
Száznegyven éve 
született 
dr. Cholnoky Jenő 

Dr. Cholnoky Jenő földrajztudós, a magyar 
föld, de bátran mondhatjuk, hogy az egész földke-
rekség kiváló ismerője, hatalmas életmüvet alko-
tott. Mintegy fél évszázadot átfogó tudományos 
tevékenysége ötven kötetnyi könyvet, s hétszáz 
tudományos és ismeretterjesztő cikket eredmé-
nyezett. 

A Földgömb című folyóirat 1940. decemberi 
számában megjelent, s mellékelten is látható 
fényképen egy kizárólag saját műveit tartalmazó 
könyvespolcnak támaszkodik. Az alsó sorban cik-
keinek gyűjteménye sorakozik, felettük a középső 
polcon önálló kötetei simulnak egymáshoz, majd 
legfelül azok a gyűjteményes művek láthatóak, 
amelyeknek elkészítésében társszerzőként közre-
működött. Mondhatnánk, hogy úgy minőségileg, 
mint mennyiségileg lenyűgöző életmű, pedig ek-
kor még korántsem volt mindez befejezett, hiszen 
alkotó életének nyolc évtizedéből tíz év ekkor még hátravolt... 

Ám nem csupán írt: tanított is! A kolozsvári és budapesti egyetemeken három és fél évtizeden át ok-
tatta szeretett tudományágát. Tudományos útjai során bejárta csaknem az egész világot. A Magyar Tu-
dományos Akadémiának 1920-tól levelező, 1949-től tanácskozó tagja, amelyet azután, mint oly sokak-
tól, tőle is elvettek, s csak évtizedekkel halála után. 1989-ben állítottak helyre. A Magyar Földrajzi Tár-
saságnak 1898-1905 között titkára, majd 1914-ig főtitkára, ettől kezdődően 1944-ig elnöke volt. Vala-

(N. S. T. felvétele) 

20 



mennyi társadalmi tisztségét reménytelen vállal-
kozás lenne felsorolni, így mindössze három 
megemlítésére szorítkozunk: elnöke volt a Ma-
gyar Barlangkutató Társulatnak, a Magyar Tu-
rista Egyesületnek és a Magyar Turista Szövet-
ségnek is. Aligha kell bizonyítani, hogv dr. 
Cholnoky Jenő a honismeret legnagyobbjai kö-
zé tartozik. 

Kettős évfordulója kapcsán - született 
Veszprémben. 1870. július 23-án. elhunyt Buda-
pesten. 1950. július 5-én - most rá emlékezünk. 

A csolnokossi Cholnoky-család őseit egé-
szen Zsigmond királyig vezeti vissza. Érdekes-
ség. hogy rokonságban álltak egykor a Hunyadi-
akkal. Jenő nagvapja, Ferenc Pestről költözött 

Veszprém. Kossuth utca 7. ÍZ. ház. Veszprémbe, s ott gyakorolta orvosi hivatását. 
Cholnoky Jenő az emeletes házban született. Feleségével, gróf Reviczky Karolinával négy 

gyermeket neveltek fel. közülük a legidősebb. 
László volt Cholnoky Jenő édesapja, aki az ügyvédi pályát választotta. Szükség is volt a jól jövedelme-
ző foglalkozásra, hiszen feleségével, zombathfalvi Zombath Krisztinával nyolc gyermekük neveléséről 
kellett gondoskodniuk. A hét fiú és egy leány közül hárman, így a legidősebb Viktor (1868-1912). a 
másodszülött Jenő és a hatodiknak született László (1879-1929) tettek szert országos ismertségre. 
Cholnoky Viktor és László a szépirodalommal jegyezték el magukat. Ám örökölve atyjuk italozó ter-
mészetét, bizonyos alkati labilitással megverten nem éltek hosszú életet, sőt László önkezével v etett vé-
get annak. 

Jenő azonban - fivéreivel ellentétben - két lábon állt a valóság talaján, kevesebb költői, s még keve-
sebb fellengzősséggel ..megáldva", a megérthető és megismerhető világ rejtélyei után nyomozott. Alig-
ha tévedünk, ha úgy fogalmazunk, hogy minden Cholnoky közül a legsokoldalúbb és legmaradandóbb 
életmüvet Cholnoky Jenő hozta létre. 

Iskolai tanulmányait szülővárosában. Veszprémben kezdte el, a gimnáziumot ott és Pápán végezte. 
A földrajz iránti érdeklődése hamar megmutatkozott. Alig tizenkét éves, amikor első „könyvét" Elő-
számláló földrajz címen egy iskolai füzet lapjain megírja. Középiskolásként további „müvei" készül-
nek el, pl. a kétkötetes, 105 saját rajzáv al illusztrált képzeletbeli útleírása is Fiúmétól a Rajnáig címmel. 

