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Minden tudós életében időnként szükség van 
egyfajta cezúra meghúzására, az elért eredmé-
nyek összefoglalására. Probáld ferenC nagy 
utat járt be a városklíma-kutatástól a regionális 
földrajzi, világgazdasági vizsgálódásokon át egé-
szen a tankönyvek írásáig, amelyeken generációk 
egész sora – többek között e sorok írója is – fel-
nőtt. Nevét középiskolás korunk óta ismerjük, 
hisz az ott szerepel a világ regionális földrajzát 
bemutató tankönyvek egész sorozatán. 

Egy életpálya során az empirikus vizsgálatok 
mellett idővel egyre inkább fontossá válnak az 
elméleti kérdések. Probáld ferenC figyelme  
az elmúlt években épp ezekre a problémákra,  
a földrajztudomány, azon belül pedig a regioná-
lis földrajz, a tájföldrajz, illetve a földrajzoktatás 
aktuális és sorsdöntő kérdései felé fordult.

E témákban jelent meg Probáld ferenC tol-
lából az ELTE Eötvös Kiadó gondozásában egy 
kiváló összefoglaló mű 2016 nyarán. A 12 dolgo- 
zatot tartalmazó „Válogatott tanulmányok a föld- 
rajzról” című kötet egyfajta visszatekintés az 
elmúlt bő két évtized munkásságára. Az esszék 
sorából 11 a különféle kötetekben és periodi-
kákban korábban megjelent írások másodköz-
lése, míg az újonnan megírt első tanulmány 
egyfajta keretet biztosít a könyvhöz. Időszerű 
volt végre összefoglalni ezeket a szakmai viták 
hevében elszórva megjelent írásokat, amelyek 
így összerendezve mutatják be igazán Probáld 
ferenC gondolatait, látásmódját a földrajztu-
domány helyzetértől, jövőképéről, feladatairól. 

A tanulmánykötet világosan strukturált mű. 
Első fejezetei végigveszik a regionális földrajz 

sziklarajzai felfedezésének felidézése. Almássy 
a háború alatt kiváló sivatagi ismeretei révén 
„kényszerült” egyik legkalandosabb szaharai  
„vállalkozásába”, amikor 1942-ben a német Af- 
rika Korpshoz vezényelt századosként német 
kémeket kellett Líbiából az angolok háta mögött 
a Nílus völgybe vezetnie (Salam-akció). A könyv 
ezen része, valamint a háború utáni félévtized 
szomorúan izgalmas eseményeit bemutató nagy-
fejezete (Háborús bűnös vagy ártatlan áldozat?) 
különös részletességgel, a legfrissebb irodalmak 
és visszaemlékezések tükrében veszi sorra az 
utazó akkori hazai életének viszontagságait, és 
Ausztrián, valamint Rómán át vezető menekülési 
útját vissza Egyiptomba. Zárásként a szomorú 
végállomás, a salzburgi Wehrle szanatórium is 
megjelenik.

Maradnak persze rejtélyek is. Azt még a má- 
sodik kiadáshoz írt utószó almáSy „feltámadá-
sáról” és a harmadik kiadás mintegy 30 oldalas  
értékelő fejezete (Gondolatok az „Almásy-rene- 
szánszról”, benne a Tükörszilánkok egy sivatag-
kutató portréjához című rész) sem tudja végle-
gesen megválaszolni, hogy hogyan szabadult ki 
1947-ben másodszor a magyar politikai rendőr-
ség markából, s pontosan hogyan juthatott ki 
az országból Ausztriába. Jóllehet új interjúk és 
memoárok adatai (pl. a szinte ismeretlen Békés 
megyei családi kapcsolatokról) életének újabb és 
újabb titokzatos részleteit tisztázzák, az életútnak 

valószínűleg maradnak örökre nyitott kérdései 
is. A sok kérdőjel eltüntetését nehezíti, hogy míg 
a könyv első kiadásakor még több mint ötven 
egykori ismerős, barát, útitárs, kortárs, rokon 
és szemtanú élt, addig a harmadik kiadás idejé-
re számuk féltucatnyira fogyatkozott. De még 
mindig előkerülhetnek lappangó forrásanyagok 
is, mint például CaSPariuS fekete-fehér filmje, 
amelyet a Vörös Hadsereg hírszerző tisztjei 
1945-ben Berlinben megszereztek az Afrika 
Korpsra vonatkozó irat-és dokumentumanyag-
gal egyetemben, vagy almáSy kairói, Zamalek 
kerületi lakásának iratai, feljegyzései.

