
Bacsák GyörGy szempontjából egészen rend- 
hagyó év 2020, hiszen ebben az évben ünnepel-
tük születésének 150. évfordulóját és emlékez-
tünk meg halálának 50. évfordulójáról.

A neves magyar tudós Pozsonyban született 
1870-ben (1. kép). Elemi iskoláit német nyel-
ven végezte Pozsonyban, később jogászdoktori 
oklevelet szerzett a budapesti Pázmány Péter 
Tudományegyetemen. A világháborút követően  
először a Fejér megyei Hörcsökre, majd a So- 
mogy megyei Fonyódra került.

1. kép Bacsák GyörGy Forrás: www.fonyod.hu
Photo 1 GyörGy Bacsák Source: www.fonyod.hu

Idejének jó részét a városoktól távol töltötte 
fonyódi villájában. Mindig korán kelt, későn 
feküdt és tisztában volt azzal, hogy az elmé- 
lyült szellemi tevékenységnek elengedhetetlen 
kiegészítője az intenzív fizikai munka és a meg-
felelő sport. Ezt a frissítő kurzust naponta gya-
korolta is.

Bacsák GyörGy tárta fel Fonyód város régé- 
szeti múltját. Fonyódon, Bélatelepen és a Vár- 
hegyen végzett régészeti kutatásokat. Őskori, 
római kori, népvándorlás kori és Árpád-kori 
leleteket gyűjtött össze.

Autodidakta módon tette magáévá a csilla-
gászati ismereteket, amelyek széles körű mate-
matikai ismeretein alapultak. Mindezek jelentős 
szerepet játszottak abban, hogy megismerje és 
alkalmazza Milutin Milanković elméletét az 
éghajlatváltozások égi mechanikájáról. Bacsák 
GyörGy élénk levelezést folytatott a szerb jég-
korszak vizsgálójával. Összesen 56 levelet írt 
neki, míg a szerb tudós 10 levélben válaszolt,  
amelyek mind fellelhetők a Magyar Tudomá- 
nyos Akadémia Könyvtárában. A szerb tudóssal 
folytatott levelezése alapján készítette el kéz-
zel rajzolt deluviális kalendáriumát, amelyet 
elküldött Milankovićnak. Ezt követően külön-
böző csillagászati lapokban, a Meteorológiai 
Intézet folyóiratában és a Földtani Intézet lap-
jában publikálták először a híres Milankovic-
Bacsák elméletet.

A két világháború között Bacsák több előadást 
is tartott, többek között a Természettudományi 
Társulat Csillagászati Szakosztályában, külön-
böző meteorológiai társulatoknál, barlangkuta-
tóknál, illetve a híres földrajztudós, Lóczy Lajos 
kérésére a Földtani Intézetben. 

Magyar és német nyelvű tanulmányai is sorra 
jelentek meg. Sok külföldi tudóssal levelezett, 
sőt többekkel szenvedélyesen vitázott, hogy 
elfogadják tudományos állításait.

Első terjedelmesebb írása 72 éves korában 
jelent meg 1942-ben, a műnek „A skandináv 
eljegesedés a periglaciális övön” címet adta. 
1955-ben látott napvilágot „A pliocén és pleisz-
tocén az égi mechanika megvilágításában” című 
munkája. Ezeket a későbbiekben csillagászok, 
földtan tudósok használták forrásmunkaként! 
Bacsákhoz világhírű tudósok, csillagászok for-
dultak kérdésekkel, így nem csoda, hogy bala-
toni házában kampókra tűzve álltak a levelek.

Sajnálatosan már nagyon későn – 70 évesen –  
publikálta eredményeit az éghajlatváltozásról. 
A Magyar Tudományos Akadémia felkérésé-
nek eleget téve 1954-ben 85 évesen benyújtotta 
disszertációját a jégkorszakok keletkezésének 
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Bacsák GyörGy (1870–1970) 
Megemlékezés a kutató születésének 150. és halálának 50. évfordulójára



A Pécsi Tudományegyetem Természettudo-
mányi Kara, valamint a Földrajzi és Földtudo- 
mányi Intézet mély megrendüléssel adja hírül, 
hogy 2020. december 5-én életének 70. évében 
elhunyt az intézet egykori tanszékvezető egyete-
mi docense, Rudl József. Halálával olyan ember 
távozott körünkből, akinek személye meghatá-
rozó jelentőségű volt a kar és az intézet törté-
netében, azokban a fontos és sikeres években, 
amikor az egykori főiskola egyetemmé lépett elő. 

