
a gyakorlati élet felé vezet� szálakat. Igy azután alig van olyan te-
rülete a művészi alakitásnak, amelyen � ne dolgozott volna, részben dön-
t� befolyással. Kiállitások, tipografizálások, reklámok, fényjátékok, 
szinpadtervek, mint Hoffmann meséi (1929), Pillangókisasszony (1931), 
a Piscator�féle Berlini Kalmár (1931) igazolják mindezt. 

Meghatározó a szerepe Moholy Nagynak a fényképezés terén is, a�
melynek eredményeit összefoglalta s fogalmait egyes pontokban kiszéle�
sitette. Elejét�l kezdve hirdette, hogy a fény a tulajdonképpeni alakitó�
eszköz. A fényképezéssel s kés�bb a filmmel való foglalkozása ebb�l a 
szemszögb�l értend�. Moholy N a g y a fényképezésben lehet�séget látott a 
természetábrázolás határainak a kiszélesitésére s a fényképez� appará-
tusban — minden tökéletlensége ellenére — eszközt a szem és a szem 
megfigyel�képességének a kiegészitésére. (Mozgásmegragadás, madár�
távlat, alulnézet, stb.) Emlékszem egy Belle��le�en�mer�i közös tartóz-
kodásunkra 1925 folyamán, ahol Moholy a normális fényképész álláspont 
tudatos tagadásával felvételeket csinált aulról fölfelé, illetve fe-
lülr�l lefelé. A meglep�en rövidül� és összeomló vonalak, mint művészi 
érdekesség pár évvel kés�bb a legszélesebb népszerűségre tettek szert. 

A Mahlerei, Fotografie, Film c�mű könyvében (München, 1925) M o -
holy közzétette kezdeményezéseit és jelezte azokat az összefüggéseket, a�
melyek a fényérzékeny anyag egész területét átölelik; a fotótól a kame-
ranélküli felvételig, amely a tárgyak alakját fényfokozatokra oldja„ 
majd a fotótól a reflektorikus fényjátékig, a fotomontázsig és filmig. 
(A nagyváros dinamikája (1921) c�mű kézirat; a Marseille vieux port 
(1929), A fehér�fekete�szürke fényjáték (1931), a Nagyvárosi cigány 
(1932), Az új épités nemzetközi kongresszusa, Athen (1933) c�mű f i l -

mek.) 
Moholy N a g y tevékenységét átöleli festészete. Fejl�désében semmi 

törés. A vonalat els� jelentkezését�l máig tartja. S�t fellép az a szükség-
let, hogy mindinkább ezzel a közvetlen irással szolgálja művészi vizióit. 

Ezek a képek tiszta optimista magatartásukkal el�hirnökei ama 
nagytávlatú fejl�désnek, aminek az alapját annak a pár száz embernek 
a munkája jelenti, akik kulturánk egész körén élnek szétszórva. 

A MAGYAR �STERMELÉS GEOSZOCIÓLÓGIÁJA 

Irta: L Á Z Á R V I L M O S 

Az utóbbi id�ben a földrajz egy ágaként új mozgalom keletke-
zett, mely az eddigi terméketlenséggel szemben, — összefűzve a föld-
rajzi, politikai s bizonyos fokig a történelmi szempontokat, — tudo-
mányos tartalommal igyekszik megtölteni a politikai földrajz kereteit. 
Ez a mozgalom a geopolitika. A svéd Rudolf Kjellén által el�ször rend-
szerbe foglalt földrajz�politikai irányelveket a világháború után f� leg 
a német imperializmus gondolkodói fejlesztették tovább, illetve olyan 
irányba, mely az általuk képviselt politikai érdekeknek a leginkább 
megfelelt. K. Haushoffer, O. Maul, E. Obst, L. Henniing szerint a geo-
politika a politikai folyamatok földhözkötöttségének a tana. Szerintük 
valamely ország kül� és belpolitikájának irányát imperative földrajzi 
adottságok határozzák meg. A geográfiai szemléletmód kihangsulyozá-
sa a geopolitikusok szerint azért fontos, mert a történelmi, kulturális 



