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Gratulálunk Dénes! 

 
 

Lóczy Dénes kerek születésnapot ünnepel. Ami a köszöntésen túl eszembe jut róla, azok 
olyan sajátos, egyedi, nehezen meghaladható érdemek, amit azt hiszem nem rögzített és ismert el 
eléggé a hazai szakma. Pedig nagyon rászolgált. Három olyan sajátosságot emelnék ki (amit 
persze az én megítélésem és más, aki napi kapcsolatban vele, biztos többet is fel tud sorolni), ami 
számomra maradandó érték és a fiatalabb nemzedéknek erősen követésre méltó példasor. Az 
egyik az angol nyelvtudás. Ő nem úgy általában beszéli ezt a nyelvet, hanem szakmailag olyan 
magas szinten, hogy Európában nagyon ritka ez a tudás. Dénes a mi szaknyelvi hitelességünk, ez 
irányú tudását senki nem kérdőjelezi meg. Persze mint Humboldt-os megtanulta a német nyelvet 
is, és szakmailag ott is erős. Ezzel szoros kapcsolatban kínálkozik a második sajátossága, a 
nemzetközisége. Nemcsak rangos folyóiratok szerkesztői bizottságában dolgozik, nemcsak 
rangos nemzetközi földrajzos testületekben képviselte és képviseli Magyarországot (IAG, IGU 
stb.), hanem ezt a kapcsolatrendszert a hazai geográfusok javára is fordítja. Így tudott több 
Springer kiadványt szerkeszteni (magyar szereplőknek, magyar szereplőkkel) és innen ered 
szorosabb kapcsolatunk is. Egy konferencián (Washington) voltunk először tartósabban 
„összezárva”, majd a közös geomorfológus elhivatottságunk alapján szerveztük meg közösen 
1997-ben a geomorfológiai Unió (IAG) regionális konferenciáját. Azt hiszem ilyen rangos 
esemény azóta nem történt Magyarországon (csak szegény Hanna Bremer számára készített 
terepbemutatás miatt maradt némi rossz érzés bennem). Úgy gondolom a kiépített 
kapcsolatrendszere szép példa a fiatalabb generáció számára, hogyan kell ezt jól csinálni.  

 
A harmadik emlékezetes kép számomra az a technika, ahogy terepgyakorlatokat, szakmai 

kirándulásokat végigkísérte. Mindent jegyzetelt, megörökített úgy, hogy az érdeklődők, a 
hallgatói ezeket az ismereteket hasznosíthassák. Jó minta. Ezt a szándékot látom megvalósulni 
azokban az egyetemei hallgatóknak készített tankönyvekben is, amely segítségével visszatükrözi 
és a hallgatók számára is elérhetővé teszi a nemzetközi szakmai irodalom legfontosabb irányait. 
 

A 70-es évek végén a 80-as években az akadémiai kutatóban egy alomból gyűjtöttük 
tapasztalatainkat, és a tájak elemzésének irányából indultunk. Kutatási témái kezdetben főként az 
agroökológia, a táj- és földértékelés témakörébe illeszkedtek, újabban az antropogén hatás 
morfológiai, ökológia következményeit is elemzi. Persze folyamatosan bővült az általa vizsgált 
szakmai kérdések köre is, és vált akadémiai doktorként méltán a természeti földrajz karizmatikus 
alakjává. A szakmai közösségében fejlődő fiatalok nem csak pályájuk egyengetését kapják 
mesterüktől, hanem azt a segítőkész hozzáállást is, amelyet a földrajzos kollégák még 
remélhetőleg évtizedekig élvezhetnek.  

 
Dénes maradj minél tovább a topon! 
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