Hiszem, hogy a legtöbb alkotó ember pálya-
futását meghatározza a hely, ahonnan indult. De 
valamiért úgy vélem, hogy a geográfusokra ez 

duplán érvényes, ezért nagyon fontos, hogy Rudl 
Józsefet elhelyezzük az „idő és a tér kereszt-
jén”, ahogy néhai Tóth József szerette mondani. 
Rudl József 1951. február 22-én született, szü-
letési anyakönyvi kivonatába Komló került be 
születése helyeként, családja azonban a közeli 
Mecsekpölöskén élt. A község a Kaszánya-patak 
és a bányászvárost a világgal összekötő vasúti 
köldökzsinór mentén fekszik: a települést álmos 
elhagyatottságából ekkoriban a közeli építke-
zések zaja verte fel, paraszti közösségét egyre 
erősebben erodálta az iparosítás, majd az urba-
nizáció. Ha 30 évvel korábban születik ugyanab-
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okairól. Dolgozatát olyan sikeresen védte meg, 
hogy rögtön megkapta az ásványtudományok 
doktora címet.

A híres Kossuth-díjas professzor, Vadász 
ELEmér mondta róla, hogy a „Balaton-parti 
öregúr a földtörténet egyik legnagyobb tudósa”. 
Meghívást kapott a római, a madridi, a varsói 
negyedidőszakot kutató kongresszusokra, ahová 
csak előadásait küldte el, azokat felolvasták és 
„az öregurat távolból ünnepelték”.

A híres magyar polihisztor hosszú időt meg-
élt, talán sport szeretetének, vagy derűs termé-
szetének köszönhetően. 100. születésnapja előtt 
három hónappal 1970. március 4-én hunyt el.

A Magyar Tudományos Akadémia Földtudo- 
mányi Osztálya 1997-ben emlékülést tartott 
tiszteletére. Bacsák GyörGyre nagy tisztelettel 
emlékezik a Magyarhoni Földtani Társulat és a 
Magyar Földrajzi Társaság. E két szervezet emlék-
táblát helyezett el a tudós fonyódi házán (2. ábra). 

Bacsák GyörGy nem volt széles körben is- 
mert és elismert kutató, pedig munkássága nagy-
ban hozzájárult a tudomány fejlődéséhez, múl-
tunk és jövőnk megismeréséhez. Neve lassan 

feledésbe merül, pedig Ő volt az az ember, akiről 
minden magyar példát vehetne!

HáGEn andrás

2. kép Bacsák György emléktáblája Fonyódon. Forrás: VarGa IstVán 2019
Photo 2 Bacsák György’s plaque in Fonyód. Source: IstVán VarGa 2019

rudl József (1951–2020)



ba a „szeretetteljes nagycsaládba”, ahogy maga 
fogalmazott, talán meg is marad örök életére 
Pölöske kicsit zárt, de szolidáris és barátságos 
világában. Így azonban őt is magával ragadta  
a társadalmi mobilitás akkoriban dúló fergetege. 
Kötődése Baranyához, a kis mecseki faluhoz és 
a középiskoláját adó Komlóhoz soha nem szűnt 
meg. Mindezeken túl, ha szabad ilyet mondani, 
„osztályához” sem: a társadalomföldrajzi problé-
mákat világ életében alulról, a földrajzi és társa-
dalmi perifériák felől szemlélte. Mentalitásában, 
tanári magatartásában a gyámolítás, a rászorulók 
támogatása mindvégig központi szerepet játszott.

