
Az Ünnepelt, akit most tisztelettel és szere-
tettel köszöntünk, 1949. augusztus 14.-én Nagy- 
kátán született. Felsőfokú tanulmányait a Pécsi 
Tanárképző Főiskolán, majd a szegedi József 
Attila Tudományegyetemen végezte, ahol bio-
lógia-földrajz szakos tanári diplomát szerzett. 
Pályáját Farmoson, majd Budapesten kezdte ál- 
talános iskolai tanárként. 1978-ban már jelentős  
oktatói tapasztalat birtokában lett a Tan könyv-
kiadó felelős szerkesztője. Ennél a vállalatnál, 
illetve jogutódjánál, a Nemzeti Tankönyvkiadó 
Zrt.-nél dolgozott egészen 2009-es nyugdíjba 
vonulásáig.

Gerhardtné ruGli ilona részt vett az 
1978/79-es tantervi reform munkálataiban és 
több tankönyv, munkafüzet, feladatlap elkészí-
tésében szerzőként is közreműködött. Fő feladata 
azonban mindvégig a természetismeret, valamint 
a földrajz tankönyveinek szerkesztése és fej-
lesztése volt – az általános iskola 4. osztályától 
egészen az egyetemi szintig. Tevékenységének 
ideje – a jelenből visszatekintve – a hazai föld-
rajztanítás egyik virágkora volt, amelyet az okta-
tási segédletek sokszínűvé válása, gyors tartalmi 
és formai bővülése jellemzett. Keze alól óriási 
példányszámú, értékes díjakkal elismert kitűnő 
tankönyvek és tankönyvcsaládok kerültek ki, 
amelyekhez a kiadó helyi tanterveket, tanme-
neteket, feladatlapokat és digitális anyagokat is 
a pedagógusok rendelkezésére bocsátott. Utolsó 
szerkesztői műve, a 2008-ban kiadott „A mi vilá-
gunk” tankönyvcsalád a Magyar Könyvkiadók és 

Könyvterjesztők Egyesülésének „Szép Könyv” 
díját nyerte el.

A közoktatási és egyetemi tankönyveken 
kívül Gerhardtné ruGli ilona szerkesztésé-
ben számos egyéb ismeretterjesztő és tudomá-
nyos mű is napvilágot látott. Három évtized alatt 
több mint száz első kiadású könyvet jegyzett 
szerkesztőként, s ezek összesített példányszáma 
15-20 millióra tehető! Szívvel-lélekkel végzett 
munkáját mindig a szép iránti érzék, az igényes-
ség, a gondosság vezérelte, aminek alapja, hogy 
igazán szerette és szereti a könyveket, s becsüli 
a bennük foglalt értékeket. Szerkesztőként min-
dig az alkotás minőségét tartotta szem előtt, azt 
védte és képviselte a rá jellemző finom tapin-
tattal, olykor nehéz körülmények közepette is. 
E sorok írója az évtizedek során számos kiadói 
munkatárssal dolgozott együtt, de szemében ő 
maradt és marad a mérce: a SZERKESZTŐ, így, 
csupa nagybetűvel.

Gerhardtné ruGli ilonának a honi geo-
gráfia érdekében évtizedeken át kifejtett önzet-
len munkásságát a Magyar Földrajzi Társaság 
1995-ben Pro Geographia oklevéllel ismerte 
el. Személyében társaságunk választmányának  
egyik legrégibb, általános megbecsülésnek ör-
vendő tagját is köszöntjük, aki e tisztségre tag-
ságunktól 1997 óta újból és újból megbízatást 
kapott. Szívből kívánunk Neki jó egészséget és 
még hosszú-hosszú tevékeny, örömteli éveket!

Probáld Ferenc
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Gerhardtné ruGli ilona 70 éves