és f�leg politikai történés a népek életében jórészt megváltoztathatat-
lan természeti törvények uralma alatt áll. Ilyen törvényszerűségek ki-
mutatása azonban fentieknek csak részben sikerült. Ellenben nagyon 
is sikerült fantasztikus elméleteket kovácsolni politikai célkitűzések 
indokolására azáltal, hogy a harcos imperialista gondolatot sikerült a 
geopolitika tudományos köntösébe öltözteni. — A geopolitikai elmélet-
ben dönt� gazdasági tényez� háttérbe kerül s újból el�térbe jut a termé-
szeti környezet közvetlen behatásának tana az emberi társadalomra. 
Vizsgálódásuk iránya kétségtelenül dinamikusabb az eddigi statikus 
jellegű kutatásokkal szemben, de: uralkodik benne a politika és hát-
térbe szorul a földrajzot és f�leg a társadalmat alakitó gazdasági té-
nyez�k elemzése. Már pedig az igazi tudományos földrajznak feltétle-
nül a legszorosabban össze kell függnie a gazdaság vizsgálatával. A 
dialektikus materializmus módszerével vizsgált földrajz célja a kap-
csolatok okozati összefüggésének föltárása, illetve a föld�felszin és 
táj�élet emberre gyakorolt dialektikus kölcsönhatásának érzékeltetése, 
valamint az ország földjér�l, népér�l, terményeir�l, gazdasági életér�l 
az ismert és összegyűjtött anyag földrajzi módszerekkel való geográ-
fiai képpé tömöritése. 

Ha Magyarországot, mint geográfiai objektumot meg akarjuk is-
merni, úgy els�sorban a földet, mint az ember megtelepülésére alkal-
mas területet kell vizsgálnunk vagyis a lakosság gazdasági tevékeny-
ségének a terület fizikai arculatára való visszahatását, az ember tájala�
kitó munkáját kell szemügyre vennünk. A következ� lépés a már gaz-
dálkodó embernek a kulturtájban való gazdasági termelését kiséri fi-
gyelemmel, mégpedig el�ször a kezdetlegesebb fokán a növényterme-
lés nélküli állattenyésztést, majd a gazdasági növénytermelés földrajzi 
jelenségeit, végül a növénytermelés és állattenyésztés kapcsolatából ke-
letkezett mez�gazdasági életet, melyhez a növényi formációk gazdasági-
lag jelent�s másik csoportja, az erd�k kihasználása kapcsolódik. Rá 
kell mutatni továbbá a bányászat földrajzi viszonyaira. Az ember ter-
mel� munkájának gyümölcseit további gazdasági tevékenysége folya-
mán szükségleteinek kielégitésére alkalmas formában alakitja át. A 
gazdasági életnek ez a része az ipar fogalma alá tartozik. Elemezni 
kell tehát a föld és a nép ipari képességeinek földrajzi tényez�it. Ide-
tartoznak a javak kicserélésének és a kereskedelemnek lehet�ségei, 
melynek iránya, mértéke szintén a földrajzi tényez�kt�l függ. Az em-
ber termel�, javakat átalakitó és azokat kicserél� tevékenysége a gaz-
dasági élet. A különböz� gazdasági tevékenységek az embert�l a tér-
ben és a tájban különböz� elhelyezkedést, azaz települést kivánnak. Az 
ember településében viszont találkoznak a gazdasági élet összes ténye-
z�i, minek következtében a település értelmezése ismét földrajzi jelenség. 

