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A FÖLD LAKHATÓSÁGA. Fried-
rich Ratzel, az emberföldrajz 

megteremtője (1882) tudománya fő
feladatának ama törvényszerűsé
gek megokolását tekintette, melyek 
szerint az ember eloszlik a földön. 
Ratzel óta számos kisérlet történt, 
főleg annak kikutatása irányában, 
hogy mennyi a föld legmagasabb 
ember-befogadóképessége. 1934-ben 
Penck egy ennek a tárgynak szen
telt, A fizikai antropogeográfia fő-
kérdése cimű dolgozata a kérdés 
vitatását igen felélénkitette az ál
tala bevezetett modern klimatoló
giai szempontok felvetésével. Ez
óta a vizsgálatok kivétel nélkül ab
ból indultak ki, hogy a föld jelenleg 
lakott felületein előbb-utóbb tulné
pesedés következik be. Ez az álla
pot szükségszerüen maga után von
ja az eddig lakatlan területekre 
irányuló vándorlás folyamatát, mely 
végül a föld ember által való meg-
teléséhez vezet. A föld lakosságá
nak lehetséges maximális számán 
kivül természetesen felmerült az 
időpont kérdése is, amikor az em
beriség létszáma eléri a maximu
mot. Ezekben az elgondolásokban 
természetesen nagyon sok utópikus 
és profetikus elem jelentkezett. 

A helyzet napjainkban jelentősen 
változott. Politikai körülmények 
emberek igen nagy számát jelenle
gi lakóhelyük elhagyására készte
tik. A legtöbb ország viszont be
zárja kapuit s ezért uj települési 
helyek után kutatnak. Hol találha
tók azonban ezek a helyek? 

Nemcsak az antropogeográfia, 
hanem azok a módszerek 
is, amelyekkel a föld teherbirását 
megállapitani próbálták, csak a 
nagy általánosságban mozognak. 
Igy az egyes kutatók végkövetkez
tetései is nagyon eltérnek egymás
tól. A föld lakosságának lehető 
maximális létszámbeli becslései az 
5 és a kétszáz milliárd között mo

zognak. Némelyek a jelenlegi me
zőgazdasági hozamot vették átla
gosan alapul, mások a modem 
technikának megfelelő mezőgazda
sági formákat. Némelyik számitá
sába belevett még feltáratlan táp
lálkozási tartalékokat, illetve olyan 
energia forrásokat is, amelyeket 
csak a jövő közelithet meg. 

Még az olyan számitások is, 
amelyek jelenleg adott és nemcsak 
valaha lehetséges támpontokon 
nyugodtak, lényeges eltéréseket, 
mutatnak, miután egyik vagy má
sik élettényezőt egyoldalu hang
sullyal állitották az előtérbe. Ter
mészetesen legtöbb kutató a szén
es ércgazdaság mellett elsősorban 
az élelmezést, vagyis a művelhető 
földet vette számitásba. Ezzel a 
meggondolással Penck a föld maxi
mális lakosainak létszámát 7689 
millióban állapitotta meg s ugy ta
lálta, hogy a mostani Brit világbi
rodalom 600 millió fehér ember 
számára biztosithat megélhetést, 
éspedig: az anyaország 30, Kanada 
és a Délafrikai Unió 60—60, a Do-
miniumok és Ausztrália pedig 450 
milliót. Ebben a számitásban tüs
tént szembeötik, hogy Penck az an
gol anyaországnak a jelenleginél 
alacsonyabb befogadóképességet tu
lajdonit. Penck, ahogy kritikusa, 
A. Fischer kimutatta, csupán a bel
ső körülmények által meghatáro
zott — divatos műszóval élve: az 
ország autarchikus mezőgazdasági 
kapacitását — vette tekintetbe. 
Valójában a legtöbb európai or
szágban a belső körülmények által 
meghatározott életlehetőségek jó
val meghaladottak, a legerősebben 
Svájcban. Ezért tehát joggal vethe
tő fel a külső körülmények által 
meghatározott befogadóképesség, 
amit a lakosság ipari tevékenysé
ge, a fontos ásványi kincsekben 
való fölösleg, vizierők, kedvező 
közlekedési viszonyok s az idegen
forgalmat elősegitő mozzanatok 
tesznek lehetővé. 

