
Fontos jubileumot ünnepel idén a magyar 
földrajz: 150 évvel ezelőtt hozta létre a Pesti 
Királyi Tudományegyetem (a mai ELTE) Böl- 
csészettudományi Kara az „egyetemes és össze-
hasonlító földrajz” tanszékét, és nevezte ki pro-
fesszornak 1870. július 19-én Hunfalvy Jánost 
(fodor F. 2006, p. 618). Az első magyar földrajzi 
tanszék megalapítását nehezen lehetne a kora-
beli európai és magyarországi művelődéstörté-
net kontextusából kiragadva értékelni, hiszen 
az 1870-es évek az európai földrajztudomány 
egyetemi intézményesülésnek évtizede volt, és 
ugyanekkor jöttek létre a magyar földrajz patinás 
intézetei, szervezetei is. Európa egyetemein már 
a 17-18. században tanítottak földrajzi tárgyakat, 
de az első földrajzprofesszor kinevezésére az 
1820-as évekig, Carl ritter berlini kinevezésig 
kellett várni. A 19. században a földrajz intéz-
ményesülését két fő hajtóerő mozgatta: a világ,  
az európaiak számára ismeretlen területek felde-
rítésének, feltérképezésének vágya (ami párosult 
a nagyhatalmak birodalomépítő törekvéseivel) 
és a nemzeti ébredés korában a nemzeti identi-
tás erősítésnek szándéka. A kiformálódó nem-
zetállamok a földrajzoktatásban a nemzetépítés 
egyik alapvető eszközét látták: a haza földjének 
megismertetése, a nemzet természeti kincseinek,  
népességének, gazdasági erejének bemutatása  
a földrajztanár feladata lett. A jól képzett föld-
rajztanárok kineveléséhez pedig az egyetemi 
oktatást kellett megerősíteni: a francia–porosz 
háború után a vesztes Franciaországban és győ- 
zelemben megszületett egységes Németország- 
ban sorra jöttek létre a földrajztanszékek. Ekkor 
alakítottak földrajzi katedrát például Lipcse, 
Halle, Königsberg vagy Marburg egyetemén 
(Brogiato, H. P. 2005, p. 54., sCHelHaas, B. 
– HönsCH, i. 2001, p. 16.).

A kiegyezés után az Osztrák–Magyar Mo- 
narchiában a belső önigazgatását visszanyerő 
Magyarország oktatás- és kultúrpolitikája is 
kiemelt figyelemmel fordult a földrajz felé. Az 
1850-es, 1860-as években a középiskolákban  

a földrajz nem jelent meg önállóan, hanem a tör- 
ténelemmel alkotott egy közös tantárgyat. Az 
1868-as tanterv viszont a hatosztályos főgimná-
zium minden osztályában kötelezővé tette a heti 
két földrajzórát (fodor F. 2006, pp. 412–414). 
A középiskolai oktatás átszervezésével párhu-
zamosan történt az egyetemi oktatás reformja:  
a Bölcsészettudományi Kar 9 új tanszék – köztük 
a földrajzi tanszék – felállítására tett javaslatot 
(szaBó J. 1980, pp. 45–46). A pesti tanszékala-
pítást gyorsan követték a magyar földrajz újabb 
intézményei: 1872-ben tartotta alakuló ülését 
a Magyar Földrajzi Társaság, 1873-ban jelent 
meg először a Földrajzi Közlemények. Az 1872-
ben életre hívott Kolozsvári Magyar Királyi 
Tudományegyetem Bölcsészkara 11 „alapító” 
tanszéke között is ott találjuk az „Egyetemes és 
Összehasonlító Földrajz Tanszéket” (Bartos-
elekes zs. 2009, p. 36).

Ugyanilyen gyorsan épült ki a földrajz egye-
temi intézményrendszere az Osztrák–Magyar 
Monarchiában is. A bécsi egyetem földrajzi 
tanszékét 1851-ben alapították, és a kiegyezést 
követő két évtizedben nyílt meg a gráci, az inns- 
brucki, a prágai, a krakkói, a lembergi, a cserno-
vici és a zágrábi földrajztanszék (HilBert B.  
2019, p. 226). Az 1890-es években az európai 
egyetemek többségében már önálló katedrát ka- 
pott a geográfia, és különösen erőssé vált a tudo-
mányterület a német és a francia egyetemeken.  
A brit egyetemek viszont egy-két évtizedes ké-
séssel követték a „kontinentális” trendeket, és 
az I. világháborúig mindössze féltucat önálló 
tanszék alakult Nagy-Britanniában (WitHers, 
C. 2001, p. 83).

