
TELEKI,
A FÖLD RAJZ TU DÓS

Ku bas sek Já nos Ré gen köz tu dott igaz ság, hogy

„min den em ber két szer hal meg”.

ElŒ ször ak kor, ami kor meg szı nik

a szí ve do bog ni. Má sod szor ak kor

tá vo zik a vi lág ból, ami kor el fe lej -

tik, ami kor egyé ni sé ge, élet mı ve,

em lé ke ze te el hal vá nyul vagy vég -

képp meg szı nik. Ez az iga zi ha lál.

Te le ki Pál egyik mun ka tár sa,

Fo dor Fe renc föld rajz pro fesszor

ta lá lóan ír ta: „Nem hisszük, hogy

Te le ki Pált eléri ez a szel le mi ha lál,

hogy egy ilyen nagy ma gyar nak,

a leg mé lyebb ma gyar nak is át kell

men nie em lé ke ze te el mú lá sá ba is.”

Mun kás sá gá nak leg fon to sabb te -

rü le te, a geog rá fia mégis ho mály -

ban ma radt, pe dig tu do má nyos

élet mı ve ma ra dan dó ér té k. 

A ref lek tor fény ben ál ló po li ti -

kus sze mé lyi sé ge szin te 

tel je sen el ho má lyo sít ja 

a sze ré nyen, csen de sen,

de an nál ered mé nye seb -

ben dol go zó tu dós

alak ját. Ezért fon tos,

hogy tér ké pé sze ti és

föld raj zi mun kás sá -

gá nak nem zet kö zi -

leg meg be csült tel -

je sít mé nyei bŒl fel vil -

lant sunk né hány

mo zai kot.
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e le ki Pál föld raj zi ér dek lő dé -
sének kiala ku lá sá ban meg határo -
zó volt Te le ki Sá muel (1845–

1916), aki uta zá sá val Af ri ka utol só fe -
hér folt ját tö röl te le a tér kép ről. Te le -
ki Sá muel ne vét 646 mé ter ma gas,
mű kö dő vul kán őr zi Ke let-Af ri ká ban,
ahol gla ciá lis ere de tű völ gyet, ta vat és
me ne dék há zat is el ne vez tek ró la a Ke -
nya-hegy ség ben. Az 1886–87-es tu do -
má nyos ex pe dí ció fe dez te fel a Ru dolf-
és a Ste fá nia-ta vat, s a vál lal ko zás föld -
raj zi, nép raj zi, bo ta ni kai, zoo ló giai
ered mé nyeit Te le ki Sá muel úti tár sa, az
oszt rák Lud wig von Höh nel né met, an -
gol és ma gyar nyel ven meg je lent úti -
raj zai vi lág hí rű vé tet ték. Az Af ri ka-ku -
ta tás leg je len tő sebb ma gyar ered mé -
nye ként tart hat juk szá mon Te le ki Sá -
muel út ját. 

A PÁ LYA ORIEN TÁ CIÓ

Te le ki Pál gyak ran ven dé ges ke dett
nagy báty ja sá rom ber ki kas té lyá ban,
ahol gaz dag nép raj zi gyűj te mény, lán -
dzsák, masz kok, do bok, paj zsok, edé -
nyek idéz ték fel a tá vo li, is me ret len Af -
ri ka eg zo ti kus vi lá gát. A ha tal mas
könyv tár és a hí res föld raj zi fel fe de ző
szí nes el be szé lé sei kel tet ték fel a fo gé -
kony lel kű kamasz fiú ér dek lő dé sét a
fel fe de ző uta zá sok és tá vo li vi lág ré -
szek iránt. Sa mu gróf rész le te sen ecse -
tel te a száj tát va hall ga tó úr fi nak a ma -
szá jok kal, tur ká nák kal, szam bu ruk kal
va ló ta lál ko zá sait, az iz gal mas ele fánt-
és orr szar vú va dá sza to kat. 

Te le ki Pál elő ször Sá rom ber ken vet -
te kéz be azo kat az an gol, né met, fran -
cia föld raj zi fo lyó ira to kat, me lyek a ko -
ra be li úti be szá mo ló kat tar tal maz ták
egy-egy ex pe dí ció ered mé nyei ről. Szü -
lei ja vas la tá ra a bu da pes ti Pia ris ta Gim -
ná zium ban le tett érett sé gi vizs gá ját
kö ve tően, 1897-ben jo gi ta nul má nyo -
kat kez dett. A föld rajz irán ti ér dek lő -
dé se má sod éves hall ga tó ko rá ban mé -
lyült el, majd Ló czy La jos – az Ázsia-
ku ta tás vi lág hí rű tu dó sa – elő adá sait
hall gat va je gyez te el ma gát a geog rá -
fiá val. Még nem volt húsz esz ten dős,
ami kor 1898. de cem ber 15-én a Ma -
gyar Föld raj zi Tár sa ság ban nagy fi gyel -
met kel tő szak előadást tar tott, Kor sza -
kok az ázsiai fel fe de ző uta zá sok tör té -
ne té ben cím mel (a kö vet ke ző év ben
nyom ta tás ban is köz read ták a Föld raj -
zi Köz le mé nyek ha sáb jain). 

