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OKTATÁSTÖRTÉNET

kókaI sándoR
 Régiónk geográfus kutatója: 

Frisnyák Sándor

Frisnyák Sándor egyetemi tanár, az MTA doktora nyolcvanhat éves. Tanári, tudomá-
nyos kutató, tudományszervező és tudományos közéleti tevékenységéről az elmúlt év-
tizedekben több tanulmány, két könyv1 és egy bibliográfia2 jelent meg. A tudományos 
életművét elemző írások többnyire történeti földrajzi munkásságát méltatják, kiemel-
ve e diszciplína megújítása terén elért érdemeit, tudományos iskolateremtő tevékeny-
ségét.3 Életművében – a honi geográfiában meghatározó jelentőségű hisztogeográfiai 
eredményei mellett – a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatott kutatómunkája 
és tanszéki kutatóműhelyével kapcsolatos tudományszervező tevékenysége is mara-
dandó értéket jelent.
  

Műhelytörténet

Frisnyák Sándor 1968-ban, amikor a Nyíregyházi Főiskolára került, kidolgozta régiónk, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye hosszú távú – egyéni és kollektív munkára épülő – prog-
ramját. Tervében egy olyan kutatóműhely létrehozása szerepelt, amely értékfeltáró és 
-közvetítő szerepkörével a Nyírség és a Felső-Tisza-vidék megyénkhez tartozó tájrészei-
nek gazdaságfejlesztését szolgálja, de – a tanszéki oktatók kutatási szabadságát biztosítva 
– más tájegységek vagy régiók tudományos vizsgálatára is lehetőséget biztosít.
 Tanszékalapító és -fejlesztő tevékenységének első időszakában – a földrajztanárkép-
zés tárgyi és személyi feltételeinek megteremtése mellett – munkatársaival megkezdte a 

1 Frisnyák Sándor munkássága. Szerk. Boros László – Viga Gyula. Miskolc, 2004. Borsod Megyei Múzeumok 
Igazgatósága, 115 p.; A történeti földrajz megújítója. Frisnyák Sándor munkássága. Szerk. Gál András – Hanusz 
Árpád. Miskolc–Szerencs, 2010. Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete, Bocskai István 
Gimnázium. 136 p.

2 Kozma Katalin: Frisnyák Sándor műveinek bibliográfiája. Nyíregyháza, 2019. Nyíregyházi Egyetem Turizmus 
és Földrajztudományi Intézete, 110. 