Tehetsége és szorgalma az akkoriban még 
kifejezetten szűk hazai felsőoktatásba röpítet-
te, annak ellenére, hogy német gyökerei aligha 
jelentettek számára előnyt az 1960-as években. 
Mint annyi más első generációs értelmiséginek, 
számára is a tanári pálya jelentette a továbblépés 
lehetőségét. Matematika-földrajz szakos okle-
velét a Szegedi József Attila Tudományegyete- 
men szerezte meg. Azon a Gazdasági Földrajzi 
Tanszéken lett tanársegéd 1975-től, amely az 
akkor frissen professzorrá kinevezett Krajkó 
Gyula vezetésével működött és a gazdasági 
körzetek hazai kutatásának legfontosabb köz-
pontjává vált. Szegedi állásában úgyszólván  
a székhelyét Békéscsabára áttevő Tóth Józsefet 
váltotta. Első írásai 1978-79-ben még a szegedi 
Acta Universitatis-ban jelentek meg. Egyetemi 
doktori disszertációját Csongrád megye tanya-
világának népesség- és településföldrajzi viszo-
nyainak vizsgálatából írta, majd sorra jelentek 
meg művei az alföldi tanyarendszer demográfiai 
és településföldrajzi viszonyairól, a nagyüzemi 
mezőgazdaság területi hatásairól. Munkáiban 
elsősorban a településföldrajzi megközelítés, 
valamint a központosultság és a vonzáskör- 
zetek problémái köszöntek vissza. Életútjában 
állandó elemként jelentek meg a település- 
hierarchia alacsonyabb szintű központjainak 
térszervező funkciói és az ezzel összefüggő 
problémák vizsgálata.

1981 és 1992 között a JATE adjunktusa-
ként dolgozott. Az egyetemi közéletben szívesen 
részt vett, megbecsült tagja volt a József Attila 
Tudományegyetem oktatói gárdájának. A hallga-
tókkal mindig nagy szenvedéllyel foglalkozott. 
A tantermi előadásokon és szemináriumokon 
kívül, terepgyakorlatok és szakmai tanulmányu-
tak sokaságát szervezte és rendszeresen vezetette 
is ezeket. Szegeden nem csak befogadó szakmai 
közeget, hanem annál is többet talált, hiszen 
felesége, Bank Klára nem csak a magánéletben, 

hanem a munkában is társa lett – végig a szegedi, 
majd később a pécsi évek alatt is. 

A rurális térségek és a központi szerepkörű 
falvak és kisvárosok kérdésköre mellett állandó 
elem volt földrajzi érdeklődésében Kelet-Európa, 
pontosabban az egykori Szovjetunió utódálla-
mai. Kezdetektől fogva publikált orosz nyelven 
is és ezt kamatoztatva vágott bele egy szovjet- 
orosz kalandba akkor, amikor már a peresztroj-
ka (nyugatias) szelei fújtak a keleti sztyeppék 
felett. Közelről szemlélhette egy világbirodalom 
összeomlását, amikor a moszkvai Lomonoszov 
Egyetem ösztöndíjasaként folytatott kutatáso-
kat kandidátusi értekezéséhez. 1991-ben sze-
rezte meg a címet, a kint töltött időszak tartós 
öröksége a talán legtöbbször forgatott könyve, 
„A Szovjetunió utódállamainak földrajza” lett.

A hazatérése után azonban nem a Tisza-
partjára, hanem a Mecsek aljára vitte az útja. 
Feleségével együtt elfogadták Tóth József pro-
fesszor hívását, aki ezidőtájt vágott bele a pécsi 
tanszék egyetemi intézetté fejlesztésébe. Rudl 
József ezzel tulajdonképpen hazatért, legalább-
is közelebb került családjához, gyökereihez. 
1992-től egyetemi docens volt a JPTE, majd  
a PTE földrajzi tanszékein, illetve intézetében. 
Az 1990-es évek végétől a Regionális Földrajzi 
Tanszék vezetője volt. A pécsi Földtudományok 
Doktor Iskola egyik első habilitáltja lett 2000-
ben. Tudományos érdeklődése ekkortájt a falvak 
demográfiai és társadalomföldrajzi átalakulása 
felé fordult, több tanulmányt publikált a központi 
szerepkörök megoszlásáról a rurális térségekben 
falvak és kisvárosok között. Utolsó jelentősebb 
munkái a 2000-es években jelentek meg a Tóth 
József által szerkesztett Világföldrajz kötetben.

