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Lóczv Lajos helye a magyar földrajzban

P R I N C Z GYULA

A szegedi egyetean díszterméneJc árkádjai alatt a magyar földuajz-

aak három vezércsillaga foglal helyet, nagyjaink képmásainak hosszií

során. A három vezércsillag mindegyike a földrajz egjonással szom-
szédos, más munkaterületére veti fényét. Krösi-Csoma Sándor
tumbája az ismeretlen országok felfedezéseii'e, Hunfalvy János komor
mellszobra az országoik enciklopédikus leirására., mint a földrajz
egyes ágazataira, illetve feladataira emlékeztetnek. A harmadik.
Lóczy Lajos mellszobra, kezében egy amimouites köbeiével ugyan
inkább a geológust jelzi, de emlékeztet az oknyomozó, a föld
felszín kialakulástörténetét kutató és eiTC a kutatásra tájrajzot
épít tudományos földrajzra is, Hunfalvy János szobrának talap-

zatára vésték a dicsít szavakat: ,.A tudományos földrajz megalapí-
tója”. Tehát nem Lóczy kapta ezt a vésetet. holott a közfelfogás
Lóczyt ruházta fel ezzel a büszke címmel. Ha a tudományos földrajz
hazai megalapításának történetébe kívánunk betekinteni, akkor
fömesterként kétségkívül mindenkor Lóczy Lajos alakja fog elénk
állaui. így tudja ezt a tudománytörtóaet itt és a Föld minden tudoniá-
nyokat mvel országában is, mert Lóczy Lajos nevét a földrajz-

tudomány bekebelezett tagjaként írják fel a külvilágban mindenütt-

Ügy érzem, hogy a szegedi három szobormben némi homályos
kifejezést nyert a magyár földrajztudomány egész testi jellege, idoma
és benne szeívi hibája, betegsége Ls, de vele Lóczy Lajos életrajza is.

Sajátságos, szinte tudománytöi-téneti tréfaként hat, hogy Lóczy
I.<ajo3 mindig csak trte, talán szívesen is trte, hogy a magyar
geográfia vitán felül legels képviseljének tartsák, — de magát
sohasem érezte ennek. Mi. öregek, akik abban a szerencsében része-

.sültünk, hogy ennek a nagy szellemnek, nagyszer tudósnak és

embernek kö^’etlen közeléten hosszú éveket tölthettünk, szkebb
körbeli kedves vagy kevésbbé kedvelt tanítványai lehettünk, már
annak idején, a Mester életében ezt bségesen megvitattuk, saját

pályánkon, célkitzéseinkben, munkálkodásunkban igen sokszor gát-

lásként éreztük.

Most, száz esztendvel a Mester születése után, csaknem hanuinc
esztendvel halála után, a magyar földrajz még mindig érzi- s még
bizonyosan sokáig fogja érezni ennek a bels ellenimondásnak káros
hatásait. A Mester elhagyta az öt követni akaró és érte rajongó
tanítványait, akik így szétszéledtek és sokan eltévelyedtek.

Nem követek el kegyeletsértést, ha ezt ezen általam nagyon is

ünnepélyesnek érzett alkalommal megemlítem. A földrajz és földtan

tartalmának hazai értelmezéséhez ez ugyanis szorosan hozzátartozik.

Nem kegyelet.sértés ez, mert a tanítványoknak joguk vau mesteídik
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eiulékkövénél siránkozni azon, mert az elhagyta ket már életében.

De azért sem, mert magam elé képzelvén a Mestert, hallani vélem
hangját: „így van, de nem én, hanem a korombeli kultúi*i)olitika

okozta ezt“. Lóczi Lajos szerette és maga ellen ki is hívta, szívesen
vette a ki'itikát.

De Lóczy Lajos még sem keVülhette el, hogy akarata ellenére
is a magyar földrajz legnagyobb történelmi alakja legyen. A magyar
földrajzi társasággal a kapcsolatot ö maga kereste. Még zürichi egye-
temi hallgató korában, amint a társaság megalakulásáról hallott,

rögtön tagul jelentkezett. Bár mérncknek készült. Viszont a geoló-

giához vonzódott, amit bizonyít az isi, ihogy résztvett Escher és Heim
alpi kutatásaiban.

