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Tavaly adta ki az ELTE Eötvös Kiadó PROF. DR. PROBÁLD FERENC 12 tanulmányát 

tartalmazó kötetet 176 oldalon számos ábrával és tekintélyes irodalomjegyzékkel. (Minden 

tanulmányhoz külön irodalomjegyzék tartozik.) Az előszót a „Viták és tanulságok” című írás 

követi, amelynek első megjelenése ebben a kötetben található. A szerző megállapítja, hogy a 

„mai geográfia támadások és belső viták közepette alakult ki”, és újabb és újabb viták közepette 

újítja meg ezt az ősi tudományt, a geográfiát ma művelő közösség. A földrajz tudományról, 

annak sokrétű természetéről alkotott felfogások különbözősége nem új keletű, de a magyar 

geográfiai irodalomban a nézetek megfogalmazása, azok ütköztetése különösen az elmúlt 2-3 

évtizedben élénkült meg.  (Ezt jól példázza a tanulmánykötetben szereplő dolgozatok keletkezési 

éve.) Ennek okát keresve több tényezőt is figyelembe kell vennünk. Így mindenekelőtt azt, hogy 

hazánk jelentős társadalmi-politikai átalakuláson ment át, ami nemcsak a geográfiában, hanem 

más tudományágakban is fontos változásokat hozott. A korábbi jelentős beszűkülést/szűkítést 

felváltotta a minden irányban való nyitottság és tájékozódás, ami egyrészt térbeli tágulást, 

másrészt a tudományos megismerés természetes haladását jelenti, de magában foglalja azt is, 

hogy világunk egyszersmind globális kibertérré is alakult. 

 

Az hazai elvi viták másik kiváltó okának tekinthetjük azt, hogy a geográfia mellett, abból 

„táplálkozva” és kiszakadva, megszületett a regionális tudomány, s az 1980-as évek közepétől 

annak intézményrendszere, személyi állománya „fiatalos lendülettel” több kisebb-nagyobb teret, 

pozíciót hódított el, vagy foglalt le a földrajztól. A tudományos rendszerben való helykeresés 

természetesen vitákat generált, amikor is az egymásnak feszülő gondolatok/nézetek hevessége 

még a felettébb szükséges együttműködést is kizárta. Amint a szerző fogalmaz: „A földrajzban… 

gyakori volt, hogy a szemben álló felek az ismeretelmélet komplementer 

fogalompárjait…egymást kizárónak tekintették és az egyik vagy másik szélsőség mellett törtek 

lándzsát…” (Erre kiváló példa a korábban lezajlott a településföldrajzról szóló vita.) Ebben a 

tekintetben igen jelentősnek kell tekintenünk azokat a tanulmányokat, amelyek Probáld Ferenc 

tollából származnak. (Feltétlenül meg kell jegyezzük, hogy a szerző nemcsak a 

tanulmánykötetben közölt írásaival/gondolataival járult hozzá a földrajztudományban folyó viták 

tisztázásához, hanem az általa szerkesztett és írt kontinensföldrajzokkal is.) A viták tanulságainak 

keretében ír a „Nyitottság határairól”, „A determinizmusról és tabukról”, s itt éppen Enyedi 

Györgyöt, a Regionális Kutatások Központjának (intézményrendszerének) megalapítóját idézi. 

Probáld tudománytörténeti esszéje tanúbizonyság arról, hogy a problémák feltárása és elemzése 

csak sokirányú okfejtés és kitekintés eredményeként nyugodhat biztos talajon. (Ezt példázza az, 

hogy e rövid írás irodalomjegyzékében a szerző 50 művet sorol fel, amelyek közül 21 származik 

magyar szerzőtől.) 
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Hozzájárult a geográfia feladatainak, struktúrájának, tárgyának, a magyar 

tudományrendszerben lévő helyének, stb. tisztázó vitájához az, hogy az MTA korábbi elnöke 

(Glatz Ferenc) kérte a különböző tudományok képviselőit, hogy tegyenek javaslatot a magyar 

tudományok elnevezési nomenklatúrájára. Ebben a munkában a Földrajzi Bizottság is hallatta a 

hangját, erre már csak azért is szükség volt, mert a földrajz az egyetlen olyan tudomány, amely 

egyszerre természeti és társadalmi tudomány is, vagyis „Janus arcú”.  Az elfogadott 

nomenklatúra-rendszer (pl. tudományszak, tudományág, szakág) melyet a szerző következetesen 

alkalmaz, sajnos nem vált közkeletűvé, holott ez hozzájárult volna több vitás kérdés lezárásához: 

Ilyen például a geográfia belső struktúrája, amely számos hazai és külföldi tudós 

megfogalmazásában (Bobek, 1957, Uhlig H., 1970, B. J. L. Berry 1964, Kolta J. 1963, Tóth J. 