A tanszékek megalakulásukkor egyszemélyes 
vállalkozások voltak: a földrajzprofesszor elő-
adásai során a geográfia minden fontos terüle-
tét maga mutatta be. Emiatt minden egyetemen 
eltérő hangsúlyokkal tanították a tárgyat: a pro-
fesszor érdeklődése, szűkebb kutatási területe 
erősen befolyásolta az adott egyetem földrajzi 
képzésének jellegét. Hunfalvy Jánoshoz (1870–
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1888), aki az 1860-as években a Műegyetemen  
a földrajzot a történettudománnyal és statisztiká-
val együtt oktatta, a tudományegyetemi profesz-
szorsága alatt is a földrajz társadalmi oldala állt 
közelebb. Publikációi között – a földrajzi kötetek 
mellett – történeti, statisztikai és néprajzi mun-
kákat találunk. Utóda, lóCzy laJos (1889–1908) 
szakított Hunfalvy örökségével, és a budapesti 
földrajznak határozott természetföldrajzi jelleget 
adott. A harmadik földrajzprofesszor, CzirBusz 
géza (1910–1920) ismét a társadalomföldrajz, 
míg az őt követő Lóczy-tanítvány, CHolnoky 
Jenő (1921–1940) a természeti földrajz erős kép-
viselője volt (gyuris F. 2020, HaJdú Z. 2020).

Ezt az egyoldalúságot csak a tanszékek inté- 
zetté fejlesztése, új álláshelyek létesítése oldhat-
ta fel. Ez a folyamat Budapesten lóCzy laJos 
professzorsága alatt indult el: az 1890-es évektől 
gyakornok, tanársegéd vagy adjunktus segítet-
te lóCzy munkáját (a tanársegédek kétéven-
te váltották egymást), és ebben az évtizedben 
nevezték ki az első egyetemi magántanárokat is: 
kövesligetHy radó a kozmográfia, tHirring 
gusztáv a demográfia magántanára lett (fodor 
F. 2006, p. 150). A német nyelvterületen ekkor 
már elindult az egységes intézetek több tanszék-
re bontása: a Bécsi Egyetemen 1885-ben hozták 
létre a Fizikai Földrajzi Tanszéket és a Történeti 
Földrajzi Tanszéket (HilBert B. 2019, p. 230), 
és ugyanebben az évben létesült Berlinben is  
a második földrajz tanszék (Brogiato, H. P. 
2005, p. 54.). Erre Budapesten még nagyon hosz-
szú ideig kellett várni. Bár a Magyar Földrajzi 
Társaság régóta szorgalmazta két különálló föld-
rajzi tanszék felállítását, a Bölcsészettudományi 
Kar vezetése csak Cholnoky Jenő nyugdíjba 
vonuláskor döntött a Földrajzi Intézet ketté bon-
tásáról. Hóman Bálint vallás- és közoktatásügyi 
miniszter a Társaság javaslatát tette magáévá  
a kezdeményezés megindoklásakor: „az utóbbi 
évtizedekben a fizikai és emberföldrajz tárgy
köre annyira kettévált, hogy azoknak egy tan
széken való művelése és tanítása a két tudomány 
egyikének szükségszerű elhanyagolását jelenti”  
(A dokumentumot idézi: antal z. – PerCzel gy. 
2005, p. 15). Az Emberföldrajzi Tanszék élére 
mendöl tiBor, a Fizikai Földrajzi Tanszék és 
egyben az Intézet élére jó barátja és Eötvös col-
legiumi pályatársa, Bulla Béla került.

1945 után a megpróbáltatások időszaka követ-
kezett, a magyar tudományos élet egészét a szov- 
jet modellnek megfelelően alakították át. 1949-

ben Bullát és mendölt kizárták az akadémiá-
ról, az Emberföldrajzi Tanszéket pedig 1950-ben 
a korabeli szovjet terminológiához igazodva 
Általános Gazdasági Földrajzi Tanszékké nevez-
ték át (Győri R. 2020). A Földrajzi Intézet helye 
az egyetemen belül is megváltozott: 1949-ben  
a Bölcsészettudományi Kar kettéválásával a Ter- 
mészettudományi Karra került, majd 1953-ban 
(a TTK osztódása után) a rövid életű Föld- és 
Élettudományi Kar része lett. 1952-ben szervez-
ték meg az Intézeten belül a harmadik tanszéket, 
a Leíró Gazdasági Földrajzi Tanszéket (későb-
bi nevén Regionális Földrajzi Tanszéket) koCH 
ferenC vezetésével. Évtizedeken keresztül ez 
a három földrajztanszék működött az ELTE-n. 
Az 1960-as évek elején a Természettudományi 
Karon megszűntek az intézetek, így a Földrajzi 
Intézet is, és a három tanszék nagyobb fokú 
önállósággal működött tovább. (Az 1979-ben 
életre hívott „tanszékcsoporti” rendszer az inté-
zeti struktúrához képest lazább keretet jelentett,  
a Földrajzi Tanszékcsoport egységei lényegében 
megőrizték autonómiájukat.) A következő és 
egyben az utolsó lényeges átalakulás az ezred-
forduló után történt. Az ELTE-n ismét beve-
zették az intézeti rendszert, és a földrajzi tan-
székek 2006-ban a Földrajz- és Földtudományi 
Intézetbe (az Intézeten belül a Földrajztudományi 
Központba) integrálódtak. Ugyanebben az évben 
alakult meg az ELTE negyedik földrajzi tanszé-
ke, a Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék szaBó 
mária vezetésével.