A becslés nehézségeit nemcsak 
az élet-tényezők sokfélesége és az 
ezekben meghuzódó szubjektiv ki-



értékelési mozzanatok nehezitik 
meg. A föld egyes területeinek 
elementáris sajátosságai nagyonis 
különböznek egymástól s ezért az 
életfeltételek objektive igen válto
zatosak ahhoz, hogy olyan jellegü 
általános itéleteket állapitsunk 
meg, mint aminőket Ballod, vagy 
Knipps tesznek. Ezek a mezőgaz-
daságilag művelhető felületeket 
egyszerüen összeadták, kiszámitot
ták az átlaghozamot és elosztot
ták az egyes ember azonosnak vett 
élelmiszerszükséglet adagával. Csak 
a klimatikus viszonyok Penck által 
történt bevonásával került a kuta
tásba a tér különbségeit méltányló 
meggondolás, amely annál indokol
tabb, mert Köppen révén a kilma-
tikus tipusok beosztását és elhatá
rolását növényföldrajzi tények is 
megkövetelik. Ilyen tanulságok ré
vén osztotta be a földét Penck 11 
különböző klimáju régióra s ezek
nek a régióknak számitotta ki az
után a lehetséges maximális befo
gadóképességét. Ez a számitás már 
jelentékeny haladás, mert egyszer-
smindenkorra kiküszöbölte az álta
lános becslés érvényét. A hires te
lepülés-specialista Griffith Taylor, 
torontoi egyetemi tanár viszont 
bebizonyitotta, hogy a Köppen-, il
letve Penck-féle 11 régió nem elég
séges az egyes terek befogadóké
pességének valóban differenciált 
megragadásához. Taylor legutolsó 
munkájában (Environment, Race 
and Migration, Toronto), mely 
ugyanolyan módszeres, mint ami
lyen érdekes, kidolgozta a föld va
lamennyi részére alkalmazható lak
hatósági összehasonlitó mértéket. 

Taylor is nagyon jól tudja, hogy 
abszolut biztos értelemben neon ál
lapithatjuk meg a föld befogadóké
pességét. Csupán olyan tájékoztató 
becsléseket érhetünk el, amelyek 
egyes területeken feltétlenül jó 
szolgálatot tesznek. A település-
földrajzi értelemben jellemezhető 
régiók elemzése (74 ilyen régiót 
ismer Taylor) Taylort egy grafikai 
lakhatósági index megszerkesztésé
re késztette, amit ő ekonográfnak 

nevez. Ez az ekonográf a döntő 
lakhatósági feltételek skáláját tün
teti föl. Ilyenek: hőmérséklet, csa
padék, tengerszin fölötti magas-
ság, szénkészletek stb. A legfon
tosabb tényező a hőmérséklet. Ahol 
az évi átlag hőmérséklet minusz 1 
Celsius alatt, vagy pedig 21 Celsiu-
son áll, ott európai számára nincs 
települési lehetőség. Az ideális eko
nográfiai értéksor: évi átlaghőmér
séklet 12.75 Celsius, évi átlagcsa-
padék 127 cm., tengerszin magas
ság és 780 ezer tonna szénkészlet 
négyzetkilométerenként. Ahol ilyen 
feltételek az adottak, ott a föld 
használhatósága a legtöbb oldalú 
és a lakhatóság lehetősége a leg
nagyobb. Minden eltérés a lakható-
sági tényezőkben szükiti az élet-te
ret, ugyanakkor a hőmérséklet két
szer olyan fontos, mint a csapadék
mennyiség, amely utóbbi viszont a 
termékenységet kétszer olyan erősen 
befolyásolja, mint a tengerszin fölötti 
fekvés kedvezősége vagy kedvezöt-
lensége. Az ekonográf konstrukció
ja olyan, hogy megadja bármely 
terület lakhatósági karakterét. Lát
ható, hogy a hőmérséklet, a csapa
dék és a tengerszin feletti fekvés 
kedvező-e a mezőgazdaságnak vagy 
állattenyésztésnek s hogy a szén 
vagy az eső előfordulása, illetve a 
magaslati viszonyok lehetővé te
szik-e ipar keletkezését. A formális 
összehasonlitásokon kivül a Taylor-
féle ekonográf számszerű összeha-
sonlitásokat is ad. A tényezőket u. 
i. ugy osztotta be Taylor, hogy ide
ális esetben 1000 egységet adnak s 
a kedvezőtlen eltérések megfelelően 
levonásba vehetők. Igy pl. az él
csoport Nagybritannia és Északki-
na 770, az Egyesült Államok észak
keleti része 756, az alsó határ pe
dig (Eszaknorvégia és a Tundrák) 
21 ekonográfiai egységet tüntetnek 
föl. A felületi kiterjedés bevonásával 
azután bármely terület ekonográ
fiai adalékai segitségével kiszámit
ható a lakhatóság. 