1997, Probáld F.1994) másként és másként szerepel.  

 

A földrajztudomány belső tagolódása, annak változásai és az ezzel kapcsolatos különböző 

felfogások jelentős és fontos viták tárgyává váltak. Ebben mindenekelőtt a társadalmi/társadalom 

földrajz tematikájának/ágazatainak rohamos kibővülése játszott szerepet. A már korábban 

kialakult és „stabilnak” mondható településföldrajz, egyes gazdasági földrajzi ágazatok 

(iparföldrajz, agrárföldrajz, stb.) mellett a már meglévők – pl. népességföldrajz – is jelentős 

fejlődésen, átalakuláson mentek át, új és újabb területek – politikai földrajz, szociálgeográfia, stb. 

születtek meg, illetve bontakoztak ki. Azonban nem egyszer születtek szélsőséges javaslatok is. 

A szerző ezekben a vitákban is hallatta a hangját elsősorban a regionális földrajz témakörében, 

nem egyszer védelmében, mint ezt a tanulmánykötet dolgozatai kiválóan reprezentálják.  

 

Közülük is kiemelt helyet kell biztosítanunk a „Társadalomföldrajz és regionális 

tudomány” (2007) című dolgozatának. Mi végből kell rendszerezni a tudományt? Teszi fel a 

kérdést Probáld professzor, majd - itt nem részletezett – számos okot sorol fel: pl. a 

tudományszakok széles határsávban való érintkezését, a tudomány piacosodását, a kutatók által 

megfogalmazott ötleteket. Szükség van tehát az egyes szaktudományok fogalmának, belső 

struktúrájának. minél pontosabb megfogalmazására, ami természetesen nem örök életű, hiszen „ 

A tudomány, mint az igazolt ismeretek rendszere összefüggő, egységes egészet képez, amelyen 

belül az egyes ágak és szakterületek illetékességi körét nem lehet pontosan és abszolút érvénnyel 

kijelölni.” Ezek után a szerző összehasonlítja a definíciókat, s megállapítja: „A 20. század első 

felében a geográfia tárgykörét és tagolódását illetően széles körű egyetértés alakult ki: amint 

Teleki (1917) megfogalmazta: a földrajznak ’a táj szervességében, individualitásában, 

egyszeriségének értékében sajátos tárgya van’,” majd számos más, az újabban uralkodó 

paradigmák szellemében megfogalmazott definíciót is idéz. A regionális tudomány 

(regionalscience), valamint a földrajztudomány tárgyköreinek elhatárolását vizsgálva „A kutatási 

tárgykörök egyezése,” illetve különbözősége kérdéseit taglalja, s egészben véve az átfedéseket, 

hasonlóságokat véli fontosabbnak.  
 

A „Tájföldrajz és regionális földrajz: a hídépítés szükségessége” című tanulmányában a 

szerző már 2001-ben szót emelt a „szétforgácsolódás” ellen, hogy „hovatovább mindenkinek 

megvan a maga ’geográfiája’”, ami a földrajz tekintélyének elvesztéséhez vezet. Éppen ezért - 

hangsúlyozza - „szükségesnek véljük a geográfia fő céljainak, központi feladatainak, működési 

körének újbóli meghatározását, és tudományterületünk alapvető fogalmaira és módszereire 

vonatkozó belső konszenzus megteremtését”.. Ennek egyik útja a geográfia komplexitásának 

elismerése; mert szintézis csak a két tényező/faktorcsoport, táj és földrajzi környezet együttes 

szemléletével érhető el. Ehhez a problémához kapcsolódnak az erősen kritikai jellegű 

„Megjegyzések a magyar természeti földrajz jövőképéhez” (2001), valamint „A művészet és 

tudomány szerepe a földrajzi tájfogalom történetében” (2009) c. írások. Ez utóbbi tanulmányában 

a szerző elemzi a táj fogalmának kialakulását és különböző értelmezéseit a földrajzban, majd a 

virtuális tér meghódításának következményeit. 

