása lassan megszünteti jelenlegi vároisfogalimunk alaktani jegyei-
nek érvényességét, a fogalom körét viszont határtalanul megnö-
veli a térben. Nem kétséges, hogy a jelenség oka a technikai civi-
lizáció fejlődési energiája, amely a földi dimenziókat relatíve ál-
landóan csökkentve, a „városias" életmód élését egyre kevésbbé 

2 1 Tér és Forrna, 1946. XI. f. 145. 1. 
22 Greater London Plan 1944. By Sir P. Abercrombie. London, 1945. és 

The County of London Plan. Penguin Books, 1945. 
23 Plan, 1947. H. 1. S. 11—16. 
'* Budapest új városfejlesztési terve (Új Építésziét, 1948. 8. sz.) is 

ebben a szellemben fogant, de nélkülözi az egységes koncepciót. A zárt tele-
pülés fellazításával és a peremi nyúlványok tömörítő fejlesztésével az 
agglomerálcióinak 127 lakóegységre való bontása önmagában kétségtelenül 
nagyvonalú elgondolás, amelyet azonban a pillanatnyilag adott viszonyok 
kényszerítő ereje miatt nem egészíti ki ipari decentralizálás. 
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köti a zárt városban való Iakásihoz, és ezzel a város funkcionális 
kritériumait, funkcionális városfogai,munkát is veszélyezteti. A ha-
tározott pályához egyáltalán nem kötött közlekedőeszközök elter-
jedése nyomán kialakuló területi munkamegosztásnak megfelelően 
a Föld legerősebben „városiasodott" tájai a végzett funkciókat 
és az életmódot tekintve egészükben igényt tarthatnak majd erre a 
megjelölésre. Kétségtelen, hogy az ipari és kereskedelmi tevékeny-

3. ábra. „Greater London Plan 1944." nyomán. His Majesty's Stationery Office 
engedélyével. 

ségek ezeken a tájakon egyre kevésbbé központi funkciók. A leg-
inkább központi funkciókat jelentő kulturális és kormányzati tevé-
kenységek munkahelyei ugyan a legerősebb koncentrálódást mu-
tatják, de viszont egyre kevésbbé igazi városfejlesztő tényezők. 
Az egyetemeknek a city-bőí való kiszakadása, az újkorban admi-
nisztratív fővárosként alapított települések viszonylag kis lélek-
száma általánosan ismert jelenségek. Valószínű, hogy a legfőbb 
kormányzati tevékenységek munkahelyei, a hitelszervezet központi 
intézményei, stb., a tradíció ereje következtében meg fognak mia-
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raclni a jelenlegi nagyvárosi agglomerációk city-jének területén, a 
szatellitavárosok szövevényének gócpontjaiban. Ez a „city" azonr-
ban legfeljebb az épületállomány tervszerű konzerválása esetéiben 
marad zárt „városmag", egyébként pedig olyan óriási koncentrált 
munkahely-formációkra bomlik, mint amilyen a washingtoni Pen-
tagon Building. Ezek — esetleg magános — csoportja pedig nem 
tekinthető majd a legniagasabbrendű városnak, hanem csak az 
egészében ,;városiasodott" műtáj legmagasabbrendü munkahelyei-
nek elkülönülő, tradicionális helyválasztásul csoportjának. 

4. ábra, K 0 b e n h a v n . „AUTO", 1945. Nr. 1. og 2. nyomán. 

A területi munkamegosztásnak a közlekedéstechnika fej lődé-
sén alapuló előrehaladása nyomán a geográfiai miliő „helyzeti 
energiái" elveszítik mütájfejlesztő hatásukat, ennek következtében 
szerepük konzervált település-relikviák fejlődéstörténeti magyará-
zatára korlátozódik. A város léte az ember gazdasági teremtő-
erejének és. akara tának függvénye, amelynek érvényesülését a geo-
gráfiai miliő egyre kevésbbé korlátozza, és amelyet az optimális 
célszerűségre való törekvés jellemez. Ennek ereje teszi lehetővé a 
város űj fejlesztésében és alakításában a szociális és a biológiai, 
főleg városklimatikus szempontok érvényesülését. 
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Die neue Tendenz in der Stadtentwicklung. 
Von Andreas Száva-Kováts. 

Während der Untersuchung des organischen Prozesses der im 
Mittelalter beginnenden territorialen Arbeitsteilung stellte sich her-
aus, dass ihr bis zum XIX. Jahrhundert einseitig zentralisierender 
Charakter infolge der Vervollkommnung und Verbreitung der iedi-
vidualen Verkehrsmittel aufhörte; und dass ihre entzweigespaltene 
— ausserhalb der -Stadt zentralisierende, binnen ihr aber dezentra-
lisierende — Strömung sich in der City-Bildung vereinigte. Infolge 
des Vorschreitens dieses Prozesses wird die Geschlossenheit der 
großstädtischen Agglomerationen im Verhältnis mit ihrem territo-
rialen Wachstum und dem Veralten des Gebäudebestandes ge-
lockert, die bisherigen ungesunden Rahmen der Stadt werden zer-
legt. Dieser Prozess äussert sich an den Peripherien in der Aus-
bildung und Vermehrung von Trabantenstädten mit gartenstäd-
tischem Charakter und selbständigem Leben, binnen der geschlos-
senen Siedlung meldet er sich im Zerfallen in Wohnungseinheiten 
mit separierter Lebensführung, d. h. in Wohnungseinheit-Mosaike. 
Das städtische Leben wird aus ihrem bisherigen — nunmehr un-
zweckmässigen — Rahmen gerissen und es wird dem gegenwärti-
gen stark differenzierten Zustande der territorialen Arbeitsteilung 
gemäss ein zweckmässigerer und gesünderer Schauplatz gestaltet, 
der aber ein unserem bisherigen Begriffe weniger entsprechendes 
städtisches Antlitz trägt. Die Gültigkeit der morphologischen Merk-
male unseres Stadtbegriffes wird stufenweise aufgehoben, der Kreis 
des Begriffes aber wächst unendlich im Räume. Das Ausleben einer 
städtischen Lebensweise ist immer weniger an das Wohnen in einer 
geschlossenen Stadt gebunden. Wie sich die zentralen Funktionen 
verallgemeinern, so wird die Gültigkeit unser an ihr geknüpften 
Stadt-Anschauung, Begriffes und Kategorien untergraben. 

Apró közlemények, 

A Niger veszélyes terjeszkedése. Tilho, a franciák híres tábornok-
geográfusa, újabban írott könyvében (La Tchad et la capture du Logone 
par le Niger, 1947) ismételten vészjóslóan hívja fel a figyelmet a Tchad-
vidékiet fenyegető veszedelemre. 

A Logone a Chari legjelentősebb mellékfolyója és a gazdaságilag jól 
kiihasználható Tchad-vidék egyik legfontosabb táplálója. Ha a Logone fo-
lyásirányát megváltoztatná, a termékeny Tchad-vidék jelentékeny része 
kietlen pusztasággá változna. 