3 Dövényi Zoltán: Aki visszaadta nekünk a történeti földrajzot: Frisnyák Sándor. In: Tamás E. – Kókai Sándor 
(szerk.): Kárpát-Pannon térség: tájak, népek, tevékenységek. Tanulmányok Frisnyák Sándor professzor 85. szü-
letésnapjára. Magyar Nemzeti Múzeum Rákóczi Múzeuma, Nyíregyháza–Sárospatak, 2019. 7–8., [Dövényi, 
2019]; Tamás Edit – Kókai Sándor: Frisnyák Sándor történeti földrajzi kutatásai a Zempléni-hegységben. Uo. 
9–23., Kókai Sándor: Frisnyák Sándor történeti földrajzi munkássága. Történeti Földrajzi Közlemények, 7. évf. 
1–2. 150–163. 
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régiókutatást, mindenekelőtt a korábbi tudományos eredmények és a helyszínek meg-
ismerését, amelyet a továbblépés alapjának tekintett. A Nyírség és a Felső-Tisza-vidék 
természetföldrajzát Borsy Zoltán (1926–1997) debreceni professzor és munkatársai a 
megelőző években már részletesen feldolgozták, így a tanszéken meginduló régióku-
tatás elsősorban a népesség-, település- és gazdaságföldrajzi vizsgálatokra terjedt ki. A 
társadalom- és gazdaságföldrajzi, később a történeti földrajzi kutatómunka is megkö-
vetelte a helyszíni vizsgálatokat, a terepmunkát és azzal összefüggésben a természeti 
geográfia művelését is. 
 Időtávolságból nézve megállapítható, hogy az oktatók tudományos alkotó-tevé-
kenysége a tanszéki műhelyben teljesedett ki. Fejlődésüket, szakmai előre haladásukat 
és elismertségüket felgyorsította a tanszék és az egyetemi-akadémiai tudománymű-
velőkkel kialakult munkakapcsolat és a tudományos közéleti szerepvállalás.
 A kutatómunka, a táj- és településföldrajzi monográfiák írására-szerkesztésére vo-
natkozó külső megbízásoknak is köszönhetően kiterjedt más tájegységekre, régiókra 
és témakörökre is. A műhelytagok – érdeklődésük szerint – egyes témakörökre specia-
lizálódtak és ezzel összefüggésben a tanszék tudományos kutatómunkája fokozatosan 
kiterjedt Magyarország, majd a Kárpát-medence teljes területére. 
 A régiónk természet- és társadalomföldrajzát, a természeti környezet és az ember (tár-
sadalom) kölcsönhatásrendszerét nagyobb tér- és idődimenzióban dolgozták fel. Fonto-
sak voltak az összehasonlító vizsgálatok is, amelyeknek alkalmazásával sikerült elkerülni 
a lokális és mikroregionális témafeldolgozásokra gyakorta jellemző provinciális szemlé-
letet. A nagyobb térbeli keretben való gondolkodás és a térkapcsolatok, -áramlások ma-
gyarázatot adtak a Nyírség és a Felső-Tisza-vidék gazdasági térszerkezet formálódására, 
kapcsolatrendszerére, a tájhasználati struktúrák kialakulására és változásfolyamatára. A 
tanszéken folyó régiókutatás – külső munkatársaknak is tulajdoníthatóan – a terme-
lés természetföldrajzi alapjait (a geotényezők összességét) is nagy részletességgel feltárta 
és alapját képezi a mindkori terület- és településfejlesztő koncepciók kimunkálásának. 
A kutatómunka kiterjedt a megye gazdasági elmaradottságának (periféria helyzetének) 
történeti földrajzi vizsgálatára, az emberi tevékenységi formák térben releváns folyama-
taira és azokból eredő térbeli struktúrák rekonstruálására.
 A tanszéki kutatóműhely profil-gazdagodása és kutatási területének a Kárpát-me-
dencére teljes területére kiterjesztése nem érintette a megyei témák vizsgálatának több 
mint félévszázados folyamatát. A műhelyben ma is foglalkoznak a megye természet- és 
társadalomföldrajzának egy-egy résztémájával, olyan – gyakorlatias – megközelítés-
ben, amelyek a tudományos ismereteink gazdagítása mellett, a megyei vagy azon belül 
a kistérségi fejlesztési célokat is szolgálják.4 
 Frisnyák Sándor a főiskolai professzori tanács elnökeként (1998–2000), majd a 
Természettudományi Kar Tudományos Bizottsága elnöki szerepkörében (2000–2004) 
több alkalommal kezdeményezte a főiskolai tanszéki kutatóhelyek közös feladatvál-
lalását a régiókutatásban. A történettudományi tanszék kivételével, ahol a megye 
múltbeli, gazdasági tevékenységre is kiterjedő állapotváltozásaival foglalkoztak, nem 

