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A nagyon helyesen megválasztott icím már sejteti , hogy miről 
szól ez a 316 oldalas vaskos könyv és elárulja azt is, 'hol végezte szer
zője a fontos tudományos kutatásokat . 

.Schafer tagja volt az 1931. évben annak a Dolan-expediciónak, 
amely Kína, Tibet, Hátsó-India és a Himalaya közötti területet ku
tatta át, azt a vad birodalmat, amelyet fehér ember lába még nem 
érintett és amely éppen érintetlenségénél fogva, hol az állat- és nö
vényvilág számos faja végső menedéket talált, nagy vonzóerőt gya
korol a komoly kutatóra . 

Érthető tehát, hogy elsősorban a mai kor vállalkozó szellemű el
szánt és akaraterős f ia ta lságát csalogatta ez a többé-kevésbé még 
ismeretlen ország, melynek bejárása főként erős szervezetet és a leg
nagyobb fáradalmakkal való megbirkózást tételezte fel. 

Az amerikai Brooke Dolan, a philadelphiai „Academy of Natural 
Sciences" tagja az 1930. évben a r ra határozta el magát, hogy a világ 
legelrejtettebb zugába, a délkeleti Tibetbe tudományos expedíciót ve
zet, melynek tagja i a vezetőn kívül, ki az állatvilág tanulmányozására 
vállalkozott, a következők voltak: Gordon 'T. Bowlesfa népraz és régé
szet, Weigold dr., a hannoveri múzeum ál lat tárának őre és E r n s t 
Schafer az állatvilág kuta tására , míg Ottó Gnieser mint fényképész 
működött. 



Ez a társaság valósággal a „Young men's expedit ion' volt, mert 
Weigold dr. kivételével alig 20 éven felüli férfiakból állott, kik az 
1931. évben kilenc hónapon át a legvadabb vidéken, mindennemű ké
nyelem nélkül, szinte emberfeletti nélkülözések között, valóságos no
mád életet éltek. 

A szerző jelen könyvében az állat- és növényvilágban, a néprajz 
és vadászat, a földrajz és turistáskodás terén szerzett tapasztalatait, 
élményeit és megfigyeléseit írja le élvezetes módon és meleg érdeklő
dést keltve. A legváltozatosabb képek hosszú sorozata pereg le sze
münk előtt a 7O00 m magasságig, az egekbe tornyosuló havasoktól a 
vadul zúgó és morajló hegyi folyók mélyéig, a sűrű, sötét bambusz
erdőktől a meztelen sziklák kietlen birodalmáig valósággal a képzeletet 
is felülmúló ismeretlen világba vezet bennünket a szerző érdekes írása. 

A tengerszint feletti magasságokban való óriási különbség, az 
éghajlati viszonyokban mutatkozó nagy eltérés és szélsőség természet
szerűleg maga után vonja a növényi tenyészet változatosságát, sőt 
komplikáltságát. 

A tanulmányozott ország déli részeiben subtro.pikus jellegű nö
vényzetet talált, mely a Jang-tse-kiang, Mekong, Salwen és Irawadi 
folyamok partvidékén messze felhatol északig. Igen sok az endemikus 
faj, meiy a botanikust felette érdekli. Viszont az egyedek száma 
aránylag csekély. 

A futó növényekkel össze-vissza szőtt és kuszált, áthatolhatatlan 
sűrűségű bambuszerdők 3000 m vertikális magasságig is felkapasz
kodnak, hol megindul a harc a subtropikus és subalpin jellegű növény
zet között, a bámuló szem elé új kép tá ru l : a bambuszt felváltja a 
rhododendron, a tölgyesek helyét elfoglalják a tűlevelűek, melyek 
5000 m magasságban is találhatók. Az ezek felett elterülő havasi lege
lőket a gentianák, primulák, Leontopodium, potentillák mély színezetű 
tarka szőnyege borítja az örökös hó határáig. 

Amily különleges és változatos a flóra, oly gazdag, érdekes és 
szinte ősi jellegű az állatvilág is, azonban az átkutatot t területnek 
nem minden részében egyformán. Ugyanis, mint mindenüt* a földön, 
úgy itt is megváltoztatta helyenként a természet rendjét az ember be
avatkozása. Az ebben a könyvben tárgyalt terület nagy része, amint 
azt már említettem, még őseredetű mivoltában maradt fenn, kisebb 
részében ellenben már mutatkozik az emberi beavatkozás kárcs hatása 
és pedig abban, hogy ugyan nem a tibeti néptörzsek, hanem a be
özönlő kínaiak az erdőket kíméletlenül irtják, aminek káros, sőt vég
zetes következményeként az éghajlat azokon a részeken szélsőséges, 
száraz jelleget vett febés a folyamok árvizei pusztítják a földeket. 

