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? tonna teljesítőképessegű ajkai kohót pedig

félig helyreállították. Ha az utóbbi is telje—

rsen újjáépiil, akkor Magyarország alumi—

nimnternwlese meghal.-una a lőn—160 ezer

illetermázsát. Az így nyert mennyiség lé—

nyegteleniil eltörpül lniuxittermelósiink tel-

jes felhasznált]sának lehetősége mellett, mert

az évi ll) millio illetermz'izsa kibányászott:

bauxit kiolvasztása utám hozzávetőleg

1,4t)0_()tltl metermz'izsí almnil'linnioti lehet

nyerni, amennyiben az erre a célra szük—

seges körülbelül 3 milliárd kWo elektro—

mos áram rendelkezesünkre állami. _Ez

az aluminiummennyiseg lenyegesen felül—

mulja belfoldi sziiksegletiinket. úgyhogy je—

lentős hányadát exlmrtállmtni lehetne, főleg

l)ólkelet-liuropa államaiba, az ottani kell-

Yezőbb piaci lehetősegelwt kihasználva. Ezt

,a nagy jövedelmi leliet'r'íséget pedig most,

midőn hazánk nagy jóvátételi terhek alatt

—';;iii'nye(lezil(, elejteni nem szabad.

Igaz, hogy jelenleg megfelelő mennyiségű

és olesó _ele'ktromosenergiával nem rendel—

"keziink, (le ez az akadály áthidalható, Az

idáig felliaszmilásra nem került líspei föld—

gázzal es nyersolajunk jelentős hányadá—

val elektromos árami'ejleszn'i generátorokat

lehet üzemben tartani. A silány minőségü

liignitet es barnaszenet is ái'amfejlesztesre

;ilasználhatjnk fel. linzzuszt(')gátak létesíté-

Magyarország vasutsűrűsége

Résumé. Panni los soiennes, olost la

woúogrophío ami cmpIoío la slatistimlc sons

.los (MPCUIS (les plus ft.—orion, ot Tico—versa.

(lotto títndo ront on, donner un oxonmlc.

homokon ] nons- monire la Ionmmur (It's

noies j'orwim cnropűmlnos on Irilonulh'os cal-

vulűc' sur 100 [mm. Le tableau 2 nous offro

Jog—műnlos (lmlxnűes (:ulvnhios snr 10.000 ha—

!;itonfxrlmx raw/mm pour l'ly'uropo enf'íol'o

'xonf: (; Lin/[00 Linz. ()! N.?" Inn nur 10.000 ho,—

?)ilnnf-S'. ((*(w f*hiffrvs on/ (f'/(* fonrnin par la,

Nooiríiö (,le Noíiom on, 1928.) Ila Iononvm'

don noies fellows de la ]lonyrio mi (Zo 2.750/0

(lo cello dr Z'Iu'nropo, Iundis mio sa super—

jt'ioío s'on rommrlo sonh'moni (( 1.7t)% (it so

population d 2.."7'%.

(fox (:llij'j'rm prourrnt r/no hi Hong/rio sur-

passo lo inog/mmm uno/min! (lo ruc (low noies—

j'on'(iox_

Iu'n (:.mmínmrf Im fait—x', il (loríont olvir

l/no ni In ('(lI'IP ]. ni In rarir .l no montrcnl

]mx la .sí/nolíon, row/Io )nu'w rlu'vl/ox ne vont—

.1n'onnvni r/n'nn Soul [a(-Iwo". ITJ/e mrlo n'o

nos Io itt!/our [)I'llfií/llt' dans Io (rox SFH/(711071!

onand, ellv montro (war/mmm vom/Hon uno

région es! munío de roiox fonom. lies fm:—

lom's (mi doivent Piro rcprzíisrnlös sur amo

Jnu'cillo oarfo sont los snironis: lo tlensité

dos noies j'orróox, [a pok—iiíon spócialo des

noies vnfro les lom/ittm— (linux habifóx), et

114

és ennek ábrázolási kérdései!)

La densité des noies ferrées en Hongrie et le probléme de la représenter sur Carles.

    

sével a dunántúli kisebb folyók viziener—

giája elektromos energiává alakítható át.

Az így nyert nagymennyiségű elektromos-

áram révén pedig teljes mennyiségben biz-

tosíthatjuk azt az energiaellátást, amely Ma—

;zyarorszz'ig kibányászott bánxitmennyisé—

gének feldolgozását lehetővé teszi.