Mint a legjobb érettségi eredményt elért diák Lánczv-féle ösztöndíjban részesült, s ennek köszönhe-
tően tette meg első külföldi útját, amely az Alpokba vezetett. Noha a tudományegyetemen földrajzot 
szeretett volna tanulni, apja a műegyetemre íratta be. „Csak jót akarok neked fiam" - indokolta döntését 
az életet jól ismerő ügyvéd-„a tanárok, tudósok mind szegények." Így aztán 1892-ben. 22 évesen meg 
is szerzi mérnöki diplomáját. Ám egyetemi évei alatt is minden szabad idejében földrajzzal foglalkozik. 
Meg utazik is. az egyik nyári szünidőben például gyalog bejárja Erdélyt. 

1892-ben a műegyetem Vízépítési Tanszékének tanársegéde lett. Majd megismerkedett dr.Lóczy La-
jossá, s egyik közös. Szentendrére vezető útjuk során az akkor már világhírű tudóstól megtudta, hogy 
hozzákezdtek a Balaton tudományos feltárásához. 

Lóczv 1894-ben meghív ta maga mellé a tudományegyetem földrajz tanszékére asszisztensnek, s et-
től kezdve élete teljesen eggyé forrt hőn szeretett tudományával, a geográfiával. Mindenekelőtt bekap-
csolódott a hatalmas méretű balatoni vállalkozásba. Majd mestere ajánlására ösztöndíjat kapott, s ennek 
révén Kínába mehetett tanulmányútra. Másfél évi távollét után sorra jelentette meg tudományos ered-
ményeit tartalmazó műveit. Földrajzi kérdéseken túl a kínai építészet, hídépítés, közlekedés, erdőgaz-
dálkodás stb. is vizsgálódásának tárgyai közé kerültek. Kínai utazásának tapasztalatait összefoglaló 
műve ..A sárkányok országából" címmel 1902-ben jelent meg. 

Hazatérve a Távol-Keletről családot alapított. Feleségül vette Barrois Petronellát, s házasságukból 
három gyermek született. Béla, a későbbi neves botanikus. Tibor, aki Kossuth-díjas műegyetemi tanár 
lett. s Ilona. 

Gyorsan haladt előre a szakmai ranglétrán is. hiszen már 1898-ban adjunktus, s 1902-ben elnyeri az 
egyetemi magántanári címet. Közben filozófiai doktorátust is szerzett. 
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Sírja Budapesten, a Kerepesi úti temetőben Emléktáblája Budapesten, a Gyulai Pál u. 1. szám 
(Dr. Polgárdy Géza felvétele) kapuja mellett a falon (Dr. Polgárdy Géza felvétele) 

Még csak harmincöt éves, amikor 1905-ben a kolozsvári Ferenc József Tudomány egyetem meghív-
ja Földrajzi Tanszékének vezetésére. Az ott töltött másfél évtized alatt magas szintre emelte az egyete-
mi földrajzoktatást. Közben tanulmányozta és leírta Erdély természeti világát, s a gyűjtött anyagot ké-
sőbb Erdélyi képek címen jelentette meg. 

Az 1909-ben napvilágot látott A földrajz fogalma című munkájában tudományága megújításáért 
küzdött. 191 l-ben a Spitzbergákon járt. s magyarázatot talált a tundra-jelenségre. Majd a következő év-
ben gróf Teleki Pállal az Egyesült Államokba utazott tanulmányútra, melyről Utazásom Amerikában 
Teleki Pál gróffal című könyvében számolt be. (Telekivel rendkívül jól megértették egymást. Az anek-
dota szerint e távoli földrészen a szállodák folyosóira kitett cipőket nem szokás a személyzet által pu-
colni, ezért aztán Teleki cipőit Cholnoky tisztogatta és viszont...) Ennek az útnak a tapasztalatai szol-
gáltak alapjául az 1917-ben megjelent Amerika című könyvének is. 

Ez az év családi életében drámai fordulatot jelentett, mivel hosszú betegség után elhunyt felesége, s 
Cholnoky Jenő magára maradt ekkor még kiskorú gyermekeivel. Hogy nevelésüket biztosítani tudja, 
ismét megnősült, feleségül véve egyik volt tanítványát, a brassói Fink Idát. 

Miután Kolozsvárra bevonultak a román csapatok, 1919 novemberében több tanártársával együtt ki-
utasították az országból, s családjával egy vasúti tehervagonban érkeztek Budapestre. 

A fővárosban a Rókus Kórház bejáratával szemben, a Gyulai Pál utca I. sz. házban kaptak lakást, 
miként később a bejárattól jobbra, a ház falán elhelyezett márvány emléktáblán olvasható: „EBBEN A 
HÁZBAN ÉLT ÉS ALKOTOTT 1920-1940 KÖZÖTT CHOLNOKY JENŐ FÖLDRAJZTUDÓS, 
EGYETEMI TANÁR." 

Az állását vesztett tudós tanári pályája egy időre ekkor megszakadt. Átmenetileg a Külügyminiszté-
riumban működő és a béketárgyalásokat előkészítő bizottságban lát el szakértői feladatokat, s Teleki 
Pál munkatársaként dolgozik. 