Tilho részletes tanulmányok során megfelelő térképanyaggal igazolja, 
hogy a Logone a lefejezés bekövetkezésének utolsó napjait éli és attól kell 
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tartani, hogy rövidesen egész vízmennyiségével a Benue felé csapolódik le 
és ezen a réven a Niger vízvidékéhez kapcsolódik. 

A Kabia és Mayo-Kelbi közötti bizonytalan lefolyású síkságot 50 km 
hosszúságban a Logone vize az októberi nagy esőzések idején három héten 
át vízzel borítja el és ilyenkor a Logone vizének nagyobb része, kb. %-a, 
nemi a Chari, hanem a Benue felé folyik le. Jellemző, hogy a Benue felé 
sokkal erösebb a lejtösödés, mint az alsó Logone felé. 

Amennyire érdekes fizikai földrajzi szempontból a kifejlődésben levő 
kaptura, annyira veszedelmes az gazdaságilag a szárazságra hajló T с had-
vidékre. Viszont a vízzel bőségesen ellátott Niger-Benue vízrendszer semmi 
használt sem látja a vízinyereségnek. 

Teljesen indokolt teihát Tilho figyelmeztetése, amikor nagymértékű és 
hathatós technikai beavatkozást követel a Tchad-vidék megmentéséért. 

Kéz A. 

A szövetségesek ón és nyersgumi önellátása a háború alatt. 1942 első 
felében a szövetségesek a japánok délázsiai és insuLindei előnyomulása 
miatt két fontos nyersanyag, az ón és a nyersgumi beszerzésének lehetősé-
gét csaknem teljesen elveszítették. Az ón a fémiparban nélkülözhetetlen, 
ezért felhasználását elsősorban erősen korlátozták, részben teljes tilalom-
mal, részben úgy, hogy új eljárásokkal a szükségletet 50%-kal leszorították. 

Ezzel egyidőben erősen megnövelték Délkelet-Ázsia, de különösen 
Belga Kongo és Nigeria termelését (60%-kal), hasonlóképen Bolíviáét is. 
Azonkívül az Egyesült Államok 1940—41-ben óriási tartalékokat halmozott 
fel, olyan mértékben, hogy az előleges számítások szerint az Egyesült Álla-
mok a háború végére még mindig 100.000 tonnányi felesleges ón birtoká-
ban lehettek. 

Sokkal nehezebb volt a nyersgumi-hiányt megoldani. A háború folya-
mán a nyersgumit termő területek 90%-a került japán megszállás alá, 
vagyis- a világ 1940. évi 1,389.700 t n у ersgu mi -te rmeléséböl 1,250.300 t. 

1941-bein az Egyesült Államoknak 457.000 t, Nagy Britanniának 
100.000 t nyersgumi készlete volt, holott az előbbi államok normális évek-
ben 800.000 t nyersgumit dolgoztak fel. Számot kellett vetni azzal is, hogy 
a gumit nem lehertett teljesem a hadi gépezet számára lefoglalni. A nehéz 
helyzetből a következő módokon igyekeztek kiszabadulni: 

1. 1942-ben a Survey of current Business adatai szerint 300.000 t 
gumit állítottak elő. Használt gumi regenerálásával ezt a termelést, a rege-
neráló üzemek bővítésével 500.000 t-ra tudták felemelni. Az utóbb említett 
előirányzott mennyiséget 3 évig elő is állították. Ez a megoldás természete-
sen nem lehetett teljes, mert regenerált gumival az új gumit teljesen és 
mindenütt pótolni nem lehet. 

2. A tervezők igen lényeges támogatást vártak a szintetikus gumigyár-
tás bevezetésétől. Az Egyesült Államok a háborúba való belépésükkor eleinte 
400.000 t mesterséges gumi előállítására, gondoltak, 1942-ben ezt az érté-
ket megkétszerezték, később 1 millió tonnára szerették volna a gyártást fel-
emelni, dé a felmerült különböző nehézségek miatt végül 850.000 t terve-
zett mennyiségben állapodtak meg. A tervek azonban nehezen váltak valóra 
és az Egyesült Államok mesterséges gumiteirmelése csak 1943-tól kezdett 
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nagyobb lendületet venni, különösen, hogy a texasi Goodrich művek, a világ 
legnagyobb hasonló természetű telepe, üzembe állott. A havi termelés 1943 
szeptemberében elérte a 30.000 tonnát, .később az 50.000 tonnáig emelkedett. 
1944 márciusára az Egyesiült Államok mesterséges gumit gyártó üzemei évi 
600.000 t, 1945-ben már 700.000 t teljesítéssel dolgoztak. 

Canada Ontarióban (Sarina) 34.000 t buna előállítására rendezkedett 
be, azzal saját szükségletét fedezte. Nagy Britannia az Egyesült Államok-
tól kapott ellátást, saját termelése1 még jelentéktelen volt. 

A mesterséges gumi csak részben oldotta meg a gumiellátás kérdését, 
mert az, a természetes gumit csak részben tudja pótolni. A mesterséges 
gumigyártásnak szüksége van természetes gumira is és pedig a felhasználás 
szerint különböző mértékben. Személykocsi-abroncshoz 5%, nehéz kocsihoz 
50%, a legnagyobb abroncsokhoz 60% természetes gumira van szükség. 
Középértékben a .mesterséges gumit a gumiszükséglet fedezésekor kb. %-ad 
részben lehet felhasználni és így az Egyesült Államoknak, — a Szovjetunió 
kivételével, mert az a gumikérdést a maga részére önmaga oldotta meg 
250.000 t természetes gumira volt szüksége. 

3. A természetest gumit részben Ázsia területéről biztosították. Itt már 
csak Ceylon és India kerülhetett számításba. 1936-ban India 15.000, Ceylon 
50.000 t nyersgumit exportált, 1940-ben az előbbiek termelése 100.000, 
1941-ben 90.000 t-t ért el. Különösen Ceylon nyersgumi termelését igyekez-
tek minden erővel fokozni. Sikerült is azt 1941-re 90.000 t-ra, majd az ültet-
vények 20%-os növelésével 1943-ban 125.000, 1944-re 150.000 tonnára 
emelni. 

Ázsián kíviil a világ többi részében a termelés jelentéktelen, Afrika: 
1940, 17.500 t, Dél-Amerika 21.700 t. Afrikában újabb ültetvényeket is léte-
sítettek, Liberia termelését 10.000 t-ra fokozták, de mindamellett Afrika ter-
melése 1943-ban alig haladta meg a 20.000 t-t. Az Egyesült Államok köte-
lezte magát, hogy Dél-Amerika nyersgumi termelését 5 éven át hiánytala-
nul átveszi, de az eredmény ennek ellenére gyenge volt. 1943-ban Dél-Ame-
rika mindössze 45.000 t nyersgumit termelt, ebből 23.700 t az Amazonas 
vidékéről származott. * 

4. Végezetül különböző nyiersgumi-anyagot pótló növények termelését 
és kihasználását fokozták. Ebben a vonatkozásban a kísérletek igen sikere-
sek voltak, de nagyobb tömegű nyersanyagtermelésre nem keriihetett sor, 
mert nemcsak a megfelelő növényeket kelkitt kiválasztani, hanem azok nar-
gyobb mértékű termelését is be kellett vezetni. 