A nyersanyag tehát megr'an és a szüksé—

ges energia elt'iállításához is megvan a lehe—

töseg. Egyelőre az életképes tőke hiányzik.

amely létreliívja az új áluniiniumkohókát és

az ezek áramszüksógletét fedező elektromos

erőműveket.

     

     

 

   

 

     
      

          

         

         

     

    

     

      

    

         

   

  Az aluminium alkalmrmisa a fémipar min-

den ágában jelentős kilátásokkal kecsegtet.

hite,? a külföldről importált nehéz fémek

(vas, olom, ón, réz, stb_) pótolhatók alu-,

minimuma], helyesebben ötvözeteivel, elektro—

technikai eszközök, villamosvezetékek, ká-

belek, gépalkatrészek, ;:yári- és háztartási be—

rendezési cikkek előállítz'isára alkalmazha-

tók; hajo—, vasútikocsi-, autó— és— repülőgép;

gyártás terén is nag elentőségiik van. %%

Hazánkban a nmzo'mwdasági ipar mellett

a: alnminiumipar lcíjpjloxdéminok van nem/-

    

    

  

       

  

  

              

  

 

   

  

     

  

   

:efgazdaSÚ/g—i azenmontbol jelaniősóge. Vi—

rágzó könnyűfémivarunk sok dolgozónak

nyujthat biztos megélhetési lehetőséget és az

új életerős Magyarorszz'ig gazdasági életének

egyik szilárd talpkövelesz. Ligeti/[nme dr.

   

lc degré de la onllnre matáriolle et spiritu—

ollo. [Jn los wrwúsonlant par ohiffres, nous

. T
rorm-rmzs Io formule Mll'i'dtlte : If) :; _l— L

——l—— II 4- K; on, ,, u'" oignífíe la notion nou-

rollo ami nzontrú Io relation entre la situa—

lion (arisnmfe dm 'roim forró ot Ice (mi

(husit Fire. prenoni. on Pons: Nation, le?

autres [m,-Iowa, ,,'Im —— In, donxité (,le noies

formas allonléo 0, M Sllpmjf'icio, ,,L" : la

donsííű mionloo on nombre dos Iulbiionts.

.,Ii"" nlontrv (V))IHINWf lex roiex fe'-i'l'ées

(trio-Hnum .s-onl i'űporfím on point do 17146

do l'nlilífó pour [cx huf—alifás (*a (lucstion elf

ont/'n ,,Il'" ren! sínnífím' lo doom? de la' civi—

lisu/ion. Lo symbole ,,Iu'" mt roprásentó par

la, mrío 5. Il'ó'rolmiiíon )"(tpporlóo (mac um'tés

admini.srmíirox nics-l jamais Melle au point

do mm do Io [zooo/"aplliv. on [lent faire on

rnlrnl plus- xűr ('a M? (*onformont mm unitás

de M_I/ionx gúny/mphionos. (l'oir lo tableau

51)

Hmm In wife, l'úindo (nmzn'ino les thóom'es

fonnnlüm convornnnl Jo (hasító) (les noies

forrées, (lui se romim'lenf (1, lm Hongrie et,

en minő/'n], an Bossín mu'íor (763 Cai'pathes.

  

   
 

 

  

  

rajzi Adattz'lrálmn készült: tanulmány és

térképek.
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A különböző tndonn'lnyagak közül a föld

"a_iz az, amelyik legsokoldalúbban felhasz-

nálja a statieztikí t, és mondhatni, hogy a

saatisztil': egyik legfontosabb segédttído—

(alanya a töldraiznak; mint. ahogy a statisz—

tiltanak viszont a ttildra'z az egyik legfon—

tosabb segt'wllntlotnz'm)a. .lelen cikknek is az

ia célja, hogy lltllilllltlSSt, miképpen lehet a

;statiSztikm innnkamodszert: az emberföld-

'ajz egyik (iga: a közlekedt'rsföldrajz kere-

tein belül alkalmazni. Szorosabban n'mgba-

tarozx'a, ez a tanulmány a lt't'izlekedest'öld—

rajzon belül a mm?[föld/wie lx'eretebe tarto—

zik. A vasútt'tildrajz a közleketlest'öld'ajz-

ltak az az ág:, amelyik a vasúttal egv'részt

'!lllllt az emberi szíikSt'ygletek kielégítésének

inegkönnyítósere szolgalo eszközzel, más-

részt mint tajalakítt') tényezővel foglalkozik,

ltozzz'ikapesolra azt :! t'akl'tttelepítö tényezőt,

,ami a tini :ulottSítgaílan rejlik. De hogy a

geogrz'itns mindezek tar _alz'tsalloz illett'$l(,*§_r

vizsgálatához ltozzíttoxb:%on eloszt—' a jelen

lielyzetkópet kell l,$1'llllt'lll( ebbez óhajt je-

atlalekot, adni.