Te le ki Pál 1901–1902-ben a mo son -
ma gyar óvá ri Me ző gaz da sá gi Aka dé -
mián is ven dég hall ga tó volt, majd

1903-ban Az el sőd le ges ál lam ke let ke zés
kér dé sé hez cím mel megír ta dok to ri ér -
te ke zé sét. Nagy ha tás sal volt rá a föld -
raj zi szin té zis al ko tás gé niu sza, Ale xan -
der von Hum boldt, aki nek mű veit ké -
sőbb is gyak ran idéz te előadá sai ban.
Ló czy La jos és má sik ta ná ra, Chol no ky
Je nő felis mer te te het sé gét, ki ma gas ló
ké pes sé geit és rend kí vü li szor gal mát.
Ol va sott sá ga, tá jé ko zott sá ga nyil vá nult
meg ab ban, hogy szá mos né met, an gol,
fran cia nyel ven meg je lent könyv  ről kö -
zölt rész le tes re cen zió kat a Föld raj zi
Köz le mé nyek ha sáb jain. 

Fi gyel mét ko rán fel kel tet ték a ré gi
tér ké pek. Kü lö nö sen ér de kel te Ázsia fel -
fe de zé sé nek tör té ne te. El ha tá roz ta,
hogy a ke let- ázsiai föld raj zi fel fe de ző
uta zá sok tér kép em lé kei nek fel ku ta tá sá -
val, össze gyűj té sé vel és be mu ta tá sá val
lép ki a ha zai és a nem zet kö zi po rond -
ra. At lasz a Ja pán-szi ge tek car to gra phi -
á já nak tör té ne té hez cí mű, 1909-ben
meg je lent mű vé vel nagy nem zet kö zi si -
kert ara tott. A fran cia Jo mard- díj jal ki -
tün te tett al ko tás többesz ten dős ku ta -
tás után szü le tett meg. Te le ki a sa ját
költ sé gén jár ta be Bécs, Fi ren ze, Pá rizs,
Há ga könyv tá rait, hogy a té má ját érin -
tő tér ké pe ket ta nul má nyoz za. A Ja pán-
szi ge tek tér ké pi áb rá zo lá sát fel dol go -
zó mű fon tos ho za dé ka volt Qu ast és
Tas man el fe le dett ha jó nap ló já nak fel dol -
go zá sa. Az 1909. évi gen fi nem zet kö zi
föld raj zi kong resszus Te le ki Pált be vá -
lasz tot ta a ré gi tér ké pek ta nul mányo zá -
sá ra ala pí tott bi zott ság ba. A mun ka ér -
té ké nek fok mé rője, hogy 1966-ban Ja -
pán ban ha son más ki adás ban új ból meg -
je len tet ték! Tele ki Ko gu to wicz Ma nó val
és Ko gu to wicz Ká rollyal közzétett at la -
szai szé les kör ben hoz tak elis me rést az
if jú tu dós nak. 

Te le ki Pál leg töb bet em le ge tett tér -
kép al ko tá sa a hí res „vö rös tér kép”, a
„Car te Ro u ge”, mely egy sze rűen, ugyan -
ak kor meg győ ző mó don áb rá zol ja a
Kár pát-me den ce et ni kai vi szo nyait. A
tér kép mód sze ré nek lé nye ge az, hogy
a nép sű rű sé get min de nütt egyen lő nek
fel té te lez ve, a né pes ség szám mal ará -
nyos nagy sá gú te rü le tet szí nez nek ki
oly mó don, hogy min den négy zet mil -
li mé ter egy adott né pes ség szá mot je -
löl. Papp- Vá ry Ár pád ér té ke lé se sze rint
„a szer kesz tés so rán az 1 mm2 = 100 fő -
vel ér ték bi zo nyult a jó nak. En nél az áb -
rá zo lás mód nál a vá ro sok na gyobb né -
pes ség szá mú, a tény le ges te le pü lé sek -
nél na gyobb felületet töl te nek ki, a ki -
sebb lé lek szá mú kör ze tek ben vi szont
fe lü le tek ma rad tak üre sen. Az üres kör -
ze te ket a hegy vi dé kek re, tény leg rit kán

la kott öve ze tek ké össze von va jó, a nem -
ze ti sé gek tény le ges el he lyez ke dé sét
szem lél te tő, át te kin tő tér kép ké szít he -
tő. […] tér ké pén a ma gya ro kat vö rös,
a né me te ket na rancs, a szlo vá ko kat
zöld, a ro má no kat li la szín je löl te. A ma -
 gyar lak ta te rü le tek ha tá ro zott kiemel -
ke dé se után kap ta a mun ka a »vö rös
tér kép« el ne ve zést. 

A tér kép tu do má nyos szem pont ból
tel je sen kor rekt, a tény le ges hely zet nek
meg fe le lően, szak mai lag tá mad ha tat -
lan mó don tük rö zi az egyes né pek tér -
be li el he lyez ke dé sét. Nem igaz az el -
múlt év ti ze dek azon ál lí tá sa, hogy ele -
ve ten den ció zus mun ka, amely nek cél -
ja az or szág te rü le ti in teg ri tá sá nak
meg vé dé se. A tér kép igaz sá gá tól és
nem zet kö zi ha tá sá tól fél ve Ro má nia
még a har min cas évek de re kán is tá -
ma dó cik ke ket je len te tett meg el le ne.”

Te le ki tu do má nyos fel ké szült sé gét,
tár gyi la gos sá gát a Nép szö vet ség úgy is -
mer te el, hogy 1924-ben fel kér te, ve -
gyen részt an nak a nem zet kö zi szak ér -
tői bi zott ság nak a mun ká já ban, mely
a Tö rökor szág és Irak kö zöt ti ha tár vo -
nal megál la pí tá sá ra tett ja vas la tot.

A BÉ KE IRO DA TU DO MÁ NYOS
TE VÉ KENY SÉ GE

Az el ve szí tett el ső vi lág há bo rút kö ve -
tően min den fe le lő sen gon dol ko dó
ma gyar po li ti kus nak szem be kel lett
néz nie a vár ha tó bé ke tár gya lá sok ki hí -
vá sai val. 