A magyar tndománytörténelem tanulságos lapjai azok, melyek
kiváló tudósaink életfolyását tárják fel. Lóczy mérnökként jött vissza
hazájába de a Nemzeti Múzeum ásványtári segédöreként, mint
paleontológus kezdte pályafutását. Szabad idejében az aradi hegye-
ket kutatva elevenítette fel Zürich földtani tanulságait. Eredményei-
vel a földtani társulathoz jött és a Földtani Közlönyben cikkei nénm-
Uil is megjelelitek. Lóczynak isikolázott szemmel irt cikkei feltntek
és felhívták Suess figyelmét. Ez volt az elhatározó pont Lóczy
pályafutásán.

Széchenyi Béla a nemzet szolgálatában atyjának példáját akar-
ván követni, középázsiai, st kifejezetten tibeti expedíciót tervezett,

és amint ez akkor nálunk mindenben kötelez volt, Béc-hl kért
tanácsot. Suess felhívta figyelmét Lóczyra. Ha szemünk elé vonul-
tatjuk a korabeli magyar tudósokat, akik fizikai és tudományos
képességeikkel a kutatóulazók szerepének betöltésére alkalmasnak
mutatkoztak, bizonyára nem találjuk Lóczyt versenytársak nélkül.
Hiszen Lóczy épenúgy nem készüLhetett fel exotikus kutatóutazá-
sokra, amint hogy feudális úrvadászainkon kívül senki sem gondol-
hatott erre. Ami Suess ajánlatán túl Lóczy számára megszerezte
Széchenyi választását, az saját lelkesedése, feltétel nélkül való vállal-

kozása és magabízása volt. A múlt század második felében sok mcg-
lélemlítö hír járt a belsázsiai expedíciók sorsáról. Széchenyi Bélá-
ról egyébként azt is beszélték, hogy felesége halála óta maga sem
tördik sokat az életével. Komor tépeldései között keresett tartalmat
életének. Az ilyen hajó fedélzetére nem szoktak tolongani az emberek.
De az az id a tudományos felfedezutazások nagy százada volt.

A nemzeti vetélkedés egyik jelensége volt az évrl-évre felszerelt
e'^’pedíciók. Tibet titokzatcssága különösen csábított. Ami ma az
olimpiász, olyanféle vetélkedés voH akkor a felfedez utazásoké-
Akárhányszor nyilvános pénzgyüjtés által szerezték meg az ilyen
vállalkozásokhoz az anyagi alapot. Lóczy, ha erre tudományos érte-

lemben felkészülve nem is volt. lelkesedéssel és bátorsággal vállalko-
zott. Olyan le’kesedéssel, melvnek erejét apró ügyekben is, mi még
az öregkorában is megcsodáltuk. Ez a lelkesedés és tudománvszere-
tet kénesifhet'e egyedül arra, hogy a szokottan ggös, de a megszoíkott-
uál szeszélyesebb gróf mellett mindvégig hen kitartott.

Az explorátori vállalkozás irányt szobatt Lóczy pályáján. A poli-

hisztoros széles érdekldés és tapogatódzás már korábban jellemezte,
amit újságcikkek, ismertetések tanúsítanak. Az exotikus explorátor
feladata mindig sokrét. Kínában jól érvényesült Lóczy széles szem-



lelete, szárnyaló, de mindig fegyelmezett képzelete. Útvonalának
hosszában a* fáradságos adatgyjt munkát szorgalmasan elvégezte,
de éles megfigyeléssel magába szedett minden feltnt és jellegzetest.

A Széclienyi-expedició tervei és célkitzései áltail nagyobb hírre
tett szert, mint valóban megtett útja és felfedezéseivel. A fúr
számára kell pénz és minden hatalmi támogatás készen állott, bár
Tibetbe még sem jutott el. De amikor az expedíció hatalmas, négy-
kötetes mvében Lóery munkássága eredményeit kitálalta, kitnt,
hogy az expedíció sikerének oroszlánrésze is Lóczyé. A földrajzi
társaságok és orgánumaik elismerése és figyelme egyszerre Lóczy
Felé fordult. Lóczyból, az eddig jelentéktelen, fiatal geológusból egy-
szerre nagy felfedezutazó és geográfus lett.