 

 

ien tannlnn'tny ie; ej)let

  

A cik—lt§ eleje rövid helyzetkép, majd a spe-

cialisan Magyarorszag-a es az ezt maga--

ban foglaló nagyt:i,ie**'vs:'*j.tte: a líái'pátme4

tlencóre ervenyu elmeleti tételek kerülnek

tz'n'gyalz'tSra.

Vizsgáljuk meg: előSzíir, hoyg/(m, illesz-

tett/il." (mh: ()I'SJtíf/Ill'l/tf fmSúlsűwfixéyilcg az

,,tcu-azw kontinens nyugati knltúrteriile-

it'-be, Európába.

illagyarorszítg vasútsíiríiseg szempontjából

i*ltn'óp:'lban aranylag igen jó helyen an. A

 

számszerű sorrendet, _ a Nemzetek Szövet,-

seg'e ltl28. évi hivatalos adatai alapján szá-

nn'tva _. az 1. es 2. sz. táblákról ol'asbat—

jak le. Bár a legtöbb orszagrol frissebb adat

ir: van, de különböző evekbol; célszerűség

szenn—ontjaból tehat az egyetlen ugyanazon

időből származó adatsort liasznfdjnlt'. Az

egyseget ey'ak a Szovjet-Unió adatai bont—

jak meg: a Nemzetek SZÖVOlSégÓllelí Év-

könyve, ugyanis (*supz'tn az egóSz Szovjet-

l'nió'a közöl adatokat; a Szet ':"tlathast: te-

lnit frissebb adatok alapján kellett, (*,va-

;:ezni.

1. Ullethosszkiloméfer 100 km2:re.

Longueur d'ex'ploifatíon,

  

 

  

  

  

  

  
  

Ország Faj/n' km

1 Belgium — Belgitlue ........................ 32'3

,2. l.nxcmbnrg Luxembourg. 2l'2

3, Saarvidél; Sarre 204

4. Anglia — A' leterre.( . ., 14'4

5. Svájc Suisse .............. . 130

6. Németország Al/emayne 12'4

?. Dánia w Dalmmark ....... 12'7

8._ Hollandia Pam-HUH nm

(% Csehszlovákia 701L70')sl0va(1'tira 0.9

30. Magyarország IIOIIyriP ......... 0-3

tt. k:lroi$za'*v "laude du Yom 8'8

42. ha mm 'Autridlü .............. mi

13. Franciao ig ] [(IIIW' ("9

*14. Olagzorsmt — [trzLíg ('*o

35. lr Szabadállam — [itat libre (fir/(unde ...... 0.2

en km, par 100 km?

    

  

  

  

 

 

 

 

2. _Uzlcthosszkilométer 10.000 lakosra.

[.ongucur dyexploi/afimz par 10.000 lmbitanrs, en Am,

 

  

          

 

Pam km

l . Svédm'sz fg Sumit ............................ 27-i

3. Luxemburg Luxmnt'mz

3. Dánia Haumann/t, ( .

4. lr Szabatla'lam lf/a/ li

5. litmiorS/ag [fin/ante ........

6. i.ettonK %; — Lel/snic

7. Norvc'tria "(

8. Svájc Samu ..

% Belgium lit[gigue

10. Észtország — Lal/mine

ill. Franciaoi'száw , — anw .

12. Ausztria ,, — _A'lUinC/lf' ...... .

13. Magyarország , Hongrie .....

lrlande du ( "ord

lt/lí(cc/ovaguie ( . . . .:

34. Eszak:lrország

135. Csehszlovákia

 

A, Szovjet-Unió nelkiili Itltnopa vasút-

síiríisegi adatai 1028Aban: ltlt) lmi—"—enl;iiit

     

 

  

  

Orsuig —— Pays km

tó. Lcngx'clorszag Palogne .................... 5'0

lt'. i.ettorszag LVI/enie ........................ 4'1

18. Jugoszlávia ' Yougoslavie .................... 4'0

10, pottugálta Porlugal . . . ( 38

20, Remánia Paumanie. 3'?