1921 márciusában kinevezték a budapesti tudományegyetemen a földrajz nyilvános, rendes tanárá-
vá. Elődjétől. Czirbusz Gézától elhanyagolt - és a zűrzavaros politikai idők alatt kifosztott - tanszéket 
örökölt. Ám kitartó munkával sikerült rendet teremtenie, s ismét nemzetközi színvonalra fejlesztenie az 
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itteni földrajzi oktatást. Kimeríthetetlen tárgyi tudása lenyűgöző előadói készséggel párosult, hallgatói 
rajongtak érte. 

Ezen túlmenően a kutatás terén is eredményes munkát végzett. Sorra jelentek meg könyvei, így Az 
emberföldrajz alapjai (1922), Az általános földrajz (1924). majd A Föld titkai (1921-1930) hat kö-
tetben, és a Magyarország földrajza (1929). Mint fentebb említettük, önálló müveinek száma mintegy 
félszáz, valamennyi felsorolására így nincs lehetőség. Sokoldalúságának szemléltetésére azonban em-
lítsük még meg néhány kiemelkedő alkotását: A Kárpátoktól az Adriáig (1934). A Föld és élete 
(1935), Hazánk és népünk egy ezredéven át - A magyarsúg hajdan és most (1935), Utazásaim, élmé-
nyeim, kalandjaim (1942). 

Amikor hetvenéves korában. 1940-ben nyugdíjba ment. csak a katedrától vonult vissza, az írástól 
nem. Kitartóan dolgozott az élete fő művének tekintett Emberföldrajzon. 

Mint önéletrajzából tudjuk - ez a Veszprémben megjelenő Vár Ucca Tizenhét című „negyedév-
könyv" 1998. 2. számában látott napvilágot - a második világháború végén megrendítő családi tragédia 
érte. Felesége, Ida 1945. április 25-én tragikus körülmények között elhunyt. Pontosan egy hónappal azt 
követően, hogy szovjet katonai alakulatok érkeztek Balatonfüredre, ahol családjuk abban az időben tar-
tózkodott. Ekkor, március 25-én virágvasárnap a házba özönlő - egyesek szerint ..felszabadító" - szov-
jet katonák Cholnoky Jenőt és anyósát az egyik szobába zárták, míg feleségét egy másik helyiségbe vit-
ték. A többek által rajta itt elkövetett erőszak és az ekkor szerzett gonorrhea hamar kioltották az életét. 
Cholnoky Jenő önéletrajzának XXI. fejezetét - ahol mindezt leírta - az „Eletem legnagyobb tragédiája" 
címmel látta el... 

A magyar földrajztudomány Hunfalvy János és Lóczy Lajos korát követő legnagyobb alakja ezek 
után egy testileg-lelkileg megtört, beteg öregember volt. Sem az említett Emberföldrajz című könyve, 
sem további elkészült munkái nem akadtak kiadóra. Mindez így együtt teljes letargiába süllyesztette. 

Környezete unszolására 1946 júliusában még házasságot kötött volt egyetemi munkatársával. Vadas 
Jolánnal, aki élete utolsó pillanatáig ápolta és gondozta az önmagával is meghasonlott öreg tudóst. Rák-
betegsége végül 1950 nyarán elszólította a földi létezésből. Sírja a fővárosban, a Nemzeti Pantheonnak 
nevezett Kerepesi úti temetőben található. 

Emlékét több ezerre tehető tanítványa őrizte, s a múló idővel dacoló munkái, könyvei a polcainkon. 

Ha pedig utunk Veszprémbe visz, szülőházát ma is láthatjuk. A sétálóutcában, az egykori Kossuth 
utca 7. számú, úgynevezett „ménküfogós" házon - melv elnevezést azért kapta, mert erre szerelték fel a 
városban elsőként a villámhárítót - emeletnyi magasságban emléktábla hirdeti, hogy itt született... 

Dr. Polgárdy Géza 

Dunakeszi Trianon-emlékműve 
A város Trianon emlékművét a Dunakeszi Lokálpatrióta Egyesület állította 2005. júniusában, a bé-

kediktátum 85. évfordulója alkalmából. Az emlékművet, amely a nagyállomás melletti téren áll Deme-
ter István, székelyudvarhelyi szobrászművész készítette. Anyaga terméskő, kompozíciója egyszerű és 
könnyen érthető: a Szent Korona a terméskövekből készült hármas-halmon áll, a hármas-halom azon-
ban már nem stabil, a Korona kimozdult eredeti helyéről, amely a trianoni döntés utáni helyzetre utal. A 
Korona ennek ellenére tekintélyt és erőt sugároz, köszönhetően az ezeréves államiságból fakadó nagy-
ságnak. Az emlékmű körül, sőt annak szerves részeként 68 kisméretű kopjafán 68 elcsatolt magyar vá-
ros neve olvasható. Nem messze három zászlótartó rúdon a nemzeti színű lobogó, a honalapítás korára 
utaló árpád-sávos zászló, és a Trianon miatti gyászra emlékeztető fekete lobogó leng. Az emlékműnél a 
békediktátum évfordulóján rendszeresek a megemlékezések. 

Csorna Attila 
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