A bé ke-e lő ké szí tés rend kí vü li fe le -
lős sé gé ben ma gyar rész ről nagy ter he -
ket vál lalt Te le ki Pál. A Kár pát-me den -
ce ál la mi egy sé gé nek fel da ra bo lá sá ra
irá nyu ló tö rek vé sek nem vol tak is me -
ret le nek. Te le ki úgy vél te, a Kár pát-me -
den ce víz raj zi egy sé gé nek megőr zé se
le het az a fon tos ter mé szet föld raj zi
érv, mely ta lán hat ha tó san gá tol hat ja
meg a föl da ra bo lá si szán dé kok meg va -
ló su lá sát. Vi lá gos sá vált szá má ra, hogy
az új, mes ter sé ge sen, a pil la nat nyi erő-
és ér dek vi szo nyok függ vé nyé ben meg -
hú zott ha tá rok kal az össze zsu go ro dó
Ma gyaror szág fo lyó vi zei nek sza bá lyo -
zá sa megold ha tat lan prob lé má kat zú -
dít hat ránk. Kü lö nö sen a Kár pá tok ból
ere dő Ti sza és mel lék vi zei, a Kö rö sök,
a Sza mos és a Ma ros ára dá sai je lent het -
nek köz vet len ve szélyt, ezért Ma gyaror -
szág víz raj zi szem pont ból tel  je sen ki -
szol gál ta tot tá vá lik szom szé dai nak, el -
ső sor ban Ro má niá nak. A tria  no ni dön -
tés ho zók azon ban nem a tu  do má nyos
ér vek üt köz te té sé ben, ér té ke lé sé ben

T
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ke res ték a megol dást. Te le ki ezt kö ve -
tően fo gal maz ta meg a „győz te sek Eu -
ró pá já ról” és a „le győ zöt tek Eu ró pá já -
ról” írt gon do la tait.

A GAZ DA SÁ GI FÖLD RAJZ
HA ZAI ELŐ FU TÁ RA

Te le ki Pált igen fia ta lon, 1911-ben vá -
lasz tot ták meg a Ma gyar Föld raj zi Tár -
sa ság fő tit ká rá vá. Rend sze re sen nyo -
mon kö vet te a ha zai szak iro da lmi pub -
li ká cióikat, gyak ran írt kri ti ká t a meg -
je le nő szak köny vek ről. Po le mi kus
szem lé let mód ja éle te vé géig meg ma -
radt. Nem is mert te kin tély igaz sá go kat,
csak tény igaz sá gok és érv igaz sá gok
előtt ha jolt meg. Tu do má nyos szem lé -
let mód já ban min dig az össze füg gé se -
ket ke res te, min dig az okok és kö vet -
kez mé nyek köl csön ha tá sá ban vizs gál -
ta a föld raj zi je len sé ge ket. 

Egyik kö ze li ta nít vá nya, Ká dár Lász -
ló, a deb re ce ni Kos suth La jos Tu do -
mány  egye tem haj da ni föld rajz pro -
fesszo ra 1978-ban – e so rok szer ző je
előtt – pa le o ge o grá fi ai és tu do mány -
tör té ne ti spe ci ál kol lé gi u mán a diá kok
szűk kö re előtt így fo gal ma zott: „Te le -
ki na gyon fon tos nak tar tot ta az ana li -
ti kus ku ta tá so kat, de eze ket so ha nem
te kin tet te ön cél nak. Az ered mé nye ket
min dig épí tő kö vek nek hasz nál ta egy
na gyobb szin té zis meg fo gal ma zá sá hoz.
A szin té zis al ko tás mes te re volt. Na gyon
erő sen ha tott rá Ló czy La jos, aki a ter -
mé sze ti föld rajz és a föld tan te rén az
ok nyo mo zó mód sze rek ha zai út tö rő jé -
nek szá mí tott. Amit Ló czy a ter mé sze -
ti föld rajz ban kez de mé nye zett, azt Te -
le ki Pál foly tat ta a gaz da sá gi, a po li ti -
kai és az em berföld rajz te rén. Ma úgy
is fo gal maz hat nánk, hogy ő volt az al -
kal ma zott föld rajz és a táj föld rajz ha -
zai elő fu tá ra.”

Te le ki szem lé let mód já nak kiala ku -
lá sá hoz je len tős mér ték ben hoz zá já -
rult az a ta nul má nyút, ame lyet az
Ame ri kai Föld raj zi Tár sa ság meg hí vá -
sá ra tett 1912-ben az „Új vi lág”-ban. Az
ame ri kai geog rá fu sok tár sa sá guk
fennál lá sá nak 60. év for du ló ja al kal má -
ból ju bi leu mi kon fe ren ciát és transz -
kon ti nen tá lis szak mai ta nul mány utat
szer vez tek a vi lág leg ki vá -
lóbb föld rajz tu dó sai nak,
hogy be mu tas sák ha zá ju -
kat. Te le ki haj da ni ta ná rá -
val, Chol no ky Je nő vel vett
részt ezen az uta zá son,
ahol a kü lön bö ző ég haj la -
to k és ta la jtípusok ál tal

meg ha tá ro zott me ző gaz da sá gi ter me -
lé si öve ze te ket a hely szí ne ken is mer -
het ték meg. 