Ha Magyarország földjét a geográfiai materializmus módszereivel 
akarjuk vizsgálni, els�sorban a táj fizikai arculatát kell megvilágita-
nunk. A magyar medence Európa három különböz� geológiai és föld-
rajzi felépitésű területének központjában terül el. Éghajlata is ennek 
megfelel�en a kontinenst uraló három különböz� klimaterület (Földközi 
tengeri, Atlanti óceáni és kontinentális) összetalálkozása. A háború 
el�tti Magyarország zárt egységét a Kárpátok mintegy 2000 km. szé-
lességben biztositották; Nyugaton volt a határ leginkább n y i l t A bel-
s� hegytagozódás változatos és a függ�leges tagoltság is kedvez� volt. 
Az ország területének 51%�a a 200 m. szint alatt feküdt, tehát alföldi 
szintű. 200�500 m. szint 24%, 500�1000 20% és 1000�en felül 5% a 

területnek. Az 500 m�en aluli területnek tehát az itteni klima alatt a 



cereáliák term�területének kiterjedése 75% és ebben az alacsony szint-
ben élt a lakosság 92.3%�a. Az ország tulnyomó része a Duna vizvidé�
kéhez tartozik. Az Alföld eredeti növényi formációja puszta vagy er-
d�ség lehetett. A mez�gazdaság az utolsó fél évszázad modernizálása 
el�tt a puszta alföld természeti viszonyaihoz alkalmazkodott. (Szilaj 
pásztorkodás, rétgazdaság, gabonatermelés.) Ez a puszta kép a XIX.. 
században megváltozott és a változás nem a vegetáció, a talaj vagy a 
klima, hanem az emberi gazdálkodás következménye. A magyar meden-
ce erd�ségeinek összetétele elég változatos, mert a függ�leges tagoltság 
a különböz� magassági régiókban különböz� fanemek életfeltételeit te-
remti meg. 

A magyar medence politikai felbomlása után az ország 4 nagyobb 
szerkezeti tagra oszlik. A régi magyar medence�rendszert kitölt� hábo-
rú el�tti terület elveszitette a medence peremét és az ország területe 
az Alföld egy részére, a Kisalföld déli felére, a Dunántúli dombos vidék 
középs� részére és az északkeleti Felvidék délkeleti peremére zsugoro-
dott. 

Az Alföldön a középs� részek maradtak meg, a legdúsabb term�-
területek, mint a Duna�Tisza�köze és a Maros�Tisza�Duna közti löszta-
lajú vidék kiestek a határokból. Az Alföld szegélyét kisér� dombsorok, 
melyek klimatikusan is a mez�gazdaságra kiválóan alkalmas területek 
voltak, az északi perem kivételével leszakadtak. A fizikai egységen esett 
csorbák az alföldi táj tömör homogenitását idézték el�, f�leg az éghaj�
lat tekintetében. 

A Kisalföld határait képez� Duna folyam már fizikai választóvo-
nalul is szolgálhat. 

A Dunántul azel�tt is nélkülözte a valóságos fizikai határt és az 
uj határ a Dráva�Duna zugát kapcsolta le. 

A Felvidékb�l csupán az északnyugati rész egy töredéke maradt 
meg. Az államhatár itt a Felvidék kisebb medencéjét átszelve, a gaz-
dasági életet neheziti. A megmaradt hegyek az u. n. erruptivus vonu-
lat hegyei a börzsönyi hegység, a visegrádi hegyek, Cserhát, Mátra, 
Bükk és az Eperjes�tokaji hegylánc déli harmada és a magyar Közép-
hegység (Bakony, Vértes Duna�zughegység). Magas hegyek nincsenek. 
A hegyek középmagassága 500—1000 méter. Az ország fizikai vonása 
az el�z� változatos fölépités és domborzattal szemben az egyformaság 
képét mutatja. Ez azután egyoldalu klimát, termelést és gazdasági éle-
tet hoz létre. A klima homogén, mert hiányoznak a peremhegyek, me-
lyek változatossá teszik az éghajlatot. A csapadékmennyiség csak né-
hány ponton éri el az évi 700 mm�t. Általában csak 5�600 mm. Az óce-
áni klima és a hegyvidéki csapadékos öv kimaradása a száraz és rend-
szertelen csapadékú kontinentális éghajlat uralmát biztositja. A h�-
mérséklet évi közepes ingadozása 25 fok. A leveg� nedvességének leg-
nagyobb ingadozását a Nagyalföldön találjuk ( 2 5 % ) , ezek mind terme-
lést gátló tényez�k. Bár a Dunántúl klimája biztonságosabbá teszi a 
mez�gazdasági termelést, mégis megállapithatjuk, hogy az egész ország 
kedvez�tlen, egyhangú klimája rákényszeritette az országra az egyol-
dalú külterjes termelést. Ez a monotonitás nyilatkozik meg a vizrajzi 
viszonyokban is. Az ország területén egyetlen folyó sem ered. A Duna 
az országban mindössze 330 km területen folyik, s hosszabb részében 
határfolyó. Az a tény, hogy az ország folyói más államok területér�l 
lépnek be, gazdaságilag sulyos helyzetet teremt, amennyiben az ármen�
tesitést, öntözést és viztárolást csak nemzetközileg lehetne megoldani. 