KubaSSeK JánoS könyvének új kiadása nem-
csak hordozza az előzőek értékeit, hanem bővíti 
is azok körét, így mind a kalandos feltáró utazá-
sok rajongói, mind a tudománytörténészek szá-
mára hasznos forrásanyag. Olvasmányosságát a 
nagyszámú, érdekesen megírt tematikus kitérő 
még fokozza is. Külön kiemelendő a rendkívül 
gazdag, számozás nélküli, 300 tételt meghaladó, 
több esetben először megjelentetett kép-, térkép- 
és ábraanyag. Igaz a képélesség – sajnos nem-
csak a régi felvételek esetében –jócskán hagy 
kívánnivalót maga után. Ugyanakkor almáSy 
láSzló életműve és a Szahara megismeréséhez 
egyaránt nagyon jó szolgálatot tesz a 126 szö-
vegközi lábjegyzettel is gazdagított, több mint 
320 tételes irodalomjegyzék.
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tudományági, oktatásbeli helyzetét, egyfajta kon-
cepciót adnak a jelenkor regionális geográfiájá-
nak kutatásai számára, majd a figyelem közép-
pontjába a táj- és a regionális földrajz, illetve a 
természetföldrajz és a környezettudomány kerül. 
Ezt követi a földrajztanítással foglalkozó fejezet, 
majd az egész mű két regionális illetve világgaz-
dasági dolgozattal zárul.

Bevallom őszintén, a kötetről nem könnyű 
jó, kritikus recenziót írni. Főleg nem Probáld-
tanítványként, aki a szerző legtöbb megállapí-
tásával egyetért, sőt a kötetben megfogalmazott 
elvekkel teljes mértékben azonosulni tud. A kö- 
vetkezőkben ezért nem is az egyes fejezeteket 
külön-külön veszem górcső alá – ezekre a tanul-
mányokra reagáltak mások korábban –, hanem 
azt a könyv egészéből leszűrhető látásmódot 
szeretném röviden összefoglalni, amely éppen 
a mű újszerűségét adja. Ez az összefoglalás 
korántsem teljes, hiszen csak kimazsoláztam 
a kötetből a regionális földrajz számára fontos 
megállapításokat.

A szerzőtől megszokott szép stílusban megírt 
kötet sokszor határozott, de mégis kimért kriti-
kákat fogalmaz meg a földrajzkutatás és -oktatás 
hazai és nemzetközi helyzetéről. Az írásokból 
sok helyen a vissza-visszatérő keserűség is tük-
röződök, ami – valljuk be – nem alaptalan. Elég 
csak a földrajzoktatás középiskolai helyzetének 
közelmúltbéli – mindenféle egyeztetést nélkü-
löző – megroppantására gondolni, ami a teljes 
szakmai közösség tiltakozását kiváltotta. Pedig 
az oktatás helyzete a geográfia esetében kar-
dinális kérdés, hiszen „a földrajzi kutatás első 
intézményeit, egyetemi tanszékeit mindenütt a 
közoktatás illetve a tanárképzés igényei hívták 
életre, és nem kis mértékben ma is ezek éltetik” 
(p. 46.). Az intézményi megerősítés különösen 
ráfér a geográfiára (p. 111.) – jegyzi meg a szerző.

A vitákra nagy szükség van, ahogy ezzel 
Probáld ferenC is felvezeti az egész kötetet  
(p. 9): „a mai geográfia támadások és belső viták 
közepette alakult ki” illetve alakul napjainkban 
is. Egy szaktudomány létét az illetékességére 
vonatkozó belső konszenzus és külső vélekedés 
együttese határozza meg, ennek megbomlása 
pedig az adott diszciplína létjogosultságát kérdő-
jelezi meg (p. 83.) – amivel a geográfia naponta 
szembesül. Probáld ferenC pesszimizmusának 
okai a következő pontokban foglalhatók össze,  
amelyek szerinte a földrajz, azon belül a regio-
nális földrajz válságához, tudományunk létének 
külső és belső megkérdőjelezéséhez vezettek:

A 19. század végén kibontakozó és 20. század 
első felében virágkorát élő szélsőséges fölrajzi 
determinizmus sok esetben a rasszizmus illetve 
az eugenika alapjainak ágyazott meg, mintegy 
„lejáratta” a természet és társadalom egymásra 
hatását firtató kutatásokat (p. 16.).