Te le ki re nem csak a ter mé sze ti tá jak
szép sé ge ha tott, ha nem megis mer ke -
dett a táj hasz no sí tás leg mo der nebb el -
já rá sai val, az ipa ri ter me lés szer ve ze ti
egy sé gei vel, fel ke re sett ter me lő üze me -
ket, gyá ra kat, mű kö dő bá nyá kat. Meg -
is mer te a fog lal ko zá sát és la kó he lyét
a pia ci igé nyek sze rint gyor san vál toz -
ta tó ame ri kai em bert. Az ame ri kai vá -
ro sok ban ta pasz tal ta, hogy a kü lön bö -
ző ne gye dek kiala ku lá sá nál mi lyen fon -
to sak az et ni kai gyö ke rek, az olasz, a
gö  rög, a kí nai vá ros ne gye dek la kói
nem hagy ják el vesz ni ott hon ról ho -
zott nyel vi, kul tu rá lis ér té kei ket, ét ke -
zé si szo ká sai kat. Az Eu ró pá ból ki ván -
do rolt, meg él he tést ke re ső mil liók sor -
sá nak köz vet len ta nul má nyo zá sa nagy
ha tás sal volt rá. Ez az uta zás ér lel te
gaz da sá gi geog rá fus sá. 

Ame ri ka gaz da sá gi föld raj zá ról ő
tar tott el ső íz ben rend sze res, tu do má -
nyos igé nyű előadá so kat a bu da pes ti
köz gaz da ság-tu do má nyi ka ron. Az
ame ri kaiak is nagy ra be csül ték sze mé -
lyét, s el ső mi nisz ter el nök sé ge után
meg hí vást ka pott az Egye sült Ál la mok -
ba, hogy tart son előadá so kat a Wil -
liam s tow ni Egye te men. A Ma gyaror -
szág ról tar tott előadás-so ro zat nak ak -
ko ra si ke re volt, hogy a New York-i
Mac mil lan Kiadó 1923-ban an gol nyel -
ven, The Evo lu ti on of Hun ga ry and its
Pla ce in Eu ro pe an Hi sto ry cím mel 312

ol da las könyv ben ad ta köz re. Te le ki pe -
dig Ame ri ka gaz da ság föld raj za cím -
mel je len tet te meg mun ká ját Bu da pes -
ten. Ró nai And rás így írt e köny vek ről:
„Bel ső ér ték ben mind két mű a gaz da -
sá gi és po li ti kai föld rajz egy-egy
gyöngy sze me. Ha Te le ki Pál sem mi
egye bet nem írt vol na ké sőbb, mint ezt
a két mű vet, ne vét a ma gyar föld raj zi
iro da lom út tö rő nagy jai kö zött em le -
get het nénk.”

Az sem fe led he tő, hogy a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia szék fog la ló ja -
ként meg je lent má sik nagy mű vében,
A föld raj zi gon do lat tör té ne te cí mű
köny vében olyan tu do mány tör té ne ti,
bio ló giai, tör té nel mi, fi lo zó fiai fel ké -
szült ség ről tesz ta nú bi zony sá got, ami-
lyennel igen ke vés kortárs szak em ber
büsz kél ked he tett. A tu do má nyok kö -
zöt ti híd épí tés, mai szó val in ter disz -
cip li na ri tás igé nye egész ké sőb bi mun -
kás sá gán vé gig vo nu ló ve zér fo nal volt. 

A PO LI TI KAI FÖLD RAJZ
PRO FESSZO RA 

Te le ki Pál – em be ri, szak mai te kin té -
lye miatt – el ső mi nisz ter el nök sé ge
után is nagy be fo lyás nak ör ven dett az
ál la mi dön tés ho zók kö rei ben. Szer -
teága zó kap cso lat rend sze rét fel hasz -
nál va olyan in téz mé nye ket ho zott
létre, ame lyek ben mun ka tár sai a ko ra -
be li tu do má nyos élet él vo na lá nak meg -
fe le lő mun ka fel té te lek kö zött dol goz -
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hat tak. Szá mos je len tős ku ta tó in té ze -
tet ala pí tott. A Szo ciog rá fiai In té zet, a
Táj- és Nép ku ta tó In té zet, valamint az
Ál lam tu do má nyi In té zet ke re tein be -
lül a kor szak leg ki vá lóbb tu dó sai dol -
goz hat tak. A Köz pon ti Sta tisz ti kai Hi -
va tal épü le té ben Ró nai And rás pro -
fesszor ve ze té sé vel dol go zó szak em be -
rek a kö zép- eu ró pai ál la mok föld raj zi,
né pes sé gi, gaz da sá gi hely ze tét kí sér -
ték fi gye lem mel, és rend kí vü li adat bá -
zis ra tet tek szert, mely a ké sőb bi te rü -
let-vissza csa to lá sok tu do má nyos elő -
ké szí té séül szol gált. Az el ső és a má so -
dik bé csi dön tést békés úton, a
tu do má nyok ér vei vel ér vé nye sí tet ték,
nem a fegy ve rek sza vá val. 

Te le ki Pál nagy fi gyel met for dí tott
a nem ze ti sé gi kér dés re, a ki sebb sé gek
prob lé má já ra. Nem ze ti sé gi tér ké peit
min dig hi te les il luszt rá ció ként hasz -
nál ta föld raj zi gon do la tai nak alá tá -
masz tá sá ra és kiegé szí té sé re. Ezt még
a ro mán pro pa gan da szol gá la tá ba ál lí -
tott So me sann pro fesszor is kény te len
volt elis mer ni. A po li ti kai föld rajz pro -
fesszo ra ként a nagy vi lág kér dé se ket
olyan geo po li ti kai össze füg gé sek ben
vizs gál ta, me lyek kortársai sze mé ben
új sze rűek és egye dül ál lóak vol tak. 