4 Kókai Sándor: A tanszék (intézet) kutatómunkája. In: A nyíregyházi földrajztanárképzés öt évtizede 1964–
2014). Tanulmánygyűjtemény. Szerk. Kókai Sándor. Nyíregyháza, 2016. 109–124. 
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volt fogadókészség. 2003-ban (a rektorral történt egyeztetés alapján) rövid elaborátu-
mot állított össze Régió-kutató csoport /intézet/ a Nyíregyházi Főiskolán címmel. Ebben 
megállapítja, hogy hiányzik egy olyan kutatóhely, ahol átfogó, integráló-jellegű régi-
ókutatást folytatnának, és ennek eredményeit a megyei önkormányzat és a magasabb 
szintű döntéshozók regionális politikájukban érvényesíthetnének. A tervezetben már 
nemcsak a főiskolai tanszékek, hanem a megyében működő tudományos műhelyek tevé-
kenységének összehangolását szorgalmazza, a témaköröket szakterületek szerinti rend-
szerezésben. Kezdeményezését pozitívan értékelték, de a több tényezős feltételrend-
szer, elsősorban a pénzügyi források hiánya miatt, akkor nem volt megvalósítható. 
 Frisnyák professzor 1968-tól 2004-ig, ezt követően Hanusz Árpád, majd 2011-
től Kókai Sándor a tanszéki kutatóműhely irányítója. Frisnyák Sándor a tanszék és a 
kutatóműhely örökös tagjaként, 2001-től 2018-ig, az intézet Szerencsen tartott táj- és 
történeti földrajzi konferencia-sorozat szervezője és a történeti földrajzi kutatócsoport 
irányítójaként részese volt – és ma is tagja – a közös munkánknak.5 Önértékelése sze-
rint életművének legfontosabb részét a nyíregyházi kutatóműhely tagjainak és külső mun-
katársainak közös – a magyar földrajztudományt jelentősen gazdagító – összteljesítménye 
és szakmai kisugárzása képezi.  
 A tanszéki kutatóhely a rendszerváltozás előtt részese volt annak a szaktudományi 
reformfolyamatnak, paradigmaváltásnak, amelynek eredményeként a magyar törté-
neti földrajz is újraéledt és önálló diszciplínává vált.

Frisnyák Sándor megyekutató tevékenysége

Frisnyák Sándor Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kutató és tudományszervezői mun-
kásságát – a műhelytörténetben közöltekhez kapcsolva – nem időrendben, hanem 
témakörök szerint foglalom össze, mellőzve a tanári-tanszékvezetői és főiskolai tan-
könyvíró-szerkesztő, valamint a Magyar Földrajzi Társaság Nyírségi Osztálya és a Tu-
dományos Ismeretterjesztő Társulat földrajzi szakosztálya megyei elnökeként végzett 
tevékenységét.6   
 Frisnyák Sándor – a történeti földrajz tájrekonstrukciós módszerét alkalmazva – 
felvázolta és térképen is megjelenítette a mai Szabolcs-Szatmár-Bereg megye honfoglalás 
és kora Árpád-kori térszerkezetét (1995). A régészeti források, és a geomorfológiai vizs-
gálatok alapján megállapította, hogy a településhelyek és a gazdálkodási terek az ősi 
telepítővonalon, az amfibikus ártéri síkság és az ármentes térszín érintkező sávjában 
alakultak ki, a nyírségi életkamra északi (löszös homok, homokos lösz és löszfoltos) 
peremövezetében. A településsáv mentén a megtelepült népesség ártéri gazdálkodást 

5 A magyar földrajz szerencsi műhelye. Szerk. Horváth Gergely. Szerencs Város Önkormányzata. Szerencs, 2018. 360. 
6 Marosi Sándor: Frisnyák Sándor tevékenysége a Magyar Földrajzi Társaságban. In: Frisnyák Sándor mun-

kássága. Szerk. Boros László – Viga Gyula. Herman Ottó Múzeum. Miskolc, 2004. 12–17.; Marosi Sándor: 
Szubjektív köszöntés dr. Frisnyák Sándor professzor 70. születésnapján. In: Földrajzi környezet – történeti fo-
lyamatok. Szerk. Hanusz Árpád. Nyíregyháza, 2004. 5–10.; Boros László – Gál András: A Magyar Földrajzi 
Társaság Nyírségi Osztálya. In: Tiszteletkötet dr. Frisnyák Sándor geográfus professzor 80. születésnapjára. Szerk. 
Gál András – Kókai Sándor. Nyíregyháza–Szerencs, 2014. 9–14. 
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folytatott, hasznosítva mindkét tájtípus, az ártér és az ármentes síkság természeti erő-
forrásait. 
 Az Árpád-kor végére a megye többi része is benépesült, a Nyírség futóhomokos 
tájrészein – az előbbiektől eltérő – tájhasználattal: külterjes állattenyésztéssel, alá-
rendelten földműveléssel és kertgazdálkodással. A településhálózat és a tájhasználat 
(környezetgazdálkodás) alapszerkezete a XIII. század végére a mai megyeterületen is 
kialakult és alapját képezte a további gazdasági folyamatoknak. A késő középkorban 
(XIV–XV. század) a Nyírség területén folytatódott az antropogén tájformálás és a 
kultúrtáj diffúziója. 
 Az alacsony és magas ártéri szintek (a Szatmári- és Beregi-sík, Rétköz) a XV. század 
vége felé még döntően természetközeli állapotban voltak.7