A másik oldalon a szovjet földrajz egyfajta 
társadalmi determinizmust, földrajzi nihilizmust 
hirdetett (p. 16., 116.), miszerint a társadalom  
a természet felett áll és képes győzedelmeskedni 
rajta (p. 119). Mindez a természet- és a társada-
lomföldrajz éles, ideológiai alapú különválasztá-
sához vezetett (pl. regionális társadalom- és regio- 
nális természetföldrajz erőltetett elkülönülése). 

A kettéválasztás ráadásul ideológiai okok 
folytán ezt a „de-szocializált” természetföldraj-
zot hozta pozícióba. Ahogy azt a szerző a 108. ol- 
dalon meg is jegyzi Magyarország kapcsán:  
„A [szovjet irányultságú] politikai fordulat nyo-
mán a társadalomföldrajz több jeles tudósának 
pályája derékba tört, mások a tudományos élet 
peremére szorultak. A földrajzi kutatóműhelyek 
vezető pozícióit így jobbára természeti geográfu-
sok töltötték be, s ennek folytán a természetföld-
rajz helyzete a tudomány és a felsőoktatás intéz-
ményrendszerén belül jóval szilárdabb maradt, 
mint Nyugat-Európában vagy a tengerentúli 
országokban.”

Mindeközben a de-szocializált természet-
földrajz élesen a „zászlóshajónak” titulált geo- 
morfológia irányába fordult és mintegy a geo-
lógia segédtudományává sorvadt, ami éppúgy 
jellemző volt a Davis-i hagyományokból építke-
ző nyugati országokban (különösen az Egyesült 
Államokban), mint a szovjet tömbben. (Ez a 
szemlélet mindmáig gyengíti az egységes föld-
rajz pozícióit, elég csak a magyar akadémiai  
intézményhálózat összevonására gondolni. En- 
nek „eredményeként” a Földrajztudományi Inté- 
zet társadalomgeográfusai geológusokkal való 
„együttműködésre” kaptak lehetőséget (a köz-
pont nevéből még a földrajz szó is eltűnt), míg 
a társadalom-földrajzosokhoz közel álló (vagy 
velük azonos) regionalisták, illetve a regionális 
földrajzosokhoz szorosan kötődő világgazdasá-
gi kutatók közgazdászokkal bútoroztak össze.

A tájföldrajzi anakronizmus, „amely az alap-
vető földrajzi térkategóriák komplex vizsgála-
tából igyekszik teljesen kizárni a társadalmi 
hatásokat” (p. 93), teljesen hibás koncepció, 
mivel „emberi kéz által át nem alakított táj 
nem létezik, így az [ember nélkül] megrajzolt 
kép nem egyéb fikciónál”. A természet és az 
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átalakított természet közötti megkülönbözte-
tés teljességgel indokolatlan (p. 112.). Probáld 
persze többször igyekszik hangsúlyozni a pozi-
tív példákat teleKi Páltól PéCSi mártonon át 
egészen maroSi Sándorig, akik mind utaltak az 
antropogén tényezőkre a tájról szóló tudomány-
elméleti műveikben, ám nem győz sajnálkozni 
ennek a látásmódnak a hiányán számos jelenkori 
műben (p. 92-93.).