Abesszí nia le ro ha ná sa kor egye te mi
előadá sán bri liáns ér ve lés sel fej tet te ki,
miért nem le het sé ges Lí bia és Etió pia
kö zött olasz fenn ha tó ság alatt ál ló ter -
mé sze tes fo lyo sót nyit ni. Az ál ta la jól

is mert Szu dán és a brit gyar mat bi ro da -
lom ter mé sze ti erő for rá sait, köz le ke dé -
si út vo na lait ele mez ve bi zo nyí tot ta az
olasz gyar mat szer ző tö rek vé sek élet -
kép te len sé gét. A Kai ró–Kar túm–Ca pe -
town vo nal ról és az an go lok af ri kai ural -
má ról adott po li ti kai föld raj zi fej te ge -
té sei a tér sé get ki vá lóan is me rő föld -
rajz tu dós vé le mé nye ként je lez ték, hogy
az af ri kai ér dek-összeüt kö zé sek be lát -
ha tat lan vi lág prob lé má vá vál hat nak. 

De nem csak az ola szok af ri kai ter -
jesz ke dé sé nek ku dar cát jó sol ta meg,
épp ilyen lát no ki erő vel fej tet te ki,
hogy az ál ta la nagy ra be csült Ja pán kí -
nai ag resszió ja nem ve zet het ered -
mény re, és a pil la nat nyi si ke rek sem
ho má lyo sít hat ják el a tör vény sze rű
vég ki fej le tet. Kí na és Ja pán tény le ges
ás vány kin cseit, ener gia hor do zóit és
né pes ség tar ta lé kait tet te mér leg re az
egy ol da lú japán ka to nai si ke re ket han -
goz ta tó vé le ke dé sek kel szem ben. Ez a
lá tás mód ja meg ma radt a ké sőb biek so -
rán is, ami kor a köz pon ti ha tal mak és
az an gol szász vi lág szem be ke rü lé sé -
nek kö vet kez mé nyeit vizs gál ta. Őt
nem va kí tot ták el Né metor szág pil la -
nat nyi ka to nai si ke rei, az ese mé nye ket
sok kal mé lyebb össze füg gé sek be
ágyaz va vizs gál ta. 

So ha nem ér de kel ték a te kin tély el -
vű dek la rá ciók. Min dig kí ván csi volt
egy-egy tö rek vés hát te ré re, össze te vői -
re, s azok vég ső cél ját ke res ve ana li zál -

ta a föld raj zi je len sé -
ge ket, a tör té nel mi fo -
lya ma to kat, a po li ti kai
ese   mé nye ket. Rend kí -
vü li tá jé ko zott sá ga,
szé les kö rű mű velt sé -
ge gyak ran za var ba ej -

tet te vi ta part ne reit. Ké pes volt egy
nap 14-15 órát dol goz ni, több száz ol -
dal nyi hi va ta li je len tést, új ság cik ket, ta -
nul mányt 3-4 nyel ven átol vas ni úgy,
hogy sze mély- és hely ne vek, gaz da sá -
gi ada tok szá zait je gyez te meg. 

S bár élet út já nak leg na gyobb köz fi -
gyel met, oly kor heves vi tá kat ki vál tó
ese mé nyei a po li ti ká hoz kö tőd nek,
nem ta gad ha tó, hogy va ló já ban nem
érez te jól ma gát a közélet szín pa dán.
Nem ő ke res te a posz to kat, a meg bí za -
tá so kat, de ha fel kér ték egy-egy fon tos
köz feladat ra, nem hát rált meg a teen -
dők elől. A párt meg be szé lé sek fá rasz -
tot ták, a hi va ta li int ri kák tól ir tó zott, s
a par la men ti csa tá ro zá sok gyak ran el -
ke se rí tet ték. Az egye te mi ka ted rán,
kol lé gái és a diá kok kö zött vi szont jól
érez te ma gát, mert úgy vél te, hogy
ezen a fó ru mon tud ja leg ha té ko nyab -
ban kép vi sel ni a né ze teit. Min den vi ta -
part ne rét – kor ra, rang ra és tu do má -
nyos beosz tás ra te kin tet nél kül –
egyen ran gú nak te kin tet te. 

TU DO MÁNY SZER VE ZŐ GEOG RÁ FUS

Min dig nagy ter he ket vett a vál lai ra, és
mun ka tár sai tól is ro ham tem pót kö ve -
telt. Ren ge te get ol va sott, a nap ra kész
in for má ló dást a tu do má nyos mun ká -
ban elen ged he tet len kö ve tel mény nek
tar tot ta. Min den irá nyú nyi tott sá ga, tá -
jé ko zó dá si igé nye pél dá vá vált. Igaz, az
sem fe led he tő, hogy az egye te mi ok ta -
tók óra ter he lé se ak ko ri ban sok kal cse -
ké lyebb volt, mint ma nap ság, és több
ide jük ju tott ku ta tás ra, pub li ká lás ra. 

A bu da pes ti Ki rá lyi Ma gyar Tu do -
mány egye tem Köz gaz da ság-tu do má -
nyi Ka rán – ahol lét re hoz ta a Ke le ti In -
té ze tet, a haj da ni Ke le ti Aka dé mia utó -
dát – is le gen dás volt a mun ka bí rá sa.
Haj da ni kol lé gá ja, Ger ma nus Gyu la
sze mé lyes el be szé lé sé ből tu dom, hogy
előadá sait megelő zően Te le ki Pál gyak -
ran ké ső éj sza káig bent volt az egye te -
men, és az ép pen az nap beér ke zett
kül föl di szak fo lyó ira to kat jegy ze tel te,
hogy más na pi előadá sain a leg fris sebb
in for má ciók kal egé szít hes se ki mon -
da ni va ló ját. 