 Frisnyák Sándor több tanulmányt írt a megyeterület és egyes települések XVIII–
XIX. századi tájhasználatáról, gazdasági térszerkezetéről és kapcsolatrendszeréről. A 
történeti földrajzi folyamat-elemzéseiből kitűnik, hogy a Nyírség és a Felső-Tisza-vi-
dék – a kedvezőtlen agroökológiai és ökonómiai tényezők miatt – a régebbi korokban is 
hátrányos helyzetű (elmaradott) területként épült be az ország gazdasági térszerkezetébe, 
földrajzi munkamegosztásába. A történelmi időkben is létezett a Kárpát-medencében 
egy nyugat-kelet irányú kultúra- (fejlettségi-) lejtő, mely megyénktől keletre az Észak-
keleti-Kárpátok (Ruténföld) területén érte el mélypontját. 
 A XVIII. századi gazdasági tevékenység még az ősi, középkori eredetű tájhasználat 
továbbélését jelentette. Frisnyák a ’70-es években megyénkben először foglalkozott 
a Felső-Tisza-vidék ártéri (fok-) gazdálkodásával. A levéltári források és a helyszíni 
vizsgálatok eredményeként térképvázlaton megjelenítette a szamosszegi fokrendszert és 
a település határszerkezetét, mely – jelenlegi ismereteink szerint – e témakörben a 
legjobb interpretáció. 
 A XVIII. századtól meginduló lokális-jellegű, majd 1846-tól – az alföldi terüle-
tekre kiterjedő integrált környezetátalakító (folyószabályozó, ármentesítő, láp- és mo-
csárlecsapoló, és egyéb meliorációs munkálatok) részekén – alapvetően megváltozott a 
megye árterületeinek agrár-térhasználata. Az antropogén ökológiai változás-folyamat 
a Nyírség területére is kiterjedt (pl. a futóhomok megkötése, az ősfolyó-völgyek és 
deflációs mélyedések lápos-mocsaras területeinek lecsapolása, csatornahálózat építése 
stb.). A XVIII–XIX. századi fejlődés-folyamat: a kultúrtáj térhódítása, és az infra-
struktúra-rendszer kiépülése nemcsak a tájhasználat térszerkezetét, a termékstruktúrát 
és a tradicionális térkapcsolatokat is átformálta.
 Frisnyák Sándor a ’70-es évektől kezdődően, az ezredfordulóig, több alkalommal 
tartott akadémiai rendezvényeken, regionális konferenciákon és szimpóziumokon 
előadásokat a megye gazdasági életéről. Megállapította, hogy az 1960/70-es évek lát-
ványos gazdaságfejlesztése mérsékelte, de nem szüntette meg a megye hátrányos hely-
zetét. A megye akkor tájt 2/3 részt külső – határmenti – periféria, nyugati része a belső 
perifériához és válságtérséghez tartozott. A két térszerkezeti egység határán Nyíregyháza 

7 Csüllög Gábor, Frisnyák Sándor, Tamás László: Történeti tájtípusok a Kárpát-medencében (11–16. szá-
zad). In: Magyarország Nemzeti Atlasza – Természeti környezet. Főszerk. Kocsis Károly. MTA, Budapest, 2018. 
112–113, 116.