Az eddigiekben dióhéjban vázolt nyerstájnak, mint az ember la�



kóhelyének vizsgálata, e táj tényez�inek egymásra és egymáson át 
való hatásait és kapcsolatait igyekezett megmutatni, melyek a fekvés, 
domborzat, klima szintéziséb�l alakultak. Ebb�l a nyerstájból alakul 
ki az ember munkája révén a gazdiasági táj. A következ� lépés a táj be-
népesülésének vázolása. 

A magyarságot itteni megtelepülésére f�leg a sikság ösztökélte s 
ezért f�leg ezt szállotta meg, mig a hegyvidékek és az Alföld pereme 
lakatlanok maradtak. A települ� magyarság al ig volt hatással a táj 
arculatára. Az Alföld képe alig változott, az itt talált erd�ket nem ir-
tották, mert b�ven volt legel� az akkori lakosság álal űzött legeltet� 
gazdálkodáshoz. A lakosság életfeltételei tehát adva voltak; nem voltak 
kényszeritve a táj átalakitására, hanem inkább a primitiv népekre jel-
lemz�en, �k alkalmazkodtak a tájhoz. Szilajpásztorkodást üztek, mert 
ennek feltételei: a gyér lakosság, a j� legel�k kinálkoztak. Az ilyen irá-
nyú állattenyésztés tipikus területei a Hortobágy és a Kunság. A ga�
bona�kivitel kilátástalansága, az utak hiánya is er�sen közrejátszottak 
e tekintetben. A z erd�irtások a X I I I . században kezd�dtek és pedig a 
behivott német telepesek tájalakitó tevékenységekép' azáltal, hogy 
ezek, nagyobb technikai készséggel rendelkezve, rendszeres földmive�
lést honositottak meg. Az els� visszafejl�dés az akkori gazdasági 
életet elpusztitó tatárjárás, mely az Alföld viszonylagos kulturáját visz�
szavetette. A török pusztitás az Alföld elnéptelenedésére vezetett. Az 
addigi apróbb telephelyek elpusztultak, óriási falvak alakultak ki (Su�
botica 137 ezer holdnyi határa 12 községb�l tev�dött össze), és a mez�-
gazdasági termelés visszafejl�dött. Az Alföld mocsarai kiterjeszkedtek 
s a már�már kialakuló hármas vetésforgó ismét helyt ad a primitiv rét-
gazdálkodásnak. A lakosság száma megdöbbent�en elolvadt: a XV. 
században 4 és fél millió lakosa volt az országnak, a XVIII.�ben két 
millió. A XVIII. század a települések kora s ez leginkább az Alföldre 
irányul, mert a pusztulásnak kevésbé kitett hegyvidék lakossága ke-
vésbé csökkent. A magyar medencére vonatkozó legsorsdönt�bb válto-
zás a világháború után következett be, mikor az ország területe 325.411 
km2�r�l 92.916 km2�re zsugorodott. A z állam régi és mai területének 
aránya 3.5:1, mig a lakosságé 2.6:1. Ennek a körülménynek az oka a 
két terület viszonyaiban rejl� különböz�ség. A megmaradt terület u. i. 
mez�gazdasági terület lévén, itt a szaporodás mindig er�sebb volt, mint 
az ipari vidékeken. Az egész államterület összes termel�er�inek szin-
tézise süritette az Alföld lakosságát, m�g a mai terület népsürűségében 
elvesznek az elveszett területek gazdasági er�inek hatásai. Az egyre 
tudatosabbá váló gazdasági tevékenység rákényszeritette a lakosságot, 
hogy a tájat átalakitsa és ezáltal a gazdasági élet rányomta bélyegét 
a táj fizikai arculatára. Természetes, hogy ugynakkor a dialektikus 
kölcsönhatás eredményekép' a táj is befolyásolta az itt lakó embert. 

