
A tűnő idő sodrában nemcsak a hetek, hóna-
pok és évek, de az évtizedek is gyorsan elsu-
hannak mellettünk szinte észrevétlenül, akik 
nemrég még fiatalok voltak, érettebbek lettek, 
akik érettek voltak még érettebbé váltak és ha 
más nem utalna az idő múlására, a maradandó 
alkotások, gazdagodó életművek is eszünkbe 
juttatják, bizonyítják alkotó erejüket, kreati-
vitásukat. Ilyen szép kor küszöbéhez érkezett 
HorvátH GerGely is, aki idén tölti be hetvenedik 
életévét, ez ad alkalmat arra, hogy sok szeretet-
tel köszöntsük őt e jeles évfordulón és a további 
alkotó munkájához jó egészséget kívánjunk és 
bátorítást adjunk. Tevékeny életének minden 
állomását felsorolni ugyan lehetetlen, de álljon 
itt néhány tény, mely képet ad a rendkívül gazdag 
életműről. HorvátH GerGely Budapesten szüle-
tett 1950. augusztus 18-án. 1968-ban a budapesti 
Kölcsey Gimnáziumban érettségizett. Földrajz 
iránti érdeklődése részben ott, részben a leél-
Őssy sándor által vezetett központi földrajz 
szakkörben mélyült el. Kétszer is második helye-
zést ért el az Országos Középiskolai Tanulmányi 
Versenyen, így felvételi vizsga nélkül bekerült az 
ELTE TTK-ra, ahol 1974-ben földrajz-matema-
tika szakos tanári, majd 1975-ben kartográfusi 
oklevelet szerzett. Pályafutását térképszerkesztő-
ként a Kartográfiai Vállalatnál kezdte, majd álta-
lános iskolában tanított. 1978-tól az Tanárképző 
Főiskola Budapesti Kihelyezett Tagozatának 
Földrajz Tanszékére került főiskolai tanársegéd-
ként, ahol a kontinensek regionális földrajza és 
a térképészet c. tárgyakat oktatta nagy lelkese-
déssel. Ott mutatkozott meg igazán földrajzos 
vénája. Oktatási feladatai mellett több hazai és 
külföldi terepgyakorlatot vezetett, többek között 
a Baltikumba, a Kaukázusba, az Alpokba és 
Portugáliába. 1983-ban előléptették adjunktussá, 
1992-ben docenssé, majd 1997-ben kinevezték 
főiskolai tanárrá. Oktatói pályája során szá-
mos feladattal, vezetői tisztséggel bízták meg. 
Legmagasabb rangú kinevezéseként 1998–2002 
között a TFK főigazgató-helyettesi posztját töl-
tötte be. Szakmai és közéleti aktivitását jelzi, 

hogy választott tagja volt a TFK Kari Tanácsának 
és 1999–2002 között az Egyetemi Tanácsnak is. 
2003-tól a TTK Földrajzi Tanszékcsoportjához 
tartozó Főiskolai Földrajz tanszék vezetőjeként 
egyengette a tanszék és munkatársai integrá-
lódását a TTK oktatási rendszerébe. A tan-
szék megszűnését követően az akkor megala-
kult Környezet- és Tájföldrajzi tanszék oktatója 
lett. Az új képzés keretében számos alap- és 
mesterképzésben szereplő tantárgy oktatója, 
sőt tantárgyfelelőse volt. Több egyetemi-főis-
kolai jegyzet, illetve tankönyv munkáiban vett 
részt, így az Ázsia, valamint az Európa regio-
nális földrajzával foglalkozó tankönyvek írója 
és részben szerkesztője volt. A doktori képzés 
keretében is meghirdetett kurzusokat. Tagja  
a TTK Földtudományi és Környezettudományi 
Doktori Iskoláinak, utóbbi esetében 2005–2009 
között a Doktori Tanács tagja is volt. 2015-ben, 
ereje teljében váratlanul nyugdíjazták, azóta az 
ELTE-n nem végez oktatási tevékenységet, de 
a tanárképzéstől nem szakadt el, mert 2015 óta 
a GeoMetodika internetes szakfolyóirat szer-
kesztőbizottságának tagja. 2013–2018 között 
pedig részt vett MTA CSFK FTI által koordi-
nált Magyarország Nemzeti Atlasza készítésé-
ben, a Természeti környezet című kötet egyik 
szerkesztőjeként.