21. Sxédon ,.-. Suede 3"?

23. Spamomszag — I: 3'2

25. litxátna Lil/mani: ...... 30

24. Bulgaria lm.sm . 2.8

25. lVio _/íE — [ixI/lnnl€( 2,b

? . (tam'go (inth ......... (. 2'0

27. Európai laröltors/(ig Tim/me d ura/70 1'4

23. Finnorszag Fiu/amig .................... . 13

20. Norvégia Norvegtz . ,. ... * 1'2

30. Szoviet-'lfnio , N, A). S 5"................... 1'1

Otszág — Pays km

le. Xénwtorszag —/chm(igm' ...................... 9'2

lT, ,Xnglia Angie/erre 8'6

lO. .ltigoszltivia Yougoslavie ( .( 7'5

lg. Spanyolomzag [fx/mgmf 72

20. lattam l,:íhuanie ....... (TS

' ZL l.cn,1x'clorfzyag [,a/ognv. . . . . ( . 6'4

22. Rann'inla Nomnnn'c ..................... (1'2

23. Pottagil'ta Perlin)! ...................... 57

34, Olaszország [t)/lc . .( 5'3

25. Saarxldé( Sam' 52

20. Halgn'ia liaigarie. 5'0

27, Hollandia láng.—llis 4'7

ZH. Szoviet:l.fnto U, 13. 5 42

29, (iörögors g ,, (Jréce . 41

30. Enrópai:Törökország — Turguie tflíurope. .. ....... 32

It; km, 10000 lakostmkínt' pedig 8.7 kin 'asút—

vonal (üzleti hossz), *
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:—

Magyarorsza* g v::sutainak hossza

Európíein::k 2.7:')%-::,

Magyaiotszág területe

II:):opáónak

lliagyaroi-szá;r lakossága

I:):n'ópftenak

szinten :: Szov_iet-I,,':)i:')

tásával.

A fenti szántok :nár

táliák, hogy ill:,:gyaror"ig helyzete Euró-

bában ':lsntak szempontjabol átlagon felüli.

Mammon/ira nezve sokkal fontosabb

azonban :: 'aststnuxefrnel :: vasúttal elhi-

tottsu'g kúrát—se. Kerltlés tehát, mikor van

egy terület :asntakkaljol ellátva? Erre az

a válasz, hogy akko). ha az illető területen

:: f::s:':tl::':'loz::t :: lakosság igenyelnek meg--

felelő sűrűségű és elllelyezketlesíi.

Az elhitettnág :nerve :: kovetkező tenye—

zőktől függ: vastitsüriiseg. vasutak elbe—

lyezketlese :: települések közt, valamint, ::

Szellemi es anyagi kultúra. Ha ezt szántok-

ban akarjuk kifejezni, a következő keple-

tet állíthatjuk fel:

E———:LJF:H—K

ahol 13 az ellátottság, fl' :: területre szálni—

t'ott ra :itsiiríiseg. l: a lakosságra számitott

vasútsiiriisóg, Il :: v::s:':t,vonalak helyes vagy

kevésbbé helyes elosztása :: t:':jeg_vsegen (te—

rületen), és K a kultúra foka Termeszete—

sen minél nagyobb :: knltúrt'ok, annál na-

gyobb szükség van az illető területen vas-

utakra. A vasutak elhelyezkedésének kór-

:lóse nagyon fontos. Képzeljünk el két azo-

nos alakú, nagygágú es lakosságú területet,

amelyet, hasonló helyen azonos hosszúságú

vasútvonal SZO] át. A vasútsürüsegi kepet

vizsgálva tehát :):intlkét, területnél teljesen

azonos számokat kapunk. Azonban az egyik

terület, lakossága ket—három nagyobb tele—

piilósben :: 'asút mellett lakik, míg :: iná—

sikó több kicsiben attol távolabb. Tehát,

míg: az egyik te:-illet jol el van, látva vas—

1.78%—::

2.37%-::

adatainak leszámí—

maguk is dokumen-

  

::takkal, addig a második, __ a települések

helyzete szerint __ kevesbbe jol, vagy na—

gyon rosszul.

liliiltlrajzilag nem kapnánk ht": kepet. ha az

ellátottságot közigazgatási

:))itanánk. Leghelyesebb az országot több

kisebb fújom/Mme osztani. aszerint az elv

vast':tft'iltlrajzhoz különleges

tájtórkóp kell, melyet mindenhol a helyi

adottságok szerint kell megszerkeszteni.