Végeredményben 1945-ben kb. 200.000 t nyersgumiról tudtak gondos-
kodni, ami a szükségletet nagyjából fedezte is. A gumigyártást egyébként 
az Egyesült Államok, Nagy Britannia és Canada közös bizottsága vezette 
és pedig a sok nehézség ellenére olyan sikerrel, hogy az egyesült nemzetek 
gumitermelése Németország és Japán termelését háromszorosan meghaladta. 

Kéz A. 

Színes légi fényképeket is készít a helyrajzi térképek síkrajzának ki-
dolgozására a svájci állami térképészeti intézet. Érdekes, hogy ezeket a fel-
vételeket a továbbiakban felhasználják a különböző típusú tájak és telepü-
lésformák, valamint a térképolvasás szemléiltetésére is. Az eredeti nagymér-
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tékű színes felvételekről különböző nagyságú színes vetítőképeket állítanak 
elő és elkészítik az egyes fényképekhez tartozó, különböző mértékű (1:10.000, 
1:50.000) helyrajzi térképek ugyancsak színes, kisebbített térképkivágatainak 
vetítőképeit is. Ilyen természetű anyagot állítanak elő pl. az Alpok ismertebb 
csúcsairól, hegységcsoport részleteiről; a városi, az Alpok elővidéki, hegy-
vidéki szétszórt, a tavakat övező településeiről, Legelő- és erdőterületekről, 
a növényzet határövezeteiről (alpesi legelők és sziklavilág) törmelékkúpok-
ról, jégmezőkről, gleccser éktől stb. Egyébként 1936—1955 között elkészül 
Svájc 1:50.000-es új térképsorozata is. Kéz A. 

Hajózás a szovjet sarkvidéken a háború alatt. 1941 júniusában a há-
ború éppen akkor tört ki, amikor a szovjet sarki vizeken a hajózást bizto-
sító technikai felszerelések berendezésével már végeztek. Természetesen az 
ellenséges repülőgépek és tengeralattjárók működése miatt még fokozottabb 
elő vigyázatra volt szükség, de azt olyan sikeresen megoldották, hogy a Tik-
sziből és Igarkából kiindult fa- só-, ásvány-, bői-szállítmányok mindig sze-
rencsésen elérkeztek őszre Arhangeljszkbe és Murmanszkba. 

A háború folyamán az arktikus tenger keleti és nyugati részébe is 
rendszeresen befutottak a külföldről a Szovjetunióba irányított nagy hadi 
szállítmányok. A szállítmányok hajózásának biztosítására sokkal nagyobb 
mértékben kellett gondoskodni a jég állapotát, az időjárást, a ködöt meg-
figyelő szovjet repülő szolgálatról. Erről és a tudományos munka lebonyo-
lításáról a G. U. S. M. P. (az á t já ró t biztosító Szolgálat) és az Arktikus 
Intézet gondoskodott. A gyakran veszélyes szolgálat vezetője a háború fo-
lyamán is Papán in, a híres sarkkutató ellentengernagy volt. Kéz A. 

Irodalom. . 
BULLA BÉLA és MENDÖL TIBOR: A Kárpát-medence Jöldrajza. 

Nevelők könyvtára 2. sz. Budapest, 1947. 8°. VIII + 611. oldal, 24 ábra, 24 
mélynyomású fényképes tábla. Bár ez az Országos Köznevelési Tanács 
szerkesztésében megjelent kötet elsősorban a földrajz-pedagógusok igényeit 
igyekszik kielégíteni, mégis azt mondhatjuk, hogy hasznos olvasmányul, 
vagy adattárul szolgálhat minden más érdeklődő és olvasó számára is. 

Első részében (p. 3—71.) Bulla Béla a hazánkat is magában foglaló 
határozott vonásokkal jól elkülönült európai nagytáj természeti földrajzát 
tárgyalja. Azt olvashatjuk ezekben a fejezetekben, hogyan kovácsol ód ott 
össze a Kárpátt-medence természetes nagytájjá a természet nagyszerű mű-
helyében évmilliók alatt a különféle eredetű és anyagú építőanyagokból. 
A könnyen gördülő gondolatok sorában valósággal filmszerűen pereg le, 
előttünk a földkéreg belső erőinek gigászi harca a külső erőkkel. A kárpáti 
hegyláncok nagy kiterjedésű övezetei — tűzben fogant kristályos és meta-
morf kőzetű — magas hegységek ugyan, de a földtörténet fiatalabb kor-
szakaiban meg-megújuló hegységképződés — amint e könyvben olvassuk — 
hatalmas méretű üledékes kőzetű kulisszákat is présel köréjük, magasra ki-
emelve a hegységi keretet é® besüllyesztve közben a medencerendszer szé-
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les kerülékeis mélyedését. Az itt keletkező ürt — eleinte füstölgő — vulká-
nos hegységek vették körül, majd, a pannioniai beltenger lerakodásai jelen-
tékenyen ki is töltötték. Mire az ember megjelent a Földön, már teljesen 
szárazulattá alakult ez a terület és a földtörténet vége felé a nagy vonalak-
ban kialakult arculata már nem túl sokat változott. Csak a terület finom 
plasztikájában látunk nagyobb mértékű fejlődésit, amely oda vezetett, hogy 
mint kényelmes lakóhelyet, alkalmas körülmények között az ember is be-
népesíthette. Hogy melyek voltak azok az erőhatások, amelyek a terület 
arculatának legfinomabb vonásait mind a mai napig formálták, azokkal bő-
ségesen foglalkozik ez a mű (eljegesedések hatása, löszképződés, a mai víz-
hálózat kialakulása). Végül, terjedelmes fejezetekben ismerkedhetünk meg 
a terület éghajlati jellemzésével, a mai vízhálózat elemeivel és a táj termé-
sze'esi növénytakarójával is. 

A II. részben a szerző — Mendöl Tibor — azokra a kérdésekre ad 
választ, hogyan népesítette be és vette birtokába a Kárpát-medence termé-
szetes tájait az ember — elsősorban a magyar honifoglalás után — és kerí-
tette fokozatosan hatalmába a természet nyújtotta kincseket, nyersanyag- és 
energiaforrásokat Itt olvashatjuk pl. azt az érdekes összefüggést, hogy a 
magyarság településtörténeti határa a magyar honfoglalás után nagyjából 
egybeesik a löszrétegek elterjedésével, a 600 mm-es évi csapadékgörbével, 
valamint a zárt bükköserdők alsó határával. Ez a terület, vagyis a síkságok, 
dombvidékek s így a hármasosztatú medencerendszer közepe felelt ugyanis 
a legjobban meg a honifoglaló magyarság életformájának. A hegységi keret 
pedig oly népekkel telítődö't, amelyek az itteni életkörülményekhez igazodtak. 