120

KóKai Sándor

és térsége a Debrecenig és a Felső-szabolcsi regionális szerkezetformáló tengelyen (gaz-
dasági erővonalon) Záhonyig, aktív innovációs zónaként helyezkedett el, mint a megye 
centruma és növekedési pólusa. Kisebb innovációs szigetek a periféria-övben is kiala-
kultak (Kisvárda, Vásárosnamény, Fehérgyarmat, Mátészalka és Nyírbátor). A külső 
periféria a szomszédos országok szegénység-övezetével érintkezik, így a határmenti 
fekvésből származó gazdasági előnyök meglehetősen korlátozottak. Kivételt képez a 
záhonyi átrakókörzet településcsoportja, ahol a kiépülő-fejlődő logisztikai centrum ki-
emelheti a kistérséget a periférikus környezetéből.  
 Frisnyák Sándor alkalmazkodó értelmiségiként, tudományterületének másként 
gondolkodójaként a jelenségek és folyamatok leírásával, egy-egy időpont állapotrajzá-
val foglalkozott, és sohasem tett rendszerellenesnek minősíthető megjegyzéseket, in-
kább pozitívan értékelte a tényleges eredményeket.  
 A tanszéki műhely alkotó és tudományszervező tevékenységének kiemelkedő műve 
megyénk földrajzi szintézise, mely a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye monográfiája 1. és 
2. kötetében jelent meg, 1993-ban, majd 1998-ban, összesen 470 nyomtatott ol-
dal terjedelemben, igen sok tematikus térképpel és statisztikai táblázattal illusztrálva. 
A Cservenyák László (1931–1998) szerkesztésében készült első kötetben Frisnyák 
Sándor a megye gazdasági életének természetföldrajzi alapjait félszáz oldalas terje-
delemben foglalta össze, tematikus térképvázlatokkal illusztrálva, oly módon, hogy 
felhasználható legyen a történeti folyamatok vizsgálatánál, a regionális és regionali-
zációs jelenségek elemzésénél, az ok-okozati összefüggések és kölcsönhatásrendszerek 
vizsgálatánál. A második kötet szerkesztésére Frisnyák Sándor kapott megbízást, meg-
lehetősen rövid határidővel. A „Társadalom és gazdaság” alcímmel megjelent mű Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megye népesség- és településföldrajzát, a gazdasági élet minden 
ágazatát magába foglaló olyan tudományos feldolgozás, amely alapvetően egy idősík-
ra, a XX. század második felére koncentrál. A kötet szerzői – az időhatárokat átlépve 
és a makrogazdasági folyamatokkal összhangban – a megelőző korok tapasztalatait és 
az elkövetkező évtizedek fejlesztési feladatait is felvázolták. 
 A könyvet Zilahi József (1936–1999), a megyei közgyűlés elnöke a megye értel-
miségének egyik legnagyobb vállalkozásaként értékelte, mely kimeríthetetlen forrás a 
területfejlesztési stratégiákat kimunkáló közgazdászok-gazdaságkutatók számára. (Meg 
kell jegyeznünk, hogy hasonló terjedelmű és tudományos igényű földrajzi szintézis 
csak Békés és Csongrád megyéről készült). 
 A magyar honfoglalás 1100. és az államalapítás 1000. évfordulója alkalmából a 
tanszék 1996-tól 2004-ig interdiszciplináris jellegű országos konferencia-sorozatot 
rendezett a Kárpát-medence és egyes nagyrégióinak (Felvidék, Alföld, Erdély, Délvi-
dék stb.) történeti földrajza témaköréből és ezek anyagát terjedelmes kötetekben meg-
jelentette. Ebbe a sorozatba tartozik A Nyírség és a Felső-Tisza-vidék történeti földrajza 
(2002) című kötet, mely tartalmát tekintve, a megyei monográfiában közölt anyag 
folytatásaként tárgyalja a táj-, természeti erőforrás-használat változásfolyamatát, az 
antropogén tájalakítás hatásrendszerét. Frisnyák a kultúrtáj kialakulását és terjedését 
tárgyaló tanulmányát a következő sorokkal fejezte be: „A Nyírség és a Felső-Tisza-vi-