Mindezek hatására és ismét csak a kínaiak embertelen eljárása 
folytán az ország utóbb említett részein az állatvilág tagjai is keves-
bednek. 

A vidék (félreeső, ember nem o'árta részein azonban nemcsak gaz-



dag faunát, fontos r i tkaságokat talált a kutató, hanem endemikus 
fajokra is bukkant. Feltűnő volt, hogy több vadállat az embertől nem 
félt és egyik-másik madár bizalmas 'és szeüd volt az emberrel való 
találkozáskor. 

Mindezeken kívül nem kevésbé érdekesek azok az élmények, me
lyeknek részesei voltak az expedíció tagjai egy eleven Buddha-nak, a 
Muli királynak udvarában, ki mint kemény és kegyetlen kényúr ural
kodik országának lakói felett. 

A könyv függelékében igen érdekesen és tanulságosan írja le az 
általa felkutatott ország állatvilágát és egyenként'felsorolva azok em
lős fajait , ismerteti életmódjukat és a megfigyelt életmegnyilvánu
lásokat. F. M. 

Dr. P . Rőmer und dr . O. Q u i t t e n b a u m : Auge und Büchse . 
160 iSeiten m i t ' 6 1 Abbildungen. Veiiag von I. Neumann, Neudamm. 
1934. Pre i s gebunden .6 R. M. 

A szó szoros értelmében hézagot pótló mű ez a könyv, amilyen 
ezideig az anyagot így összefoglalva, nem volt a könyvpiacon. 

Mindkét szerző a 'vadászati irodalomban jó nevet szerzett magá
nak s most, amikor két ilyen tekintélyes vadászati szakíró hosszú vadá
szati múltjuk minden értékes tapasztalatával gazdagon egyesíti ere
jé t ' egy munka 'megí rására , az természetesen csak kiváló lehet. 

Dr. Rőmer professzor a legtökéletesebb, de egyszersmind a leg
kényesebb emberi szervnek, a szemnek tudományosan alapos leírása 
után a „vadász" szeméről értekezik és részletesen fejtegeti a célzás 
szabályait, a céltávcsövek, messzelátók helyes használatára nézve ad 
hasznos útmutatásokat és a szem hibáit , a közel- és távolbalátást, 
asztigmatizmust ismerteti megfelelő példák és esetek felsorol 

Nemcsak a több éven á t t a r to t t hűséges bará t ság , hanem az 
erdőnek és vadjának mélységes szeretetében való kölcsönösség is fűzte 
össze a két szerzőt egymással és a r r a öszötönözte őket, hogy a vad és 
vadászat, a fegyver és lőszerek kérdéseiben eszméiket kicseréljék és 
leszűrt élet tapasztalataikat papí r ra téve, amint a könyv ajánlásában 
mondják, az új nemzedéknek, kik máris vadászok vagy azokká akar
nak lenni, adják okulásul a kezébe ezt a művet. 

Dr. Quittenbaum kora ifjúsága óta abban a szerencsés helyzet
ben volt, hogy Közép-Európa kiváló vadászterületein, így Magyar
országon is sokat vadászhatott és csaknem másfélezer darab csülkös-
vadat e j thete t t el. Minden lövéséről jegyzeteket készített, t ehá t mond
hatni, tudományosan, tervszerűleg kezelte a fegyvert és figyelte min
den töltény minőségét és lövés hatását . 

Részletesen tárgyal ja a hibás lövéseket is, amiből többet lehet ta
nulni, mint a sikeres lövéseknek nem egyszer öntelt és h iú leírásának 
olvasásából. 

Hirtelen halála következtében már nem lát ta értékes munkájának 
eredményét ebben a szép könyvben. F. M. 



Reflexiók dr . Réth ly A n t a l : „Az Alföld csapadékviszonyai" 
c í m ű dolgozatához. A közelmúltban a földmívelésügyi minisz tér ium 
kiadványában két értékes könyv jelent meg a magyar könyvpiacon. 
Az egyik „öntözés", a másik „Ujabb tanulmányok az öntözésről" d m 
alatt került sajtó alá. 

Mindkét könyv értékes tanulmánysorozatban mutat ja be a kül
földi öntözések ismertetése kapcsán a hazai öntözés kérdésének állását, 
feltételeit s nyújt programmot az Alföld öntözésének kiépítéséhez. 