Különös értékűek a már lakott 
és a település szempontjából még 
fel nem tárt konkrét ekonográfiai 



egybevetések. Taylor az általa pon
tosan átkutatott Kanada és Auszt
rália szembeállitásából mellékel 
ilyen egybevetéseket. Kanada szá
mára a következő megfeleléseket 
találta: Északnorvégia (3 millió la
kos) — dél Brit-Columbia; Német
ország és Lengyelország (92 millió) 
— a Prairi tartományok; dél Finn
ország ( 3 millió) — Clay Bert; 
Csehszlovákia (14 millió) — Dél-
Ontario és Quebec; Svédország déli 
része (6 millió) — Partvidék. En
nek a területnek a legmagasabb 
lakhatósági száma kerek 118 millió. 
A Taylor-féle módszer megengedi 
a gyakorlatilag üres kontinensek 
valószinű betelepülésének kiszámí
tását arra az időpontra, amikor 
ott a mai európai lakhatósági fel
tételek következnek be. Ez a kö
vetkező számokhoz vezetett: Észak
amerika 610, Argentina 115, Délaf-
rika 82, délkelet Ausztrália 62 mil
lió. Igen magasra becsüli Taylor 
Rhodézia lakhatóságát, mely — 
ellenéne a magas hőmérsékletnek és 
erős csapadéknak — a kedvező ma
gaslati fekvés következtében a fe
hér lakosság munkaeréjének a leg
szélesebb kibontakozási lehetőséget 
nyujtja. Rhodézia és Angola lakha
tóságát Taylor 50 millióra becsüli. 
Szerinte a központi Queensland és 
az ausztráliai Darling-medence 
igen nagy területeket nyujt a föld-
mivelés és állattenyésztés számára. 

Mindezekből a becslésekből Tay
lor levonja a gyakorlati következ
tetéseket. Követeli Kanada és Ausz
trália szabaddá tételét a legszéle-
sebb bevándorlás céljaira. (Varga 
Gábor) 

AZ EGYENLITŐ-KÖRNYÉKI 
SPANYOL IRODALOM. Alig 

öt évvel előbb az Egyenlitő-környé-
ki spanyol irodalomnak igen hatá
rozott gyarmati jellege volt. A spa
nyol gazdasági érdekeket fejezte ki 
természetszerűen, mert a spanyol 
iró, aki véletlenül a gyarmaton 
született és nevelkedett, az uralko
dó osztály, a földtulajdonosok osz
tályához tartozott s gondolkodását, 

irói magatartását a gyarmat-gaz
dasági szempontok determinálták. 
Olmedo, Juan Leon Mera, Numa 
Pompilio Llona és társaik a gyar
mati intellektualiamusnak ezt a vo
nalát képviselik s előadásmódjukon 
nemcsak az importált irodalmi is
kola bélyege látszik, de a valóságot 
más, nem gyarmati valóságok sze
rint gyakran meg is hamisitották. 
A politikai vita a spanyol nemzet 
ideológiai megujhodásának sorába 
állitotta ugyan őket, de nem szűn
tek meg a polgári átszövődésü an
gol-francia liberálizmus szóvivői 
lenni és süketek maradtak azokkal 
a társadalmi harcokkal szemben, 
melyek már több mint félszázada 
mozgatják a világ dolgozóit. Ezek
ben az időkben, századunk első ti
zedében alig egy-két könyv jelent 
meg, melyeiket a mai irodalmi reá
lizmus előhirnökeinek lehet tekin
teni. 

A kényeskedő, dekadens, morfi
nista és alacsonyabbrendűségi ér
zéssel teli nemzedék és a mai akti
vista egyenlitői irodalom képvise
lői közötti lassan megjelenik, nem 
minden érték hátrahagyása nélkül, 
egy hid-generáció. Ehhez tartozik 
Fernando Chaves, kinek Ezüst és 
bronz cimű regénye már szakitás 
a gyarmatositó szellem irodalmá
val s művészi eszközökkel nemzeti 
tárgyat dolgoz fel. Ez az irókban, 
kritikusokban, esszéistáikban, tör
ténészekben rendkivül gazdag 
egyenlitői nemzedék azonban nem 
egységes irányzatu, különböző ideo
lógiák egybeolvadásának benyomá
sát kelti. Találunk közöttük liberá
lisokat, ideálistákat sőt realista-
humanistákat is, de kivétel nélkül 
valamennyien uj megfogalmazásban 
adnak képet a dolgokról és jelensé
gekről. Talán intellektuális elfo
gultsággal vádolhatjuk őket mely 
általánositja a társadalmi valóság 
kérdéseit számukra, de mindenkép' 
valami stilust és nagyvonaluságot 
jelentenek az előző nemzedékkel 
szemben. Ez magyarázza nyelvük 
érdésségét is, amely voltaképpen 
reakció a megelőző szónokiasság-