dék művelt területei, félkultúr mezőségei és települései az egymást követő nemzedé-
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kek munkájával alakult ki. A kultúrtáj fejlesztése a népességeltartó-képesség és az életminő-
ség növelése érdekében történt. Az integrált környezetátalakító munkálatok (1846–1920) 
összességében hatalmas alkotásként értékelhető, mert alapját képezi a modern gazda-
ság- és településfejlesztésnek. Az ármentesítést követő kultúrtáj-terjeszkedés a men-
tesített terület természeti adottságainak figyelmen kívül hagyásával történt, és így a 
gazdálkodás sok helyen nem érte el a kellő hatékonyságot. Az optimális környezetgaz-
dálkodás érdekében a Felső-Tisza-vidéken és egyes nyírségi területeken olyan gazdasági 
szerkezetváltás szükséges, amely a tájpotenciált racionálisan hasznosítja”. 
 2003-ban, Nyíregyháza újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából rendezett 
konferencián a tanszéki kutatóhely belső és külső tagjai (kiváló régészek, történészek, 
néprajzkutatók és közgazdászok) a városföld (településhatár és az épített környezet) 
természet-, társadalom- és gazdaságtörténetével foglalkoztak, részben teljes fejlődésfo-
lyamatként, részben pedig időkeresztmetszetekben, többnyire a XVIII–XIX. századra 
összpontosítva. Az előadások nagyra értékelték a szlovák telepesek kultúrtáj-rekonst-
rukcióját, a nyírségi gyakorlattól eltérő határhasználati rendszerük (a bokortanyák) 
kialakítását. Az extenzív állattenyésztés dominanciája helyett a földműves kultúra 
kiterjesztésével, egyfajta szerkezetváltást valósítottak meg, tovább fejlesztve a kibon-
takozó nyírségi homoki kultúrát. Nekik köszönhető, hogy gazdaságfejlesztő tevé-
kenységükkel megteremtették annak alapját, hogy 1786-ban Nyíregyháza mezővárosi 
(oppidum) rangra emelkedjen, és 1803-ban, majd 1824-ben hatalmas pénzösszeggel, 
az örökváltsággal mentesüljenek a földesúri terhek alól. Az előadások anyaga Frisnyák 
Sándor szerkesztésében a Nyíregyháza (2003) című gyűjteményes kötetben jelent 
meg, sajnos az előző kötetekhez hasonlóan, kis példányszámban. 
 Az említett konferencia-sorozatot és az előadások anyagát tartalmazó könyvek 
megjelentetését társrendezőként elsősorban az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 
Tudományos testülete, illetve annak elnöke, Kecskés Mihály (1931–2013) professzor 
támogatta. Hasonlóan jelentős volt az a két évtizeden át tartó támogatás, amelyben 
Kuknyó János (1935–2014), a megyei művelődési osztályvezető, majd a Pedagógiai 
Intézet igazgatója részesítette a kutatóműhely és tagjainak szakmai törekvéseit. Kuk-
nyó 1970-től 1973-ig adjunktusként tanított a tanszéken. Korábban elkezdett kuta-
tásait folytatva elkészítette a szabolcsi almatermelés földrajzával foglalkozó doktori 
disszertációját, mely később nyomtatásban is megjelent. 
 Frisnyák Sándor a Pedagógiai Intézettel és a szakfelügyelőkkel együttműködve so-
kat tett annak érdekében, hogy a kutatási eredmények közérthető megfogalmazásban 
eljussanak az általános és középiskolai földrajztanárokhoz. A Nyíregyházán és a kis-
térségi központokban szervezett tanár-továbbképző rendezvényeken számos előadást 
tartott a megye természet- és társadalomföldrajza témaköréből, szorgalmazva a lakó-
hely- és a megyeföldrajz (a „tájhaza”) tanítását az alsó- és középfokú intézményekben. 
A helyismereti földrajz oktatásához – külső munkatársak bevonásával – kétkötetes 
