
OLVASÁSRA AJÁNLJUK

Folyóiratszemle

Or. Kóródi József: A cellulóz- és papíripar gazdaságföldrajzi problémái
(Földrajzi Közlemények 1959. 7. (73.) fcötet 1. sz. 45—62. o.)

hazánkban.

A szerző cikke első részében a cellu-
lóz- és papíripar felsz'albadulás előt;i fej-
lődésével foglalkozik. Hazánk gyáripará-
ban igen alacsony százalékban volt kép-
viselve a cellulóz- és papírgyártás. Mai
papíriparunk a k'ét világháború között
alakult ki. Egymás után jöttek létre a
papírgyárak; Diósgyőr, Csepel, Fűzfő után
l&36-b»n kezdte meg működését a Szol-
noki Papírgyár is.

A cikkíró foglalkozik ezen gyárak te-
lepítési tényezőivel, megállapítva, hogy a
Szolnoki Papírgyár létesítése az olcsó
munkaerő felhasználhatóságával függött
össze. A nagymérDákű vízszükségletet a
Tisza biztosította. Nyersanyagellátása im-
portból történt, kedvezőek voltak a szál-
lítási viszonyok is.

A továbbiakban cellulóz- és papír-
iparunk mai földrajzi elhelyezkedését és
földrajzi kapcsolatait ismerteti. Papíripa-
runk is túlnyomórészt Budapesten helyez-
kedik el, jól mutatják ezt a közölt tér-
képek és diagrammok. Budapest és Fűz-
fő után a szolnoki papírüzem a legjelen-
tősebb. Fő terméke a csomagolópapír és
az írónyomópapír.

A szerző ezután a cellulóz- és papír-
ipar nyersanyagbázisát vizsgálja meg. A
túlnyomórészt külföldi alapanyagok mel-
lett a Csepeli és a Szolnoki Cellulózgyár
tenm%eit használja a papíripar. A Szol-
noki Cellulózgyár szalmát dolgoz fel. Cel-
lulóztermelésünket teljes egészében hazai
papírgyáraink használják fel.

A tanulmány további részében a
cellulóz- és papíripar telephelyválasztásá-
nak főbb (követelményeit sorolja fel a
szerző. A telephely helyes megválasztása
nemcsak beruházási költségek nagyságá-
ra van jelentős hatással, hanem a terme-
lési költségeket is alapvetően befolyásol-
ha'.;a. A természeti földrajzi tényezőik
(nagy mennyiségű és megfelelő ipari víz
biztosítása, a szennyvízelvezetés kérdései;
az üzem szennyező hatása környezetére,
a szélirány) mellett gazdaságföldrajzi té-
nyezőket is figyelembe kell venni a pa-
píripar teldpítJésénél. Ilyenek a nyers-
anyagbázis, illetve a fogyasztási bázis
közelsége, szállítási távolságok és költsé-
gek; kedvező közúti és vasúti szállítási le-
hetőségek, a vízi' szállítás jelentősége: az
energia kérdése, csatlakozás az országos
energiahálózathoz; munkástoborzási lehe-
tőségek, lakáskérdés; a cellulóz- és papír-
gyárak kombinátba való telepítése.

Ismerteti az új cellulózgyár telephe-
lyének (kiválasztásánál felmerült változa-
tokat, így a Duna-menti és a Tisza menti
telepítés előnyeit és hátrányait.

A tanulmány végén a cellulóz- és pa-
píripar távlati telepítési kérdéseivel fog-
lalkozik a szerző.

Olvasóink alapos és a cellulóz- és pa-
pírilpar telepítésének minden részkérdé-
sére kiterjedő tanulmányt ismerhetnek
meg dr. Kóródi József írásában.

Dr. Dankó Imre: A Nagykunság
(Élet és Tudomány. 1959. 14. évf. 36. sz.)

A szerző cikkében legelőször azt a
tévhitet akarja1 eloszlatni, amely a Nagy-
kunságot földrajzi egységnek tartja. Ez a
terület ugyanis a Tiszántúl szerves része,
kietlen, kcpár vidék volt még nem is
olyan régen. Itt-ott tűnik fef a végtelen

határban egy-egy tanya és néhány fa. A
Nagykunságot nem földrajzi, hanem nép-
rajzi egységnek kell tekinteni. A cikk
írója ezután a táj arculatának kialakulá-
sával foglalkozik, mely a folyamszabá-
lyozásig gazdag növényzetű mocsárvilág
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volt; Beszél a kunok letelepedéséről, a
török hódoltság után létrejött jellegzetes
magyar mezővárosokról.