így például a Dunántúlon :) fizikai fiild'

rajzi, az Alföldön :) települestiiltlrajzi, míg:

:: többi hegyvidéken :: községek nagysága,

szerinti tájbeosztás felel _meg :: legjobban,

szerint, hogy ::

egységekre szá—*

 

természetesen mindenhol módosítva igen nes—__ §

bezen kil'ejezhett'l helyi adottságokkal. Túl."

kiss títjegysegeket nem célszerű alkalmazni,:

lllllT'Pl így olyan tark:, elaprózott, képet kap-

nánk, anwlyikrtil SPlllillll, se lehetne leolv sni

 

Az itt közölt, felosztásban :) táieg,yséwek

Statisztika-i adatainak osszeve nagy,:r'iábólr

ki:túl:: az orsz:tg :nai te::iletét és lakosságát

bá: pontos t::1:::e"l:::btto/osok esetén enné'

többet, kellene kiadnia. Itt ez nem volna;—

belyes megoldás, tehát, az egymást; takaró——

 

()rintkezt'íteríileteket' elméletben ketté kellett

osztani. A vasútvonalak hosszának közlése

nem célszerű, mivel nemcsak Á valóban ::

Mijegyseigen futo vonalak számítanak, ha—

nem bizonyos mértékben a közelükben futó—v

és rájuk hatással levo' többi vonal is. így

például :: Cserehát területén nincs vasút-

vonal, ele :: 1)erenwitlékóbez közel f::t'nak xy *

hernád— (:5 bodvat'jiilgyi vasutak, melyek a

táj eleteben szerepet visznek; vasátsíirü—

sége tehát nem nulla, hanem megfelelő szám—?

értéke van. A, részletes adatokat. a 3. sm.

tábla, közli.

A. területre számított. 8. sz. vasútsürti-

ségi térkél'wt nagyjából úgy képzeljük, mint

egy domborzati terkep negativját. És tény——

leg ilyen is lenne ha egtyforma terepviszo-

nyok mellett, t!g_'ytt):::::: emberfoldrajzi és—

politika: erőhatásol: működnének. Ez azon—

ban a gyakorlatban teljesen lehetetlen, mert

már a legkisebb ert'iliatástúltengés is észre——

vehető változ—ist hoz létre Ahol ('Illhel'föltl-

rajzi erőha : .: ::iíil:í')tlil:, ott,, eleve kell poli-

llktlF(ll't'lhillt'tslllll: is kelettkeznie, legyen az

bármilyen kismerví': is.

  

  

A Ill/roxsúm'a számitott, 1. sz. lél'kőpllÖF—V

hasonló :: helyzet, itt, essak azt, kell ki—

emelni, hog; az e:nberfiiltlrajzi tényezők ki;

ziil igen erősen kiugrik a népsűrűség: (l. a:

2. sz. térképet). Az így nyert két; térkép

mint, helyzetkt'u') erdekes, azonban a róluk

leolvaSott tannlsá-Wokkal vig'ázni kell mert ,

rsak akko: reálisak, ha a ket. telken es mé", , :!

egy *aaúthálozati te:]:ól) összehasonlítása ,,

alapján állapított ak nie:r azokat , de még: it');

is tigvelenibe kell venni (: S:(llemí (a anyagi"

AHN/lm In:/timi! :: f(íiill. tüzeket, mmd ma:/(i—

')(IJI, foglalja :: lentebbi képlet. alapján szer-

kesztett; (§. z. ellátottaági te:-ken: Mit: a S:":-

riisea'i térképek, nioilazeriiknek ::iegfeleloen,_

:: lit—;:yVítlókeket, mint vagntakat, l:i:':nyol:')—

területeket, tüntetik fel, addig ezen a fenti

módszer alapján szerkesztett térképen ezek,.

:: 'alóságnak )):egrl'eleloen, :nint nagyfoktianr

 

  

 

ellátott, területek szerepelnek: ._a-

A lmi/limit ábrázoló 4. sz. térképet: nem:

lehetett pontos számszerű adatok alapján::
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1. wsmsűnűsíü TÁJEGYSÉGENKINT A mossmm ÁTSZÁMITVA

DENSITÉ DES VOIES FERRÉES PAR umrés oz RÉGIONS,

CALCULÉE A LA POPULATION

   

   

  

2. NEPSűRűSÉü

DENSITÉ DE LA POPULATION

3; VASIITSÚRÚSÉG TÁJEGYSÉBENKINT A TERÚLETRE SZÁMITVA

DENSITÉ DES VUIES FERRÉES PAR UNITES DE RÉGIONS.