Oktató- és kutatómunkájának központjában  
a tájváltozások, a táji értékek vizsgálata, a Kár- 
pát-medence tájföldrajza, távoli kontinensek re-
gionális földrajza – különösen Kína földrajza –,  
valamint a földrajz tanításának kérdései álltak.  
E kutatásait számos nemzetközi tudományos 
együttműködéseken és nemzetközi projektek  
témavezetésén alapuló tanulmányútja is előse-
gítette. 1985–1988 között az MTA tudományos  
továbbképzési ösztöndíjasaként a Földrajztu-
dományi Kutatóintézetben végzett kutatáso- 
kat, melynek eredményeit 1991-ben Új módszer  
a domborzat minősítésére című egyetemi dokto-
ri, majd 1994-ben Nógrád megye domborzattípu-
sai című kandidátusi értekezésében összegezte. 
Hosszú éveken át irányított egy kutatócsoportot  

235

Földrajzi Közlemények 2020. 144. 2. pp. 235–238.

KRÓNIKA

HorvátH GerGely 70 éves



a Medves-vidék kistáj átfogó vizsgálatára, a terü- 
let természetföldrajzi jellemzőinek, potenciáljá-
nak, környezetállapotának, táji értékeinek mono-
grafikus igényű feldolgozása céljából. 2001-ben 
három évre elnyerte a Széchenyi Ösztöndíjat. 
Több kormányközi együttműködésen alapuló 
(magyar-kínai, magyar-portugál) kutatási pro-
jekt vezetője volt és számos további nemzetkö-
zi projektben vett részt. Kutatási eredményeit 
hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai 
folyóiratok tanulmányaiban, könyvfejezetekben 
összegezte, az MTMT-ben jelenleg 365 publiká-
ciója található meg, ebből 274 szakmai (könyv-
részlet, tankönyv, jegyzet, folyóiratban, kötetben 
vagy CD-n megjelent tanulmány). Évtizedek óta 
végez kiemelkedő szerkesztői tevékenységet, 
folyóiratok, könyvek, atlaszok szerkesztését egy-
aránt. 1994-től a Földrajzi Közlemények egyik 
szerkesztője, ezt a feladatot azóta is végzi oda-
adó, áldozatkész szolgálattal. 1999–2006 között 
szerkesztőbizottsági tagja, ill. rovatvezetője volt 
a Földgömb című tudományos ismeretterjesztő 
folyóiratnak. Angol és német nyelvtudása és 
a családból hozott kiváló nyelvérzéke segítet-
te abban, hogy elvállalja 2002–2017 között az 
International Research in Geographical and 
Environmental Education című folyóirat szer-
kesztőbizottságának tagságát, 2005–2015 között 
a Geographie und ihre Didaktik (GuiD) c. folyó-
irat külső szemlézője megbízatást. Mindemellett  
több hazai kiadású lexikon földrajzi szócik-
keinek megírásában, illetve szerkesztésében vett 
részt, szakmai szócikkek ellenőrzésével jelen-
leg is közreműködik az Akadémiai Nagyszótár 
munkálataiban.

A tudományos közéletben aktívan részt vett 
és még ma is részt vesz. 1996 óta választott 
tagja az MTA X. Osztálya Természetföldrajzi 
Bizottságának, 2002–2005 között titkára is volt; 
emellett tagja a Geomorfológiai, a Tájföldrajzi, 
valamint a szervezetileg a Társadalomföldrajzi 
Bizottsághoz tartozó Történeti Földrajzi Albi-
zottságnak. A két Bizottság közös Oktatási 
Albizottságának 1996–1998 között titkára, majd 
ezt követően 2017-ig elnöke volt. A Magyar 
Földrajzi Társaságnak 1973 óta, a Társaság Vá- 
lasztmányának 1994 óta tagja. 1978 óta tagja  
a Magyarhoni Földtani Társulatnak, amelyen 
belül 2014–2018 között a ProGEO Földtudo- 
mányi Természetvédelmi Szakosztály elnöke 
volt. 1990 óta tagja a Magyar–Kínai Baráti Tár-
saságnak, 2015 óta a Magyar Geopark Bizottság- 
nak is tagja. Nemzetközi szinten a Nemzetközi 
Földrajzi Unió (IGU) földtudományi értékek-

kel foglalkozó bizottságának (Commission on 
Geoheritage) és a földrajzoktatással foglalkozó 
bizottságának (Commission on Geographical 
Education) aktív tagja és a ProGEO (European 
Association for the Conservation of the Geologi- 
cal Heritage) nemzetközi tudományos szervezet 
magyarországi titkára. Munkásságának eredmé-
nyeként több kitüntetésben részesült. 1995-ben 
a Magyar Földrajzi Társaságtól Pro Geographia 
Emléklapot, 1998-ban és 2000-ben az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemtől Trefort Ágoston 
Emléklapot, majd Tanárképzésért Emléklapot 
kapott. 2000-ben megkapta a Magyar Földrajzi 
Múzeum Balázs Dénes-emlékérmét, majd 2012- 
ben a Magyar Földrajzi Társaság Kőrösi Csoma  
Sándor-érmét. Nyugdíjazásakor az Emberi Erő- 
források Minisztériumától Magyar Felsőokta- 
tásért Emlékplakettben részesült. A földtudo-
mányi természeti értékek megismertetésében 
végzett tevékenységéért 2018-ban a Magyarhoni 
Földtani Társulat Lóczy Lajos-emlékéremmel 
tüntette ki.

