
Nagyobb összegben mernénk fogadni arra, 
hogy ha valaki megkérdezte volna gyermekko-
rában vagy egyetemistaként LászLó Máriát, 
hogy merre viszi majd az élet és honnan fog 
nyugdíjba vonulni, Pécs és utolsó munkahelye, 
a PTE Földrajzi Intézete biztosan nem szerepelt 
volna az álmai között. Azt sem gondoljuk, hogy 
a területiség kutatása is felmerült volna benne,  
de magában a kutatói pályában sem lehetünk 
biztosak. Mégis, ha visszatekintünk azokra az 
évtizedekre, amikor a létszámában szerény és 
horizontjában is igencsak szűk pécsi földrajzi tan-
székből egy jelentősnek mondható műhely lett, 
LászLó Mária neve ott van az elsők között azok 
sorában, akik ezt az átalakulást meghatározták.

Hosszú volt az út a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei szülőfaluból, Kótajról Pécsre. A kettő 
közötti kapcsolatot Budapest és az akkoriban 
Marx Károly nevét viselő Közgazdaságtudomá- 
nyi Egyetem teremtette meg, ahonnan friss, ipar 
szakon szerzett diplomájával a Pécsi Hőerőmű 
Vállalathoz került elemző közgazdászként. Vél- 
hetően azonban nem kötötték le figyelmét teljes 
egészében a vállalati költséghatékonyság növe-
lése érdekében folyatott erőfeszítések, mert két 
év után, 1972-ben az akkori Pécsi Tanárképző 
Főiskola állományához csatlakozott, ahol tanár-
jelöltek egymást követő évfolyamainak, sőt gene-
rációinak próbálta bemutatni a közgazdaságtan  
legfontosabb összefüggéseit. Sajátos szerepben 
dolgozhatott akkor, hiszen szakmája „idegen” 
volt az intézmény profiljától, az általa oktatott 
tantárgyak „csak” közismereti, kiegészítő isme-
reteket közvetítettek a tanárképzésben résztvevő 
hallgatóknak, mondandójára viszont érdemes 
volt figyelni. A módszert már nehéz visszaidéz-
nünk, de az biztos, hogy személyisége révén gene-
rációk tanulhatták meg tőle „könnyen fogyaszt-
ható formában” a közgazdaságtan alapjait. 

PTF – JPTE – PTE: az elnevezések vál-
toztak, de LászLó Mária pályafutása teljes 
egészében hűséges maradt ehhez a műhelyhez.  
A rendszerváltozás idején az intenzív építke-
zésbe kezdő Tóth József professzor hívta az 
egyetemi képzésre készülő, formálódó Földrajzi 
Intézetbe, és mi, tanítványai és később munka-
társai csak reméljük, hogy nem bánta meg ezt  

a lépését. Utólag visszatekintve a magunk részé-
ről az egyik legjobb személyi döntésnek gon-
doljuk az intézet történetében LászLó Mária 
felvételét intézményünk oktatóinak a sorába.  
A tanárnő ugyanis fáradhatatlanul tevékeny-
kedett az intézet és a szakmai tartalmak meg-
újításán, tanítványainak és fiatal kollégáinak a 
segítségével egy új szemlélet meghonosításán. 
Nevéhez fűződik a terület- és településfejlesz-
tés szakirány megteremtése Pécsett, továbbá 
Aubert Antal segítségeként központi szerepet 
játszott az akkor kifejezetten úttörő jellegű turiz-
mus specializáció elindulásában is. De említhet-
jük a későbbi szakirányú továbbképzések (pl. 
Európai Unió szakértő) beindítását, működte-
tését és a közgazdasági szemlélet képviseletét. 
Munkájával nagyon sokat tett azért, hogy a föld- 
rajzos és geográfus képzés gyakorlati alkalma-
zásokkal, problémaorientált szemlélettel erő-
södjön. Tanítványai szerették, mind a mai napig 
szeretettel és hálával emlékeznek arra a tanárra, 
aki mindig építő kritikával segítette munká-
jukat, akinél a konzultáció érdemi és hasznos 
munkát jelentett, legyen szó szakdolgozatról, 
diplomamunkáról, vagy éppen formálódó dok-
tori disszertációról. Ötleteivel továbblendítette  
a holtpontra jutó diákokat, tanítványokat, mun-
katársakat, ugyanakkor mindig védelmébe vette 
a lemaradókat, elkallódókat.

