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Varjú Viktor
Pap Norbert (szerk.): A Balatontól az Adriáig
(LOMART Kiadó, Pécs, 2006, 349 p.)

A Pécsi Tudományegyetem Politikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszéke, valamint a Kelet-Mediterrán és 
Balkán Tanulmányok Központja 2005. szeptemberében indította el „A kutatás a leghatékonyabb tanulás – 
Hallgatói kutatások a Dél-dunántúli régió belső problematikájáról és külső kapcsolatrendszeréről elnevezésű 
projektjét”.  A „Balatontól az Adriáig” címet viselő kötet a 16 hónapig tartó, európai uniós finanszírozással 
megvalósuló program zárókiadványa, mely a kutatásban részt vett hallgatók és oktatók munkáit foglalja 
össze.

A széles kutatási spektrum mellett a könyv kiemelendő értéke, hogy az oktatókon és PhD hallgatókon 
kívül graduális képzésben résztvevő diákok munkái is helyet kaptak benne, mely a tudományos pálya minél 
korábbi megkezdésének lehetőségét kínálja. A kötet átfogó jellegét és széles célközönségét nem csak a 
tárgyalt témák, hanem a szerzők sokszínűsége is garantálja (geográfusok mellett közgazdász, történész, 
politológus, szociológus, pszichológus néprajzos hallgatók, kutatók), akik már megszerezték diplomájukat, 
tudományos fokozatukat, vagy a legjobb úton haladnak efelé. A sokszínűség mellett a kötet cikkei öt, jól 
körülhatárolható téma köré csoportosulnak. Dr. Pap Norbert – a projekt irányítója – bevezető tanulmányában 
összefoglalja a kötet által tárgyalt téregység jelentőségét. A történeti és földrajzi áttekintés, a hangsúlyok 
meghatározása jó kiindulópontot ad az olvasónak. 

A könyv első fejezete a vizsgált – Balatontól az Adria partjáig terjedő – térség földrajzi és történeti 
terének bemutatását vállalja fel. A „Modernizáció és kihívásai” címet viselő egység a régió gazdasági 
kérdéseivel, fejlődésével, modernizációjával, illetve ehhez kapcsolódóan a magyar szerepvállalással és 
lehetőségekkel foglalkozik. A négy tanulmányt tartalmazó „(Tér)Képek a fejünkben” elnevezésű következő 
fejezet több szempontból is különlegesnek számít egy alapvetően geográfiai jellegű műben. A szerzők sajátos 
megközelítéssel, az egyén, a társadalom élményein, érzelmein keresztül mutatják be a vizsgált területet. 
A kötet negyedik szakasza a dél-dunántúli, illetve balkáni urbánus térségeket veszi górcső alá, melyben a 
legaktuálisabb településföldrajzi, területfejlesztési problémák, folyamatok kerülnek bemutatásra. A záró 
fejezet a terület legfontosabb népesedési, kisebbségi kérdéseivel foglalkozik. Az elemzések révén kevésbé 
ismert etnikai sajátosságokról is kellő információhoz juthat az olvasó. 

A kötettel kapcsolatban kritikaként fogalmazható meg néhány formai hiba (pl. nem megfelelő 
minőségű térképek, a szöveg közbeni hivatkozások és az irodalomjegyzék nem mindenütt van szinkronban, 
táblázatszerkesztési hiányosságok stb.), mely feltehetően a cikkek elkészítésére szánt igen rövid határidőnek 
tudható be. 

Összefoglalva megállapítható, hogy a szerzők újszerű megközelítéssel dolgoztak fel egy olyan témát, mely 
napjainkban fokozódó érdeklődésre tarthat számot. A témakörök, cikkek kiválasztásában, összeállításában 
jól megjelenik a széles látókörű földrajzi szemlélet, mely fontos vezérelve a pécsi geográfiai műhelynek. 
A kötetről mindenképpen elmondható, hogy hiánypótló jellegű, illetve mérföldkőnek tekinthető a dél-
dunántúli, balkáni, illetve adriai térség kutatása szempontjából.

Ahhoz azonban, hogy a probléma és a térség sajátosságai, valamint a következtetések ne csak „A 
Balatontól az Adriáig” terjedjenek, kiváló lehetőséget biztosítana a kötet (esetleg tovább bővített) angol 
nyelvű megjelentetése is.
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