Innen kezddik Lóczy tudományos pályafutásának, st életének
is, bels hasadása. Vele együtt a magyar földrajztudománynak sze-

mélyéhez kötött és általa tágított hasadása is. Hunfalvy János, a

a Ritter-féle összehasonlítónak nevezett országleírás kényel-
mes mvelésében már nem tartott lépést a földrajz új kimé-
lylésével, az oknyomozó, fejldéstörténeti módszer alkalma-
zásával, a földrajzi társaság pedig polihisztorok és tiiristák színtere

lett. Éles ellentét keletkezett tudományos köreinlí azon részével,

amely látta a földrajz cégére mögött dolgozó nagyszer explorátorok
népszerségét a külföldön, s hasonló munkálkodást várt a földrajz

liazai irányításától is. Lóczy tele zsákkal, nagyszer eredményekkel
jött haza és a legkiválóbb magyar explorátorként ismerték el. Nem
csoda, ha a magyar tudománycs földrajz megteremtését sokan tle
várták.

Lóczy egyelre visszatért segédrnek a múzeumi ásványtárába,
majd osztálygeológus lett a földtani intézetben. Hazajövetele után
hat évvel a geológiának rendkívüli tanára lett a megyetemen. Akkori
írásait szemlélve, azt kell látnunk, hogy páratlan szorgalommal
tanulmányozza Kína leíró-földrajzi irodalmát, enciklopédikus ország-

ismertetit, történelmét és néprajzát. Hatalmas kötetben megíria

Kína általános földrajzát, értekezéseket ír, eladásokat tart útjairól.

Hindez olyan terjedelm tevékenység, mely méreteiben felülmúlja
akkori geológusi munkáját. Ez az ostromlás a földrajz kapujában
nea: arra vall, hogy Lóczy a magyar földrajztudomány^ kormányosi
szerepére törekedett? Maga ezt mindig tagadta. Tegyük fel, hogy
nem törekedett a földrajz tanszékére, ahová tágas hazai kör és nem
kevésbé nemzetközi közvélemény ültetni kívánta.

így rejtélyesnek látszik, hogy mi vonzotta Lóczyt a geológiához,

holott egész pályafutásán mindvégig a legnagyobb sikert, a leg-

nagyobb elismerést és megbecsülést a földrajztudomány adta neki

és az elismerést és megbecsülést maga is mindvégig a földi’ajz

kertjében kereste. Még pedig tevékenyen kereste, ha nem is mélyült
el feladataiba, ha ezt meglehetsen felszínen tette is. iMa már igazán

nem kell elhallgatnunk, hogy földrajzi tevékenységében Kínája nem
sokkal mélyebben szántott, mint Hunfalvy Egyetemes földrajza, .>öt

közvetlenül halála eltt megjelent hazai földrajzának szerkesztje-

ként éppen olj’an enciklopédikusnak mutatkozott, mint harminc év

eltti eldei. Csaknem tíz évvel azután, hogy földrajzi tanszékéi fel-

cserélte a földtani intézet igazgatóságával, vállalkozott a magyar



í'öldrajz kiadíisára. E m olyan lett, hogy tovább ködösítette a lokl-

rajztmlomáuy feladatáról általánosan vallott hazai nézeteket.
Nem feladatom itt, hogy Lóczy életútját ennél részletesebben

vázoljam. Ezen az ünnepélyes ülésen inkább az a feladatunk, hogy
most már negyedszázados távlatból, egy új világban lemérjük azt

a nyereséget, melyet ez a kétségen kívül nagy emberünk tudomá-
nyunknak, mveltségünknek adott. Lemérjük úgy, hogy mi maradt
belle tanulságul népi demokráciánk mveldéspolitikája számára.

