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kozás megvalósítását annak a nemes 
puritánságú egyéniségnek tulajdonít-
juk, aki manapság oly szokatlan önzet-
lenséggel hordja szívén a M. T. Aka-
démia gondjait s még a fáradozásaiért 
őt megillető köszönetet is elhárítja 
magától. A. B. 

Dr. Kogutowicz Károly : Dunántúl 
és Kisalföld írásban és képben. I. kötet. 
300 1. Szeged, 1930. M. kir. Ferenc Jó-
zsef Tudományegyetem Földrajzi In-
tézete. — Az utóbbi évtizedek igen 
jelentős változást idéztek elő a föld-
rajz-tudományban. A legfontosabb 
valamennyi között az, hogy a földrajz 
nemzeti tudomány lett. Lassan-lassan 
mindenki belátta, hogy népek, orszá-
gok sorsában nemcsak az emberi aka-
ratnak, hanem a föld ősi természeté-
nek is elhatározó szava van. Régebben, 
nem is nagyon régen, a földrajz címén 
szerettek mindenféle furcsa dolgot, ne-
vetséges vagy bámulatba ejtő kuriózu-
mot adni. Földrajzi munkák, útleírá-
sok vagy ehhez hasonlók igyekeztek a 
közönség ebbeli szórakozásának a lehe-
tőség szerint, nem egyszer az igazság 
rovására, eleget tenni. Igy vésődik 
be a nagyközönség gondolatvilágába, 
hogy a földrajz valami exotikum lehet. 
Támogatta ezt a hitet a hivatalos 
szaktudomány eljárása is, amely min-
denáron fölfedezni akart. Nálunk is, 
másutt is a fiatal szaktudósokat oltha-
tatlan vágy emésztette, hogy nagy uta-
zásokat tegyenek, expediciókat vezes-
senek és legalább is néhány hegyvonu-
latot vagy folyót keresztelhessenek 
el. Ezt a kort a tudományos kalan-
dozások hőskorának lehetne nevezni. 
Ezt a kort a világháború zárta le. 

Pedig a földrajz-tudomány igazi ku-
tató területe a hazai föld és nem az 
idegen föld ; a földrajz-tudomány keresi 
azokat az összefüggéseket, amelyek a 
föld és az ember közt a tartós együtt-
élés folyamán szövődnek. A lakóhely 
természete visszatükröződik mindazon 
élő lényen, amely a lakóhelyet állan-

dóan benépesíti. Növény, állat, ember 
bizonyos megszorításokkal csak függ-
vénye a földnek. A jéghegyek világa, 
a forró sivatag, az őserdő más és más 
hatásokat vés belé az élőlények külső 
és belső alkatába. Viszont az élő lé-
nyek, de legfőképen az ember, szintén 
átalakítja környezetét. Rögtön vilá-
gossá lesz a tétel, ha hasonlattal élünk. 
Ha Árpád apánk és vitézei feltámad-
nának és végig sétálnának az általuk 
elfoglalt «hazai» földön, bizonyára rá 
se ismernének. Minden megváltozott 
i t t ! S mégis lehetne-e joggal és elfo-
gadhatóan erősítgetni, hogy ez a föld 
más, mint amelyet Árpád és vitéz népe 
birtokba vett? Bizonnyal nem. Az ég-
hajlat, a hegyek, a vizek, az erdőségek 
lombsátora, a mezők virága ma is 
azonos azzal, amely a beköltöző ma-
gyarságot köszöntötte. Miben áll tehát 
a nagy változás? Minden változás — 
ami történt — az emberi akarat meg-
nyilatkozása. A folyók szabályozva, a 
mocsarak lecsapolva, az ugar feltörve 
az erdő határok közé szorítva, mind 
aszerint, amint az itt lakó ember ér-
deke diktálta. Az egykori természetes 
területből a magyar kultúrterület 
lett. Ezer esztendős magyar munka 
köszöntené tehát Árpádot és népét. 

Ilyen értelemben a földrajz-tudo-
mány nem más, mint a földfelszín és az 
ember egymásra való hatásának, tör-
vényszerű megnyilatkozásainak vizs-
gálata. Tehát a legszorosabb összefüg-
gések megismerése, kibogozása. Ezért 
mondhatjuk, hogy a földrajz a leg-
nemzetibb tudományok közé tartozik. 
Teljesen egyenértékű a magyar nyelv-
vel és a magyar történelemmel. 

Ezt a felfogást vallja a hazai geo-
gráfia is. Ez szüli meg a szebbnél-szebb 
geográfiai munkákat. A mai geográ-
fusnak nem kell idegen világrészekbe 
mennie, hogy kutatásokat végezhes-
sen. Egy falu, egy város, vagy egy 
ország az érdekes problémák százait és 
ezreit kínálja. 