Ugyancsak új szempontok szerint világítja meg a szerző a Kárpát-
medence, mint gazdasági tér termelésének, fogyasztásának és anyagforgal-
mának térbeli rendjét щ a terméseredmények, az állatállomány, a bányá-
szat és az ipar adatait még szemléltető ábrákion is áttekinthetjük. A népes-
ség megoszlását, a gazdasági élet, a termelés, a fogyasztás és a külkeres-
kedelem eredményeinek alakulását, valamint az 1920. utáni Magyarország 
alkalmazkodását a megváltozott államterülethez és az átalakult anyag-, 
energia- ós megélhetési forrásokhoz a 157—162. és 168—170. oldalak kitű-
nően szerkesztett és jól áttekinthető táblázatai is szemléltetik. Végül, a tele-
pülésföldrajz i fejezetben („A Kárpát-medence, mint lakóhely", p. 180.) 
megismerjük az egyes kárpátmedencei településtípusok fogalmát és kelet-
kezését. így pl. „a földrajzi értelemben vett város tiszta alakjában a terü-
leti munkamegosztás jellemző' településformája: kisebb, vagy nagyobb táj 
bizonyos belterjesebb, központi emberi tevékenységeinek és azok színhelyei-
nek, mint élettérnek, valamint a z azokat ellátó és azokból élő népességnek, 
illetve azok lakóhelyeinek zárt térbeli együttesei". Városias vonásúak azok 
a települések, amelyek népességében a környező településekhez képest több, 
vagy jóval több a nem őstermelői foglalkozású réteg. Hogy a Kárpát-me-
dence nagyobb helységei milyen mértékben városiasak, minő megoszlású 
bennük az őstermelők számához képest az iparos, a kereskedő és az egyéb 
nemi őstermelő réteg, azt a 24. ábra mutatja be. 

A mű harmadik nagy fejezetében (p. 196—590.) a Kárpát-medence 
tájait — Alföld, Kis Alföld, Dunántúl, Északnyugati-Felvidék, Északkeleti-
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Felvidék, E r d é l y m u t a t j á k be, a szerzők. Záradékul Budapest városföld-
rajzi jellemzését olvashatjuk. Az agy es természetes tájegységek tárgyalása 
során előbb a természeti földrajzi jellemzésre kerül sor (domborzati elemek, 
éghajlat, vízrajz, természetes növénytakaró), majd az emberföldrajzi fejeze-
teket találjuk meg (a mütáj általános jellemzése, a mezőgazdasági élet, az 
ipar, a kereskedelem, a közlekedés, a népesség, a települések kialakuláisá és 
jelenlegi állapota). Szerzők az egyes résztájak jellemzésekor a lehető leg-
modernebb tudományos kutatások eredményeinek szintézisszerű Öszegezését 
adjáik, azonban nem terjeszkednek ki túlságosan a részletkérdésekre. Nem 
tagolják fel még további természetes kistáj egységekre az emltett nagyobb 
tájegységeket sem. Különösen a városföldrajzi fejezetek, valamint a kárpát-
medencebeli folyóvölgyek fejlődésének mechanizmusa!, továbbá a löszös és 
futóhomokos területek alaktani problémáiról, az Alföld és Kis-Alföld fel-
színének kialakulásáról, vagy a periglaciális kérdésekről szóló részek adnak 
legújabb eredményeket, mert szerzőik ezekbe a fejezetekbe kétévtizédés 
speciális tudományos kutatásaik legfrissebb eredményeit szőtték bele. 

Az anyag szintézisszerű tárgyalása különösen a természeti földrajzi 
fejezetekre voimatkozik, ezek rendszerint mintha aránytalanabbul rövidebbek 
is lennénieik (pl. Alföld, Északkeleti-Felvidék, Erdély, valamint az egész 
I. rész) más hascinló természetű munka természeti földrajzi fejezeteihez 
képest. A Budapest c. fejezet éléről pieidig teljesen hiányzik a természeti 
földrajzi összefoglalás. A hiány oka viszont az, hogy ilyen kicsiny terület-
ről, — amely nemi is jelent természetes tájegységet, — nem egészen cél-
szerű ilyen összefoglalót adni. 

A mű használhatóságát nagyban elősegíti az igen sokféle szempontú 
táblázat és esetleges másféle módon közölt tudományos és statisztikai adat. 
Igen érdekeseik pl. a jelenlegi magyarországi városias településekre vonat-
kozó népességstaitiszíikai adatok, melyeikből — Men dől Tibor útmutatásai 
nyomán -— könnyen világos képet nyerünk a kérdéses település városiasabb, 
vagy falusiasabb voltáról, a város neve után zárjelben közölt lélekszám-
adatok nyomán (1. adat: közigazgatási városterület 1930-ban; 2. a valóban 
tömörült, tehát tanyák nélküli népesség 1930-ban; 3. a valóban tömörült 
népességből nem őstermelő 1930-ban; 4. a közigazgatási városterület1 lélek-
száma 1941-ben). Az egyes nagy fejezetekben (I—III.) még olvasásra való 
forrásmunkák — rendszerint nagyobb összefoglaló művek — címeit is köz-
lik a szerzők (589—590. lap). A könyvet végül „Függelék'' zárja le, amely 
a képes táblákat, a földtörténeti korok áttekintését és a helynévmutatót 
tartalmazza. 

A Kárpát-medence földrajza a hasonló tárgykörű munkákkal össze-
hasonlítva tartalmilag a legjobbat és legnívósabbat nyújtja és a legmoder-
nebb földrajztudományi szemlélet kifejezője. A külföldi hasonló célkitűzésű 
leíró földrajzi müvek sem állnak hozzá képest magasabb színvonalon, mert 
nem az ismeretek enciklopédikus gyűjteményét tartalmazza, hanem az újabb 
tudományos analízisek eredményeire támaszkodó, oknyomozó és jelensé-
gek összefüggését magyarázó mű, melyből könnyen áttekinthetjük a Kárpát-
medence tájainak jelenlegi életét is. Szerzők célkitűzéseit nagyban támogat-
ják az illusztrációul szolgáló korszerű nívójú vonalas rajzok, valamint a 
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választékos fényképgyüjtemény. Értelemzavaró sajtóhiba — talán egyeit ki-
véve (p. 51. a Duna 'árvize a Tisza torkolata alatt helyesen 13.000 m3 /sec) 
— nincs, A mü ízléses kiállítása az előállító vállalat, az Egyetemi Nyomda 
kiváló érdeme. Láng Sándor dr. 

ÜJ TÉRKÉPEINK. A magyar élmakarás komoly bizonyságai azok a 
•budapesti, nagybudapesti, magyarországi és euróipai térképek, valamint atla-
szok, amelyek a második világháború lezajlása óta megjelentek. És ezen a 
téren is különösen figyelemreméltó a Honvéd Térképészeti Intézet fárad-
hatatlan munkássága, de nem hagyható figyelmen kívül a Magyar Földrajzi 
Intézet r. t. igyekezete sem, sőt a К lösz Grafikai Műintézet r. t. munkája sem. 