A régi élet sok emléke kísért még a
Nagykunságban. Ezt kutatta a kiváló tu-
dós, Hermanin Ottó is. Az egykori h-alász-
pálkász élet emlékei most vannak újra
éledőben a rizsültetvényekkel kapcsolat-
toap.

Az egykori kuntelepek kiváltságos
kerületet alkottak. A török hódoltság
alatt igen megfogyatkozott a lakosság.
1702-ben a Habsburgok bérbeadták a
Nagykunságot is a Német Lovagrendnek.
Hogy hogyan viselték kiváltságuk elvesz-
tését a kunok, és hogyan lettek a maguk
urai, vagyis röviden az 1735-ösi redemp-
ciót írja le színesen n szerző.

(Foglalkozik a Nagykunság vagyoni
viszonyainak kialakulásával, az: agrárpro-
letariátus létrejöttével is. A legöntudato-
sablbak ipl. a túrkevei Laskai Mihály ve-
zetésével, szervezeteket hoztak létre, új-
ságot is indítottak.

A szerző ezután Győrffy Istvánnak,
a táj híres kutatójának ..Nagykunsági
krónikla'' c. munkája alapján mutatja be
az egykori életet. A magyar irodalom
nagyjainak, Arany Jánosnak és Móricz
Zsigmondnak is szoros kapcsolata volt a

A továbbiakban azzal a mélyreható
változásai foglalkozik a cikk írója, amely
a Nagykunságban végbement.

Nagy területeken rizstermelés folyik,
növekvő erdők díszlenek az egykori aszá-
lyos, szikes területeken. Mindez azért
vált lehetségessé, mert elsőnek itt ismer-
ték fel >a nagyüzemi mezőgazdaság elő-
nyeit. 1951. március 21-re az ország első
termelőszövetkezeti városa lett Túnkeve.
Cikke végén a nagykun városok neveze-
tességeit ismerteti meg a szerző.

Kár, hogy az értékes cikknek szer-
kezeti hilbái vannak. Többször ismétlés-
be bocsátkozik a szerző, ami szétfolyóvá
teszi mondanivalóját.

Dr. Varga Lajos: Tiszazugi Földrajzi Múzeum.
(Természettudományi Közlöny. 1959. 90. évf. 420—121. o.

A Tiszazug gazdasági és földra;zi vi-
szonyainak hatalmas arányú fejlődése
volt indítéka a múzeum megteremtésé-
nek.

A martfűi Tisza Cipőgyár fejlődése,
a körülötte kinőtt lakótelep és a falu; az
egyre többet termelő téglagyárak, Cser-
keszőlő termálvize, a szőlő- és gyümölcs-
termelés, az árvízmentesítés és belvíz-
szabályozás, új, korszerű települések
(Martfű, Mezőhék, Kungyalu, Cserke-
szőlő, Homok) létrejötte, a tiszazugi
vasút megépülte mind-mind ékes bizonyí-
tékai Tiszazug óriás mértékű fejlődésé-
nek.

Gazdagok Tiszazug régészeti leletei
is. Számos tudományos kutató foglalko-
zott nnár ezzel a területtel.

A párt- és tanáesszervek, valamint a
tudományos intézmények segítsége és biz-
tatása tette lehetővé a Tiszazugi Földraj-
zi Múzeum megteremtését. A továbbiak-
ban az első kiállítás anyagát mutatja be
a cikkíró.

Gazdag térkép-, metszet-, grafikon-
anyag foglalkozik a tiszazugi ármentesí-
téssel, belvízlevezetéssel. A tájak földtani
viszonyait egész sor térkép mutatja be;
megismerhetjük Szolnok megye termálvi-
zeit. Számos térkép, táblázat foglalkozik
a lösszel. A kiállított anyag a térképek,
táblák, grafikonok mellett mindig tartal-
mazza az előforduló földtani fogalmak,
kőzetek, kövületek természetes példá-
nyait is.

Tiszazug őslénytani leletei, az éghaj-
lati és vízrajzi viszonyok, ármentesítési
tériképek, talajíérképek találhatók a gaz-
dag kiállítási anyagban. Példamutató az
a munka és ügyszeretet, melyet dr. Var-
ga Lajos tanár és a tiszaföldvári gimná-
zium diákjai a Tiszazugi Földnajzii Miú-
zeuim megteremtésében felmutattak. A
cikk érdeme, hogy elolvasta után kedve
támad az embernek a leírtak megtekin-
tésére.

Sági Pál.
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