A könyvben megjelent tanulmányok legnagyobb része bennünket, 
erdészeket is közelről érint, egyrészt, mer t alföldi kapcsolataik révén 
a fásítás problémájával is összefüggésben vannak, másrészt azért, 
mert nem egyben hivatkozás is történik szakunkra. 

Különösen dr. Réthly Antal „Az Alföld csapadékviszonyai" című 
tanulmánya az, "mely tárgyának fontosságával és időszerűségével szá
mot t a r tha t érdeklődésünkre. Ezér t úgy gondolom, — hogy nem lesz 
érdemtelen —, ha Réthly dolgozatát szerény cikkemben röviden ismer
tetem és azt megelőzően a szakunkra vonatkozó megjegyzéseire is 
kitérek. • j -

Réthly fenti icímű dolgozatával a Magyar Mérnök és Építész-Egy
let víziépítési szakosztályának az 'Alföld kiszárítása, elszíkesítése, har-
mat ta laní tása és általában elsivatagosítása körül folyt Vitákban kért 
szót és mint meteorológus, száll síkra az ellen az állítás ellen, hogy az 
ármentesítés és a lecsapolás az Alföld éghajlatát megváltoztatta,, illetve 
szárazabbá tette volna. 

Előadásában Réthly a szakunkról is megemlékezik és többek kö
zött a következőket mondja: „Ugyancsak helyt nem álló érvekkel éltek 
azok, akik az Alföldön nagyon is szükséges fásítás eredményekép ég
hajlatváltozást és különösen több csapadékot helyeztek kilátásba. El
ismerem, hogy feltétlenül szükséges volt annakidején a fásításnak 
törvényhozási megindítása érdekében ezt így beállítani, de hogy bá r ' 
milyen erős fásítással sem változik meg az Alföld éghajlata, azt nem 
is kell bizonyítani. A fő az, hogy az ország érdekében fásítanak, hogy 
az éghajlati érvelés helyt nem álló, az már mellékes." 

Ami a fásítással való éghajlatmódosítás vádját illeti, a r ra — 
úgy gondolom —• ma már fölösleges reflektálnunk. Az Erdészeti La
poknak 1932. évfolyamában nem egy helyen megtárgyalták és vissza
utasí tot ták szakunkat méltatlanul ér t vádat. Nem akarok ismétlésbe 
bocsátkozni, hanem egyszerűen Kallivoda („A lecsapolok, meg az eső
csinálók". Erd., Lapok ,1932. évf., ,11. füzet) és dr.. Magyar („Néhány 
alföldfásítási cikkhez". Erd . Lapok 1932. évf., I I . füzet) és dr. Ma
gyar („Néhány alföldfásítási cikkhez." Erd. Lapok 1932. évf., V. 
füzet) cikkeire utalok, kik a fenti vádra válaszolva teljes részletes
séggel leszögezték azt, hogy mit várnak az erdőmérnökök a fásítástól. 

A tudományos erdészeti körök felfogását pedig leghivatottabban 
főiskolánk vegytani tanszékének professzora, Vági István képviseli, ki 



a „Meteorológia és éghajlat tan elemei" és „A talaj tan elemei" című 
könyvében már 192'9 és 1931-ben, t ehá t Réthly tanulmányát megelő
zően foglalt állást a fásítással való éghajlatmódosítás helytelen fel
fogásával szemben. Ezt a következőkben Réthly is elismeri, örven
detes, hogy ma a leghivatottabb helyről, az erdészeti főiskola meteoro
lógiai tanszékéről is ezt hirdet ik. Vági szer int : áz erdő kizárólag az 
éghajlat következménye. Nagyobb erdős területeken több a csapadék, 
de nem az erdő miat t ." 

Bár minden kétségen kívül áll, hogy a fásí tással való éghajlat
módosítás jelszavát csak a t iszta jóhiszeműség diktálta, mégis helyte
lenítenünk kell az olyan propagandát , melyben a cél szentesíti az esz
közt. Az Alföldfásítás szükségességére sokkal több és súlyosabb érvek 
állanak rendelkezésünkre, mint aníilyen az éghajlatmódosítás csinált 
eszköze. Nincs szükségünk áleszközökre akkor, mikor a fásí tást egyéb 
komoly és súlyos okok követelik. Az Alföld problémája ma az ország 
problémája is és így fás í tása sem kizárólag szakcél, hanem országos 
érdek. 

Réthly fentjelzett dolgozatában az Alföld öntözésének meteoro
lógiai vonatkozásait vi lágít ja meg. Mint meteorológus síkra száll az 
ellen az állítás ellen, hogy az ármentesí tés és a lecsapolás az Alföld 
éghajlatát megváltoztatta, illetve szárazabbá tette volna. Bizonyítá
sait három és hét évtizedes adatokkal támaszt ja alá. 