Budapest 1:30.000-es térképén, amelynek hátlapja utcajegyzéket tartal-
maz, a hegységrajz nem képezi a hátteret, hameim erről egy kis melléktérkép 
tájékoztat. 

A másik budapesti lap, a Kókai-féle Budapest térképe 1 : 25.000 mér-
tékben a Magyar Földrajzi. Intézet r. t. kiadása. A főváros egyes kerületei 
itt színesen jelennek meg. Ez is tartalmaz utcajegyzéket. 

Külön értéket jelent a Honvéd Térképészeti Intézet Nagy Budapest 
térképe 1 : 30.000 mértékben, mert ezen nemcsak az egyes elővárosok és 
nagybudapesti falviak tűnnek elő, hanem a két kis melléktérképén Nagy 
Budapest közigazgatási kerületei és rendőrkerületi beosztása 's. Ez a nagy-
budapesti térkép 22 községet ölie'l fel, amelyek közül б város. 

Magyarországról három térkép jelent meg a Honvéd Térképészeti In-
tézet kiadásában, s ezek közül Magyarország hegyei és vizei 1 : 1,500.000-es 
mértékű, ugyanilyen mértékű az ország megyéit ábrázoló térkép, míg a 
másik megyetérkép, amely szintén Magyarország néven szerepel 1:750.000-es 
mértékben készült. Az ország 23 vármegyéjének új beosztását kapjuk eze-
ken a közigazgatási térképeken, mert tudvalévő, hogy az egyes megyék 
határrendiezésen mentek keresztül. Különösen feltűnő ez Veszprém megyénél, 
ahol a balatonfüredi járás most már nem Zalához, hanem Veszprémhez 
tartozik, Pest-Pilis-Solt-Kiskún megyénél pedig pl. Érd már nem Fejér me-
gyebeli, s a Vác környéki Kósdnál eltűnt Nógrádnak Pest megyébe benyo-
muló közigazgatási félszigete, viszont Kalocsától délre a dunántúli Bogyiszló 
község környéke ma Tolnához tartozik, s ezáltal ma itt is a Duna főága a 
megyehatár. 

A mai nehéz európai tájékozódást segíti elő a Honvéd Térképészeti 
Intézieit Európa térképe 1 : 10.000.000 mértékben, amelyen nemcsak a máso-
dik világháború utáni 1948-as 'országhatárok, hanem Németország és Ausz-
tria megszállási övezetei is megmutatkoznak. 

Végül a két atlaszunk közül a Honvéd Térképészeti Intézet kiadásán 
ban megjelent Ideiglenes Földrajzi Térképfüzet magánviseli az összeomlás 
utáni újjáépítés kezdetének nyomiáit. Szerény külsőben, mindössze 20 oldal 
terjedelemben nyújt képet a világról, s enneik az iskolai atlasznak talán leg-
nagyobb erőssége a kontinensek kis melléktérképeinek jó tájékoztató jel-
lege. Egyébként a térképek kevés topográfiai adata sejteti, hogy ennek a 
térképfüzetnek bővebb folytatása lesz. Ez a térképfüzet, valamint a Honvéd 
Térképészeti Intézet említett új térképiéi mind Irmédi-Molnár László szak-
avatott földrajzi irányítása mellett készültek. 
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Komoly munka Kéz Andor é& Takács József Bibliotheca Világatlasza, 
amelynek térképei a Klösz Grafikai Műintézet r. t. nyomása. 48 színes tér-
képe és 97 oldalas szövegrésze nélkülözhetetlenné teszi ezt a kisalakú at-
laszt mindenki számaira. Természetesen a térkép névadatainak roppant ki-
csiny betűit megmagyarázza a mai papírtakarékosság. így is földrajztudo-
mányunk határozott nyereségének könyvelhetjük el. Alább, külön cikkben 
bővebben ismertetjük. Hältenberger Mihály dr. 

DR. KÉZ ANDOR és DR. TAKÁCS JÓZSEF: Bibliotheca Világatlasz. 
— Budapest, é. n. 1—204. 1.. szöveg, 1—48. 1. térképanyag. A kissé kis-
méretű, 20 .5X18.5 cm nagyságú atlasz a második világháború befejezése 
óta az első ilyfajta, Magyarországon megjelent kiadvány. Az atlaszt fel-
lapozva, címlapja után az ötletesen összeállított térképes tartalommutatót 
találjuk először meg. Ezt a 6—7. szövegoldalon még külön betűrendes tar-
talommutató is kiegészíti, amely feltünteti, hogy melyik- szövegrészben, 
milyen atlaszlapon, avagy szövegközti térképen találjuk meg a kérdéses 
tárgyat (ország, helység, termelés, stb.). Utána a szerzők előszavát olvas-
hatjuk (9—10. 1.), amelyben megírjálk, milyen nagy gond volt ennek a kis 
világatlasznak az összeállítása és a vele kapcsolatos földrajzi-világstatisztikai 
leírás elkészítése. 

A Föld általában c. rész (11—29. 1.) közli a Föld egyes csillagászati 
adatait, a nemzetközi zónaidőbeosztást, majd különféle szempontú világ-
földrajzi statisztikát közöl (világtengerek tagozódása, területe, legnagyobb 
mélysége, a Föld fontosabb szigetei, folyói, a legelterjedtebb nyelvek, vallá-
sok, stb.) Maid a fontos mezőgazdasági növények világtermelési adatai, állat-
állomány, a Föld ásványi kincseinek és a bányászatnak az adatai, az 
energiatermelés és a főbb iparágak termeléssta'isztikája sorakozik fel az 
újabb adatok alapján. Ezekből nagyszerűen tájéikozódhatik az olvasó a 
világtermelés és -fogyasztás jelenlegi mértékéről. A fejezetet a mértékrend-
szerek tárgyalása és a világ valutáira és pénznemének értékére vonatkozó 
összeállítási zár ja le. 

A Föld országai c. részben (p. 30—10/) ABC-rendben megtaláljuk a 
hat világrész államainak politikai felosztását, valamint rövidre fogott gazda-
sági és politikai földrajzi jellemzését, a legújabb adatok alapján. Ugyanitt 
kerülnek felsorolásra az államok és különféle politikái területek (gyarma-
tok, dominiuimok, különálló szigetek, stb.) nagyobb települései is, a la-
kosságszám feltüntetésével együtt. Szövegközti térképek (számozásuk: 
I—XXXV) teszik élénkebbé, változatosabbá az államoknak ezt a soikszor 
ezernyi adatból áilló ismertetését. 

Az atlasz végéhez csatolt névmutatóból (109—206. oldal) kitűnik, 
hogy kb. 29.000 helység szerepel a Bibliotheca atlasz 48 térképlapján ési 35 
szövegközti térképén. A helységneveket a szerzők a Magyar Földrajzi Tár-
saság szabályainak megfelelő módoin írták. 