Az álmodozó, kicsinyes, magánérdekek és érvényesülések korá-
ban Lóczy a lendületes, haladó, szervez tudós volt. Nagy tudomá-
nyos tekintélye mellett ezért követte, sokszor rajongott érte a fiatal

kutatók csapata. Lóczynak fájt az a lanyhaság, közöny, céltudat-
hiány, ami a földrajz keretét jellemezte szemben azzal a valóban
magasszínt tevékenységgel, mely a hazai földtani kutatást mellette
annyira kiemelte. Ha szíve a földtant kereste is, amit az is bizonyít,
hogy minden komoly kutatáseredményével a földtani társulat magas-
színvonalú szaküléseire ment, Kínából hazaérkezése pillanatától
kezdve ostromolta a földrajz táborát a haladásért. A richthofeni
oknyomozó tájkutatást kívánta és követelte a földrajz központjába.
A Földtani Értesít-ben a földrajz és földtan kapcsolatáról érteke-
zett. A felcsepered geográfusok vezére lett a földrajzi társaságban,
ahol Vámbéry Árminnal szemben csakhamar elfoglalta az elnöki
széket is. Hunfalvy János 1899-ben elhalálozván, megürült tanszékére
tanítványai mellzésével a geológus Lóczyt ültették, akik a föld-

rajznak a tudományszakok családjában egyszerre nagy tekintélyt
szerzett. Nagy része volt ebben sok neves külföldi tudós elismerésé-
nek. akikkel nemcsak szokatlanul élénk levelezést folytatott, de
baráti kapcsolatban is volt. Mint a földrajzi társaság elnöke, évtize-
deken át résztvett, elnökölt csaknem minden földrajzi kongresszuson.
De maga minden ízében geológus maradt.

Mi tette tehát mégis naggyá a földrajztudomány történetében?
Elsösorl)an kínai utazásainak eredményei, fáraclhatalan adat-
gyjtése és megfigyelései, melyekkel hatalmasan kiegészítette Richt-
hofen, Przseváiszkij világhírre emelkedett felfedezéseit. Általuk
Lóczy a legkiválóbb explorátorok sorába került, s akinek nevét Bels-
ázsia térképei örökítették meg.

Magyar vonatkozásban Lóczy kétségkívül mai napig legels
tudományos explorátorunk, s ezáltal a magyar mveltség képvisele-
tében több, mint az a rang. melyet geológiai vagy hazai kutatásai-
val általában elért. A felfedezöutazások legkiválóbb hseinek egyike
, magyar világbajnoka az Amundsenig és Hedinig terjedt sorban.

De amikor ezt ma. hetven év távlatából elismerjük, nem hagy-
hatjuk megemlítés nélkül akkori tudománvpolitikánk irányítóinak
közönyét, ahogyan ezt tudomásul vették. Nyilvánvaló, hogy itthon
Lóczy kutatóutazói munkájának jielentségét nemzetközi vonatikozá-
saiban nem ismerték fel. Nem tudták felfogni, hogy mit jelentenek
a Világ szemében kis nemzeteknek nagy utazói. Nem vették észre,

Iicgy abban a vetélkedésben, melyben Belsázisia feltárásának érdeké-
ben a nagy nemzetek, élen az orosszal, résztvettek, a Széclienyi-

expedíció milyen elkel helyet nyert, s hogy ez mit jelentett, és

ennek fokozása mit jelenthetett volna abban a korszakban, amikor
állami létünk, fiatal mveltségünk a. Világ szemében kiváló polgárai-
nak teljesítményei által juthatott kifejezésre.
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Lóczy ezzel az egyetlen utazással befejezni volt kénytelen explo-
rátöri szereplését, holott egész egyénisége, rátermettsége nemcsak
alkalmas volt arra, hogy Riehthofen, Przseválszkij, Kozloi' és a többi
nagy orosz utazó, valamint Hédin és Stein egyenrangú társa lehes-

sen. Ezt be is bizonyította.
Lóczy hazai nagyságát nem földrajzi, hanem földtani kutatásai

építették. Az elbb elmondottaktól kitnik, hogy ezt ö maga is így
akarta. Egész életében a löldtan palotájába vágyott, ott is dolgozott.