Kü lö nö sen fon tos nak tar tot ta a Bal -
kán ra irá nyu ló ku ta tá so kat, mert tud -
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ta jól, hogy ha zánk ezer nyi szál lal kö -
tő dik eh hez a tér ség hez. Úgy vél te, a
ma gyar ke res ke de lem fej lesz té se szem -
pont já ból na gyon fon tos a Me di ter rá -
neum, azon be lül a Bal kán-fél szi get. A
szerb geog rá fu sok kal szo ros sze mé -
lyes, ba rá ti kap cso la to kat ápolt. Ami -
kor az el ső vi lág há bo rú ide jén a jég kor -
sza ki klí ma in ga do zá sok vi lág hí rű ku ta -
tó já ról, Mi lu tin Mi lan ko vics ról meg tud -
ta, hogy fog ság ba esett, a Ma gyar
Tu do má nyos Aka dé mia köz ben já rá sá -
val si ke rült ki sza ba dí ta nia kol lé gá ját a
ha di fo goly tá bor ból, és meg fe le lő kö rül -
mé nye ket te rem tett szá má ra, hogy tu -
do má nyos mun ká ját, szá mí tá sait nyu -
godt kö rül mé nyek kö zött foly tat has sa. 

Nagy gon dot for dí tott ar ra, hogy
leg te het sé ge sebb ta nít vá nyai a leg jobb
nyu gat- eu ró pai egye te me ken sze rez -

hes se nek is me re te ket. Az Or szá gos
Ösz tön díj ta nács el nö ke ként tet te le he -
tő vé, hogy a leg fel ké szül tebb if jak Ber -
lin, Pá rizs, Göt tin gen, Hei del berg, Zü -
rich, Mün chen leg jobb szel le mi mű he -
lyei ben ve hes se nek részt poszt gra duá -
lis kép zé se ken. A geo mor fo ló gus Bulla
Bé la így ke rül he tett Ber lin be, Bü del
pro fesszor mel lé, Men döl Ti bor pe dig
Pá rizs ban is mer het te meg a fran cia te -
le pü lés-föld raj zi is ko la ered mé nyeit. A
két ki vá ló geog rá fus együt tes mű vé -
nek, A Kár pát-me den ce föld raj zá nak
új kiadá sa jel zi, hogy a kö tet ér té kei és
szem lé let mód ja fö lött ma sem járt el
az idő.

Jó ba rát ság fűz te Cvijc Jo ván hoz,
aki Belg rád ban egye dül ál ló em ber föld -
raj zi, et nog rá fiai is ko lát ala kí tott ki.
Cvijc Jo ván ta ní tá sait gyak ran idéz te:

„A föld raj zi ér te lem ben vett táj lel ke az
em ber, aki nek nem csak há za, fal vai, vá -
ro sai, meg mű velt föld jei van nak, ha -
nem kö zös sé ge, köl té sze te is.” Te le ki Pál
tet te le he tő vé, hogy 1917-ben, ami kor
Ma gyaror szág hi va ta lo san had ban állt
Szer biá val, Bu da pes ten nyom ta tás ban
meg je len hes se nek Cvijc Jo ván mód sze -
rét be mu ta tó írá sok, a Bal kán-fél szi get
em ber föld raj zi ré giói ra vo nat ko zó ku -
ta tá sok. A művet A szer bek anth ro po -
ge o gra phi ai ta nul má nyai a Bal ká non
cím mel adták ki. 

Te le ki Pál rend sze res részt ve vő je és
meg hí vott előadó ja volt a kü lön bö ző
nem zet kö zi tu do má nyos kon fe ren ciák -
nak, ta nács ko zá sok nak és a föld raj zi vi -
lág kong resszu sok nak. Még a szak má -
ban is alig-a lig tud ják, hogy mi lyen szer -
teága zó és a leg vá rat la nabb hely ze tek -
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A föld rajz ezen a he lyen és egyál ta lán az egye te me ken nem to -
pog rá fia, nem hely is me ret. Nem is a po li ti kai, gaz da sá gi, köz -
igaz ga tá si vagy tár sa dal mi élet tel össze füg gŒ (an nak ön tu da -
tos élé sé hez alap ve tŒen szük sé ges) te rü le ti is me re tek nek szol -
gál ta tó ja. Eze ket ké szen kell hoz ni a kö zép is ko lá ból, épp úgy,
mint a megér té sük höz, ér té ke lé sük höz szük sé ges tör té nel mi
és ter mé szet raj zi is me re te ket. Aki nem hoz za eze ket ma gá val,
az nem mı velt em ber és nem egye tem re va ló. 

A föld rajz nem is egy sze rıen geo mor fo ló giai, kli ma to ló -
giai vagy más ter mé sze ti, avagy tár sa dal mi föld raj zi ada tok,
is me re tek szol gál ta tó ja. A geo mor fo ló giai is me re tek ugyan
nagy fon tos sá gú ak le het nek a mér nök lát kö ré nek és tu dá sá -
nak ki bŒ ví té sé re is, kü lö nö sen ha Œt Ma gyaror szág ha tá rán
túl va ló vál lal ko zás ra, mun ká ra is akar juk ké pe sí te ni. A bé csi
mı sza ki fŒ is ko lán, va la mint Ame ri ká nak sok mı sza ki fŒ is ko -
lá ján van nak is geo mor fo ló giai tan szé kek. Az egye te mi me -
zŒ gaz da sá gi, tech ni kai és más disz cip li nák kal kap cso lat ban
a föld rajz min den képp gaz da gít ja az is me re te ket az össze -
füg gé sek te rén. A köz igaz ga tá si és tár sa da lom tu do má nyok -
ban va ló el mé lye dés sel pár hu za mo san gaz da gít hat juk a po -
li ti kai és gazda ság föld raj zi is me re te ket. Egye te mün kön a hall -
ga tó ság egy ré szé nek di dak ti kai kész sé get is nyúj tunk a föld -
raj zi is me re tek nek a kö zép is ko lák ban va ló tár gya lá sá ra.
Mindez ér ték és mindezek is me re ti tég la da ra bok lesz nek az
át fo góan gon dol ko dó szá má ra is, mégis a föld rajz egye te mi
felada tát, kü lö nö sen ép pen a 20. szá zad ban, más ban is és
fŒ leg más ban lá tom.

