Könyvismertetés
R. LEGGET: A városok és a geológia (MIR,1976, Moszkva)

A M IR-kiadó gondozásában m egjelent orosz
nyelvű m unka „azon ritk a publikációk közé
tartozik, am elyek hatalm as, sokrétű, tudom á
nyosan rendszerezett anyagot dolgoznak f e l . .
(a kiadó előszavából).
Az utóbbi években a kis- és nagyvárosok szá
ma roham os m értékben m egnövekedett. Ez a
világ m inden országára vonatkozik, és az ezzel
kapcsolatban fellépő problém ákat csak az egyes
országok szakem bereinek összefogásával lehet
megoldani.
A városok fejlődése és az új városok kialaku
lása gyakran olyan gyorsan m egy végbe, hogy
a tervezőknek nincs m ódjuk arra, hogy kellő
figyelm et fordítsanak a környezetre, és így a
világ m inden országára vonatkozik, és az ezekkel
földtani viszonyokra. Pedig gyakran a terü let
földtani sajátosságai adják meg a tervezés és a
terü let további fejlesztésének a kulcsát. „A
városok és a geológia” c. könyv szerzője m eg
győző példákon bizonyítja, hogy a földtani té 
nyezőket a várostervezéssel foglalkozó legújabb
tankönyvekben és jelentős publikációkban is
alábecsülik. U gyanakkor azonban éppen a föld
ta n szolgál kiindulási alapul a városépítéshez,
m ivel a te rü le t földtani viszonyainak ism erete
nélkül kizárt a racionális tervezés lehetősége. Ez
a körülm ény an n ál lényegesebb, m ivel az idők
folyam án m ind kevésbé alkalm as terü letek et is
bevonnak az építésbe, és a földtani tényezők
szerepének alábecsülése jelentős gazdasági káro
k at okozhat.
R. Legget könyve az alábbi tém akörök sze
rinti csoportosításban tárgyalja az anyagot:
I. A városok növekedése. N éhány rendkívül
szemléletes diagram részint a városok szám ának
növekedését, részint az egyes városok népessé
gének növekedését, valam int a falusi és városi
lakosság arányának változását m u ta tja be.
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II. A földtan és az ősi városok c. fejezetben
több európai város példáján m u tatja be a föld
tani tényezők szerepét. Ezek hatása nem azon
nal jelentkezett, de hosszú idő elteltével jelen
tős problém ákat okozott (pl. Velence süllye
dése).
III.
A városok tervezése és a geológia c. fe
jezet a konkrét tervezés során közvetlenül fi
gyelem be veendő tényezők (ferde rétegezettség,
csúszási hajlam stb.) szerepét tárgyalja, vala
m int az alkalm azandó földtani m ódszereket és
a m érnök-geológiai térképeket.
IV. A városok hidrogeológiája c. fejezet a
felszíni és felszín alatti vizekkel, vízminőséggel,
vízvédelem m el foglalkozik, m indezeket a váro
sok vízellátása szem pontjából tárgyalja. N éhány
nagy város — London, New York — vízellátá
sával kapcsolatos problém ákat is ism erteti.
Az V. fejezet a városi létesítm ények alapozá
sával foglalkozik.
VI. A földalatti építkezések a városokban c.
fejezet elsősorban a közúti, vasúti alagutak épí
tésével kapcsolatos problém ákat tárgyalja, k ü 
lön kiem elve a vízalatti építkezések kérdéseit.
VIÍ. Az építőanyag-term elés és -ellátás tém a
körön belül az egyes építőanyagok (építőkő, ka
vics. hom ok stb.) részletes tárgyalása m ellett a
városok terü leté n található egyéb hasznosítható
nyersanyaglelőhelyek (szénhidrogének, kőszén
stb.) által felv etett kérdéseket is érinti.
VIII. A városokat veszélyeztető földtani je 
lenségek c. fejezet — am ely a könyv leg terje
delm esebb fejezete — a vulkáni tevékenység,
földrengések stb. hatását és azok előzetes figye
lem bevételének kérdéseit tárgyalja.
Az igen értékes és érdekes könyv orosz nyel
ven m egtalálható a M ÄFI könyvtárában.

