
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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