Kutatói pályájánál azonban sokkal jelentő-
sebb az a hatás, amelyet egyetemi oktatóként  
a diákokra és kollégákra gyakorolt. A felsőokta-
tási karrier egyik nagy igazságtalansága, hogy 
munkánknak ezen aspektusa nehezebben mér-
hető, az e területen kiválót alkotókra kevesebb 
rivaldafény vetül. 

Lelkes és odaadó tanárember volt és maradt 
egész pályafutása alatt. Pécsi éveinek elején még 
egy kis létszámú tanszék tagjaként sokféle tár-
gyat oktatott, később a fokozódó specializáció 
mellett leginkább a regionális földrajz vált hazai 
terepévé. Annak ellenére, hogy legjobb indu-
lattal sem lehetett volna nagy világcsavargónak 
nevezni, szuggesztív előadásaival és mindenkor 
komplex, az oktatásban tájföldrajzi alapokon 
álló megközelítései révén képes volt hatásosan 
láttatni a teret, amelyről tanított. A tanári aszta-
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Szép kerek évforduló alkalmából köszönthet-
jük szakmai mentorunkat, ProBáLd FErEncet, 
aki idén áprilisban tölti be életének 80. eszten-
dejét. Probáld tanár úr sokrétű szakmai pálya-
futást tudhat maga mögött, amiről több interjút 
is olvashattunk az elmúlt évtizedben. A hazai 
viszonylatban annak idején úttörőnek számító 
városklimatológiai és a klímaváltozáshoz kötő-
dő kutatásairól jankó FErEnc (2016), míg tudo-
mánytörténeti kérdésekhez kapcsolódóan Győri 
róBErt (2011) beszélgetett vele szakmai életút-
járól. Ezeken túl az ünnepelt a maga által szer-
kesztett „Válogatott tanulmányok a földrajzról” 
című kötetben foglalta csokorba azokat a tudo- 
mányelméleti kérdéseket, amelyek az elmúlt 
három évtizedben foglalkoztatták (ProBáLd F. 
2016). Sokrétű szakmai munkássága kapcsán 
ProBáLd FErEncről, mint a regionális földrajz 
hazai kiemelkedő művelőjéről és mint regioná-
lis földrajzi ismeretterjesztőről szeretnénk írni.

Az 1960-as évek közepén, amikor ProBáLd 
FErEnc karrierje elindult először városklíma-ku-
tatóként az ELTE Természetföldrajzi Tanszékén, 

majd pár évvel később a Regionális Földrajzi 
Tanszéken, a magyarországi szocialista rendszer 
már a konszolidáció időszakát élte. Az 1950-es 
évekhez képest ez egy viszonylag szabadabb 
akadémiai légkört és szélesebb tudományos 
lehetőségeket jelentett. ProBáLd FErEnc szak-
mai látásmódját és tudományos érdeklődésének 
alakulását nagyban befolyásolta, hogy Nyugatra 
is eljutott tanulmányutak és ösztöndíjak segít-
ségével. Az 1968-as három hónapos finnor-
szági utat az 1970-es évek elején az USA-ban 
töltött egy év követte Ford ösztöndíjjal. A kor 
viszonyainak megfelelően a kiutazást számos 
adminisztratív akadály nehezítette, ráadásul az 
USA-ból csak levélben, illetve nagy ritkán tele-
fonon tudta otthon maradt családjával tartani  
a kapcsolatot. ProBáLd FErEnc megfordult a kor  
meghatározó amerikai földrajzi műhelyeiben  
és a gazdag szakmai tapasztalatok, illetve több  
nyugati kiadvány mellett PEtEr HaGGEtt akkor  
megjelent Modern Geográfiájával tért vissza  
a vasfüggöny mögé. Az 1980-as években ven-
dégoktatató volt a nyugat-németországi Heidel- 