A földrajz saját érdekeit áldozta lel, s önzetlenül mindenét rendelke-
zésére adta, hogy ezt tehesse. Méreteiben legnagyobb mve az egész
világ elismerését kiváltott Balaton-monográfiája elkészült, csak
éppen a földrajzi rész maradt hiányos benne, a pompás részletesség-
gel kidolgozott földtani kötete mellett. Földrajzi tanszékébl csaknem
földtanit alakított, aminek visszahatása lett az, hogy ez a tanszék
utána év' izedre kiesett a földrajztudomány keretébl. Nagyszer
szervezképességét azonban a magyar löld kutatására fördítván.

'

ebben is halhatatlan érdemeket szerzett.
;

Lóczy a földrajz tanszékét rögtön felcserélte a földtani intézettel, «

amint tehette. Ez a szokatlan lépése talán soha be nem hozható |

csapása lett a földrajznak. A földrajztudománynak Bostontól Moszk- 1

váig mindenütt kikristályosodásának korszakában itthon éppen Lóczy J

élen álló tevékenységének szemléletében homályosodott el a földraiz-
j

tudomá nyilak feladata, tartalma, célkitzése és szerepe. Lóczy, mint í

els íöldrajzi tanszékünk professzora és földrajzti társaságunk elnöke
a közvélemény eltt nagy geológusként jelent meg, ha pedig föld-

|
rajzi kiadványokat szerkesztett, irányított, mint az 1918. évi ország-
leírást, akkor a régen túlhaladott enciklopédikus ábrázolás került

j(

ki a keze alól. Ebben az országleírásban persze az általa írt alaktani i
fejezet földrajzi irodalmunknak is valóságos örökfény gyöngye.

|Nagy emberek kési megítélése nemcsak a hódolat kifejezéseit ^
váltja ki. hanem a tudomány egyik-másik gyermekének sajnálko- f
zását is. hogv a nagy tudós szellemi kincseinek gazdag tárházából *

reá kisebb örökrész jutott, mint testvérének.
|

Ez a sajnálkozíis azonban csipetnyit sem vesz el abból a kegye- i

letes hálából, melyet Lóczy Lajos szellemével szemben érez. ’

A magyar földrajztudomány büszke arra, hogy vállát tarthatta í

a híd alatt, melyen Lóczy Lajos bement a magyar tudomány halba-
. |

tatlanjai közé. j-

Talán szokatlan ma, a népi demókráeia keretében a mai politiká- >

tói és politikai hitvallásunktól ha nem is mindig távolálló, de ebben j

a maga idejében közvetlenül élszerepet nem vállalt vagy nem nyert

tudósnak ünneplése. Amikor ezt tesszük, úgv tanúságot adunk arról ^
hogy a népi demokrácia távolról sem veti félre a múlt igazi értékeit. II

Mintánk ebben is a Szovjetunió. A szovjet kultúra ma egymás után 11

adja új és a réginél is díszesebb kiadásban a nép kezébe a maga II

nagy explorá torainak, Szjevercovnak, Kozlovnak félszáz év el ti úti

jelentéseit. Mi most büszkén állítjuk a nagv orosz kutatóknak l
Szemjonovtól Obrucsevig terjedt hosszú sorába a mi legnagyobb Ij

explorátcrunknak, Lóczy Lajosnak alakját is. Ö is ugyanannak a
||

világrésznek ugyanolyan éi'demes kutatója volt, mint ezek a nagy H
oroszok. Álljon tehát melléjük a Belsázsia felfedezinek Pantheon- 9
jóba- s bizton hisszük, hogy ott orosz szelkmtársai szívesen fogadják 9
körükben.



Lajos Lóczy le géographe

Lfe 4 uoveinbre ]949. l:i Science 4umgroise a lété le ceiitiéine anniver-
saire de la uaisíance de Lajos Lóczy, fondateur de la séosraphie ,scien-

tifique hoDgroise.
Panni les énidits séog-raphes hoiigTois, Lajos Lóczy s‘cst distinqiié

pár ses mctlhodes de rcdiérches techiiiques. á írencoutre de '1‘é’an ronian-
tiqiie de Sándor Krösi-Csouia eit des travaiix complexes (>t encyclo-
pédiquos de János HnnfalvA'?.