Az ember gazdasági élete a legmélyrehatóbb változásokat a ter-
mészetes növénytakaróban teremtette meg azáltal, hogy az eredeti nö-
vényformációk el�l lecsapolással elvette a létfeltételeket. Az eredetileg 
szavannás Alföldb�l a XVIII. században lett steppe. Az Alföld e l e r � t -
lenedésének oka nem a klimában keresend�, hanem gazdasági kény-
szerb�l született: az állatállomány megszaporodott, legel�k váltak 
szükségessé. A lápi erd�k, melyek nagyszámban voltak találhatók, aka-
dályozói voltak a legeltetésnek, kiirtották tehát ezeket és ebb�l nyir-
kos talaju rét lett. Kés�bb vizszabályozással elvették a lápi erd�ségek 
regenerálódásának feltételeit és e helyeken szikes puszta keletkezett. 
A magasabb területek erd�it az óvta meg, hogy ezekhez kevésbé fértek 



hozzá. Az erd�táj azonban nemcsak kiterjedésben változott, hanem ösz�
szetételében is. A gyorsabban sarjadó tölgy� és gyertyán�erd�k terjeszked-
tek a bükkösök és f�leg fenyvesek rovására. A barbár erd�pusztitás az 
Alföldet fátlan, kopár, sok helyütt szikes siksággá változtatta. A viz-
rajzi viszonyokat is mélyrehatóan megváltoztatta a termel� ember. Az 
Alföld talaja kiszikkadt és szikessé vált. A lecsapolások ismét az em-
ber egész életét meghatározó gazdasági okokra vezethet�k vissza: a 
természeti gazdálkodást áru termelés váltja fel. A lecsapolások és ár�
mentesitések a X I X . század második felében indultak meg, mikor a 
szántóföldek jövedelmez�séget igértek a gabonaexport jelent�sebb meg-
indulásával. A Dunaszabályozás keretében 1885�96 között 1.475.152 há. 
területet ármentesitettek, de ez egyuttal épp ugy, mint a Tisza sza-
bályozása minek révén 112 átvágással 462 km.�es röviditéssel és 406 
km. gátépitésével 5 millió há�t nyertek) hajózási érdekeket is szolgált, 
amely ismét az exportgabona szállitásának céljait szolgálta A gazda-
sági élet földrajzi tényez�i át meg átkapcsolódnak egymáson. Az ár-
mentesités szántóföldeket adott, de egyuttal fölidézte a szikesedés ve-
szélyét, melynek öntözéssel való javitása egy tervszerü termelésű és ke-
vésbé anarchikus kor feladata marad. 