A társadalom-földrajzi oldal is sokat tett  
a szakadék elmélyítéséért. Az 1950-es évektől 
kibontakozó kvantitatív forradalom és tértudo-
mányi paradigmaváltás kiűzte a természetet a 
földrajzból (p. 17.). A társadalomföldrajz művelői 
mindmáig hajlamosak figyelmen kívül hagyni 
a gyakran áttételesen ható, nehezen kvantifi-
kálható természeti adottságokat (p. 87.). Persze 
a szerző itt is igyekszik üdítő pozitív példákat 
hozni beluSzKy Pál és CSatári bálint mun-
kásságának kiemelésével (p. 87). A funkcioná-
lis kapcsolatokon alapuló térfelosztások egyre 
távolabb vittek a hagyományos táji keretektől, 
amelyek egyértelműen természetföldrajzi kate-
góriává váltak. A kvantitatív forradalom bűvkö-
rébe került geográfia ráadásul kizárólag rideg  
képleteken keresztül igyekezett megvilágítani  
a térbeli összefüggéseket (p. 100.), amelyek nem 
mindig bizonyultak erre alkalmasnak.

A nyitottság, a kizárólag a térbeliséget közép-
pontba állító végletes spatializmus (p. 12., 116.) 
az ágazati elaprózottság mellett tematikus szét-
forgácsolódást eredményezett (p. 107.). A föld-
rajzot csupán tértudományként értelmezők vajmi 
kevés érdeklődést mutattak például a környezeti 
problémák iránt.

A 20. század utolsó évtizedében a különféle 
posztpozitivista irányzatok („izmusok”) kezdtek 
széles körben hódítani. „A különböző ismeretel-
méleti irányzatok híveinek elkülönülése, amit 
a szaknyelvi mágia bűverejével még fokozni is 
igyekeznek, tovább gyengítette a földrajz belső 
kohézióját” – jegyzi meg a szerző a 12. oldalon. 
A részeire bomló geográfiai irányzatok a filo-
zófiában kerestek maguknak elméleti támaszt 
vagy politikai áramlatok szolgálatába szegőd-
tek (pl. kritikai, radikális, marxista, feminista 
földrajzok) (p. 108).

Az emberiség lélekszámának és gazdasá-
gi aktivitásának növekedése világméretű kör-
nyezeti válságot idézett elő. A környezetvé-
delem bővülő rendszerének megalapozásához 
különféle természeti és társadalmi szaktudo-
mányok részterületeire volt szükség (p. 105.), 
ám a földrajz előbb vázolt paradigmaváltásként 

megélt fordulatai időben kedvezőtlenül alakultak  
(p. 106.), így nem tudott részesévé válni ennek 
a folyamatnak (p. 116.). Az 1960-as évektől 
kibontakozó környezetvédő mozgalmak nem  
a földrajztudományból indultak, mivel szemlé-
lete miatt az nem tudott válaszokat adni a kör-
nyezeti világválságra (p. 107) – ez sokkal inkább 
sikerült a klimatológiának. Ezek hatására bon-
takozott ki a földrajztól függetlenül a multidisz- 
ciplináris ún. rendszerelméletű földtudomány, 
ami komoly versenytársat jelent a kutatási for-
rásokért vívott harcban (p. 117.).

A természeti és társadalmi tényezők kapcso-
latát, a térbeliség fontosságát vezető közgazdá-
szok is „fölfedezték”. A szerző finoman ugyan, 
de megállapítja, hogy a geográfia részvétele az 
ember és környezete, a természet és társada-
lom kölcsönhatásainak vizsgálatában jócskán 
elmaradt attól a mértéktől, amely hagyományai 
alapján elvárható lett volna tőle (p. 20.).

Magyarországon a földrajz és különösen a 
regionális földrajz helyzete a világban tapasz-
talható állapotoknál sokkal összetettebb, ami 
egyrészt az oktatásbéli pozícióvesztésben (p. 61., 
120., 128.) másrészt a kutatások provincializ-
musában csúcsosodik ki (p. 49-51.). Az ötvenes 
évek hidegháborús időszaka a magyar földrajz 
fejlődésében máig ható töréseket okozott (p. 49.). 
A társadalmi- és gazdasági-földrajz éles elkülö-
nülése, ami a jelenlegi egyetemi tantervekben, 
jegyzetekben is sok esetben visszatükröződik  
(p. 63., 87.), az egyetemi oktatói és az akadémiai 
kutatóbázis különválasztása, a magyarországi 
problémák kutatásának kizárólagos központ-
ba helyezése mind az 1950-es évekből ered, és 
mindmáig a magyar földrajz állatorvosi lova. 
Még az 1980-as években is kevesebb volt a kül-
földdel foglalkozó regionális földrajzi tanulmány 
hazánkban, mint a politikailag sokkal zártabb 
NDK-ban. Az akadémiai földrajzban a Kárpát-
medence és Közép-Európa felé nyitás csupán az 
1980-as évektől bontakozott ki nem utolsó sor-
ban KoCSiS Károly munkásságának köszönhe-
tően (p. 51.), ám a nemzetközi kutatások továbbra 
is korlátozottak voltak. 