Ez a földrajzi felfogás hozta létre 
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Kogutowicz Károly nagy munkáját is. 
Örömmel vesszük tudomásul és szere-
tettel forgatjuk, mint a magyar földdel 
foglalkozó munkák egy újabb lépéssel 
való előre haladását, gyarapodását. 

A szerző ezt az első kötetet egy 
«nagyobb sorozat beköszöntőjé»-nek 
szánta. Ezt követi majd a Magyar-
medence természetes részeit leíró többi 
kötet. Reméljük, hogy a világháború 
óta föllángolt érdeklődés a többi köte-
tek megjelenését is lehetővé teszi. 

Ez a kötet nagyszerű külső formá-
ban jelent meg, 300 nagy oktáv olda-
lon, gyönyörű szedésben, a képek, tér-
képek igen nagy gazdagságában. A szö-
veget a tárgyhoz illő fejlécek, pompás 
kezdőbetük vezetik be, ötletes és érde-
kes rajzok zárják be s közben a térké-
pek, vázlatok teszik szemléletesebbé 
az előadást. Tudtunkkal először itt 
jelennek meg a légi felvételek is könyv 
illusztrációiként. Az Állami Térképé-
szeti Intézet légi felvételei igen sokban 
növelik a mű külső kiállításának pom-
páját. Ez az első kötet, minden köny-
ves polc egyik legszebb gyöngye s bát-
ran mondhatjuk, hogy magyar könyv-
piacon ilyen bőségesen és szépen diszí-
tett földrajzi könyv még nem jelent 
meg. Minden fejezet után a tájra 
jellemző tájképi, népi és kultúrális 
viszonyokat festő képek sorakoznak. 

Belső tartalom szempontjából ez a 
kötet két főrészre oszlik : az egyik az 
Általános rész, a másik a Tájleírások. 
Az általános rész a Dunántúl és a Kis-
alföld megértéséhez szükséges földfel-
színi elemek egymásutánját adja ; a 
földkéreg, az éghajlat, vízrajz, talaj, 
növénytakaró, a tájak, az ősember, a 
római Pannonia, a magyarság letele-
pedése, a XIV—XVIII. század fejle-
ményei, a jelenkor rajzai egymás után 
következnek. Szükség volt erre az álta-
lános részre azért, hogy az okozati 
összefüggések a tájleírások fejezetében 
érthetőkké váljanak. Szerzőnk bizto-
san kezeli a szertelen nagy anyagot. 
Modern felfogásban, színes leírások-

ban, sokszor drámai mozgalmasságban 
alakulnak ki az olvasó előtt a földfel-
színen működő erők jellemvonásai. 
Mintegy meglessük a természet mű-
helyében folyó sokágú és egymással 
szerves szövődöttségben munkáló té-
nyezőket. A szerző mindig érdekesen 
akar jellemezni. Minthogy a nagykö-
zönség nem ismeri és nem is ismerheti 
a szaktudomány mesterszavait és nem 
is tájékozott a geográfiai tudomány 
útvesztőiben, azért a szerző néha kissé 
messzire kénytelen visszanyúlni és sok-
szor fejtegetései közben olykor a mű-
szavak magyarázatát se mellőzi. Ez a 
nagyközönség számára azonban nem 
tehertétel. Ellenkezően, nagy érdeklő-
déssel vett revelációk. Minthogy a 
szerzőnek a nagyközönség természet-
rajzával is kellett számolnia, azért a 
leírások nem a szaktudós száraz jel-
beszédei, hanem színes képek hosszú 
láncolatai. Igen jellegzetesen illusz-
trálja ezt az állításunkat több fejezet, 
de talán egyik se jobban, mint a talaj-
ról szóló, ahol valósággal iskolás mo-
dorban közli a tudomány megállapí-
tásait. Ellankadás nélkül biztosan ka-
lauzol a földfelszín és az ember egy-
másra vonatkozásaiban. Sokszor meg-
döbbent adataival. Igy pl. a légkör és 
a talaj víztartalmát illető közléseiben. 
Minél exaktabb tudományos közlésre 
volna szükség, annál inkább kiütközik 
a nyelv kifejező voltával való küzde-
lem. Ez itt-ott némi egyenetlensé-
get idéz elő. 

Egyet azonban mégis csak erősen 
hangsúlyozni kell. Ez a könyv nagyon 
alkalmas arra, hogy egy sereg embert 
nyerjen meg a geográfiának. Ez pedig 
nem kis eredmény. Soha egyetlen nép-
nek sem volt nagyobb szüksége rá, 
hogy megértse a geográfia ama meg-
állapítását, hogy a föld szelleme elleni 
emberi intézkedések csak annyit jelen-
tenek, mint derült nyári napokon egy 
csúnya zápor. Kogutowicz szép könyve 
igen sok embert tanít meg erre. 