Ha a lecsapolások tényleg kiszárítanák az Alföldet, akkor ezt a 
meteorológiai feljegyzéseknek is szépen ki kellene adni. Ennek meg
vizsgálására Réthly négy állomás 71, 78 éves adata i t dolgozta fel és 
hasonlította össze. Hé t évtized már elég hosszú idő ahhoz, hogy abból 
az egyirányú éghajlatváltozás (jelen esetben a csapadék csökkenése) 
kimutatható legyen. 

A földolgozott állomások csapadékösszegeinek grafikonjából még 
a legnagyobb részrehajlással sem lehet a csapadék egyirányú változá
sát, az állandó csökkentést, vagy megnagyobbodást k imuta tn i . Sőt, ha 
figyelembe vesszük, hogy a régi évtizedek esőmérői mind hibásan mű
ködtek és a valóságnál több csapadékot mértek, akkor öszehasonlítva 
ezeket az utolsó évtized hibátlan mérési eredményeivel, azt a követ
keztetést vonhatjuk le, hogy az utolsó évtizedekben a csapadék meny-
nyisége még valamelyest megnövekedett. 

A bemutatot t grafikonok szépen szemléltetik, hogy az elmúlt hét 
évtized a la t t Magyarországon mintegy öt száraz és öt nedves időjárási 
szakasz volt. 

Az utolsó három 'évtized grafikonjai pedig azt (mutatják, hogy az 
Alföldünk csapadékeloszlása jelenleg is épp oly ingadozó ée erősen vál
tozó, min t a régebbi időkben. A legrégibb idők krónikáinak feljegy
zései bizonyítják, hogy az ármentesítő és lecsapoló munkálatok előtt is 
voltak az Alföldön katasztrofális szárazságok (különösen 1863 és 
1865-ben). 



Réthly dolgozatának második fejezetében azt vizsgálja, hogy az 
újabb idők lecsapolásai tényleg kiszárították-e az Alföldet. Ha ez így 
lenne, akkor az utolsó három évtized csapadékösszegeinak is fokozatos 
kisebbedést kellene minden kétséget kizárólag kimutatni. Bizonyítékul 
51 megfigyelőállomás három évtizedes adatait dolgozta fel. Ezekből 
megállapította, hogy á csapadékok ingadozása ebben az aránylag rövid 
időszakban is éppen olyan erős és szélsőséges, mint régebben volt. 
Minden kimutatható rendszer nélkül váltakoznak úgy a csapadékban 
szegény iés gazdag évek, mint a száraz és nedves nyarak. A változások 
nem lokális okokból történnek, hanem az általános időjárási helyzet ala
kulása következtében. Ezek szerint tehát az Alföld éghajlatának a le-
csapolások következtében előállott egyirányú változásról nem lehet szó. 

A továbbiakban Réthly elismeri, hogy emberi beavatkozásnak'(le
csapolás, öntözés, fásí tás stb.) lehetnek mikróklimatikus hatásai, de 
ezekre vonatkozó megfigyelésekkel ma alig rendelkezünk és ennélfogva 
ezt a kérdést még komoly alapokon nem tárgyalhatjuk. De a mikró
klimatikus hatások semmiképpen sem változtathatják meg az Alföld 
éghajlatát, nem okozhatják az elsivatagosodását, mer t nagyobb idő
járási változásokat csak azok a hatalmas tényezők eredményezhetik, 
amelyek hazánk egész időjárását nagy vonásokban irányítják. Ezek 
mellett minden emberi beavatkozás hatása annyira elenyésző, hogy 
semmikép sem lehet éghajlatmódosító. Réthly szavai szerint: „A le
csapolás nem ronthatot t az éghajlaton, a fásítás és öntözés nem javít
ha t azon, mindezek alkalmasak arra , hogy az éghajlatunkhoz alkalmaz
kodva olyan javító tényezők legyenek, amelyek annak szélsőségeit helyi
leg csökkentsék. Az éghajlat marad a régi, de a kártevéseit csökken
teni tudjuk, mert alkalmazkodunk hozzá, mint az ember pl. a ruhá
zatával, élelmével stb. is alkalmazkodik télhez és nyárhoz, éghajlati 
szélsőségekhez egyaránt ." 