Mi a föld rajz? A ma gyar szó, ha gon dol kod va ejt jük ki, oly vi -
lá go san meg mond ja. A föld rajz a föld fel szín leírá sa, raj za, amely
kép pé szí ne se dik, ha a va ló ság fe lé tö re ked ve, sza ba dul ni igyek -
szik a mé re tek és ada tok ri deg hal ma zá ból. Hosszú évek kel ez-
elŒtt már a föld fel szín élet ta ná nak, fi zio ló giá já nak ne vez tem
a föld raj zot egye te münk ka ted rá já ról. Ez per sze ha son lat. Már -
pe dig min den ha son lat egy ol da lú szem szög bŒl va ló, ref lek tor -
sze rıen éles a ter mé szet nek kie gyen sú lyo zott, szer te szó ró dó
vi lá gos sá gá val szem ben. Fi zio ló giá nak, élet tan nak azért ne vez -

tem, mert a fi zi kai tu do má nyok tár gyai nak egész nagy kö ré re
hiány zik az „élet” szó nak és fo ga lom nak egyen ér té ke se.

A föld fel szín kér ge sok fé le anyag sok fé le össze té te lé bŒl áll
– anya gok ból, ele mek bŒl, ame lyek kel a föld bel se jé ben, más
boly gó kon és égi tes te ken és az ır nek égi test rend sze rün ket kö -
rül ve vŒ, tar tal ma zó, elŒt tünk is mert ré szé ben ta lál ko zunk. A
föld ké reg a föld anya gai ból, a föld bel se jé bŒl és más égi tes tek -
rŒl vagy az ır bŒl jö vŒ ha tá sok alatt ke let ke zett, ala kul és vál to -
zik. Kis, de ta lán nem lé nyeg te len rész ben föl dön kí vü li anya gok
is já rul nak hoz zá és be fo lyá sol ják az éle tet. A föld fel szí nen bio -
ló giai és em be ri élet fo lyik. Ez az élet föl di és mégis min den ren -
dı föl dön tú li ha tá sok nél kül lét re nem jö vŒ, to vább folyni nem
tu dó élet. A föld rajz tár gya, ada tai föl diek, de kér dé sei az egész
min den sé get felöle lŒk. A föld rajz nak az ana lí zis csak se géd esz -
kö ze, a tárgy kö rök re bon tás csak egyik mód sze re, man kó ja,
amely nem a föld raj zi gon dol ko dás mi vol tá ból fa kad, ha nem az
em be ri el me vé ges sé gé bŒl és a 19. szá zad be li tu do má nyok ál -
ta lá nos rend sze re zŒ mód sze ré bŒl.

A föld rajz a föld fel szí né nek gaz dag, bo nyo lult, tér ben és idŒ -
ben vál to za tos va ló sá gát ele mei re bont va vizs gál hat ja ugyan,
de nem ele mei ben szem lé li azt, ha nem az egész föl dfel szí ni
élet he lyi leg vál to zó, jel leg ze tes egyé ni meg je le né si for mái ban,
ké pei ben, a tá jak ban.

Ez annyit je lent, hogy a föld rajz tu do mány nem tör vény sze -
rı sé ge ket ke re sŒ, ilye ne ket megál la pí tó ré szei ben, az úgy ne ve -
zett ál ta lá nos föld rajz ban a leg va ló dibb, ha nem a re gio ná lis
föld rajz táj leírá sai ban, táj ma gya rá za tai ban. El mé le ti ön jel lem -
zé sé ben a föld rajz tu do mány régóta, de a legutol só év ti ze dek -
ben kü lö nös nyo ma ték kal han goz tat ta is, hogy Œ nem ana li ti -
kus, ha nem szin te ti kus tu do mány. Ez a megál la pí tás he lye sen
dif fe ren ciál sok és kü lö nö sen a föld rajz zal kap cso ló dó sok fé le
tu do mánnyal szem ben, de még sem fe je zi ki a tel jes va ló sá got.
A szin té zis em be ri el me mun ka. Tar tal mát em be ri is me re tünk
ha tá roz za meg, az kor lá toz za. A föld rajz tár gya, a táj, em be ri
vé ges ség ál tal nem kor lá tolt te rem tés.

(Bu da pes ti Szem le, 1937. no vem ber).

MI A FÖLD RAJZ? TELEKI PÁL A TÁJ FO GA LOM JE LEN TŐ SÉ GÉ RŐL



ben gyü möl csö ző sze mé lyes kap cso la -
to kat ala kí tott ki így a ma gyar föld rajz -
tu dós. Deb re cen ben a Her der-dí jas nép -
rajz pro fesszor, Gun da Bé la – Te le ki Pál
egyik haj da ni ta nít vá nya – hív ta fel a fi -
gyel memet ar ra, hogy Te le ki a Szov -
jetunió geog rá fu sai val is kap cso la tot
tar tott. Jól is mer te, elis me rően idéz te
Obrus csev mun káit, és nagy ra ér té kel -
te a má sik, tra gi kus sor sú orosz geog -
rá fus nak, Va vi lov nak a ter mesz tett nö -
vé nyek ere de té ről szó ló ku ta tá si ered -
mé nyeit. Va vi lov ké szí tet te el az Af ga -
nisz tán me ző gaz da sá gát be mu ta tó
mo nog rá fiá t, mely nek ered mé nyeit Te -
le ki is hasz no sí tot ta mun ká já ban. 