tanári segédkönyvet szerkesztett Szabolcs-Szatmár megyei földrajzi olvasókönyv (1975, 
1979) címmel.  
 A megye földrajza a kezdetektől fogva beépült a Nyíregyházán folyó általános is-
kolai földrajztanárképzés tantárgyi tematikáiba; elmélyültebben – egyes résztémákra 
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koncentrálva – a Mendöl Tibor Tudományos Diákkör programjába. A tanárjelöltek 
számára helyi (lokális és mikroregionális) szakdolgozati témaköröket írtak ki, ezáltal 
is gazdagítva a megyével kapcsolatos tudományos ismereteinket. A tanítványok közül 
többen egyetemen tanultak tovább, majd doktoráltak és kutató-tanárokká fejlődtek. 
A tanszéken folyó település- vagy megyeföldrajz oktatására történő felkészítő munkát 
a szakmai berkekben nagyra értékelték, s ennek egyik megnyilvánulásaként értékel-
hetjük azt is, hogy a minisztérium felkérte Frisnyák Sándort egy országosan hasz-
nálható tanári kézikönyv szerkesztésére-írására, mely Budapest és a megyék földrajza 
(1984) címmel jelent meg. Másfél évtizeddel később a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 
értékei könyvsorozat első köteteként jelent meg Frisnyák Sándor és Boros László kö-
zösen írt könyve A megye földrajza (1999) címmel. A szép kiállítású könyv a tanár-
képzést, a tanár-továbbképzést, az iskolai oktatást és a honismereti munkát egyaránt 
szolgálta. Eredeti rendeltetése szerint ma is használható. 
 A megye történeti földrajzát feltáró forrásművek közül kiemelkedő jelentőségű-
ek a XVIII–XIX. századi kéziratos térképek, különösképpen a részletes (1:28 800-
as méretarányú) katonai felmérések. Frisnyák a megyei levéltár teljes térképanyagát 
tanulmányozta és megjelentette Gyarmathy Zsigmond (1930–1994) levéltárigazga-
tó Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár térképgyűjteménye című katalógusát,8 megköny-
nyítve a helytörténészek és a történeti tértudományokkal foglalkozó egyéb kutatók 
munkáját. Hasonló célkitűzéssel készült Frisnyák Sándor szerkesztésében megjelent 
Szabolcs-Szatmár megye régi térképei (1989) című kötet, melyben az országos és a me-
gyei levéltárban fellelhető mappák szerepelnek. A kötetben jelent meg Csendes Lász-
ló (1927–2010) ny. térképtár igazgató összeállításában a megye összes településeinek 
szelvényezése az első (1782–1785), második (1829–1886) és a harmadik 1872–1884) 
katonai felmérés szerint. A térképgyűjtemény összeállításában és leírásában közremű-
ködött még Gyarmathy Zsigmond és Hrenkó Pál. 
 Frisnyák a kötethez írt előszavát a következő gondolatokkal fejezte be: „A megyén-
ket ábrázoló régi térképek (és térképtöredékek) összegyűjtésével és megjelentetésé-
vel a Szabolcs-Szatmár megyei földrajz- és történelemtanítást, a szakköri és honismereti 
munkát szeretnénk segíteni. Reméljük, hogy a régi térképek gyűjteménye a tárgyi is-
meretbővítés mellett a hazaszeretet elmélyítését, a Nyírség és a Felső-Tisza-vidék ősi 
szépséget őrző tájainak, alkotó és kultúrateremtő népének nagyobb megbecsülését és 
tiszteletét is szolgálja.” Csendes Lászlóról meg kell említenünk, hogy több éven át ta-
nított a nyíregyházi földrajz tanszéken és a Hadtörténeti Térképtár igazgatói szerepkö-
rében, majd Bécsben szolgálatot teljesítő katonai attaséként segítette a műhelytagok 
és a tanárjelöltek kutatómunkáját. Neki köszönhető, hogy a bécsi Kriegsarchív-ban 
őrzött első katonai felmérés színes térképszelvényeiről sikerült másolatokat készíteni. 
Nem sokkal Bécsbe érkezése után, diapozitív felvételeken elküldte Frisnyák Sándor-