A föld egyik darabja sem gazdasági táj, mégha oly' kedvez�ek is 
fizikai tényez�i, mig az ember a maga munkájával gazdaságivá nem 
változtatja. A tájnak bizonyos földrajzi energiával kell rendelkeznie, 
(mely igen különböz� foku lehet), amihez, ha az ember munkája hozzá-
járul, a nyers táj gazdasági tájjá alakul. A gazdasági munka különböz� 
kulturfoka és iránya szerint a gazdaság is különböz� s a jellege foly-
ton változik. Ezeknek a változásoknak tükörképe mutatkozik meg 
azután az állandó mozgásban lév� társadalmi életben. Az ember nem 
egyenl� mértékben használja ki a táj minden gazdasági energiáját. 
Egyiket el�nyben részesiti a másik rovására, aszerint, hogy a szükség-
letek mily' irányban jelentkeznek, s hogy az illet� területen uralkodó 
politikai struktura kényszere milyen szempontokat szab meg. A tuda-
tos gazdásági célokra való törekvés, a föld és az ember viszonya na-
g y o n sok fokozaton megy át. Kezdetben laza, gyüjtöget� a gazdálko-
dás, nomádpásztorkodás, vadászat, halászat. Majd az állattenyésztés is�
tállózó jellegűvé válik, el�térbe kerül a takarmánytermelés. A gabona 
a kapás� és az ipari�növények kulturájának mértékét a lakosság száma, 
szükséglete, a közlekedés fejlettsége és az exportlehet�ségek szabják meg. 
I I . József uralkodása megnyitotta a gabona el�tt a határt, növekedik 
tehát a gabonával bevetett föld területe. A magyar mez�gazdaság leg-
lényegesebb fejl�dése a X I X . század közepét�l kezd�dik. A gazdálkodó 
ember a lecsapolás, a homoklekötés következtében urává válik a föld-
nek (nem jogi értelemben). Megindul a relative okszerű mez�gazdál-
kodás. Magyarországon ma a mez�gazdaság elveszitette a sokoldaluság 
fizikai tényez�it, azáltal, hogy a magasabb részek és a peremvidékek, 
melyek csapadékosabbak és változatosabb klimájuak, — leszakadtak. A 
háború után a magyar medence szántóinak 43%�a maradt meg és ezál-
tal a szántók aránya az összterülethez képest megnövekedett. (Azel�t t 
45.5, most 60.2%.) A mg�i növénytermeléssel összeforrt állattenyész-
tés alapjai, a rét és legel�területek megkisebbedtek. Az �stermel� né-
pesség aránya 63.7%�ról 50.5%�ra csökkent, tehát a 60.2%�ot kitev� 
szántóföldön 50.5% az �stermel� lakos. A klima egyhangusága követ-
keztében a növénytermelés egyhangú, a kenyérmagvak term� jellege 
er�sen kidomborodik az ipari növények és kapások rovására. A régi vi-
szonyok között a rozstermelés csak 1/3�át tette ki a buzának, ez ma 