A második rész a tájleírásokat adja. 
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A hosszú sort a Balaton vezeti be. 
Nagyszerű ötlet volt a Balatont a 
Dunántúl központi tájának tekinteni. 
Mértanilag is a Dunántúl központja, 
meg a Dunántúl kultúrális és gazda-
sági életének is fontos állomása. S népe 
mindig igazi magyar, ami a magyarság 
néprajzi kultúrális megítélésében nem 
kis tényező. Aztán a Balaton ismerte-
téséhez hozzácsatolja a Dunántúl jel-
legzetes tájainak ismertetését ; így kö-
vetkeznek mint egyes tájak gerincei, a 
táblák, a lösz, az agyag, a futóhomok, a 
láp jellemző teiscini alakulatain fel-
épült emberi élet-megnyilvánulások 
geográfiai kiértékelései. Alsó-Zalamel-
lék, a Somogyi Nagyberek, a Mezőföld, 
Sárköz tájait tarka képekben, de min-
dig a geográfiai szempontok és irány-
elvek biztos festésén át vonultatja el 
szemeink előtt és állandóan szemlél-
hetjük az ember és a természet soha 
nem nyugvó küzdelmét és egymásra 
hatását. 

Különös szeretettel és elmélyedéssel, 
megértő szívvel kezeli a Szerző Somo-
gyot, a somogyiak Somogyországát, az 
ősi magyarság egyik fellegvárát, a 
Koppányok viharzó népét és szelid 
dombokban, erdőkben, kies rétekben 
váltakozó magyar ősiségét. Talán on-
nan is van az, hogy aki ezt a népet 
megismeri, szívébe zárja. Szerző is úgy 
írja, hogy fölfedezte Somogyot és 
mindjárt hozzá teszi, hogy megsze-
rette a magyar népet, «azt a becsüle-
tes, dolgos, mindenekfölött egészsége-
sen józan népet, amely magára hagya-
tottságában, példátlan küzdelmek és 
nélkülözések közepette is mindenkor a 
nemzet erejének forrása volt». Jól tu-
dom és mindenki tudja, hogy ez a sze-
retet nem csupán a somogyiakkal való 
érintkezésből fakadt, de mindenesetre 
sokban hozzájárult Somogy is. 

Aki tudja, hogy egy geográfiai egy-
ségről milyen nehéz összefoglaló és hű 
képet festeni, az örömmel állapítja 
meg, hogy ez a könyv nagy nyeresége 
irodalmunknak. A földkéreg geológiai 

megismerése, a felszínt formáló erők 
munkája, a földfelszín élő takarója, a 
növény és állatvilág, az ember meg-
jelenése és munkálkodása és még egy 
sereg összetevő és összejátszó jellem-
vonás egyenkénti és hosszas elmélyedő 
vizsgálata szükséges ahhoz, hogy min-
den jellemvonást megkapjunk. Termé-
szettudósnak, történésznek, etnogra-
fusnak kell összefognia, hogy a táj-
elemeket a maguk tisztaságában 
egyenként megláthassuk. Csak aztán 
jöhet az összefoglalás. 

Szerzőnk ilyen összefoglaló munkára 
vállalkozott. Igen nehéz feladatot kel-
lett megoldania s ha ez a megoldás — 
a tárgy természetéből kifolyólag —itt-
ott hiányokat mutat is, mégis azt kell 
vallanunk, hogy igen hasznos munkát 
végzett. Ilyen könyvünk nincs, noha 
50 esztendő óta várva-várjuk. Ime 
most it t van, okulására, gyönyörűsé-
gére sokaknak. Kívánatos, hogy sokan 
olvassák, forgassák, mert a haza szere-
tete nem a rög, nem a puffogó frázisok 
szeretete, hanem megértése a föld és 
az ember ama szubtilis, hosszú fázisu, 
de kitörölhetetlen látások sorozatának, 
amely ebből a földből, Árpád földjéből, 
magyar földet teremtett. Geszti Lajos. 

Molnár Ákos : Végre egy jó házasság. 
(Pantheon-kiadás.) Furcsa dologból 
kerekedik ez a regény : az asszony 
lakodalomra utazik és az egy-két 
napra magárahagyott urában meg-
pattan e szokatlan szabadságtól va-
lami kerék, egész élete megbolondult 
óraművé válik ; a jó házasság sok 
esztendeje pillanatok alatt eltűnik, 
helyet adva a feltartózhatatlan fék-
telenségnek. A regény keserű címe 
kitűnő jellemzője a műnek, minden 
azért történik, hogy igazolja az év-
tizedeken át jónak tartott házasság 
rossz voltát. Molnár Ákos tükrében 
a házasság a legdicsőbb színpompát 
is leverebesíti, úgy látja, hogy az 
emberiségnek e minden vihart kiálló 
intézménye rabiga csak, melyből nem 
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