CALCULEE A [A SUPERFICíE

  

Vade de raiis et inhabítée

E.— %

í————j Vasutüres és lakatlan

km vasuíhossz

10.000 lakom

km de longueur

ferrovíaire sur

10 000 habitants

m —80

% tao—mo le'iek 1 km,-re
, !

100400 habxtants pan km

zon—

    

 

Vasulüres

É Vide de raiís

—9

km. vasuthossz

9 —*7 wo knf-re

12—14 km.:ie !ongueur

iermviaire sur

% 1445 wo kn?

m 50—65

   

';

 
 

M, 31.31. 1946 R.H.de 81.1946
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3. Vasutsűrt'iség és ellátottság fáiegységenkint.

Densíte ferrovíaire cf approvisionnement en voies ferrées, par unífés de régions.

/

 
 

  

  

 

 

   

 

   
  

   

  

  

   

 

      

   

   
       

     

     

   

      

   

  
   

  

     

         

_

Densitv fermviaire (Longueur

d'ezploitation, en 'la")

calculée sur VÉN"?

Terület Lakosság —— , ___, el'afeftsag

' * ': . ' 100 km2 10.000 merve

[a,tgyseg SMPPTfície (usr) 01erüle1rcd lakosra Mesure de

L'nités de re? [0115 7 I " king "? 10.000 - .

'I km2 Po ulatwn superficie habitants Papvromswn— ,

( alte) nemem en

, ,. , voies ferrées
smmnott vasut—*u seg

(üzleti hsssz, km.)

x a

1. X kisalf'óld hansa'gx részet .. 2000 250 91? ! 9'7

2. leokalsa, Swmbdtheh vnd' 2500 350 l4'w' 1017"

3. Hakomalia ........ ,. . 2950 260 [2'7 14'4

4. Nekem:Xúr 4050 280 10'5 15?

5. ZMJÁMMLÖV ..... 1150 150 1443 1015

, (v. Zalavudé-4 3450 430 59 47

7. Balatonvidck 440 100 (;2'2 37'3

8, 900 1 00 2(1' 8 18' ('

9. 800 .40 ; r 9 lm .

550 40 H'!) [6-0

800 1 700 5?- x 3'8

3450 260 N*) 14'9

3000 150 ] 1'5 23'()

1950 120 8'4 137

Barcs vidé'm . 1100 110 — 14'4 ' 14'3

lxapogxm domhw nk . 1700 100 13'3 3315

01 mámság ........... 1200 110 13] HI?

Hcgvha't . A . 4 1200 70 (r') 157

NIecsg-k:kannák 1300 100 164 227)

XMHámxhéí 1000 120 D*) 207)

SárL 1700 90 (f? 117

. Bőr 190 !

23. L,Mrhahidél; 2050 200 II'V 13'3

24. szkun vízvid . . , . 1650 70 I)" 153;

25. DunazTis/ak' 1 lmmokh 5650 280 N*? IIT/)

20. Varus. torkolafviddu 5100 330 M'! [(H)

27. Hálonnáms vxdé1m2200 100 IO"! II'T

28, ' domhxidg 1350 120 [??/1 [(H)

29. .la'w ir .......... . . 2300 140 (111 1j'4

30. Délalfotdi síinihm; _ own/it. 4 . . 4350 400 ll'ö' [')'5

31. hm '*1011mla1x xdéL 2450 130 621 01?

32. Körcsköx, .......... 2350 200 [N'/; D')

33. Nag)Lunsag ................ 2750 170 417 [if

34, Tisnhü .................... 5150 210 O'? [O']

§ 35. Hcv 700 40 104 181? l

30. Níándhná 750 50, 7—1 1()'/)

37. Matra-heg 330 1

38. ' ' 490 40 H 1 [(m

39. ' 1200 (0 n" m)

40. mi M-vmwdék . l')00 1340 [BW [2 2

41. M 101)th (!,,gxr xidc'kc 550 50 ll'cs' l?!)

42, Bükk:11Á)_XN€L' ,. 220 5

43, Híikimlia (Vr/Lou .1 Hddw) 800 50 (114 IH 1)

44. Hnmidxyöhix ................ 550 40 IGN ** JT ,

454 1'1i7'ér1'1dé ( .................. 950 140 II)" ) 12'/

40. Ilcgyalm ........ 600 50 [614 IU *

47. Bodrogkö 000 45 15") .'?x* i

48. Hox'hlm'xív cx Demi! *.nd'éiw 1800 (10 ("G DJW

40. 'n xidíth ,,,,,,,,,,,, 1251) 210 111) 7 4

50. cg (Samu,—mim NSU 350 [3-3 IN!)