8 Acta Academiae Pedagogicae Nyíregyháziensis Tom 8/F. Földrajz. Szerk. Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 1980. 
141–187.
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nak a megye mai területéről készült színes térképszelvényeket, amelyeket korábban 
(1920-as évektől kezdődően) csak fekete-fehér másolatban lehetett tanulmányozni.9 

Összefoglalás

A Magyar Tudományos Művek Tára szerint Frisnyák Sándor 1958-tól napjainkig 434 
tanulmányt (köztük kilenc önálló könyvet) publikált és ezekre a művekre a szakiroda-
lomban megközelítően 700 független hivatkozás történt.10 
 Tudományos közleményeinek mindössze 11 százaléka foglalkozik Szabolcs-Szat-
már-Bereg megye természet-, társadalom- és történeti geográfiájával.11 A tudomány-
metriai mutatók nem jelenítik meg az értékarányokat, a régiókutatás eredményeinek 
helyét és jelentőségét a tudós életművében. Frisnyák Sándor tudományos alkotó te-
vékenységében azért jelentős a megye regionális földrajzának kutatása, mert a térség 
gazdasági elmaradottságát, periféria helyzetét és annak történelmi gyökereit vizsgálva, 
eljutott a hisztogeográfia műveléséhez. 
 Történeti földrajzi kutatási eredményeit először 1980-ban ismertette egy szűkebb 
szakmai közösségben, Békéscsabán a Mendöl Tibor emlékünnepségen. Előadásában a 
nyírségi életkamra és környéke XVIII–XIX. századi állapotrajzát jelenítette meg, me-
lyet az ülésen részt vevő földrajztudósok magasra értékelték és kutatásainak – nagyobb 
térbeli keretben történő – folytatását javasolták. A vezető geográfusaink ösztönzé-
sére, megírta és 1983-ban sikeresen megvédte az Adalékok a Nyírség, a Szatmári- és 
Beregi-síkság, a Rétköz és a Zempléni-hegység történeti földrajzához című kandidátusi 
értekezését. Később – a történeti földrajz tárgyköréből megjelent művei – elsősorban 
a Magyarország történeti földrajza (1990) című könyve és a Kárpát-medence feudális 
kori területi munkamegosztásáról szerkesztett modellje – alapján, a pécsi egyetemen 
habilitált, 2000-ben pedig a Tájak és tevékenységi formák című művével elnyerte az 
MTA doktora címet. Kiemelkedő tanári és tudományos munkásságát, magas állami 
és egyéb kitüntetésekkel ismerték el. A Szabolcs-Szatmár-Beregi Önkormányzat 1992-
ben Tudományos Díj, 2000-ben Alkotó Díj adományozásával ismerte el Frisnyák Sándor 
megyekutató és megyénkhez is kötődő tudományszervező munkásságát.
 Frisnyák Sándor professzor – a megyei kutatóműhelyéből kiinduló munkásságával 
– nem csak megújította, tartalmilag és módszertanilag is gazdagította a hazai történeti 
geográfiát, s ezzel maradandóan beírta nevét a magyar földrajztudomány történetébe.12 

9 Suba János: Dr. Csendes László térképész munkássága. In: Az abaúji és zempléni tájak tudományos feltárói. 
Tanulmánygyűjtemény. Szerk. Gál András. Szerencs-Nyíregyháza, 2015. 133–142. 

10 Dövényi , 2019. 8. 
11 Felsorolásuk megtalálható Kozma Katalin idézett művében 
12 A Nyíregyházi Egyetemen 2019. június -5én, Frisnyák Sándor professzor 85. születésnapja alkalmából rendezett 

ünnepségen elhangzott előadás szerkesztett változata. 