50%�ra növekedett. A mez�gazdaság másik ága az állattenyésztés, me-
lyet eleinte szilajpásztorkodás formájában üztek. Az Árpádok alatt a 
lótenyésztés jelent�s volt, f�leg az Alföldön. A marhaállomány nagyré�
sze viszont a mez�gazdaságilag relative kulturáltabb Dunántulon volt 
található. A sertés makkoltatás a X I . században a Bakonyban már 
folyt . A török hódoltság az állatállományt teljesen elpusztitotta, s 
csupán a sertéstenyésztést lenditette fel azáltal, hogy a kukoricater-
mesztés akkor honosodott meg itt és a sertéstenyésztés sulypontja a 
Dununtulról a Nagyalföldre tolódott. A X V I I I . században a kultura vi-
szonylagos fejl�dése, a lakosság száma és a szükségletek növekedése 
arra kényszeritette a lakosságot, hogy a kezdetleges legeltet� gazdál-
kodás helyett most már az istállózásos állattenyésztésre térjen át. Az 
állat szerepe most már nem csak az igavonás, hanem a trágyaterme-
lés is. Az istállózás megindulása következtében az állattenyésztés és a 
mez�gazdálkodás szoros viszonyra lép egymással. Addig az ember egyet-
len gazdasági munkája az �rzés volt, most már az állat táplálékáról is 
gondoskodni kell. Igy nyomul el�térbe a takarmánytermelés. A szilaj-
pásztorkodás még a nyerstájban folyik, az istállózó állattenyésztés már 
a kulturtáj egyik tényez�je. A X I X . század második felében a legelte-
tett állatállomány és a legel�terület er�sen csökken. (25.4%�ról 19%ra). 
Ezalatt a takarmánytermesztés hatalmas növekedést mutat: a zabter-
melés 70%�kal, a répa 114%�kal, a lóhere és lucerna 730%kal n�. Azt 
mondhatjuk, hogy az ember növénytermel� gazdasági munkájának 
több, mint féle az állatállományon keresztül válik emberi táplálékká, 
amely folyamat már a nyerstáj állapotához viszonyitva, jelent�s fejl�-
dés. Az állattenyésztés geográfiai összefüggéseinek jelenségei a nö-
vénytermesztés és az állattenyésztés szoros kapcsolatain keresztül nyi-
latkoznak meg. Ezek egymást kiegészitik és függ� viszonyban vannak 
egymással. Fejl�désükhöz feltétlen szükséges, hogy a termelés tényez�i 
urrá legyenek a fizikai adottságok felett. A mai Magyarországon meg-
gyengültek az állattenyésztés feltételei. Sem az Alföld, sem a Dunán-
tul nem támaszkodott a helyi takarmánytermelésire, hanem a hegyvi-
dékek csapadékban gazdagabb területeire. Az állatállomány nagyobb 
mértékben maradt meg, mint az �ket eltartó terület. Mig a régi terület 
rétjeinek 74.8, a legel�knek pedig 69.4%�a kivül esnek a határokon, ad-
dig, a marhaállomány 65.1, a lóállománynak meg 44.8%�a megmaradt. 
A kukorica term�területek 63%�a elszakadt, mig a sertésállomány 50 
százaléka megmaradt. A takarmány fokozottabb termelése elé sulyos 
gátakat állit a száraz klima és az elmulasztott öntöz�berendezések hi-
ánya. A magyar erd�gazdaság Középeurópában a legkedvez�tlenebb 
helyzetü és teljesen jelentéktelen. Az erd�ségek viszonya az összterü-
lethez mindössze 11.8%. A tűlevelűek úgyszólván teljesen eltűntek. Az 
ország ezer lakosára 255 hold erd�terület jut, (azel�tt 686.3). 

Az ember gazdasági munkájával a mez�gazdaságot, illetve ennek 
javait tervszerűen termelve pótolni tudja, de az ásványjavakat pótolni 
nem lehetséges. Ezek kitermelése minden körülmények között rabló-
gazdálkodás jellegű. A táj ezekre vonatkozóan kimerül, mert itt az egyet-
len tényez�: a geológiai mult. A különböz� korú hegységek, amelyek a 
régi magyar területen érintkeztek, — különféle ásványi településeket 
tartalmaznak. Az u. n. harmadkori geológiai viszonyoknak va. Ma-
gyarországon a legnagyobb szerepük. Nevezetesen: a barnaszénnek és 
konyhasónak. A bányászatban a szénbányászat a legfiatalabb, mert a 
lakosság füt�szükségletét a mult század elejéig a jelenkori bioszfera 
terményei (fa, nád, szalma) fedezték, nem volt tehát szükség a letűnt 