Ez a rövid áttekintés dióhéjban mutatta be  
150 év történetét, a jelen számban található 
tematikus tanulmányok egy-egy professzor élet- 
útján, gondolatvilágán keresztül adnak bepil-
lantást a budapesti földrajzoktatás korszakaiba. 
Ebben a másfél évszázadban Magyarországon  
a tudományos élet több politikai rendszerváltást, 
gazdasági összeomlást élt meg, és a tudomány-
nyal szemben támasztott társadalmi igények is 
folyton változtak. teleki és CHolnoky földrajza 
más kérdésekre kereste a választ, mint Hunfalvy 
János földrajza, és a 21. századi földrajztu- 
domány is sokban különbözik a 60-70 évvel 
ezelőttitől. Ez a hosszú időszak felvirágzó és 
hanyatló periódusokat egyaránt magába foglalt, 
és a földrajz eddig még mindig képes volt meg-
újulni. Bízunk abban, hogy életereje a következő 
150 évre is kitart!

Győri róbert
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Bevezetés – Család, középiskolai  
és egyetemi évek

CzirBusz géza 1853. szeptember 17-én szü-
letett Kassán. Két nap múlva megkeresztel-
ték a Szent Erzsébet Dómban, a keresztségben  
a „Geyza, Konstantínusz” nevet kapta. Kétnyelvű 
(magyar, német) családban nőtt fel. A család 
vallásilag megosztott volt körülötte (sátoral-
jaújhelyi önéletrajza szerint lutheránus lelkész, 
katolikus tanító egyaránt volt a szélesebb rokon-
ságban). Középiskolai tanulmányait az akkori 
Északkelet-Magyarország egyik elitképzőjében, 
kassai premontrei főgimnáziumban végezte, álta-
lában kiváló eredményekkel. Egyetlen gondját 
a testnevelés jelentette. Az egész későbbi élete, 
látásmódja szempontjából fontos, hogy a Fő utca 
127-ben született. Ebben az utcában volt a pre-
montrei főgimnázium és templom is. Czirbusz az 
akkori ország egyik legszebb, leginkább rende-
zett, legigényesebb városi környezetéből indult.

1873 őszén a Budapesti Tudományegyetemre 
iratkozott be. Czirbusz a formálódó egyetemi 
földrajzoktatás első szakképzett geográfusai 
körébe tartozott, Hunfalvy János tanítványa volt, 
akit egész életében szeretett és nagyra becsült 
mesterének tartott. Nem csak az egyetemen 

tanult, de a frissen megalakult Magyar Földrajzi 
Társaság munkájába is bekapcsolódott. Német 
és francia nyelvtudása lehetővé tette, hogy több 
irányba, a szakirodalom viszonylag széles köré-
ben tájékozódjon. Hunfalvy széles körű föld-
rajzelméleti és földrajztörténeti munkássága ins-
pirálta, hogy a nemzetközi földrajztudományban 
lejátszódó vitákról, folyamatokról önálló képet 
alkosson a maga számára.

Elhivatottságból és a létbiztonságra való törek-
vés miatt még egyetemi hallgatóként, 1874-ben 
belépett a piarista rendbe. A belépésében szere-
pet kaphatott az is, hogy egyetemi professzorai 
között három piarista is volt. A teológiát „esti 
tagozaton”, magánúton végezte, 1878. július  
20.-án szentelték pappá.

Czirbusz életének és tudományos 
munkásságának két szakasza

A földrajztudományba teljes egészében 
befogadott „tudós középiskolai tanár”

1875-ben kezdte meg középiskolai földrajz-
tanári működését a rend kecskeméti gimnáziu-
má ban. Tanári vizsgáit csak 1883-ban tette le 
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földrajzból, majd 1890-ben német filológiából. 
1875-1910 között a piarista rend tucatnyi közép-
iskolájában tanított. Ez a szinte folyamatos költö-
zés azzal járt, hogy nagyon jól megismerte a ko- 
rabeli Magyarország egész területét, a népesség 
valódi etnikai, társadalmi, gazdasági helyzetét.

Az oktatás mellett folyamatosan kutatott és 
publikált, széles körben elismert és elfogadott 
lett a földrajztudományban, a néprajzban, de 
szépíró, sőt opera szerző is volt. Czirbusz már 
egyetemi hallgatóként rövid írásokat jelentetett 
meg különböző (ismeretterjesztő, politikai) jel-
legű és igényű lapokban, majd főleg turisztikai 
útleírásokat, kisebb „természeti képeket” vidéki 
újságokban. A Földrajzi Közleményekben 1879-
ben (tehát az egyetem befejezése után viszonylag 
rövid időn belül) jelent meg az első tudományos-
nak tekinthető írása „A népek átalakulása” cím-
mel. A későbbiek szempontjából érdemes idézni 
az „irodalom-áttekintő” tanulmány önmaga fel-
fogására megfogalmazott legalapvetőbb követ-
keztetését: „Az ember a természeti törvényeket 
kiismerheti, hasznára fordíthatja, de azokat meg-
szüntetni vagy őket más irányba terelni, soha-
sem fogja. Földhöz kötött lény marad minden 
kulturája mellett, s részt veszen mindenkor földi 
hazája jó és balsorsában”. (FK. 1879)

Doktori értekezését a délmagyarországi bol-
gárok ethnográfiájából védte meg, s a kis kötet 
németül is megjelent Bécsben.