84

ProBáld ferenc 80 éves

lon mindig ott hevert elnyűhetetlen spirálfüzete  
a jegyzeteivel, később ennek szerepét a legendá-
san híresen hosszú és állandóan bővülő doku-
mentumfájljai vették át. A vizsgákon alkalma-
zott kedvenc kérdése az volt, hogy „pattanjon fel 
egy biciklire, biciklizzen el, mondjuk Algéria 
tengerpartjától a Guinea-öbölig, és mondja el, 
mit lát útközben”. Ha pedig a vizsgázó túlzot-
tan kerülgette a témát, akkor gyakran előkerült 
a „vigyázzon a hantagolyóval” fordulata. Talán 
ebből is látható, hogy egyik nagy erénye és kitar-
tó népszerűségének oka az volt, hogy képes volt 
gondolatait közérthető módon megfogalmazni, 
aránylag egyszerű, de szilárd ismereteket adva 
a későbbi földrajztanárok és geográfusok szá-
zainak, ezreinek.

Legendásak voltak választható kurzusai, alig-
ha van olyan diplomás kolléga pécsi pályafu-
tásának két évtizedéből, aki ne vette volna fel  
„A világ nagyvárosai”, vagy a „Szovjetunió utód-
államai” tárgyak valamelyikét. Népszerűségének 
másik forrása közérthetőségén túl következetes 
hallgatópártisága volt. Tanítványai biztosan szá-
míthattak pártfogására az intézetben és a karon, 
ahol több bizottság tagjaként végzett fontos 
munkát. Megszámlálni is nehéz lenne azokat 
a szakdolgozatokat és diplomamunkákat, ame-

lyek az ő felügyeletével készültek el. A doktori 
iskolában három fiatalabb kutatót segített hozzá 
témavezetőként a fokozat eléréséhez, de nem 
csak aktív évei alatt, hanem nyugdíjazása után 
is állandó és lelkes szereplője maradt a szigorlati 
és védési eljárásoknak.

Egyetemi docensként, tisztes karriert a háta 
mögött tudva, a Magyar Földrajzi Társaság Pro 
Geographia oklevelének birtokosaként vonult 
nyugállományba 2016-ban. Nem adatott meg 
neki, hogy hosszú ideig élvezze a nyugdíjas éve-
ket, a jól megszolgált pihenést. Halálával olyan 
kollégát vesztett el a pécsi és a hazai geográfia, 
aki pályafutásával végigkísérte és maga is ala-
kította a társadalomföldrajz szemléletváltásának 
korszakát, kitartó munkájával pedig hozzájárult 
a pécsi műhely felépítéséhez. Még akkor is, ami-
kor a fiatalabb kollégákkal már nehezebben tar-
tott lépést, sajátos derűjével, emberi hangjával, 
következetes elveivel és legendás, még a szegedi 
évekből hozott fehér köpenyével az állandóságot, 
az időtálló értékeket képviselte intézetünkben. 
Halálával mindannyian szegényebbek lettünk, de 
legfőképpen persze szerettei és családja, akiknek 
gyászában, fájdalmában e sorokkal is osztozunk. 

PIrIsI GáBor



bergben, majd az 1990-es években az újabb 
heidelbergi és freiburgi tanulmányutak mellett 
Hollandiába és az Egyesült Királyságba is elju-
tott vendégkutatóként.