A színes térképekből álló világatlasz lényege, a 48 térképlapból álló 
gyűjtemény, a következő módon oszlik meg: 1. és 2. lapján világtérképek 
vannak (mezőgazdálkodás, ásványkincsek, világforgalom, stb.), a 4—10. 
lapján a mai Magyarország térképeit találjuk, 12—14. és 28. lapjai a Szov-
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}©t-unióit ábrázolják, míg 3,, 11., 15—27. és 29. lapjai Európa különféle 
részeit tüntetik fel. 30—48. lapja pedig a többi földrészt, vagy annak 
kisebb-nagyobb területrészeit ábrázolja. A világatlasz térképeit a névmutató 
elé osztották be, tehát a sz,övege§ atlaszrész közepére. A térképanyagból az 
53 nagyobb terjedelmű térképet 23 kisebb terjedelmű részlettérkép kiséri 
(utóbbiak egyes világvárosokat, sűrűn lakott területrészeket, fontosabb szi-
geteket, stb. ábrázolnak). 

Technikai szempontból a térképatlasz többet nyújt, mint amennyit 
egy hasonló terjedelmű munka tartalmazni szokott. Pl. a Gholnoky-atlaszhoz 
és az ÁTI kisatlaszhoz képest sokkat többet szolgáltat. A szerzők a térkér-
pen a rendelkezésre álló szűk helyet a lehető legjobban és legnagyobb mér-
tékben kibaszna, lták. A térképanyag nagyobbik része többszín nyomás«, a 
kisebbik része halványkék nyomatú. Ez a szín a hidrográfia szerencsés fel-
tüntetése végett került felhasználásra. 

A térképek hegyrajza a kívánalmaknak általában megfelel. Van azon-
ban ebben az ábrázolásban egy-két helyen hézagosság is. A ferde megvilá-
gítás feltételezésével készült domborzat nem mindenütt mutatja a helyes 
részletességet. Pl. nemi jól vehetők ki (15. térkép) az egymástól jól elkülö-
nülő kis székely medencék. Másik esetben viszont hiányzik a hegyrajz ott, 
ahol magas csúcsot jelöl, pl. (17. térkép) Anatóliában Afyonkarahisartól 
Ny-ra a 2312 m-es Murat-dag esetén. De ennek fordítottja is előfordul. 
Pl. a Dunántúlon Környe, Koes és C&áfezár közt semmiféle hegység nincs. 
Ellenben az atlasz 5. térképlapján az előbb megjelölt helyen a Vértessel és 
Bakonnyail egyenrangú hegységet látunk. 

A térképek névrajza olvasható. Egy-két térképen (pl. Jugoszlávia, 
Csehszlovákia) azonban már túlságosan aprók a betűk. A közigazgatási 
változásokat helyesen tünteti fel az atlasz. Nagyon kielégítők pl. Magyar-
ország térképei és a jó részlettérképek (Budapest, Balaton, Mátra—Bükk). 
Az újonnan benépesült területeket is igen jól ábrázolja. Különösen szépen 
rajzolták meg a-szerkesztők a Szovjetunió térképeit14(12—14. és 21. térkép-
lap), kár, hogy a melléktérképEk nem nagyobb mértékűek (pl. Kuznyeck). 
Az atlaszlapok sorrendje ellen az a kifogás merülhet fel, hogy miért tették 
külön pl. a Szovjetunió K-i részeit (28. térképlap) Skandinávia és Ázsia 
közé? Továbbá, Dél-Európától (16—18. térképlap) miért van elkülönítve 
á Pireneusi félsziget (26. lap). Szerzők ezt a megszokotthoz képest eltérő 
sorrendet nyomdatechnikai okok miatt kényszerűségből alkalmazták. 

A térképanyag tartalmának szigorúan tudományos nívóját alig be-
folyátsolja homályos részlet. De pl. felesleges megváltoztatni a két Fátra 
nevét, mert így véglegesítették ezt a legújabb hivatalos kézikönyv* szerzői 
is, maradjanak csak Kis és Nagy Fátra (11. térkép). Nem vehető ki a tér-
képen az (2. térképlap), hogy hol kezdődik és hol végződik az egyes ha-
józóutak hossza. A tengerbe a szétágazó hajózóutak mellé írt szám önmagá-
ban még nem jól tájékoztat. A Kanári szigeteken (26. lap) áthaladó széles-
ségi kör nem a 14°, hanem a 28°. 

Az atlasz világstatisztikai részének megírása nagy nehézségek elé 

Nevelök könyvtára. 2. sz. * Bulla—Mendöl: A Kárpát-medence földrajza. — 
Budapest, 1947. 
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állította a szerzőket. A második világháború széjjelkuszálta a világgazda-
ság és -kereskedelem ezernyi szálát. Megváltozott a termelés rendje, új és 
eredményeiben még ismeretlen árúcsere kezdődött. Ezért kénytelenek voltak 
gyakran régebbi, 8—10 év előtti adatokat, is közölni. Mindazáltal, hasznos 
olvasnivalót nyújt az érdeklődőknek ez a sok tízezernyi adatot tartalmazó 
kísérő, szövegrész. 

A szöveges rész technikai kiállításában kisebb hibákat lehet észre-
venni. Elég sok benne a nyomáshiba. Egyes betűk pl. a nyomás közben ki-
eshettek és ür tátong a helyükön, vagy ugrálnak. Másutt elmosódott a 
nyomás, pl. Island területi adatánál (p. 66.). Előfordul az is, hogy a szöveg 
fogalmazása nem eléggé tudományos. Ilyen pl.: „Dél van, ha a Nap a zenit-
ben, a fejünk felett áll" (p. 11.) . . , Egy-két kisebb tárgyi hiba is akadhat. 
Pl. Brit-Honduras területére nem Honduras tarthat igényt (nem is szomszé-
dos vele), hanem inkább a valóban határos Guatemala és Mexikó (p. 81.). 

Szerzők a helyenként egészen lakonikus fogalmazás alkalmazásálra a 
nyomasztó helyszűke miatt kényszerültek. Emiatt kényszerültek az egyes 
területek természeti földrajzi viszonyairól szóló jellemzés elhagyására is, 
de a hat világrész sok tízezernyi gazdasági földrajzi és- népességi adatát, 
amelyek segítségéved bármely területről bő tájékoztatást nyerhetünk, — 
hiány nélkül közlik. Láng Sándor dr. 

N. N. BARANSZK1]: Ekonomicseszkaja Geografija Sz. Sz. Sz. R. 
(A Szovjetunió gazdasági földrajza). Moszkva, Állami Könyvkiadó Vállalat, 
1947. 396 lap, 179 ábra (fénykép, grafikon, térkép), két színes térkép-
melléklet. 