BalBi adorJán (1782–1848) „világföldrajzá-
nak” lefordítására Czirbusz szaBó ferenC nagy-
becskereki plébánostól kapott megbízást, aki 
önálló és fontos könyvsorozatot jelentetett meg 
„Történeti, Nép- és Földrajzi Könyvtár” soro-
zatcímmel. Czirbusz felismerte, hogy nem lenne 
értelme lefordítani a már anyagában elavult 
sorozat köteteit, hanem alkotó módon állt hozzá, 
részben átszerkesztette, átírta, modernizálta az 
eredeti művet. A Szabó Ferenc által kiadott  
könyvsorozat 63-67. köteteiként 1893-1903 kö- 
zött megjelent világleírás összesen hét vaskos 
kötet, mert a 4. és az 5. részt két kötetben adták ki.

A „Magyarország a 20. évszázad elején” 
című monográfiája valójában a századfordulós 
Magyarország átfogó feldolgozása. A természeti 
földrajzi rész erős kritikákat is kapott, a társa-
dalmi fejezetekről alapvetően eltérő – politikai 
alapállások bázisán – értékelések jelentek meg, 
országos napilapokban. A „Nyugat” folyóiratban 
megjelent méltatása szerint: kiemelkedő jelentő-
ségű mű, tHirring gusztáv a hibákra, pontat-
lanságokra hívta fel a figyelmet a Közgazdasági 
Szemlében megjelent ismertetésében.

Középiskolai és egyetemi tanári pályafutá-
sának „váltása” időpontjában, de még „főgim-
náziumi tanár” titulussal jelent meg 1910-ben  
a „Nemzetek alakulása – anthropo-geographiai  
szempontból – kötete Nagybecskereken. Czir- 
busz egyszerre elméleti, történeti és recens folya-
matokat vizsgál. A szerteágazó megközelítései 
közül a leginkább tanulságos az, hogy nyug-
tázta (korántsem egyedüliként), hogy a korszak 
alapvetően megváltozott, az USA szerepének 
felértékelődése visszafordíthatatlan, s egyben 
sok társadalom számára példa is.

A piarista szerzetes, középiskolai tanár vi- 
déki tagként (a teljes tagság által választva) 
bekerült a Társadalomtudományi Társaság ve- 
zetésébe, majd Budapestre kerülve már „fővá-
rosi” szereplőként is megerősítették tagságát. 
Czirbusz képes volt együttműködni a polgári 
radikálisokkal, liberálisokkal is. A magyar szo-
ciológia története „számon tartja” tudományos 
munkásságát.

A természettudósok által „lenézett” és 
„kiközösített”, a társadalomtudományokban 

elismert egyetemi tanár

A modern magyar „emberföldrajz” kialakulá-
sa (nem teljesen elszakadva a történeti államisme 
hagyományoktól) hosszú, éles vitákkal, szem-
benállásokkal kísért folyamatként játszódott le. 
Ezeknek a vitáknak a lényege némileg leegy-
szerűsítve abban foglalható össze, hogy a vitázó 
felek eltérő módon ítélték meg, a földrajztudo-
mány filozófiai, tudományelméleti alapkérdéseit, 
nevezetesen, hogy milyen felfogásban tételezhető 
az ember (a társadalom) és a természeti környezet 
közötti kapcsolatrendszer, a földrajztudomány 
elsősorban, avagy kizárólagosan természettu-
domány, netán meghatározóan társadalomtu-
dományi jellegű diszciplína, avagy azzá kell-e 
válnia, illetve kétarcú, dualisztikus tudomány. 
Az alapkérdés valójában az volt, hogy az embert, 
illetve a társadalmat mineműségében, milyen 
módon és mértékben tegye a földrajztudomány 
saját szerves kutatási tárgyává, miképpen fogal-
mazza meg velük szemben feladatait.