ProBáLd FErEnc 1967-től egészen 2004-es  
nyugdíjba vonulásáig az ELTE Regionális Föld- 
rajzi Tanszékének oktatója, emellett 1990 és 1994 
között tanszékvezetője volt. A Tanszék akkori-
ban egyetlen hazai intézményként fő profiljában  
foglalkozott a külországok földrajzával, így Pro- 
BáLd FErEnc első regionális földrajzi publikációi 
is ekkor jelentek meg, többek között az Európai 
Unió elődjéről, a Közös Piacról (ProBáLd F. 
1967). Két évre rá a Szovjetunió népesedési 
folyamatairól írt egy tanulmányt újszerű meg-
közelítésben (ProBáLd F. 1969). Hazánkban el- 
sőként alkalmazta e dolgozatában a kartogram 
(izodemográfiai) térképet, a topologikus térké-
pek egyik fajtáját a Szovjetunió európai és ázsiai 
fele közötti népességkülönbség látványos érzé-
keltetésére. Korát jócskán megelőzve foglalko-
zott a Budapesten belüli népesség-szegregáció-
val is (ProBáLd F. 1975). Emellett figyelme az 
1970-es évektől a tanszéki profilba illeszkedve 
egyre inkább a regionális földrajzi tankönyv-
írás felé fordult. Ennek mellékvizén több regio-
nális földrajzi vázlatot is publikált a Földrajzi 
Közleményekben (ProBáLd F. 1979, 1980, 1988). 
Az 1980-as évek második felében a világgazda-
sági regionális földrajzi kérdéseivel foglalkozott 
több tudományos publikációban (ProBáLd F. 
1984, 1987, 1990), ami az akadémiai doktori 
értekezésének (DSc, 1991) is témája volt.

Hazánkban az 1965 után született generá-
ciók mind találkoztak ProBáLd FErEnc nevével  
a gimnáziumi földrajzkönyveken, amelyek a föld- 
rajztudományról alkotott általános képet is alap-
vetően formálták Magyarországon. A számos 
kiadást megélt, általa jegyzett „Földrajz” máso-
dik osztályos tankönyv (1979) borítóján a Fuji 
előtt elszáguldó sinkanzen látványa két évtizeden 
át igézte meg fiatal gimnazisták tekintetét távoli 
tájakról és országokról.

Sokunkat az általa írt, külországokat és ré- 
giókat bemutató tankönyvek tereltek a felsőfokú  
geográfiai tanulmányok felé, ahol egyetemi re- 
gionális földrajzi jegyzetek, tankönyvek borí-
tóin nem csak újra találkozhattunk a nevével, 
de immár előadásait is hallgathattunk a világ 
államainak regionális sokszínűségéről. Meg- 
tiszteltetés volt számunkra, amikor szakmai 
mentorunk mellett idővel mi is szerzői, társ- 
szerkesztői lehettünk az Európáról (ProBáLd F.  
2000, ProBáLd F. – szaBó P. 2007), Amerikáról 

(ProBáLd F. 2005), illetve Ázsiáról (ProBáLd 
F. – HorVátH G. – szaBó P. 2008) szóló regioná-
lis földrajzi egyetemi tankönyveknek. Az ELTE 
Eötvös Kiadó ezen egyetemi tankönyvsorozatá-
nak előképeként már az 1980-as évektől jelentek 
meg a Tankönyvkiadó Vállalat gondozásában 
több kiadást megélt, kiadói nívódíjjal kitüntetett 
regionális gazdaságföldrajzi kötetek, amelyek-
ben ProBáLd FErEnc szívéhez Észak-Amerika, 
Kína és Tajvan, illetve a Közel-Kelet állt a leg-
közelebb. Ahogy előadásaiban, úgy írásaiban is 
túllépett a száraz, leíró, adathalmozó jellegen és 
a gondosan kiválogatott tények megfelelő logi-
kai keretet, stílusos leírást és informatív ábrákat 
kaptak. Habár napjainkban sokan az internet-
ről tájékozódnak, ha egy-egy országról, régió- 
ról, városról gyűjtenek információt, ám ezek  
a leírások magyarázatok, ok-okozati viszonyok 
és érdemi szakmai kontroll nélküliek, szemben 
Probáld tanár úr igényesen megkomponált, a 
földrajzi összefüggésekre rávilágító regionális 
földrajzi munkáival.