A lát szó lag cse kély nek tű nő, föld raj -
zi vo nat ko zá sú ese mé nyek sem ke rül -
ték el a fi gyel mét. Ami kor Ro má niá ban
ren del ke zést ad tak ki ar ról, hogy a ro -
mán ha tó sá gok a ma gyar hely ség ne ve -
ket a saj tó ban csak ro mán for má ban
hasz nál hat ják, na gyon el ke se re dett. Az
1936-os esz ten dő nya rát Er dély ben töl -
töt te, és nem hi va ta lo san szá mos ma -
gas beosz tá sú po li ti kus sal ta lál ko zott.
Ezek ről a ta lál ko zá sai ról igen szűk sza -
vúan szá molt be, de az köz tu do má sú,
hogy Iu liu Ma niu ro mán pa raszt pár ti
po li ti kus és Ni co las Ti tu les cu volt ro -
mán kül ügy mi nisz ter is több ször meg -
lá to gat ta, akikkel hosszas esz me cse ré -
ket foly tat ott. A ta lál ko zá sok ered mé -
nye ként a ren de le tet a ro mán ha tó sá -
gok rö vi de sen vissza von ták. Te le ki meg
tud ta győz ni tár gya ló part ne reit, s ez a

ké pes sé ge a ké sőb biek so rán is gyak -
ran meg nyil vá nult. 

A tu do mány szer ve zés fon tos poszt -
já nak te kin tet te az Eöt vös Kol lé giu -
mot, mely nek 1920-tól kezd ve ku rá to -
ra volt. Szá mos sze gény sor sú fia tal
szel le mi ho ri zont ját tá gí tot ta ez a pa -
ti nás in téz mény. Te le ki Pál so kak nak
szer zett ösz tön dí jat, in té zett el tá mo -
ga tá so kat te rep ku ta tá sok hoz, kül föl di
ta nul mány utak hoz, kiad vá nyok meg -
je len te té sé hez. 

Min dig az ér té ket ke res te, s leg főbb
mér cé je a mi nő ség, a tel je sít mény volt.
Egyik ta nít vá nya, a ké sőbb a lissza bo -
ni dip lo má ciai posz ton dol go zó Uj pé -
te ry Ele mér egyik ta lál ko zá sun kon
meg je gyez te, hogy Te le ki a diá kok vizs -
gáz ta tá sá nál, ki vá lasz tá sá nál na gyon jó
szem mel is mer te fel a te het sé ge ket, s
ha ez szor ga lom mal, igye ke zet tel pá ro -
sult, ak kor ta nít vá nyait messze me nően
se gí tet te a ké pes sé geik sze rin ti ér vé -
nye sü lés ben. Ugyanak kor nem sze ret -
te a pro tek ciót és a pro te zsál ta kat. Aki
az érdem te le nek párt fo gá sá val vagy hi -
va ta li te kin téllyel pró bált meg nyo mást
gya ko rol ni rá va la mi lyen poszt ra vagy
ösz tön díj ra ki je lölt sze mély ügyé ben,
azt fél reért he tet le nül eluta sí tot ta. A
pro tek ciót a hi va ta li élet rák fe né jé nek
tar tot ta, a tu do mány te rén pe dig küz -
dött el le ne, ami kor csak tu dott.

Stein Au rélt, a brit szol gá lat ban dol -
go zó vi lág hí rű Ázsia-ku ta tót gyak ran
ven dé gül lát ta Jó zsef ná dor té ri pa lo tá -

já ban, s ba rát sá guk nak szá mos ta nú je -
lét ad ta. Stein Au rélt Te le ki Pál ja vas la -
tá ra vá lasz tot ták meg 1926-ban a Kő rö -
si Cso ma Tár sa ság tisz te let be li tag já vá.
A kas mí ri Sri ná gár ba, Stein Au rél hoz
cím zett sze mé lyes le ve lé ben így fo gal -
ma zott: „Tisz te let tel ér te sít jük, hogy a
Kő rö si Cso ma Tár sa ság el ső köz gyű lé -
sén tisz te le ti tag já vá vá lasz tot ta. A Kő -
rö si Cso ma Sán dor Tár sa ság ke let ku ta -
tás sal fog lal ko zik, s en nek fő leg azon te -
rü le teit mű ve li, me lyek a ma gyar sá got
tör té ne té nél és hely ze té nél fog va ér dek -
lik. A ke let ku ta tás e te rü le tén az Ön ki -
vá ló mun kás sá gát a ma gyar kö rök min -
dig élénk fi gye lem mel kí sér ték, en nek
ered mé nyeit nagy ra be csül ték, s ku ta tá -
saik ban si ker rel fel hasz nál ták.”

Nem vé let len, hogy Ér den, a Ma gyar
Föld raj zi Mú zeum kert jé ben egy más
szom széd sá gá ban ka pott he lyet a tra -
gi kus sor sú föld rajz tu dós, Te le ki Pál és
az Af ga nisz tán ban 1943-ban el hunyt
fel fe de ző-u ta zó, Stein Au rél bronz mell -
szob ra. Vész ter hes kor sza ko kon és
kon ti nen se ken átíve lő, több év ti ze des
ba rát sá gu kat jel zi e két mű al ko tás.
Mint ha az utó kor nak üzen né nek…
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