Réthly dolgozatának következő részében számos grafikonban és 
táblázatban bizonyítja, hogy hazánkhoz hasonló szélsőséges, erősen 
ingadozó éghajlat más éghajlati típust képviselő helyeken is előfordul. 
Kimutatja, hogy az óceáni klímaterületeken is vannak katasztrófáils 
szárazságok. A tengeri éghajlatú Parisnak 1929-ben 278 mm volt az 
évi csapadékösszege, ami kevesebb, mint nálunk csak kimondottan szá
raz esztendőkben a Hortobágyon szokott !esni (295 mm) . Hasonlóan 
érdekes továbbá a tiszta steppe éghajlatú Madrid és a Földközi-tenger 
melléki Róma évi és nyári csapadékmennyiségének a 'magyar csapadék
viszonyokkal való szembeállítása is. Mindezek rámutatnak arra , hogy 
más éghajlatú helyeken is váltakoznak a száraz és nedves évszakok. 

Három évtized adatai alapján szemlélteti Réthly a Tisza völgyé
nek csapadéktérképét. A felhasznált 23 alföldi állomás csapadékának 
évi átlaga 570 mm, ,a nyári évszakoké 177 mm. Az egyenlő csapadékú 
helyeket összekötő vonalak (izohiéták) futása lényeges eltérést mutat 
a Héjas-féle térképtől. Héjas által a Tisza—Zagyva—Körös szögében 



kimutatott :500 mm-en aluli izohiéta eltűnik és a Hor tobágy körül he
lyezkedik el. A feldolgozott adatok szépen szemléltetik az Alföld meg
bízhatatlan csapadékháztartását . Rosszak az egyes esztendők csapadék
mennyiségeinek kilengései, de még rosszabbak a nyári esőmennyiségek 
fluktuációi. Vannak esztendők, mikor az Alföld egyes helyein az évi 
csapadékmennyiség 400 mm-en alul marad, sőt csaknem eléri a 300 
mm-t. A nyári esőmennyiség 50—70 mm körül mozog. Ezzel szemben 
nedves években előfordul, hogy az évi csapadék 800—900 mm fölé is 
emelkedik. A nyári hónapok eső mennyisége ekkor 300—400 mm-re 
rúg, ami tehá t csaknem annyi, mint amennyi egy rendkívüli száraz 
esztendőnek egész évi csapadékmennyisége. Ezen adatokból láthatjuk 
Alföldünk szélsőséges klímáját és kedvezőtlen csapadékeloszlását. 

A csapadékösszegek évi eloszlásának vizsgálására 51 állomás 30 
éves adata van felhasználva. Ezek szerint az egész évi csapadéknak 
havi megoszlása a következő' 

I. = 27 mm V. = 54 mm IX. = 49 mm 
II . = 29 „ VI . = 66 „ X. = 46 „ 

I I I . = 34 „ VII. = 55 „ XI . = 44 „ 
IV. = 50 „ VII I . = 53 „ XI I . = 43 „ 

Az évszakok szerint az egész évi csapadéknak télre ( X I I — I I ) 
18%, tavaszra ( I I I—V) 2 5 % , nyár ra (VI—VII I ) 32%, őszre ( I X — 
XI) 25% 'esik. 

Ezek az eredmények azonban nem adnak az egyes hónapokra tel
jesen megbízható átlagokat, amiért még további összehasonlításokra 
van szükség. 

Az eddigi kutatók az Alföld csapadékjárásának évi menetében ket
tős maximumot és kettős minimumot mutat tak ki. Ennek bizonyítására 
Réthly egyelőre csak Debrecen 75 éves megfigyeléseit dolgozta fel, 
melyekben tényleg sikerült k imutatni a kettős maximumot ( jún ius— 
október) és a kettős minimumot ( február—szeptember) . 

A csapadékok gyakoriságára bemutatot t adatok szerint 25 év a la t t 
Szerpen évi átlagban 141 csapadékos nap volt . 'Ezek mindegyikén 0 - l 
mm-nél több csapadék esett. Az 0*1 mm-t meghaladó csapadékos nap 
ezzel szemben m á r csak 191 volt. Mindezek nagyon jellemző adatok az 
Alföld csapadékviszonyaira. 

Kiterjeszkedik a szerző továbbá a harmatos napok stat iszt ikájára, 
a párolgás menetére és még .sok egyébre, ami Alföldünk éghajlatával 
kapcsolatos és az Alfölddel foglalkozó szákemberek érdeklődésére mél
tán számot t a r t . 

Réthly pozitív adatokkal alátámasztott dolgozata végérvényesen 
lezárta az Alföldünk éghajlata megváltoztatásának a közelmúltban 
sokat vi ta tot t kérdéseit, és a rendelkezésre álló meteorológiai anyag
nak objektív feltárásával megszüntet te az eddigi feltevéseken s egyéni 
elgondolásokon nyugvó sok harcot és vi tát provokáló fejtegetéseket. 

Ijjász Ervin. 