51. *' ' 1150 100 H'] , MH

52. _ 11400 150 —, (. m.)

53. onhu 1050 100 N' * [3.5

Vw mm smmimn xm mlm—1

Sur/luc d'eau nun, mmmée, , .. 900 —

n:(égszm'kmztoni, mert ez :17, Mszeluvűk mi )mnmszm Ivo) 'nshut'ú képvi, de az össze-

mgy xxz'nnn ós küli'mbí'm'í (w!ókvlhotösóge hmnnííh'mm ilyen l'ormz'ljz'mun znknll'nnsubb,

mint! m—m :ulnn volna vg'ySógvs ós toljusen mim vgy l'ószlelos, pontos népsűrűségi tér—

vH'ngmHmh'x képvi. így 101011 uz z'xhalz'mos köp A —1, ós (i. sz. it'-rkópelx', skálája, .— a

löhlrnjzi. HÓM'njzi ús sxnciológini ismórvek- ,,,,33101[ehh 1011," értékelése szempumjz'thól _

huz la,—11011 Münnunmi, és ennek alapján —— nzmms az 1. ('s 3. sz. lól'képekéveL Az 5. SZ.

newvzhmjiik (um—thx; ezt :17, eljz'nrz'lst hecsh—És— lön-kúp . [dugva-cool. hell/ér, áh'xzolja, :; köz-;

nok _, mvgszm-kvszwni :. §térképet. A sz. wmittwinetbe 111, a, 8. sz. táblára utaló

vu'pxiírl'íny/i ión-kúp mak igen vázlatos; nem számokkal, I'mnnszm :; tájvgységek *szerint
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4. KULTÚRA

CUUURE.

KESZULT AZ ANYAG! KULTURFDK ALAPJÁN A SZELLEMI KULTURA FIGYELEMBEVÉTELEKEL

CARTE COMPOSEE SUIR LA BASE DU DEGRÉ

DE LA CULTURE MATERIELLE, COMPTE IENU

DE LA CIVIUSAHON SPIRHUELLE

  

   

  

  

  fix
,

r : . u

Sotétebb fott magasabb átlagkuiturdt Jefent

Les couteurs tonce'es mmauent

une culture moyenne supe'rieure

. : Áttagon erösen túlemetkedö kultúráiu góc

Centre á cw—lisataon dépassant

íortement la moyenne

5. TÁJEGYSÉGEK

mes DE RÉGIONS

A tájegységek megnevezését a 3.514 tábla tadalmazza

s. mmm ELLÁTUTTSÁG TAJEGYSÉGENKINT

APPROWSIDNNEMEM EN VOtES FERREES PAÉ UNITÉS DE RÉG§0NS

   Sötétebb folt jobb eltátot'tságot mutat *

Les couleurs foncées indiauent

les régions míeux muníes 
MS! S], 3945

. R,H.de St.!946

Pour la désignation des unite's de regions, voir tableau 3.
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,,w

készültek az 1. es 3. szji'erln'inek, nn'g (( 2.

(( 4; számúak :( problema ((((isnemíisege

miall, nem teljesen eszerint :( beoszlas Sze-

rint 'aizollzzlllik meg. (X Ai. sz. (érkel), (ni—

vel az elozoek ()ss/eíeveselwl készül: (a_ibe-

oszlasnnk kis,—((? (((()(losílolt tonnája! ('(hrz'i—

zoljax /

Érdekes (negligyelni hogy (( határos (( j,-

egységek közül: csak ott van erős vasúti el

látni!(' g—vallozús, ahol eles fizikai földrajzi

haiúi'wuial is húzható, illetőleg a két (új-

egyseg nagyréSze erősen elütő jellegü. F'ek

az elteresek legen'isehhek (( (((agas hegyvide-

kelme], 'alaminl, :( nagy (((-terü (olyőwöb

gyeknel. Ha a hegyvidék val:((n(,—lyes telepü—

lésre alkalmas, úgy ott rosszabb (gyengebb)