Magyarország napjainkban nyitott gazda-
ság, határaink átjárhatók. A világ más részein  
végbemenő társadalmi változások is sokkal job-
ban hatnak ránk (p. 61.), így különösen fontos  
lenne a regionális földrajz kutatási-oktatási bázi- 
sának erősítése. A hazai regionális földrajz szem- 
pontjából külön hátrány, hogy a külföldi terepgya-
korlatok, amelyek az 1970-es, 1980-as években  
a képzés szerves részét képezték, mára telje-
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sen eltűntek az egyetemi tantervekből (p. 61.). 
Általános hazai nézőpont, hogy mivel a földrajzi 
adatok és tények könnyen hozzáférhetők a világ-
hálón, ezért felesleges a regionális földrajz. Ám 
az információk önmagukban nem sokat érnek, 
ha hiányzik a szilárd váz, az átfogó kép – fogal-
mazza meg Probáld. A nem oktatásban tevékeny-
kedő geográfusoknak munkájuk során komplex 
területfejlesztési, környezetvédelmi kérdéseket 
kell megoldaniuk, amihez épp regionális föld-
rajzi esettanulmányok hozhatnák közelebb őket. 
Regionális földrajz nélkül tehát az egész tantárgy 
oktatása zsákutcába juthat (p. 45.), amit külföl-
dön már felismertek.

Probáld, akinek szemlélete leginkább a Vidal 
de la Blache-i és Hettner-i ember és természet 
kölcsönhatását feltárni igyekvő regionális illetve 
tájföldrajz alapjain nyugszik, a kritikák mellett  
a teendőket is meghatározza, a kötet több tanul-
mányában programot alkot a földrajz, azon belül 
a regionális földrajz számára. A teendők tömö-
ren összefoglalva a következők:

A leltárszerű, sablonos számbavétel, ami fél 
évszázaddal ezelőtt még meghatározta a regioná-
lis földrajz tananyagát, mára meghaladottá vált 
(p. 63). A lexikális ismeretek taglalása helyett 
erősíteni kell a problémaorientált szemléletet, 
ami gondolkodásra ösztönöz (pl. a regionális  
tankönyvek esetében egy olyan bevezető anyag-
rész, ami a világ fejlettségbeli különbségeit 
magyarázza). Szükséges a geográfia elaprózott, 
szétforgácsolt spektrumának szűkítése, jobban 
középpontba kellene helyezni az alkotó szinté-
zist, a holisztikus szemléletet (p. 42., 64., 118.).

A módszertani megújulás része a modell- 
alkotás, az összehasonlító vizsgálat, a tipizá-
lás, összefüggések, törvényszerűségek feltárása  
(p. 41), amiben a nomotetikus és idiografikus 
látásmód egymás kiegészítői. Dinamikus szem-
lélet és prognózisalkotás szükséges a statikus 
leírás helyett. Ennek ellenére a leírásnak is lehet-
nek praktikus funkciói pl. a vizsgálat tárgyának 
bemutatásánál (p. 41).

A regionális földrajzi ismeretek, módszerek 
gyakorlati alkalmazásával a komplex területi 
kutatások a regionális tervezés, területfejlesz-
tés és környezetkutatás szolgálatába állhatnak 
(p. 42).

A külföldi témák kutatását jobban előtérbe 
kellene helyezni (p. 64), a regionális földrajz 
oktatásbeli súlyát növelni szükséges. Kiemelt 
feladat a nemzetközi, globális összefüggések, 
a világrendszer nagytérségi keretekben törté-
nő vizsgálata (p. 43. ami a kötet utolsó tanul-

mányában is visszatükröződik. Szakítani kell 
a kizárólag természeti alapú világrészenkénti 
tárgyalással (p. 64., 158.). A hangsúly a világ-
gazdaság legfontosabb szereplőinek bemutatásán  
legyen, az országok és régiók lényegi jellem- 
zőinek kiemelésével és a folyamatok irányának 
feltárásával (p. 63.).