1908-ban lóCzy laJos önszántából elhagyta 
az egyetemet (bár egyetemi tanári címét meg-
tartotta), miután sikeresen pályázott a Magyar 
Királyi Földtani Intézet élére. Lóczy úgy vélte, 
hogy ő jelölheti ki az utódát volt tanítványa és 
követője Cholnoky Jenő kolozsvári profesz-
szor személyében, de a Kar választása (nagy 
szavazattöbbséggel) CzirBusz géza piarista  
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szerzetes, középiskolai tanárra esett. Nem Czir- 
busz generálta a folyamatokat (akkor éppen 
Nagybecskereken volt középiskolai tanár), de 
annak révén, hogy megkeresésre beadta az egye-
temi tanári pályázatát (ahogy ő fogalmazott 
biztatásra felemelte a fejét), kihívta maga ellen  
a „budapesti földrajzos elit” nagy részét. Czir- 
busz korántsem érdemtelenül, nagy és valós  
tudományos teljesítmény nélkül került a pro-
fesszori székbe. Tíz év alatt jelentős munkákat 
publikált, melyeknek összetevői és eredményei 
vitatottá is váltak mind életében, mind pedig 
halála után.

Ha egyetemi tanári időszakának tudomá-
nyos teljesítményét a megjelent köteti bázisán 
elemezzük, akkor a „korszakkezdő” tudomány-
filozófiai, -elméleti, -történeti monográfiáját és 
a „korszakzáró” három kötetes emberföldrajzát 
kell értékelnünk.

Az 1912-ben megjelent „Nemzeti művelő dés 
geográfiája és a geográfiai fatalisták” monográ-
fiája, melyet már „az egyetemes összehasonlító 
geográfia nyilvános rendes egyetemi tanáraként 
jegyzett az egyik legsajátosabb, legbonyolultabb, 
sok szempontból a legellentmondásosabb, de 
korántsem érdektelen (ahogy egyesek a korszak-
ban láttatni akarták) és nem értéktelen alkotás. 
Nem rejtegeti felfogását, hanem túlságosan is 
direkt módon megfogalmazta az „Útravaló”  
keretében. Azzal a felfogással kíván vitatkozni,  
amely a „történelemből hisztorizmuszt, a szo-
ciológiából szocializmuszt, a geográfiából geo-
grafizmuszt csinált”.

Czirbusz teológusként, papként, szerzetesként 
(Biblia-ismerőként), filozófiailag képzett gondol-
kodóként nem lehetett ellensége a természetnek, 
a Földnek. Ahogy többször és több helyen érzé-
keltette, hogy a Föld is Isten teremtménye, de 
hozzá kell tenni, hogy az Úr az Embert teremtette 
saját képére és hasonlatosságára, és „indította el” 
földi pályáján a teremtési folyamat koronájaként.

A három kötetes „anthropogeographia” (1915- 
1919) egységes alapállást tükröz, de folyama-
tosan elkövet egy alapvető hibát: a filozófiai 
jellegű és célú általánosításokat többször olyan 
alacsony szintű kitételek követik, amelyek miatt 
támadhatóvá vált. A „Geopolitika” különösen 
fontos, több tekintetben nemzetközileg is az első 
összefoglalása a kérdéskörnek.

Az 1911–12-től 1917–1918-ig meghirdetett 
egyetemi előadásaiban központi szerepet kapott 

a történeti, politikai és gazdasági földrajz, de  
a különböző regionális folyamatok elemzését 
is felvállalta.

Elhatalmasodó szív- és érrendszeri betegsége 
miatt lényegében 1919-től már csak korlátozott 
tevékenységekre volt képes. 1920. július 10-én 
hunyt el, halálát nem kísérte osztatlan földrajzos 
társadalmi részvét.

Összefoglalás

A formálódó modern magyar társadalom-
földrajz egyszerre küzdött a kialakulás elméleti 
kihívásaival és gyermekbetegségeivel, a törté-
neti szituáció sajátosságaiból fakadó nemzeti 
feladatvállalások terheivel, sőt kényszereivel, az 
intézményesülés személyi problémáival. A szé- 
lesebb értelemben vett földrajztudomány, a rokon- 
tudományok a változást, átalakulást egyaránt 
válságként élték meg. A tudomány- és társada-
lomfilozófia több jeles egyéniségének a figyel-
me a földrajztudomány felé fordult az 1910-es 
évektől kezdve.

Nem CzirBusz géza volt az egyetlen geográ-
fus, aki a 20. század második évtizedében fel-
vállalta az önmagát egyre mélyebb személyi 
ellentétekbe, tudományos és erkölcsi válságba 
„vitázó” földrajztudomány tudomány-rendszer-
tani, ismeretelméleti kérdéseinek a tárgyalá-
sát. Czirbusz mellett dékány istván és fitos  
vilmos munkássága érdemel kiemelt figyel-
met. A két filozófus-geográfus a geográfia 
filozófiai alapkérdéseire direkt módon kereste 
a választ. Fitos megítélése szerint (FK 1917):  
„…a geográfia ismerettani kérdései mostanáig 
sem nyertek elfogadható megoldást”. A geográfia 
mibenlétének megítélése nem csak a földrajztu-
dósok belügye, hiszen a válasz visszahat a közép-
iskolai és egyetemi oktatásra is. Fitos nem csak 
Czirbusszal, de a földrajztudomány történeti, 
elmélettörténeti és elméleti kérdéseit éppen rend-
szerezni kezdő teleki Pállal is vitába került.