L‘im])ortanco scieutifiqne des travanx de Lajos Lóczy est encore
bien angnientéc pár le fait qii‘il ólait nn anssi excelleut géologiie qu'il

n‘éfcait savant góo^raphe; ainsi il a pn approfondir dn point de vne
géologique ses recberches spécifiíinenient géographiqnes concerna.nt les

(Aanses de la fonnation de l’écorce terrestre. II a aiiisi ajonté nn rayiO'ii

imporíant á ses travanx scientifiqnes.
Lajos Lóczy a comniencé ^Sla carriére sciejitifiqne coinme géologuc.

étant einployó á la isection de ininerolog’io dn Mnsée NaitionjaL Pendanl
SOS ótiides nniversitaires en Snisse il a participé anx reolierohes de
Esciher et de Heini daus les Alpes; en Hongrie, il avait commencé -se®

reciherches géologiqnes pár ses étiules des particularités géologiques des
niontis d'Ai-ad. Pár sc^ écrits i)nbliés dans le périodique . Földtani Köz-
l€-ny“ (. Bulletin géoiogiqne“). il a attiré snr Ini l'intérét non senlement
dn incndo scieutifiqne en Hongrie tant qn’ü rétranger mais siudout
Tattention dn savant viennois Sness, dönt Untérét bienveülant était

finalement d‘nne iuflnence décisive snr la foi-raalion de 'la carriére
scientifique de Lóczy.

Cal- c'était Sness qui avait attiré snr ce jenné -avant excelient
l'‘attention de Béla Széchenyi, explorateur d‘Asie; lainsi novus voyons
La’os Lóczy i;armi les m&mbres de rexpédition mémorable de Béla
Széchenyi au Tibet. Qnoiqne cette expéditiou n‘ait jamais réiissi á
atteindre le Tibet Lócz^^ a recueiUi d‘ol)servatious si préciouseLs snr la

géograpliie de la Chiue que le monde scientifique a nóanmoius escompté
oetíe expéditiou comme ml snccés. Lóczy a acqnit nn grand renom
partout a rétranger.

Reutré, il devient géoiognc á ITnstitnt Géologique ponr étre iiouimé
pi-cfessenr extraordiuaire^ de géologie á 1‘École Po'ytechnique de Buda-
pest. Cependaiit, són inlérét scieutifiqne reste encore attiré pár són grand
voyase en Chine. De longues launées de travail vont étre coir-acrées á
1‘étnde de la géographie deseriptive. de riiistoire et de rellhuologie
ehiuoise; le résultat de ees étnde® est -on pnissant . Géographie générale
de la Ohine“.

A rencontre de la iiiéthode uicyclopédiqne empioyiée pár Hnnfalvy.
Lóczy a sonligné riinportancc scieutifiqne des niéthodes et de® rccher-
ohes de Richthofen; daus ses conférences et ses pnblicatious, il n‘a pás
oessé d‘attirer l‘attention des savants Iiongrois snr le fait que la seience
góographique ne ponvnit étre hien conipléte sans dés examens géolo-
giques compiémentaires.

Sons peu, sa tlhéorie scientifique. avait été adoptée pár la Société
Géographique et pár rÜniversité. II a été óin président de la Société.
contre 1‘autre caudidat Ármin Vámbéry. et aprés la mórt de János Hnn-
falvy, il a oecnpé la chaire de géographie a Í‘Université eu 1889.

Le monde scientifique étrauger a beiaucou]) estimé les travanx de
Lajos Lóczy. II était en correspondiance fréqnente avec bon nombre
d‘exoellents savants, et comme président de la Société Géographique il a
participé á tons les congrés géog’raphiques. L‘estime dn monde scien-

tifique s‘est manifestée á són égard en le nommant á plnsieurs reprises
président de congrés internationaux.
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Aujourd'hui, quand les évéuemeuts eii Cliiue mettent l‘AsLe ceutrale

et orientale au centre de Fintérét politique international, les recher-
ohes de Lóczy en Ohine et leurs résultats sont particuliérement siguifioa-
tifs; ils s‘ajoutent dignement aux résultats de^s recherohes de Eioht-
hofen. de Trzseválszkij, de Kozlov et de Sven Hédin.

[Extráit du discours de Gyula Prinz prononcé a la Société, Géolo-
gique de Hongrie dans la séanee eomiuémorative du eentenaire de la

naissianee de La.ios Lóezy-1
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