A Regionális Földrajzi Tanszéken működő, 
sárFaLVI BéLa, szEGEdI nándor és a most  
80 esztendős ProBáLd FErEnc nevével fémjelzett 
műhely a tankönyvek mellett gondosan kimun-
kált, igényesen illusztrált regionális földrajzi 
ismeretterjesztő kötetekkel és útikönyvekkel 
látta el a szélesebb olvasóközönséget. Mindezt 
egy olyan korban, amikor nemhogy internet, 
de még csak színes tévé sem volt nagyon és  
a magyar lakosság jelentős részének nem volt 
lehetősége távoli tájakra eljutni. Így komoly 
érdeklődés volt e képekkel illusztrált kiadvá-
nyok, valamint a Természet Világában megjelenő 
ismeretterjesztő cikkek és a munkahelyi kollek-
tívák számára tartott vetített képes elő adások 
iránt. A Móra Kiadó Képes Földrajz soroza-
tának első tagját is ProBáLd FErEnc jegyezte, 
amely kötet Észak-Amerikáról szólt (ProBáLd 
F. 1979c). Emellett az ünnepelt a méltán híres 
Panoráma útikönyv-sorozatból is kivette a részét, 
többek között a Törökországot, Dániát, Szíriát és 
Németországot tárgyaló kötetekben.

ProBáLd FErEnc életének 80. esztendejében 
is rendkívül aktív szakmailag. Professor emeri-
tusként részt vesz a Tanszék szakmai munká-
jában regionális társadalomföldrajzi munkák 
opponálásával és doktori bizottságok tagjaként. 
A koronavírus-pandémia idején kényszerűen ott-
hon töltött napjaiban fáradhatatlanul lektorálja 
az új Magyar Nemzeti Atlasz angol és magyar 
nyelvű köteteit. Emellett mindig örömmel olvas 
el és véleményez minden olyan dolgozatot, ame-
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lyet tudományos publikációnak szánnak tanítvá-
nyai. A tanítványok és a kollégák ezért is várják, 
hogy a vírusveszély elmúltával újra személyesen 
találkozhassanak és diskurálhassanak vele szak-
mai kérdésekről, meghallgatva sok évtizedes 
tudományos tapasztalatait.

Kedves Tanár úr, ezúton kívánunk az egész 
szakma nevében boldog születésnapot és még 
nagyon sok, jó hangulatban és egészségben eltöl-
tött aktív évet!

karácsonyI dáVId – szaBó PáL



Szerzőink figyelmébe!

Kérjük Szerzőinket, hogy megjelentetésre 
szánt cikkük, tanulmányuk elkészítésekor köves-
sék a Földrajzi Közlemények tanulmányainak 
formai felépítését és az alábbi szempontokat 
vegyék figyelembe!

Szöveg

A tanulmányt a szerző az elektronikus bekül- 
dő felületen keresztül töltheti fel a Földrajzi 
Közlemények rendszerébe. A felület elérhető  
a Magyar Földrajzi Társaság honlapján, a Föld- 
rajzi Közlemények oldalán. Kérjük Szerzőinket, 
hogy tanulmányukat a formai követelmények-
nek megfelelően formázva küldjék be! Az anyag 
terjedelme legfeljebb 40 ezer karakter lehet szó-
közökkel. A tanulmányhoz 10–15 soros össze-
foglalót és 3–5 kulcsszót mellékeljenek angol 
nyelven! A szövegben lábjegyzetet csak kivé-
teles esetben alkalmazzanak, végjegyzetet ne 
használjanak! A tanulmányokban 3 fokozatú 
címrendszer használható (fejezetcím, elsőrendű 
alcím, másodrendű alcím).

Szakirodalmi hivatkozások

A hivatkozás formája: A szerző neve (ke- 
resztnevének rövidítésével) és a megjelenés éve.  
A szövegkörnyezettől függően: tótH z. (2018) 
vagy (tótH z. 2018). Külföldi szerző publiká-
ciójára történő hivatkozáskor a név két tagja közé 
vessző kerül: (HarrIson, m. 2017).

Többszerzős hivatkozás esetén a nevek közé 
nagykötőjel kerül: (HorVátH s. – soLymos G. 
2016). Ha a hivatkozott munkának háromnál 
több szerzője van, csak az elsőnek a neve sze-
repeljen: (koVács B. et al. 2013). Ha adott szer-
zőnek egy évben több publikációjára történik 
hivatkozás, akkor az évszámhoz a, b stb. írandó: 
(tótH z. 2012a).

Felsorolásszerű hivatkozások esetén az egyes 
– időrendbe és nem ábécé-sorrendbe rendezett –  
tételeket pontosvessző választja el: (némEtH P. 
2008; HorVátH V. 2006).