A szovjet középiskolák nyolcadik osztálya számára készült tankönyv 
szerény külsőben gazdag tudományos tartalmával, eredeti, könnyed tárgya-
lás-módjával, finom pedagógiai érzékével tűnik ki. A döntő jelentőségű 
földrajzi tényezők mellett érdemük szerint méltatja a történelmi, politikai 
és társadalmi hatások gazdasági következményeit is. Különös gonddal és 
szakértelemimel emeli ki a tanácsköztársaság tervgazdálkodásának mélyen-
járó elgondolását, jövőbe látó irányítását, folytonos és lendületes haladását 
a tőkés rendszer kapkodó haszonhajhászásával s válságaival és még inkább 
a .párizmus elmaradottságával szemben. 

Módszere határozott fejlődést jelent, főként logikailag, az eddigi ha-
sonló célú könyvekkel szemben. A termelés jellemzését mindenütt megelőzi 
az alaptényezők, a nyersanyagok, az energiaforrások ismertetése. Az utób-
biak fontosságának kihangsúlyozásában minden más szerzőt megelőz. Nagy-
képű magyarázat nélkül világossá teszi, hogyan jönnek létre a javak a ter-
mészeti viszonyok és az emberi munka, a politikai és társadalmi szervezet 
kölcsönhatásai alatt. 

Egyik érdekes korszerű újítása a könyvnek, hogy az ipar fejezete 
után következik a mezőgazdaságé. A földművelés messzemenő gépesítése 
eiléggé megokolja ezt az eddig szokatlan sorrendet, amelynek a régi gaz-
dálkodó módszerek idején nem lett volna értelme. Nem csak sorrendben, de 
méltatásban is a termelés mögött sorakoznak fel a fogyasztás, elosztás, a 
közlekedés fejezetei. Az utóbbit, főként a vasúti hálózatot igen tanulságos, 
ötletes, eredeti fehér-fekete térképecske szemlélteti. Ilyen modern könyvben 
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hiányzik az olvasónak (a légi közlekedés és a rádió-állomások bemutatása, 
de az ennyire új és rohamosan haladó gazdasági ágak ábrázolása gyakori 
kiadást és folytonos változtatást igényel. 

A vasúti térkép talán a legmegkapóbb, de a többi szövegközi kép is 
élénken, tartalmasan és világosan fejezi ki mindazt a számos földrajzi tényt, 
amit szóval csak nehézkesen és tökéletlenül lehet az olvasóval elképzeltetni. 
Kevesebb jót mondhatunk a két nagy térképmellékletről. A tobzódó szín-
pompa a politikai felosztás képét is zavarossá teszi, a gazdasági életnek 
nyoma sincs rajtuk. 

Mulasztás volna meg nem említeni, hogy Baranszkij könyve több mint 
taneszköz: olyan emberi tevékenységet mutat be, amelynek nincs párja a 
földkerekségein. Egy amierikai szerző írja, hogy az óvilág sarkvidékein húsz-
szor annyi ember él, miint az újvilágén. Nem elég hangsúlyoznunk azt a 
tényt, hogy a hideg földöv európai része túlnyomóan a Szovjetunióhoz tar-
tozik. Reá kell mutatni Vorkuta szénmedencéjére, amelyet vasút és hajóút 
kapcsol bele a szovjet gazdasági életbe, az első hideg földövi gyárvárosra: 
Igarkára a Jenyiszej alsó folyása mellett és mindezek fölött az északkeleti 
átjáró gazdasági értékesítésére. A pár évtized alatt megvalósított csodálatos 
eredmények mögött az aránylag enyhe éghajlatú Narvik, sőt Murmanszk is 
messze elmarad. Pécsi Albert. 

Társasági ügyek. 
Habár a nyomasztó anyagi körülmények miatt Társaságunk élete még 

nem érte el a háiború, előtti fejlettségét, mégis hazánknak a hároméves terv 
következtében előállott anyagi és szellemi fellendülése itt is éreztette a 
hatását. 

1947 október 23-án díszközgyűlésben emlékeztünk meg a Társaság 
fennállásának 75-ödik évfordulójáról. A díszközgyűlés az évi rendes köz-
gyűlés folytatása vol't. Mendöl Tibor elnöki menyitójában a földrajzi fel-
fedezéseknek a földrajztudomány előbbrevitelében való szerepét világította 
meg. Bejelentette, hogy a Társaság választmánya két nagynevű külföldi tu-
dósnak, Richard Evelyn Byrdnek és Vladimír Afanaszjevics Obrucsevnek, 
akik mind a felfedezések, mind a tudomány terén nagyszerűt alkottak, a 
Lóczy emlékérem odaítélését indítványozta. A közgyűlés az indítványt köz-
felkiáltással magáévá tette. Majd hasonlóképen a választmány indítványára 
Isaiah Bowmant (Baltimore) és J. W. Wieset (Leningrád) a közgyűlés a 
Társaság tiszteleti tagjaivá választotta. Végül tudomásul vette, hogy a vá-
lasztmány Herbert John Fleuret (Manchester) és Eduárd Colint (Paris) 
külföldi, Irmédi Molnár Lászlót, Rónai Andrást, Száva-Kováts Józsefet és 
Teleki Gézát belföldi levelező tagokká választotta. Ezután Pécsi Albert fő-
titkár beszámolt a Társaság újabb működéséről és bemutatta a Bognár 
Gálbor, Kéz Andor, Rónai András, Tallián Ferenc, Takács József és Teleki 
Géza szerkesztésében és a Magyar Földrajzi Intézet kiadásában a Társa-
ság 75-ödik évfordulójára készült Duma-völgy gazdasági térképét. A dísz-
közgyűlést Rónai András alelnök szavai zárták be. 

December 4-én a Társaság gyászülésén Haltenberger Mihály emléke-
zett meg a háború alatt elhúnyt tagjainkról. 

1947 őszén két súlyos veszteség érte a Társaságot. Meghalt Halász 
Gyula, a Társaság levelező tagja és Erődi-Harrach Tihamér, Társaságunk 
ügyésze. 
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Az 1947/48 télen sikerült végre megjelentetnünk a Földrajzi Közlemé-
nyek első kötetét a háború óta-. A füzet az 1944—47. évfolyam megjelölést 
viseli, hogy így a folyóirat folyamatossága biztosítva legyen. Ugyanekkor 
megjelent a Földrajzi Zsebkönyv 1948-as évfolyama is, immár a Társaság 
kiadásában. 