A „Czirbusz-ügynek” hatása volt arra, hogy 
az MFT teleki Pál javaslatára létrehozta Gaz- 
daságföldrajzi Szakosztályát, s arra is, hogy  
a Magyar Néprajzi Társaságon belül létrejött az 
Emberföldrajzi Szakosztály és 1921-től meg-
jelentette folyóiratát „Föld és Ember” címmel.

HaJdú zoltán
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1925. május 28-án a Szatmár megyei Gebe 
(ma Nyírkáta) községben született a magyar  
földrajztanítás egyik kiemelkedő egyénisége 
BalogH Béla andrás. Szatmárcsekei gyermek- 
évek után 1935-ben költözött családjával Debre- 
cenbe és itt végezte el a piarista gimnáziumot.  
1943-tól a város Tisza István Tudomány egye- 
temének történelem-földrajz szakos hallgatója, 
diplomáját (munkaszolgálat és szovjet hadifog-
ság után) 1949-ben szerezte meg.

Életében (rövid kitérők mellett) két város  
játszott meghatározó szerepet. Középiskolai ta- 
nári pályáját Nyíregyházán kezdte és innen ment 
főiskolai tanárként nyugdíjba, illetve Debre- 
cen, ahol a tanulmányai után hosszú ideig taní- 
tott a város egyetemein, közoktatási intézmé-
nyeiben.

Szakmai tevékenysége a földrajz szakmód-
szertan és a regionális gazdaságföldrajz magas 
szintű tudományos művelésével, valamint a föld- 
rajz köz- és felsőoktatásban (sok esetben egy-
mással párhuzamos, nagybetűs) tanításával jel-
lemezhető.

Középiskolai tanári pályáját 1949-ben a Nyír- 
egyházán a Kossuth Gimnáziumban kezdte, 
ahonnan központi áthelyezéssel először Egerbe, 
majd Nagykanizsára került. 1950-ben került 
vissza Debrecenbe, ahol 23 éven át különböző 
iskolatípusokban (általános iskola, ipari tanuló 
intézet, gyakorló gimnázium, egyetem) tanított, 
(négy éven keresztül) vezetőtanári feladatokat 
látott el. Alma materében 1946-tól demonstrá-
tor, majd gyakornok volt, 1959-től meghívott 
előadó a Debreceni Agrártudományi Egyetemen, 
valamint gazdaságföldrajzot, illetve földrajz 
szakmódszertant oktatott a Kossuth Lajos Tudo- 
mányegyetemen. 1963-ban itt védte meg szak-
módszertani témájú bölcsészdoktori értekezését, 
ami „A tantárgyi sajátosságok – a geografi
kum – problémái a földrajzoktatásban, különös 
tekintettel a táblai vázlatrajzokra” címet visel-
te. A doktori fokozat megszerzése után sikere-
sen pályázta meg a KLTE Gazdaságföldrajzi 
Tanszékén meghirdetett adjunktusi állást, innen-
től az egyetem főállású oktatója lett.

1973-ban a nyíregyházi Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola Földrajz Tanszékére ke- 
rült, ahol előbb docensként, majd főiskolai tanár-

ként földrajz tantárgypedagógiát és regioná-
lis gazdaságföldrajzot oktatott. Párhuzamosan 
néhány szemesztert az ELTE, illetve a KLTE 
szakmódszertanos oktatójaként is dolgozott. 
1985-ben Nyíregyházáról vonult nyugdíjba, 
de 1992/93-ban a KLTE Földrajz Intézetének 
felkérésére ismét szakmódszertant tanított Deb- 
recenben.

Bár 1963-tól főállása a felsőoktatáshoz kötöt-
te, de szakmódszertanos oktatóként, kutatóként 
a vezetőtanárok szakfelügyelőjeként megtartot-
ta a kapcsolatot a közoktatással. Nyugdíjasként  
a debreceni Svetits Katolikus Gimnázium óra-
adójaként fejezte be tanári pályafutását.

Tudományos közéleti tevékenységében a Ma- 
gyar Földrajzi Társaság központi szerepet ját-
szott. 1963 és 1973 között a Társaság Tiszántúli 
Osztályának titkára, majd megbízott elnöke, 
választmányi tag volt. Aktív szerepet játszott  
a Nyírségi Osztály 1975-ös megalakulásában, 
életében. Munkája elismeréseként 1985-ben pe- 
dig társaságunk tiszteletbeli tagjává választották.

Példamutató tanári egyéniség volt. Nem  
csupán a tantárgy szakmai oktatásának min- 
den vonatkozását (az egésztől a legapróbb rész- 
letekig) tanulhatták meg tőle a hallgatói, ha- 
nem azt az emberi, tanári hozzáállást is, amely 
a tanulói érdeklődést, figyelmet folyamatosan 
fenntartja.