Irodalomjegyzék

Az értekezés végén a felhasznált munkák 
jegyzéke szerzők szerint ábécé-sorrendben, ezen 

belül időrendben legyen! Az Irodalomjegyzékben 
a tanulmányban hivatkozott minden mű köny-
vészeti adatának szerepelnie kell.

A különböző jellegű kiadványok mintája

Könyv: mEndöL t. 1963: Általános település-
földrajz. – Akadémiai Kiadó, Budapest. 567 p.

Könyvfejezet: székELy a. 1998: A periglaciá-
lis felszínformálás. – In. Borsy z. (szerk.): 
Általános természetföldrajz. Nemzeti Tan- 
könyvkiadó, Buda pest. pp. 356–421.

Folyóirat: BELuszky P. 2005: A mezővárosok és 
az „alföldi út”. – Földrajzi Közlemények 53. 
1-2. pp. 31–46.

 kroLoPP E. – sümEGI P. – kutI L. – HErtE- 
LEndI E. – kordos L. 1995: Szeged-Öthalom 
környéki löszképződmények keletkezésének 
paleoökológiai rekonstrukciója. – Földtani 
Közlemények 125. 4. pp. 309–361.

Ábrák, fényképek, táblázatok

A tanulmányhoz tartozó ábrákat, fényképeket  
(a törzsszövegben a források pontos megjelö-
lésével, angol és magyar nyelvű aláírásokkal) 
külön fájlokban kérjük feltölteni! Wordbe beszúrt 
illusztrációt nem fogadunk el! A szövegben fel-
tétlenül szerepeljen rájuk utalás, hivatkozás.

Ábrák

Az ábrákat eps vagy ai, esetleg egyéb olyan 
vektorgrafikus formátumban kérjük, amelyet 
az Adobe Illustrator szoftver kezelni, impor-
tálni képes. Vegyék figyelembe, hogy a jpg és 
tif formátumban beküldött ábrák nehezen szer-
keszthetők. Az ábrákon csak a legszükségesebb 
felírások (földrajzi nevek, méretek, a jelmagya-
rázat sorszámai, betűjelzései stb.) szerepeljenek, 
minden egyéb információ (cím, a sorszámok, 
betűjelzések magyarázata stb.) az ábraaláírás-
ba kerül. Az ábrákban szereplő felírásoknál 
kérjük egységesen a Times betűtípust, valamint  
8-10 pontos betűnagyságot alkalmazni nyomdai 
méret esetén. Az ábrákon az alkalmazott koor-
dinátarendszerek stílusa, beosztásai, mértékegy-
ségei egységesek legyenek! Az ábrák fontjait 
görbékké konvertálhatja a szerző, megelőzve így 
az utólagos szerkesztést. A fekvő ábra szélessé-



ge 70–125 mm között változhat, az álló ábrák 
maximális magassága 182 mm lehet. A szerző 
úgy segítheti legjobban szerkesztőségünk mun-
káját, ha a fenti kérések figyelembevételével úgy 
és olyan méretben küldi be az ábrákat, ahogyan 
azokat nyomtatásban látni szeretné.

Fényképek

A fényképeket kérjük tif vagy jpg formátum-
ban beküldeni! A fotókat javasoljuk a felhasznál-
ni kívánt nyomdai méretben 300 dpi-vel szken-
nelni. Kisebb méretű fényképet, diát nagyobb 
felbontással kell szkennelni.

Táblázatok

A táblázatokat Word (doc), Excel (xls), vagy 
eps formátumban várjuk szerzőinktől, a jpg és tif 
formátumot szíveskedjenek mellőzni! Keretezés 
és rácsozás felesleges: elválasztó vonalak csak  
a fejlécben, illetve az oszlopok között szüksé-
gesek.

Felhívjuk Szerzőink figyelmét, hogy a tanul-
mányok beküldési lehetősége e-mailben és egyéb 
adathordozón megszűnt. A tanulmányok bekül-
déséhez a folyóirat elektronikus felületét vegyék 
igénybe: 

http://ojs3.mtak.hu/index.php/fk/login
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