
Nem is olyan régen történt, hogy kiváló tér- 
képész munkatársunkat e folyóirat hasábjain  
köszöntöttük 65. születésnapja alkalmából, de  
máris eltelt újabb öt év. Az MTA Földrajztudo- 
mányi Intézetének akkor már több éve nyugdí-
jasként dolgozó főtanácsosa még nem sejthette, 
hogy szeretett munkahelye alig egy éven belül 
radikálisan átalakul és az MTA Csillagászati 
és Földtudományi Kutatóközpontjának jogi és 
gazdasági önállóságát elvesztő tagintézményévé 
válik. Az ő több évtizedes munkássága ugyanis 
még teljes egészében a „régi szép időkhöz” kötő-
dött, vagyis a hazai földrajztudomány „zászlós-
hajója” elnevezést joggal kiérdemlő FKI-val forrt 
össze. Bassa LÁszLó szakmai eredményekben 
gazdag életútjáról részletes áttekintést kaphatott 
az Olvasó folyóiratunk 2011. évi 2. füzetéből, 
ám keveset hallhatott arról, hogy az ünnepeltet 
rendkívül széles érdeklődési köre is különleges 
emberré teszi. Az intézetben eltöltött évtizedek 
során ugyanis nem csupán térképészeti, geo-
morfológiai, környezetvédelmi és -minősítési 
problémákkal foglalkozott. A jövőt mintegy 
„előre látva” már az ezredforduló előtt elvállalta 
Garrett Nagle és Kris Spencer Az Európai Unió 
földrajza – regionális és gazdasági megközelí-
tésben c. könyvének magyarra fordítását (Holnap 

Kiadó, 1999), amelynek szakmai bestsellerként 
jegyzett eredetije 1996-ban az Oxford University 
Press kiadványaként jelent meg. Kevesen tud-
ják, hogy Bassa LÁszLó kitűnő fotós is, aki 
a Földrajztudományi Intézet „krónikásaként” 
remek fényképek százain örökítette meg az utó-
kornak a földrajztudomány kiemelkedő hazai 
és külföldi személyiségeit, legjelentősebb nem-
zetközi és hazai tudományos rendezvényeinek, 
szakmai kirándulásainak kiemelkedő pillanatait 
az 1970-es évek elejétől egészen a 2010-es éve-
kig. Egyedülállóan gazdag fényképgyűjteménye 
napjainkban már tudományunk pótolhatatlan 
hazai kordokumentumának tekinthető. 

2012-ben Bassa LÁszLó végleg megvált az 
intézettől. Megnövekedett szabadidejét kihasz-
nálva végre többet foglalkozhatott olyan, számá-
ra kedves és izgalmas témákkal, mint a nagy-
városok szimbolikus terei (melyhez kötődően a 
Földrajztudományi Intézetben nagy érdeklődést 
kiváltó előadást tartott a budapesti Szabadság tér 
szimbolikájának időbeni változásairól). Arról se 
feledkezzünk meg, hogy Bassa LÁszLó irigylés-
re méltóan jártas a kortárs művészetekben, ott-
honosan mozog a jazz világában, akárcsak nap-
jaink magyar és európai irodalmában. Kulturális 
érdeklődése kiterjed az építészetre is: folyamato-
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egyházi kutatóműhelyhez kapcsolódó oktatók és 
hallgatók munkáját. Oktató és tudományműve-
lő munkássága mellett széles körű tudományos 
közéleti tevékenységet is folytat: az Oktatási 
Minisztérium közoktatási szakértője, a Falusi 
Turizmus Országos Szövetségének alelnöke. 
Nyíregyházáról úgy tudta és tudja szolgálni a 
geográfia és turizmusföldrajz fejlődésének nemes 
ügyét, hogy a hazai Földtudományi Doktori 
Iskolák külső alapító tagjaként napjainkban is 
aktívan bekapcsolódik a doktori és habilitációs 
eljárásokba. Kutatási eredményeit széles körben 
publikálta, illetve a Kárpát-medence teljes terü-
letére kiterjedő előadássorozatokon ismertette 
(pl. Beregszász, Nagybánya, Marosvásárhely, 
Dunaszerdahely, Parajd, Pozsony, Kassa).

Kollégái, tanítványai és barátai tisztelik,  
szakmai felkészültségen túl emberi habitusa  
mindig magával ragadja a hallgatóságot. Meg- 
bízhatóságával, pontosságával és realitásérzé-
kével hitelességet vívott ki magának és mintát 
teremtett. Egyéniségéből fakadóan jó kapcsolatot 
ápol szinte valamennyi geográfussal, oktatóval 

és kutatóval. Közéleti-politikai személyiségek 
is igen gyakran kérik ki elméleti és gyakorlati 
tapasztalatokon nyugvó véleményét és értéke-
lését, még akkor is, ha tudják, hogy nem köz-
helyeket fognak hallani a mindenkori „széljá-
rásnak” megfelelően. Fáradhatatlan, a szakmai 
közéletben ma is rendkívül aktívan vesz részt, 
minden turisztikai rendezvényen, konferencián  
és tudományos előadáson jelen van az akadémiá- 
tól a legeldugottabb falvakig. 

Tisztelői, barátai és tanítványai nevében ez- 
úton gratulálok Hanusz ÁrpÁd kollégának az 
elmúlt fél évszázad alatt végzett szakmai-tu-
dományos életművéért, amely egyben olyan 
alkotás, amelyet nem tekinthetünk lezártnak. 
Kívánjuk, hogy sokáig formálja és tökéletesítse 
még ezt az alkotást, ahogy a nagy művészek is 
teszik. Új ötleteinek és javaslatainak megva-
lósításához adjon továbbra is erőt, egészséget 
a Jóisten. Barátai, kollégái, tanítványai és csa-
ládja nevében hosszú életet és sok boldogságot 
kívánok!

KóKai sÁndor

Bassa LÁszLó 70 éves



A Magyar Tudományos Akadémia 187. közgyűlése 2016. május 2-án Kocsis KÁroLyt rendes, 
KovÁcs zoLtÁnt levelező taggá választotta. Tagtársainknak ezúton is gratulálunk az akadémikusi 
cím elnyeréséhez!

185

san követi hazai kastélyaink rekonstrukciójának 
eredményeit, egy lelkes nyugdíjas csapat aktív 
tagjaként rendszeresen látogatja a frissen vagy 
a közelmúltban felújított vidéki kastélyokat és 
azok kiállításait. Mi az, amit még Bassa LÁszLó 
közvetlen, nyílt és színes egyéniségéhez hozzá 
lehetne tenni? Pontosan nem tudom, de biztosra 
vehető, hogy aki az ő társaságában hosszabb-rö-
videbb időt eltölt – legyen az szakmabeli kolléga, 
geográfus hallgató vagy akár laikus térképked-

velő – olyan maradandó élménnyel gazdagodik, 
amelyet csak az ő polihisztor geográfus-kar-
tográfus személyisége képes nyújtani. 

Kedves László, Isten éltessen! Őszintén kívá-
nunk neked jó egészséget, további tevékeny 
és intellektuális élményekben gazdag éveket, 
magánéletedben – gyermekeid, unokáid köré- 
ben – sok-sok örömet! 
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