HorvátH GerGely vérbeli geográfus, nem 
elégedett meg a szakkönyvekből származó isme-
retekkel, hanem szakmai szemmel bejárta szinte 
a teljes európai térség mellett Ázsia sok orszá-
gát, az észak-amerikai kontinenst, Ausztráliát 
és Új-Zélandot. De igazi szerelme Kína volt és 
maradt. Több évtized alatt számos utazást tett, 
tartós kapcsolatokat épített ki. Ezek a tapaszta-
latok igen sokszínűvé, tartalmassá tették tanári 
munkáját, amelyet a hallgatók is elismeréssel 
fogadtak.

Az életmű valamennyi fontos állomását, okta-
tási, kutatási eredményeit, szervező tevékenysé-
gének minden részletét lehetetlen összefoglalni 
egy rövid méltatásban, azonban mindenképpen 
meg kell emlékezni HorvátH GerGely emberi 
tartásáról, emberi méltóságáról, kimeríthetetlen 
munkabírásáról és segítőkészségéről. Köszönetet 
mondhatunk a Sorsnak, hogy egy ideig egy-
más mellett dolgozhattunk, tanulhattunk tőle 
és tanúi lehettünk az ő fáradhatatlan munkás-
ságának. Mindannyian, akik közelről ismerjük 
HorvátH GerGelyt, tanúsítjuk, hogy ő Valaki  
a tágabb és szűkebb szakmában. Ha valahol vala-
kire szükség volt, az a valaki nagyon gyakran 
Gergely volt, segített szervezni, ötleteket adott 
a kutató munkához, pályázatokhoz, ösztönzött 
és biztatott mindenkit, ahogy egy jó vezetőhöz 
illik és nagyon sokunknak megszerkesztette 
az elkészült tanulmányokat, ha kellett éjszaka, 
fáradságot nem kímélve. Alaposságára jellemző, 
hogy a Főiskolai Földrajz tanszék élén mindenre 
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Kürti GyörGy 1950. június 10-én szüle-
tett Cegléden. 1968-ban érettségizett a ceglédi 
Kossuth Lajos Gimnáziumban, majd a Szegedi 
Tanárképző Főiskolán szerzett földrajz-bioló-
gia szakos általános iskolai tanári diplomát, 
majd hamarosan a JATE Természettudományi 
Karán megszerezte a középiskolai tanári diplo-
mát is. 1983-ban doktori címet szerzett. A cse-
mői Felsőjárási Általános iskolában helyezke-
dett el, ahonnan másfél év múlva, 1974. január 
1-jétől átkerült Alma Materébe, a Kossuth Lajos 
Gimnáziumba, abba az iskolába, amelynek vala-
mennyi családtagja tanulója vagy alkalmazottja 
volt. Feleségével is itt ismerkedett, aki a gim- 
názium történelem-német szakos tanára. Két 
lányuk született, akik már három unokával aján-
dékozták meg őket.

1976-ban kinevezték a gimnázium igazgató-
helyettesévé; ezt a tisztségét 20 éven át viselte. 
1996-ban az előző igazgató nyugdíjba vonulá-
sa után őt választották meg igazgatónak, s ezt  
a beosztást egészen 2011-ig, nyugdíjazásáig töl- 
tötte be. Ezután még néhány évig óraadó tanár-
ként dolgozott. Tíz évig szakértőként és szakta-
nácsadóként is tevékenykedett. Szakmai tudását 
kollégái és diákjai is nagyra értékelik. Tanári 
munkájának sikerességét mutatja, hogy 12 tanít-
ványa jutott be az OKTV első tíz helyezettje 
közé. Térképészeti ismeretek és gyakorlatok 
című, tanulást segítő munkája öt kiadást ért meg. 
Magyar Földrajzi Társaságnak évtizedek óta 
tagja, választmányi tagja volt 1995 óta.

Munkáját több helyi és országos kitüntetéssel 
is elismerték. A „Haza Szolgálatáért” érdemrend 
ezüst fokozatát 1979-ben, „Kiváló Munkáért” ki- 
tüntetést 1984-ben, „Haza Szolgálatáért” érdem- 
rend arany fokozatát 1988-ban, Cegléd Város Pe- 

dagógiai Díját 1999-ben kapta. 2005-ben pedig 
Cegléd város Díszpolgárává avatták, majd 2013-
ban a Pest Megye Díszpolgára címet is átvehette.