Tudományos munkássága az 1978-as egye-
temi doktori értekezésével még a munkaerő-
gazdálkodás kérdéseinek vizsgálatával indult, 
majd hamarosan előtérbe kerültek a gazdasági 
szereplők lokális kapcsolatrendszerei. Érzékeny 
szemmel reagált a gazdasági átmenet új jelen-
ségeire, foglalkozott kisvállalkozásokkal, de 
kutatásainak központi kérdésköre 1990 óta az 
önkormányzatiság volt, s ezen a téren alkotott 
igazán maradandót. A közgazdaságtan, a köz-
igazgatás és a földrajz eme határmezsgyéjén 
eredményei mind a mai napig megkerülhetet-
lenek. PhD-értekezését is ebben a témában, a 
pécsi Regionális Gazdaságtan Doktori Iskolában 
védte meg 1998-ban. Később számos könyvnek 
volt társszerzője, illetve szerkesztője, hozzájá-
rulva az önkormányzatiság és a területfejlesztés 
kérdéskörének kapcsolatát feldolgozó egyetemi 
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szociológus nőtt ki a környezetedből, akik nagy 
része, valamilyen szinten mind megmaradt a 
„gazdaságtudománynak”. Mindannyiunk nevé-

ben köszönöm ezt, Györgyi, s még nagyon sok 
aktív évet kívánok Neked! Isten éltessen!

KuKeLy GyörGy

LászLó Mária 70 éves



Pozder Péter 1946. november 11-én született 
Egerben. Általános- és középiskolai tanulmá-
nyait szülővárosában végezte. 1965-ben kitű-
nő eredménnyel érettségizett az egri Gárdonyi 
Géza Általános Gimnáziumban. Felsőfokú ta- 
nulmányait az Egri Tanárképző Főiskolán kezdte 
meg, ahol 1969-ben földrajz–rajz szakos álta-
lános iskolai tanári oklevelet szerzett, majd 
Debrecenben folytatta, ahol 1973-ban kapott 
földrajz szakos középiskolai tanári diplomát. 
Tanári pályája Füzesabonyban kezdődött, ahol 
általános és középiskolában is tanított, majd 
Egerben a Gárdonyi Géza és a Dobó István 
Gimnáziumban folytatta pályafutását, ahol óra-
adó és nevelőtanárként dolgozott. Később kineve-
zett tanárként a Gárdonyi Géza Gimnáziumban 
tanította szaktárgyait 1983-ig. Mindeközben az 
Egri Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszékén is 
dolgozott óraadóként: földrajz szakmódszertant, 
valamint különféle gyakorlatokat, szemináriu-
mokat tartott és nyári felvételi előkészítő tábo-
rokat vezetett. 1983-ban került főállásba adjunk-
tusként az Egri Tanárképző Főiskola Földrajz 
Tanszékére. 1984 szeptemberében a debrece-
ni Kossuth Lajos Tudományegyetem Földrajzi 
Intézetében „Summa cum laude” minősítéssel 
védte meg Eger vonzáskörzete című egyetemi 
doktori disszertációját. 1990-től docensként, 
majd 1991-től 2008-ig a Földrajz Tanszék vezető-
jeként irányította a tanszék életét, valamint oktat-