Tanítványai a magabiztos szakmai tudással 
rendelkező, annak átadására kivételesen magas 
szinten képes, mindig nyugodt kiegyensúlyozott 
egyetemi oktató képét őrzik emlékeikben.

BalogH Béla andrás a nyíregyházi föld-
rajztanárképzés terén elért eredményeit 1976-ban 
Kiváló Munkáért, 1985-ben a Bessenyei György 
Tanárképző Főiskola Érdemes Dolgozója kitün-
tetéssel, 1989-ben pedig a Munka Érdemrend 
arany fokozatával ismerték el.

BalogH Béla andrás egyetemi oktatóként, 
főiskolai tanárként, szakmódszertani kutatóként 
és középiskolai tanárként egyaránt beírta nevét 
a Kossuth Lajos Tudományegyetem (2000-től 
Debreceni Egyetem), a Nyíregyházi Tanárképző 
Főiskola (2016-tól Nyíregyházi Egyetem) és  
a honi geográfia történetébe.

ekéné zamárdi ilona – tePeriCs károly

baloGh béla andrás (1925–2020)
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Napra pontosan harminchárom évvel a nyug- 
díjazása (2019. december 1.) előtt lépett be 
szörényiné kukorelli irén a (korábbi nevén) 
MTA Regionális Kutatások Központja Nyugat-
dunántúli Osztály kutató közösségébe, hogy a tíz  
évvel korábban megkezdett kutatói-oktatói pá- 
lyafutásának domináns részét ebben a közegben  
töltse el. Fura most nyugdíjasként gondolni 
Irénre, hiszen ambíciói, munkája, az Intézetben 
betöltött szerepe alapján még korántsem volt itt 
az ideje a nyugdíjba vonulásának, még ha a szü-
letési éve (1950) indokolta is azt. Persze, nem is 
kell az elválást túl komolyan venni: 2019 nyarán, 
az akkor még akadémiai fenntartású intézet kuta-
tó professor emeritus címét kapta meg lovász 
lászlótól, az MTA elnökétől, így mind a mai 
napig aktív tagja a kutatói közösségünknek.

Neve összenőtt azokéval, akik az Osztályt 
(később Nyugat-magyarországi Tudományos 
Intézetet, majd ismét Osztályt) alapították, tudo-
mányos irányát megszabták ebben a három évti-
zedben (reCHnitzer János, lados miHály), 
de ugyanakkor tevékenysége, mely – többek 
között, de főként – a rurális térségek fejleszté-
sének elméleti kérdéseire koncentrált, egy önálló 
irányt vett, ami markánsan elkülönült az intéz-
mény többi kutatási irányától, de egyúttal össze 
is kapcsolódott azokkal.

Tudományos érdeklődését megszabhatta szü-
letési helye, Tét, a kisalföldi mezőváros/nagyköz-
ség (ma kisváros), ami egyszerre kisközpontja 
egy több falura kiterjedő térségnek (a Sokoró, 
a Rábaköz és a Marcal-medence néhány tele-
pülésének), s egyúttal része Győr egyre inkább 
terjeszkedő vonzáskörzetének. A győri iskolai 
évek a Zrínyi Ilona Gimnáziumban újabb inspi-
rációt adtak, hiszen földrajztanára göCsei imre 
volt, aki méltán híres tudós-tanárként szerettette 
meg tanítványaival a földrajzot, a kisalföldi tájat, 
s inspirálta őket a tudományos igényű gondol-
kodásra. Nem véletlen, hogy első tudományos 
publikációi is ezeknek a kistájaknak a térkapcso-
latait, s társadalmi-gazdasági fejlődését elemzik.

Tudományos pályafutását Budapesten ala-
pozta meg: 1973-ban végzett az ELTE TTK-n 
matematika–földrajz szakos középiskolai tanár-
ként, s helyezkedett is el ugyanabban az évben 
az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetben 
tudományos segédmunkatársként, de rövidesen 
(1976-ban) férjével visszatértek Győrbe, s az 
akkor induló Közlekedési és Távközlési Műszaki 
Főiskola (KTMF) tanársegéde, majd adjunktusa 