A tanulmánykötet következő problémaköre a „Környezettudomány és geográfia” címmel 

kerül megfogalmazásra. A kérdés felvetésének korszerűségét és jogosságát indokolja „az 
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emberiség lélekszámának és gazdasági aktivitásának példátlan növekedése, „ami „világméretű 

környezeti válságot idézett elő, amelynek kezelésére, a várható katasztrofális következmények 

elhárítására vagy enyhítésére hosszú távon egyre nagyobb anyagi és szellemi erőforrásokat kell 

mozgósítani.” Ezen túl, vagy ennek érdekében fel kell készíteni a feladatok ellátására a 

tudományokat, ezen belül a kérdésben különösen érdekelt és érintett geográfiát, valamint az 

oktatást, elsősorban a felsőoktatási szakemberképzést. A szerző - éles látással - tíz tézist 

fogalmaz meg a geográfia tennivalóiról, miután elemezte a geográfia történetében megjelent 

különböző irányzatokat.  Véleménye szerint a környezeti nevelésben rendkívül fontos szerepe 

van a közoktatásnak. A következő tanulmányban „A környezeti kihívás és a hazai földrajztanítás 

válsága” címmel ír a földrajzról, mint környezettudományról s a környezeti nevelésről, valamint 

a tantervek tükrében, nemzetközi összehasonlításban a földrajztanítás helyzetéről. A tantárgy 

sorsával hosszabban is foglalkozik „A földrajztanítás Magyarországon: visszapillantás, 

helyzetkép, kitekintés” címmel. Bár a dolgozat 1999-ben jelent meg, de a szerző már akkor 

figyelmeztetett arra, amit ma már kétségbeesve tapasztalunk, hogy a földrajzoktatás lassan 

teljesen kiszorul a közoktatásból. 

 

 

Mátészalkán 2003-ban geográfusok körében az Udvarhelyi Károly emlékérem átvételekor 

 

A tanulmánykötet utolsó problémaköre: „Európa térszerkezetének modelljei” (2005) és 

„A világgazdaság regionális szerkezete” (1995). A szerző szerint: „a legszűkebb értelemben vett, 

komplex régió a természeti és társadalmi-gazdasági jellemzők igen széles köre által 

meghatározott, strukturálisan egyveretű, összefüggő térbeli entitás, amelyet a környezeti rendszer 

elemei között kialakult sokrétű kölcsönhatások fűznek egységbe.” Ebből a fogalomból 

következik, hogy a térfelosztás különböző típusai és szintjei képzelhetők el, amint ezt láthatjuk 

Európa térfelosztásának történetileg is változó típusaiban. Az Európában megélénkült 

térszerkezeti kutatások divatossá vált, szemléltető és szemléletformáló eszközei „a kontinens 

térképére vetített modellszerű ábrák.” 

A mai világgazdasági rendszer kialakulásához az egymással alig érintkező regionális 

piacoktól a földrajzi felfedezések által, majd a közlekedés fejlődése következtében egymással 

összekapcsolódó nemzetgazdaságokon át vezetett az út. A mai világgazdasági rendszert azonban 

már az információ forradalma alakítja, amelyben a nemzetgazdaságok jelentősége csökken, és 
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egyre inkább a nemzetek feletti szintek, valamint a multi- és transznacionális vállalatok válnak 

meghatározóvá. A kvalitatív ismérvek alapján lehatárolt homogén térségek helyett a kvantitatív 

módszerek sokasodása eredményeként születtek meg a világgazdaság térszerkezetének újfajta 

magyarázatai és típusai. Ebben a kérdéskörben különös hangsúlyt kap a centrum és periféria 

(Wallerstein-modell) problémaköre, a világgazdasági erőterek változó állapota, ami az utóbbi 

évtizedben a Szovjetunió megszűntével, s a kelet-európai államok önállósodásával új 

térszerkezeti egységek, funkcionális régiók kialakulását indukálta.  

 

Probáld Ferenc tanulmánykötete példa a geográfiai tudomány elméleti kérdéseinek 

különösen magas szinten való művelésére. A tanulmánykötet nem szűkül le csupán a hazai 

vélemények interpretálására, hanem a világban fellelhető különböző nézetek összevetésével fejti 

ki a véleményét, mégpedig igen magas, korszerű tudományos igényességgel, egyben 

olvasmányosan is. Éppen ezért – bár elsősorban a geográfia művelőinek szól – a széles érdeklődő 

közönségnek is ajánlható ez az értékteremtő gondolatokat tartalmazó tanulságos kötet. 

 

 

Becsei József, Szeged 

 

 

 

A földrajz komplexitásáról 

 

 

KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: Ökozónák a Földön. 

Földrajzi tanulmányok [sorozat] 8. JATE 

Press, Szeged, 2015. 101. 

 

 

KEVEINÉ BÁRÁNY Ilona: „Ökozónák a Földön” című könyve a Földrajzi Tanulmányok 

sorozat 8. köteteként jelent meg Szegeden. 

A kötet bemutatja a legfontosabb ismereteket Földünk éghajlati öveiről. A szerzőtől jelent 

meg már korábban hasonló témájú kiadvány, Biogeográfia címmel, egyetemi jegyzetként, illetve 

ebben a témakörben több kurzus (pl. Klimatikus és kőzetmorfológia, Biogeográfia) oktatója volt. 