geológiai korok vegetációjának raktározott energiakészletére. Ipar nem. 
volt, és igy a szénre mint energiára szintén nem volt szükség. Az els� 
magyar szénbányát az osztrák határon, tehát iparos ország határán, 
1765�ben nyitották meg Brennebergen. A háború el�tti terület szén-
készlete 1.7 milliárd tonnára volt tehet�. Ha ezt feketeszénértékre át-
számitjuk (7000 kalória) úgy ez 1.3 milliárd tonnát ad Ha ezt össze-
vetjük Európa 759.4 milliárd tonna szénkészletével, úgy kiderül teljes 
jelentéktelensége. (0.017%). A rohamos termelés a mult század végén 
és a X X . század elején indult meg a relative fejl�d� ipari termelés szük-
ségleteképpen. Az ország szénkészlete azonban ekkor is oly' csekély 
hogy ez 65 év alatt; kimerült volna. A mez�gazdasági termeléshez vi-
szonyitva az 1913. évi 198.3 millió K. értékű széntermelést, azt látjuk, 
hogy ez a takarmánybükköny ugyanazon évi értékénél is csekélyebb 
volt. Az ipar fejletlensége is részben a szénszegénységben gyökeredzik. 
Szénbányászat tekintetében is szegény volt az ország. A vasérctelepek 
készlete csekély: évi 144 milló tonnára tehet�. (1.4%�a az európainak), mi-
n�sége gyenge (38�40% vastartalom). A vasérctermelés 1913�ban 20.59 
mill. q. volt 17 millió K. értékben, mely egyenl� a lóhere és lucernamag 
ugyanazon évi értékével. A készlet 55 év alatt kimerült volna. A vas-
érctermelés 35%�a nyersen ment ki az országból, mert azt a szénben 
gazdag országok magukhoz vonzották. Az aranytermelés 1913�ban ösz�
szesen 9.58 mill. K értéket produkált, s nem tett ki annyit, mint az év 
ciroktermelése. A petróleumtermelés alig emlitésreméltó. A petróleum�
import évi értéke 35 millió K�ra rugott, mely egyenl� az egész ércter-
melés értékével. Sóban viszont valósággal kimerithetetlen készletek vol-
tak, de a termelés itt is jelentéktelen (év i 2.56 mill. q., 36 mill. K. érték�
ben.) Az egész bányatermelés értéke 174.31 millió K., amely csekélyebb, 
mint az árpa és rozs szalmájának értéke. Magyarországon ma a bá-
nyászat geológiai feltételei alig vannak meg. Szénbányászatban, f�leg 
barnaszéntelepek vannak. Az ország szükségletét az autarkiára beren-
dezett ipar rövid id� alatt kimeritheti. Az évi termelés 32 mill. q., de 
ebb�l csak 80.000 q a feketeszén. A szükséglet viszont az évr�l�évre 
nagyobb fahiány következtében állandóan növekszik. A vasérctermelés 
teljesen jelentéktelen (évi 500 ezer q ) . Sem nemesfém, sem sótelepek 
nincsenek az ország területén. Bauxitból, (mely az aluminium nyers-
anyaga) azonban hatalmas készetek vannak az országban. E nyers-
anyagtermelés tulnyomó részét a német imperializmus szivja föl. 

A magyar földön termelhet� és kitermelhet� gazdasági javaknak s 
a fizikai és emberi tényez�k viszonyának, tehát az �stermelés lehet�-
ségeinek tárgyalása után legközelebbi alkalommal az ipart tesszük a 
geoszociológiai vizsgálat tárgyává. 

PET�FI NEM ALKUSZIK. „Az 1848�as félmunka keservesen 
megbosszulta magát e földrajzilag is és különben is elátkozott 
nemzeten. Ha akkor egészen megcsináljuk azt, amit akkor har-
madrészben csináltak s amib�l azóta is vissza�vissza csipegettek, 
nem itt tartanánk. Bizonyos dolgokat, históriaian nagyokat csak 
egyetlen egyszer s egyetlenegy id�ben lehet megcsinálni. Ha Kos-
suth akkor nem kivánt volna kedves barátságban maradni a Habs-
burgokkal, a kortárs Csák Mátékkal, a cifraruhás nagypapokkal, 
ma nem itt tartanánk bizony. Az a lekicsinyelt ifjú ember, az a 
Pet�fi Sándor, az a zenebónás népkölt� t�zmillió embernél tisztáb-
ban látott, jobban látott." (Ady Endre: Jóslások Magyarországról . 
Athenaeum. Budapest, 1936, 253. o.) 