Pedagógusként és vezetőként is kiemelt fel-
adatának tartotta az iskola az iskola múltjá-
nak megismerését, hagyományainak ápolását. 
Több iskolai hagyomány megteremtése, illetve 
megújítása fűződik nevéhez. Igazgatósága min-
den évében megjelent szerkesztésében A ceg-
lédi Kossuth Lajos Gimnázium Értesítője, de 
tizenöt év alatt 22 iskolatörténeti kiadványt is 
megjelentetett. Legnépszerűbbek ezek közül az 
Érettségizettek névkönyve, ill. a Tablók könyve. 
Az intézmény fennállásának 100. évfordulója 
évében Kossuth-szobrot és Kossuth-emléktáblát, 
2006-ban ’56-os emléktáblát avattak, s helyre-
állították az aulában található I. világháborús 
emléktáblát.

Egyedülálló iskolatörténeti gyűjteményt ho- 
zott létre. A gimnázium neves tanárainak emlé-
két őrzik a róluk elnevezett tantermek, mely 
kezdeményezés szintén az ő nevéhez fűződik.

Kezdeményezője és mindvégig lelkes támo-
gatója volt a csíkszeredai Nagy István Művészeti 
Líceummal több évtizede fennálló testvériskolai 
kapcsolatnak. Több száz diák ismerhette meg 
az évente lezajló kölcsönös látogatások alkal-
mával az erdélyi magyarság életét, történelmét, 
kultúráját.

Éveken át a „Kossuth Gimnáziumért” Ala- 
pítvány elnöke volt, s az alapítvány támoga-
tásával hozta létre a „Kossuth Gimnáziumért 
Díjat”. Kezdeményezésére alakult meg 2008-
ban A Ceglédi Kossuth Gimnazisták Öregdiák 
Egyesülete, melynek jelenleg is elnöke.

Iskolai munkája mellett a város kulturális 
és közéletének is elismert egyénisége. 1985-től 
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volt gondja, mindenről feljegyzést készített és 
mindenről körlevelet küldött a tanszék tagjai-
nak. Soha nem volt hozzá hasonlóan rátermett 
tanszékvezetőnk, aki a vezetést olyan alázattal, 
akkora türelemmel és küldetéstudattal végezte, 
mint ő. Ez volt az élete és mindent ennek ren-
delt alá. Éppen ezért váratlanul érte és nehezen 
viselte, hogy ereje teljében nyugdíjazták, pedig 
még sokat tehetett volna vezetőként, oktatóként 
az egyetemünkért, a hallgatókért. A nyugdíja-
zása lesújtotta, de nem törte meg. Mint afféle 
örökmozgó nyugdíjazása után is töretlen lel-
kesedéssel vesz részt a különféle projektekben,  

a tudományos közéletben, továbbra is odafigyel 
a kollégákra. Alig múlik el hét anélkül, hogy fel 
ne hívja figyelmünket egy pályázati felhívásra, 
ösztöndíjra, egy megjelent tanulmányra, a Föld 
valamely pontján történt érdekes eseményre, 
ami véleménye szerint érdeklődésünkre tart-
hat számot.

Kedves Gergely! Sok-sok kolléga és barát 
nevében köszöntünk 70. születésnapodon. Kö- 
szönjük, amit értünk tettél és büszkék vagyunk 
arra, hogy életed részesei lehettünk hosszabb 
vagy rövidebb ideig.

Csüllög gábor – Móga János



2020. március 15-én áder János köztársa-
sági elnök a környezettudomány területén vég-
zett több évtizedes kutatómunkája, valamint  
a debreceni geográfusképzés megújítását is ma- 
gába foglaló oktatói tevékenysége elismeréseként 

Kerényi attila geográfus, a földrajztudomány 
doktora, a Debreceni Egyetem professor emeri-
tusa részére a Magyar Érdemrend tisztikereszt-
je polgári tagozata kitüntetést adományozta. 
Ezúton gratulálunk a kitüntetettnek!
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1990-ig tanácstagként, 1998-tól 2002-ig önkor-
mányzati képviselőként, valamint bizottságok 
tagjaként szakmai tudásával segítette a Ceglédi 
Önkormányzat Képviselő Testületének munká-
ját, és igyekezett minden tőle telhetőt megtenni 
a városért. Kürti GyörGy 2011-ben nyugdíjba 

vonult, de azóta is ezer szállal kötődik a gim-
náziumhoz.

Minden kolléga nevében ezúton köszönt-
jük születésnapja alkalmából és jó egészséget 
kívánunk!

Volter etelKa – töMpe lászló

Személyi kitüntetés