az ellalot'tsúg (nel-ve, mig a völgyan igen

erős, mert a hegyvidék szükségleteinek le,—

b()('(yolí(('(s:'((': hivatott vonalakat is a

völgybe ('lpitik' (uis,r ahol a hegyvidék (ele,—

piiléSi-e alkalmatlan, ott :( völgyeknek alta—

láhan igen rossz az ellámttsága Ugyanis

ilyen helyeken a völgyek rendszerint Szűkek,

a települések bennük emiatt elzárják az

egész völgymlpat, (is így nem alkalmasak

az épített (illeniással bíró közlekedési vonal

melletelepiilé;ihez; megpedig nemcsak a (e,—

(((((íiles völgyelzín-(isa (niail hanem azért, is,

mert egy feltételezett :(ll()(n(,(shelynek nem

lenne megfelelő (("(volságon belül kiel('-,(.:('I('i

(illetőleg kifizeh'hh'i) ell:'(t(')te('iilete. Ezér:

nehéz a helyzet vasfitellatas sze(((p()((ti('(h(')l

(( mag((sabb es e(.;yéb volgytelepiilesii l(e(gy-

vidékeken. (

A t:'(i?(gyse(genke((ti ((Il.'(t()lts:'(_(v((')l keszitett

számítás ellen alapvetö hibanl felhozhat—

nák azt, hogy lakatlan reszeken is van ter.-

mőteriilet (termel('iteríilet), ami szinten

vasú(szükségleteit jelent. Ez azonban már

(csak azért sem all, mivel az ilyen helyeken

mindig csak időszaki termelés folyik, :( ie—

riilet rendszerint (a Magyarorszzighoz ha-

SUíllÓ klimaterületeken) allando (((űvelesre

 

a'kahnallan felni! (elepíileére is. Már (yei

(Ily; : (endesíizemíi v:múlnak Allando kezelo--

szemelyzetw van sziiksege, (((elyel, lakol: he-

lyekh'il távolabbra kitelepíteni nem lehet,)

(_(im'lsorlmn (mert, (nem az ember (ársaslényw

((;(től eltekintve is, hogyan lenne elelln'epes-

olyan helyeken rendesiim—(míi "(süt, ahok

((((—g az ., genytelen" ((((lei ('(sntak sem (ize-

(,('i(lnek ki? .

Ez azonban nem jelenti még azt,, l(()g_

ezek : fixnmokkal kellőleg alá nem tamasztí

ható tenyeka vasaúttal ellátottság—i térképek:

erteke: ((siil(ken(e((('ek. A ros-s'. helyi,-e (ele-

m'tetl, 'asúh'onal is (zok koze az okok közé—

(a(-(ozik, melyek, mint okozatot, rossz el—r

lx'notlsagot vonjak (((agnk után,

A ($. sz. ellátottsági ((((-(mp igen tarka, l.'(E-—

pet ((mint; es e:"i11()l_a azt' (( (enyi, amit (i'/(;,

európai államok l., és 24 sz. vasúfsiir—íiségi ;

tziblázatailn'ol olvashatunk le: azt, hogy Ma-

gyarorszag (asútsűrüség szempontjából át-

lagon felül ((((. Miutan ('óSzleieire bontva

vizsgáltuk :( kepet, (((()(losíiani kell :( felál—

líton, (etelt, ligalabl) is :( (eljes érvényű?

használatban, (nem, nagy ('(li:(lz'(noss:'(gl)(((w

(o'úhh'a is in (((-(1111 :( helyet. Nincs Euró-

()(mak még: (((gy (erhlete, ahol azonos fejlő-

(Iési viszonyok mellett ilyen (:n'ka kép keletv

kezett volna. ()k:(i( ennek egyelőre hiába:

keressük. A'Iafgya(orszagon :( legtöbb vasút-

nak külön ((h-(énete van, ezt kellene az ok-

nyomozó (örn'melemnek felkutatni; ennek a(

kutatásnak ere(h((('(((yeib(")l azután már köny—

nyen össze lehetne állítani a fentebbi kór-(lés

oksorozauiii.

M:((gy(,,((*o('szagon :( vasutak kérdése azon-

ban (nosiohwgyeunek: (( német Szakiroda-

l(:n'( káros h((:St'isára ((((—ly :( vasútpolilika

fiiggel('—,k("-v('( siillyeszu—(te :( vasúikérdős tn-

(lomanyos ('esm'i ((((lonn'myosan jófm'mam

senki sem foglalkozott ezzel a problemaval

Vagú es A mirás.

 

             