Szintén fontos a természet- és társadalom- 
földrajzot elválasztó szakadék minél több ponton 
történő áthidalása, a földrajz „középpontjának” 
újbóli meglelése (p. 83.), amelyre a környezeti 
problémakör kínálja a legkézenfekvőbb területet 
(p. 118.). A földrajz feladata a természeti erőfor-
rások, katasztrófák, klímaváltozás társadalmi 
hatásainak részletesebb, szintetizáló kutatása 
(p. 63.), amelyhez elengedhetetlen a természeti 
és társadalmi tényezők összekapcsolása.

A kutatási programokban és a képzésben köz-
ponti helyet kell elfoglalnia az emberiség sors- 
kérdéseinek (pl. globális kapitalista fogyasztói 
társadalom, környezeti válság, gazdasági növe-
kedés egyenlőtlenségei, katasztrófák hatásai)  
(p. 111.), társadalmilag releváns kutatási célki- 
tűzéseknek (p. 110.). A környezetföldrajz, az 
environmental geography irányzatai a jövő geo- 
gráfiájának legfontosabb vonulatait alkotják  
(p. 116.). Kölcsönhatások vizsgálata, geoszférák, 
emberi tevékenység egymásra hatásai a kulcs- 
szavak.

A komplex regionális földrajz szintetizá-
ló jellegű, az általános és az ágazati földrajz-
zal egyenrangú tudományág státusát nem csak  
a földrajzon belül kell helyre állítani, de vissza 
kell szerezni a pozíciókat a közgazdászok, szo-
ciológusok, politikai elemzők regionális szakér-
tőitől is (p. 65.). Ezzel együtt is nagyon fontos 
az interdiszciplináris együttműködés (p. 41.). 

Szükség lenne színes, élettel teli ismeretter-
jesztő művekre, a földrajznak esztétikai értékeket 
is közvetíteni kellene (p. 118.). Ugyanígy szük-
séges a földrajz marketingje is (p. 76.).

Probáld ferenC a geográfia sorsát illető, 
finoman árnyalt pesszimizmusa úgy érzem sok 
tekintetben alaptalan, ahogy ezt ő maga is több 
helyen elismeri. A földrajz talán mégiscsak képes 
a fejlődésre és lassan megvalósítja azokat a célo-
kat, amelyeket a szerző is kijelölt. a szegedi és 
a pécsi műhelyek, vagy a Földrajztudományi 
Intézet tevékenysége is egyre inkább a külföld-
kutatások felértékelődése felé mutat (p. 65.). 
Több széles látókörű szerző műve is említés-
re kerül mind a társadalmi, mind a természeti 
földrajzi oldalakon, akik egy-egy problémakört 
a földrajz egésze szempontjából közelítenek meg. 
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Varjú Viktor Környezetpolitika és/vagy terü-
letfejlesztés című könyve a környezeti szem-
pontok integrációjának kérdéseivel foglalko-
zik a különböző ágazati tervekben, különös 
tekintettel a területi tervezésre. A hét nagyobb 
fejezetre osztott írás azonban nemcsak a terü-
letfejlesztőknek szól, hiszen a szerző a szűkebb 
témának tekinthető stratégiai környezeti vizsgá-
latok (továbbiakban SKV) mellett hangsúlyosan 
foglalkozik a környezetpolitika nemzetközi és 
hazai fejlődésével, áttekinti a legsúlyosabb kör-
nyezeti kihívásokat, a kapcsolódó tudományos 
elméleteket és a morális kérdéseket is. A könyv 
végül a saját kutatási eredmények bemutatásával, 
a hazai helyzet értékelésével zárul. 