lett. Tudományos törekvéseinek elismerése volt, 
hogy 1984-ben egyetemi doktor, illetve az MTA 
ösztöndíjával aspiráns lett, enyedi györgy veze-
tésével. Innen egyenes az út az RKK-ba: Enyedi, 
mint a regionális tudomány, illetve az Intézet 
alapító, meghatározó személyisége ajánlotta be  
a frissen alakuló győri osztály tagjai közé. Mun- 
kája elismerése volt, hogy 1989-ben elnyerte  
a földrajztudomány kandidátusa címet. Új főis-
kola, új tudományos műhely: kiváló lehetőségek  
a nyolcvanas évek végén arra, hogy feltárja, s 
tanítsa a vidék lehetőségeit egy olyan történelmi 
korban, amikor szinte minden változott körülöt-
tünk. Egy új társadalmi rend állította kihívások 
elé a vidéket, de az azt kutatókat is. A kihívások, 
a történelmi léptékű problémák és meghatáro-
zottságok mellett felsejlett a nagy volumenű lehe-
tőség is, az uniós tagság az (akkor) távoli jövő-
ben. Szóval volt kutatási téma bőven. Hogyan tud 
a vidék átállni az új rendre, hogyan tud profitálni 
az előcsatlakozási forrásokból, majd az uniós 
fejlesztési pénzekből? Hogyan tudja megőrizni, 
fejleszteni a társadalmát, milyen új eszközök-
kel, kapcsolatokkal, innovációkkal? Hogyan tud 
kitörni az egyre periférikusabb helyzetéből sok 
vidéki település? Ezek a kérdések számos alap-
kutatási és praktikus elemzési feladatot adtak  
a kutatónak. szörényiné kukorelli irén meg-
felelt ennek: hazai projektjei mellett bekapcsol-
ta az Intézetet nemzetközi hálózatokba, szá-
mos nemzetközi projekten keresztül ismertük 
és ismerjük meg az európai gyakorlatot, prob-
lémákat és megoldásokat. Partnereinkkel meg-
alapították az EURACADEMY Association-t, 
melynek elnöke lett közel két évtizede. Ez a szer- 
vezet az európai vidékfejlesztési tapasztalatok 
megosztását szervezi mind a mai napig éven-
kénti nyári akadémiáival, s ad lehetőséget szá-
mos ország szakembereinek a tudásuk bővíté-
sére. Nem rajta és rajtunk múlik csupán, hogy 
ezen tapasztalatok mekkora része érvényesül  
a hazai vidékfejlesztésben. Ez, a tudományunk, 
a regionális tudomány szempontjából klasz-
szikus időszak hozta el az MTA doktori címet 
is 2007-ben. Disszertációja összefoglaló mű: 
Ruralitás, kistérségek a tizenöt éves átmenetben. 
Társadalomföldrajzi módszerek és elemzések  
a magyar rurális térségekben.

A kutatóintézeti munka szerves kiegészí-
tése a felsőoktatás. A tapasztalatok átadásá-
ban is jelentős részt vállal mind a mai napig. 
A Széchenyi István Egyetemen (illetve annak 
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jogelődjén) 1976 óta tanít, kurzusai a gazda-
ságföldrajz, vidékfejlesztés, kutatásmódszertan 
köré csoportosultak tematikai szempontból. Ő is 
azok közé tartozik, akik tudományos hátterük-
kel hozzájárultak a Széchenyi István Főiskola 
egyetemmé válásához, a regionális tudomány 
oktatásának győri megalapozásához. Hasonlóan 
közreműködött a továbblépésben, a Regionális- 
és Gazdaságtudományi Doktori Iskola kialakí-
tásában és működtetésében, melynek törzstagja, 
meghatározó oktatója lett. Az egyetemi profesz-
szori címet 2008-ban adta át számára a köztár-
sasági elnök. Nyugdíjazása óta mint professor 
emerita oktat tovább az egyetemen.

Úgy gondolom, nem kell tovább bizonygat-
ni, hogy szörényiné kukorelli irén meg-
határozó személyisége a győri kutató–oktató 
közösségnek. Résztvevője annak a folyamatnak, 
mely során kialakult egy vidéki bázis a regio- 
nális tudomány művelésére és oktatására. Mind- 
annyiunkhoz hasonlóan, akik a földrajz terüle- 
téről kerültünk bele ebbe a multidiszciplináris,  
illetve regionális tudományi körbe, a két tudo-
mány között mozogva, lehetőség szerint mind-
kettő életében részt véve haladt előre ő is, s 
járult hozzá egy új tudomány hazai meghono-

sításához, s gyakorlati eredményeihez. Csendes 
részvétele nem mindig állította reflektorfény-
be, tevékenységének ez a rövid összefoglalása 
ezért is szükséges. A földrajztól sem távolodott 
el. Egykori tanára, göCsei imre, illetve Jáki 
katalin mellett részt vett a Magyar Földrajzi 
Társaság Kisalföldi Osztályának megalakításá-
ban, s ma vezeti is azt. Elismerést kétszer kapott 
munkássága során: a szakma részéről a Magyar 
Földrajzi Társaság 1994-ben Pro Geographia 
díjat adományozott számára, míg kormányzati 
elismerésként 2015-ben tüntették ki a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjével.

Sok boldogságot kívánok az ünnepeltnek 
70 éves évfordulója alkalmából! Bár sok közös 
munkánk zajlik most is és várhatóan a jövőben 
is, kívánom, hogy nyugdíjasként legyen meg az 
öröme ebben a szép és értékes munkásságban, 
amit itt röviden felvázoltam. Nem is mondom, 
mert úgyis megvan az öröme a legfontosabb 
eredményeiben: három felnőtt lányában, akik 
egy focicsapatnyi unokával ajándékozták meg 
(kezdetben lány foci, de már van néhány fiú csa-
pattag is). Szóval folytatása következik!

Hardi tamás
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