1948. évi közgyűlésünket április 15-én tartottuk meg. Mendöl Tibor 
elnöki megnyitója az alföldi városról keilet ési nyugat határán emlékezett 
meg. Utána Pécsi Albert főtitkár tartotta meg beszámolóját a Társaság 
1947. évi működéséről. Dubovitz István könyvtáros jelentette, hogy a könyv-
tár 1947-ben 50 művel gyarapodott 211 kötetben, továbbá 1 atlasszal és 1 
térképpel. A cserések száma 61. Pénztáros jelentése szerint 1947-ben a 
Társaság bevétele 6182 Ft 72 f, a kiadás 4138 Ft 40 f, a készpénzegyenleg 
2043 Ft 32 f. A Társaság tiszta vagyona 98.043 Ft 32 f. A közgyűlés a 
könyvtáros és a pénztáros jelentéseit elfogadta és részükre a felmentvényt 
megadta. A közgyűlésen betöltötték a titkári és ügyészi tisztségeket és a 
sorsolás folytán megüresedett választmányi tagsági helyeket. Titkár Hajósy 
Ferenc, ügyész Mezey István. Választmányi tagok lettek Andreánszky Gá-
bor, Farkas László, Kádár László, Kanszky Márton, Láng Sándor, Pro-
chasika Ferenc, Szabó Pál Zoltán, Szakáll Zsigmond és Száva-Kováts József. 
A Könyvtári Bizottság tagjaiul Haltenbeirger Mihályt, Irmédi Molnár Lászlót 
és Talliáin Ferencet, a Számvizsgáló Bizottság tagjaivá Bán Bélát, Chol-
noíky Jenőnét ési Györkös Erzsébetet választotta meg a közgyűlés. 

Az év folyamán Társaságunk elhelyezésének kérdése is megoldást 
nyert. Társaságunk könyvtára eddig a Keleteurópai Tudományos Intézetben 
volt elhelyezve. Mivel a nagyértékű könyvtárat az intézet pincéjében pusz-
tulás fenyegette, a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium megértő támo-
gatása folytán 1948 júniusában átköltözhettünk a Sánc-u. 3/b. számú villa-
épület földszinti helyiségeibe. Új helyiségeink világosak, szépek. Sajnos, a 
könyivtárbútorzat a háború alatt tönkrement s amíg nem áll módunkban új 
felszerelést szerezni, nem nyithatjuk meg tagtársaink számára. A melegebb 
időszakban mégis itt tarthattuk meg már hivatalos óráinkat és azokat csu-
pán a tél folyamán kellett szüneteltetnünk a fűtési nehézségek miatt. 

Választmányi üléseket az alapszabályoknak megfelelően a nyári hóna-
pok kivételével havonta tartottunk, mégpedig 1947 második felében szept. 
11-én, okt. 3-án, nov. 6-án, dec. 4-én és dec. 30-án, 1948-ban jan. 8-án, 
felbr. 5-én, má>rc. 4-én, ápr. 8-án, máj. 13-án, jún. 3-án, szept. 16-án, okt. 
14-én, nov. 4-én és dec. 9-én. 

Habár az anyagi nehézségek miatt a tudományos irodalom számára 
csak kevés mód kínálkozik, szakelőadásainkat lehetőleg minden hónapban 
megtartottuk, ha fűtött helyiség állt rendelkezésre. 1947 második felében a 
következő előadásaink voltak: 

akt. 16-án Móricz Miklós: Száz év Magyarország népesedésének törté-
netében; 

nov. 13-án Timaiffy László: A gazdasági földrajz rendszere; 
1948 folyamain: 

febr. 12rén Szabó Pál Zoltán: A mecseki karszt; 
márc. 11-én Mendöl Tibor: A településföldrajz rendszere; 
ápr. 22-én Bulla Béla: Az Olt völgyének kialakulása; 
szept. 30-án Preiisich Gábor: Nagy Budapest városrendezése; 
oikt. 21-én Pécsi Albert: Budapest fejlődésének természetes irányai; 
nov. 11-én Timaffy László: A Szigetköz mezőgazdasági földrajza; 
dec. 9-én Mosonyi Mihály: Gazdaságföldrajzi helyzetünk a Duna-

medencéiben. 
A Didaktikai Szakosztáily 1948 ápr. 22-én tartott ülésén Tóth Aurél 

tartott előadást A földrajzi térképvázlatok készítése címmel. 

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Mendöl Tibor dr. 
140949 „Élet" írod. és Nyomda Rt. Bp., XI., Bartók B.-út 15. — Igazg.: Laiszky Jenő. 
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Ellenőr: 
Ügyész: 
A didaktikai 

szakosztály 
elnöke: 

Cholnoky Jcnö dr., nyug. egye.t. tanár, tiszteleti tag. 
Mendöl Tibor dr., egyet. ny. r. tanár, lev. tag. 
Bulla Béla dr., egyet. ny. r. tanár, lev. tag. 
Kéz Andor dr., egyet. c. ny. rk. tanár, lev. tag. 
Rónai András dr., egyet. ny. r. tanár, lev. tag. 
Pécsi Albert, ny. keresk. isk. igazgató, lev. tag. 
Hajósy Ferenc dr., gyak. gimn. tanár. 
Dubovitz István, gimn. tanár, lev. tag. 
Koch Ferenc dr., keresk. középisk. tanár. 
Bacsó Nándor dr., f«meteorológus. 
Meze у István dr., ügyvéd. 

Bodnár Lajos, ny. gimn. igazgató. 

Belföldi tiszteleti tagok: 
Cholnoky Jenő dr., nyug. egyet, tanár, Budapest 
Farkasfalvy Kornél, nyug. gimn. tanár, Budapest. 
Pririz Gyula dr., egyet, tanár, Szeged. 
Réthly Antal dr., egyet. c. r. tanáir, a Meteorológiai Intézet ny. igazgatója. 

Választmányi tagok: 
Andreánszky Gábor dr.t egyet. ny. r. tanár. 
Baktay Ervin dr., a Keletázsiai Múzeum igazgatója. 
Darnay Béla dr., a Keszthelyi Múzeum igazgatója. 
f Farkas László dr., gimm igazgató. 
Germanus Gyula dr., egyet, tanár. 
Gunda Béla dr., egyet, tanár. 
Haltenberger Mihály dr., egyet. c. rk. tanár, lev. tag. 
Irmédi-Molnár László dr., ezredes, lev. tag. 
Kanszky Márton dr., főisk. tanár. 
Kari János dr., gimn. igazgató, lev. tag. 
Kádár László dr., egyet, tanár (Debrecen). 
Láng Sándor dr., egyet. m. tanár. 
Lóczy Lajos dr., egyet, tanár. 
Pósa Jenöné, középisk. tanár. 
Prochaska Ferenc dr., pedagógiai főiskolai tanár. 
Szabó Pál Zoltán dr., egyet. m. tanár (Pécs). 
Szakáll Zsigmond dr., egyet. m. tanár . 
Száva-Kováts József dr., egyet. ny. r. tanár, lev. tag. 
Takács József dr., térképész. 
Tallián Ferenc, a Magyar Földrajzi Intézet igazgatója. 
Teleki Géza dr., nyug. vallás- és közokt. miniszter, egyet, tanár, lev. tag. 
Thirring Lajos dr., min. o. tanácsos. 
Vadász Elemér dr., egyet. ny. r. tanár. 

Wallner Ernő dr., egyet. m. tanár, keresk. középisk. igazgató (Sopron). 

Szerkesztésért és kiadásért felelős: Mendöl Tibor dr. 
2140949. „Élet" írod. és Nyomda Rt. Bpest, XI., Bartók B.-út 15. — l£«z£ttó: LeiMky Jené 
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