ta a népesség és településföldrajzot, valamint az 
urbanizációval, településföldrajzzal kapcsolatos 
tantárgyakat. Kiváló művelője volt a földrajz 
szakmódszertani tárgyak oktatásának. Kutatási 
témáiban (település- és városföldrajz, Eger város-
fejlődésének településföldrajzi kérdései) számos 
szakdolgozót vezetett. Publikációi Eger város 
imázsáról, közigazgatási területének változá-
sairól, oktatási és komplex vonzáskörzetéről 
tájékoztatnak. Kiemelkedő ezek közül a Heves 
megye kézikönyvében megjelent Eger földraj-
za című tanulmánya 1997-ből. Az Eszterházy 
Károly Főiskolán számos bizottság tagja volt, 
1998-tól a Természettudományi Fakultás vezető-
helyettese, majd 2002 augusztusától négy évig a 
Természettudományi Kar dékánhelyettesi poszt-
ját töltötte be. 2009. január 1-jén ment nyugdíjba. 
A tanári hivatás iránti elkötelezettsége, ember-
sége minden kollégája számára példaértékű.

Pozder Péter 1976-ban lett a Magyar Föld-
rajzi Társaság tagja, ahol osztálytitkárként mű- 
ködött. 1986-tól választmányi tagként, 2004-től 
2009-ig osztályelnökként szolgálta a magyar 
geográfia regionális ismeretterjesztését. 1977-
ben a TIT Heves megyei szervezet Földtani 
Szakosztályának vezetőségi tagjává választot-
ták, e funkciót 2009-ig töltötte be. 1984-től 
tagja a Kőrösi Csoma Társaságnak, 1992-től a 
Magyar Természettudományi Társulatnak, 1983-
tól National Geographic Society-nek.
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tankönyvcsalád megszületéséhez. Egyik utolsó 
jelentős intézeti szakmai projektjeként útjára 
indította, illetve évekig szinte egy személyben 
gondozta és működtette a Területfejlesztés és 
Innováció című online folyóiratot, amely idén 
ünnepelte 10. évfolyamát. 

Mióta 2010-ben nyugállományba vonult a Po- 
litikai Földrajzi és Területfejlesztési Tanszék 
docenseként, hétről hétre érezzük hiányát a min- 
dennapokban. Pécsi beágyazottsága, közismert-
sége legendás volt: a város értelmiségében min-
denkit ismert és mindenki elismerte. De nem 
csak a várost és a tanszéket igyekezett jobban 
összekapcsolni, hanem olvasottságával, rendkí-
vül széleskörű szakmai műveltségével gyakran 
adott és ad ma is szélesebb perspektívát, nemzet-
közi és tudományközi kitekintést a műhelyben 
zajló szakmai vitáknak. Ezt a munkáját szeren-
csére mind a mai napig folytatja: tevékeny szere-
pet vállal a Földtudományok Doktori Iskolában. 

Tucatnyi egykori doktorandusza közül ma már 
négyen is PhD fokozottal rendelkező kutatók: 
van köztük geográfus, közgazdász, szocioló-
gus, ami méltóképpen fémjelzi a tanárnő intra-,  
sőt szupradiszciplináris gondolkodásmódját. 
Büszkék vagyunk arra, hogy mi is mentorként 
tekinthetünk LászLó Máriára, aki kulcsszerepet 
játszott abban, hogy formálódó szakmai érdek-
lődésünket felkeltse, megfelelő irányba terelje, 
fiatal kutatói pályánkon mindig tanácsokkal 
szolgáljon. Később, ha saját utunkat járva néha 
el is bíztuk magunkat egy-egy kérdésben, akkor 
is mindig igyekezett finom jelzésekkel jelezni 
véleményét, fenntartásait. Sokan jártunk, járunk 
hasonló cipőben az intézetben, nevükben is, és 
minden egykori kollégája, pályatársa és tisztelő-
je nevében kívánunk most boldog születésnapot 
és nyugalomban, egészségben eltöltött hosszú 
boldog éveket!

Pirisi GáBor – trócsányi andrás