A könyv első fejezetét a környezet- és a fenn-
tarthatósági politika fejlődésének szakirodalmi  
feldolgozása adja. Sok érdekességet villant fel  
a szerző a környezetvédelem történelmi előz-
ményeiből, és bár a szövegben vannak utalások  
a természet védelmére is, de magát a természet-
védelmet és annak gyökereit nem mutatja be. 
Hiányosságként említhető, hogy a könyvben álta-
lánosan használt alapvető fogalmak tisztázására 
az első fejezetben nem fordít elegendő figyelmet 
a szerző, így nem tudjuk meg mi a környezetpoli-
tika vagy a fenntarthatósági politika, vagy éppen 
a környezetügy és a környezetvédelem. Ezeket  
a fogalmakat célszerű lett volna az elején tisztáz-
ni. A nemzetközi trendeket két alfejezetben tár-
gyalja a szerző: először áttekinti az ezredforduló 
előtti folyamatokat, majd az azóta eltelt időszakot 
elemzi. Ez a felosztás nem szerencsés, mert az 
ezredforduló nem tekinthető éles választóvonal-

nak a környezetpolitika fejlődésében. A fejezet 
érdeme, hogy az Amerikai Egyesült Államokra 
is kitér, bár ezt a sokszor hivatkozott Carson 
könyvvel indítja, holott már az 1930-as években 
voltak már említésre méltó eredmények az USA 
agrár-környezetgazdálkodásában és a természet-
védelem terén. Nagyobb hangsúlyt lehetett volna 
fektetni az észak-amerikai helyzet értékelésére, 
az ottani szabályozás és gyakorlat jelentős hatás-
sal bír az Európai Unióra is. 

A kötet második fejezetében azokra a kihívá-
sokra koncentrál a szerző, amelyek a környezet- 
és a fenntarthatósági politikát életre hívták, és 
amelyek a fejlődésük kvázi mozgatórugójaként 
szolgálnak. Úgy érzem, a problémák kiválasztása  
és bemutatásuk sorrendje esetleges. Talán cél-
szerűbb lett volna a globális kihívások riChard 
Smalley Nobel-díjas kémikus által meghatá-
rozott hierarchikus rendszeréből kiindulni. Az 
egyes problémákat változatos nézőpontból tár-
gyalja a szerző, például a túlnépesedés kapcsán 
a globális folyamatra helyezi a hangsúlyt, a klí-
maváltozás esetében inkább a nemzetközi szin-
ten tett erőfeszítések, megállapodások kerülnek 
az előtérbe. Érdekes, új nézőpontokat bemutató  
eleme ennek a résznek a ’Környezetpolitika a vá- 
rosban’ című alfejezet, amelyet a szokásos túlné-
pesedés, a városokba irányuló migrációs proble-
matika helyett az élhető környezet kialakítása és 
a városépítészet szempontrendszere felől közelít 
meg a szerző. Sőt, a településnek, mint rendszer-
nek az értelmezése felvillantja a városok ’anyag- 
áramlásainak’ kihívásait is. A jó színvonalú 
szakmai összefoglalás ellenére az a vélemé-

pécsi MÁrton, Marosi sÁndor, BEluszKy 
pÁl, csatÁri BÁlint mind olyan szerzők, akik 
a korábbi évtizedekben alkottak, így a célki-
tűzések elérése már a múltban megkezdődött. 
Ha pedig a kortárs kutatókat figyeljük, nem csak 
az áthidalás, a nagy emberi sorskérdések kuta-
tása folyik egyre szélesebb körben, de az inter-
diszciplináris együttműködésekre, sőt a földrajz 
marketingjére is egyre több pozitív példa akad 
(pl. A Földgömb, vagy akár a Felfedezők Napja).  
Vitathatatlan, hogy az akadémiai érdekérvénye-
sítés is növekszik, sőt új források nyílnak meg  
a geográfia számára.

Minden kétséget kizáróan az utóbbi évtizedek 
egyik legjelentősebb magyar nyelvű földrajz- 
tudomány-elméleti összefoglalója és kutatási- 
oktatási iránytűje jelent meg Probáld ferenC 
tollából. Abban biztosak lehetünk, hogy a kötetet 
rengetegen fogják olvasni, használni és hivat-
kozni. Mint ahogy a kötet végén maga az ajánló 
is megjegyzi, „az egyes írások és azok szakiro-
dalmi forrásai különös érdeklődésre tarthatnak 
számot a tudománytörténeti kurzusok hallgatói 
és a témakör kutatói részéről.”
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