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A FÖLDRAJzTUDóS ÖNÉLETÍRáSAI

 „Jász föld és jász nép hét százada élnek együtt, és együttélésük eredménye mindaz, amit a 
Jászság mint tájfogalom magába zár.”

 „E táj felszíni és föld alatti természete, az ember lelki tartalma, történelme, gazdasági 
élete és minden megnyilvánulása szinte egyetlen egységbe keveredve adja mindazt, amit ma 
Jászságnak mondunk.”

Ilyen összegző gondolatokkal találkozhatunk Fodor Ferenc: A Jászság életrajza című 
művében, melyre földrajz szakos középiskolai tanárként bátran használhatom az alapmű 
kifejezést. Még ma is ehhez az 1942-ben kiadott könyvhöz fordulok tanítványaimmal forrás-
ként, ha helyi témájú dolgozathoz, kutatáshoz, alaposabb vizsgálódáshoz a Jászság földrajzi 
adottságait kell elemeznünk. Megjelenésekor a Magyar Tudományos Akadémia Serbán-díjjal 
jutalmazta.

Természet- és társadalomföldrajzi értelemben egyaránt teljes képet adó, azok összefüg-
géseit megláttató, rendkívül szakszerű, egyetemi kutató tanárhoz méltó összegzés, mely sok 
elemében a mai viszonyok között is megállja a helyét. Egy olyan szaktekintély munkája, aki 
országos ismertségnek örvendett és örvend szakmai körökben. Ennek ellenére előszavában a 
szerző szerényen így határozza meg az alapos, több éves kutatásainak eredményeképp megírt 
könyvét: „Tanulmányomat valójában nem is tudom elhelyezni a különféle tudományok kategó-
riáiban. Földrajz is, történelem is, településtörténet is, gazdaságtörténet is. Éppen ezért csak 
tájrajzi, tájéletrajzi tanulmánynak mondhatom. Munkám kétségtelenül csak kísérlet. Kísérlet 
abban az értelemben, hogy geográfus minden térbeli vonatkozásában feldolgozzon egy-egy 
természetes és történelmi tájat.” Pont ez a fajta bizonytalanság, újító szándék adja a legnagyobb 
értékét, jövőbe mutató jellegét látásmódjának: érezte az egyes tudományterületek határait, 
ugyanakkor ő nem torpant meg azoknál, sőt egységében, összefüggéseikben igyekezett látni 
és láttatni azokat. Az önéletrajzában is így fogalmazott: „munkámat a modern földrajz szinte-
tikus felfogása vezette.” A XXI. századi földrajz már egy ilyen sokszínű, szerteágazó, a sok-
sok különböző tudományterületet integráló diszciplína csomópont, és Fodor Ferenc jól érezte 
ennek a létjogosultságát már évtizedekkel korábban is. Hazáját, szülőföldjét szerető és tisztelő 
emberként igyekezett azt minél alaposabban megismerni, ismereteit pedig átadni tanítványnak, 
utódnak, sőt az utókornak. 

Az önéletírásait tartalmazó könyv az ELTE Eötvös József Collegiumának kiadásában jelent 
meg Budapesten, 2016-ban. A borítón lévő fényképen a szülőföldjéhez ragaszkodó geográfust 
láthatjuk, aki 1887-ben született a Bihar vármegyei Tenkén, paraszti-iparos családba. Szatmáron 
érettségizett, majd a budapesti Tudományegyetemen szerzett földrajz-természetrajz szakos 
diplomát, illetve doktori címet. Dolgozott középiskolai tanárként Karánsebesen és Újpesten, 
majd Teleki Pál felkérésére a Külügyminisztériumban, illetve a Közgazdaságtudományi Karon 
egyetemi tanárként, Pécsett és Budapesten tankerületi főigazgatóként. A tudományos életbe 
kutatásaival, publikációival, előadásaival kapcsolódott be. Tagja volt a Magyar Földrajzi 
Társaságnak, a Gazdaságföldrajzi Intézetnek, az Eötvös József Kollégiumnak, a Tankönyvügyi 
Bizottságnak, a Szent István Akadémiának, a Magyar Statisztikai Társaságnak, csak hogy a 
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legfontosabbakat említsem. A 350 igen tartalmas oldalon az alábbi nagyobb egységeket 
különböztethetjük meg. A szerkesztő páros, magyar és angol nyelven is bemutatja nekünk 
egyfajta bevezetőként dr. Fodor Ferenc kiemelkedően aktív életútját. Itt olvashatjuk az alábbi 
sorokat: „Hosszú és termékeny pályája során számos könyvet, tanulmányt, levéltári anyagot 
hagyott hátra. Ezek a források páratlan bepillantást engednek Fodor Ferencnek, a tudósnak 
és a magánembernek az életébe, és segítik a kutatókat abban, hogy megértsék azt a történelmi 
kontextust és azokat a megélt tapasztalatokat, amelyek Magyarország egyik legnevesebb 
nemzeti-konzervatív geográfusának személyiségét formálták”.

Ezután négy, különböző elven szerkesztett gyűjteményt láthatunk ugyanarról az élettörté-
netről, ezúttal magától Fodor Ferenctől. Az első az Emlékezetül címet viseli, és egy 1931-ben 
elhelyezett „időkapszula” tartalma. Háza zárókövében elhelyezett okmány, melynek szövege 
már első soraiban megszólítja az utódokat.

A második dokumentum az 1940-ben készült szakmai önéletrajz (Curriculum vitae), egy 
rendkívül termékeny geográfus-polihisztor pályafutása, eredményei, sikerei. Akkor éppen 25 
évnyi tudományos munkásságának, eredményeinek többek között az alábbi mondatai adnak 
nyomatékot: „Mint gr. Teleki Pál szintetikus gondolatának és tájrajzi felfogásának első meg-
értője, tájrajzi leíró munkámban gyakorlatilag valósítottam meg vagy legalább is tettem kísér-
letet az elméleti elgondolások gyakorlati megvalósítására. Elsőnek foglaltam össze magyar 
nyelven hazánk gazdasági földrajzát. (…) Nagy súlyt helyeztem a tisztán emberi értékű leíró 
földrajznak a honismeretben elsősorban magyar tudománnyá tételére, s ezen át a hazatudatos-
ság kimunkálására.”

Egy, az 1887–1959 közötti időszakot – Fodor Ferenc csaknem teljes életútját – magába 
foglaló kronológia követi a sort Életem eseményei címmel, amelyben az egyéni sors és a ma-
gyar történelem elválaszthatatlanul összefonódik. Fodor Ferenc kisiskolás korától fogékony és 
nyitott volt a körülötte lévő világ történéseire, és ebben nyilván tanárai is nagy szerepet játszot-
tak. Még elemi iskolás korában megérinti Kossuth halála, a Millenniumi ünnepségek, a krétai 
háború. Gimnáziumi éveiben pedig már a természettudományok iránti érdeklődése is kialakul. 
Ahhoz, hogy édesapja 1905-ös halála után is folytathassa tanulmányait, érettségije évében, 
majd egyetemistaként minden diákként elvégezhető szakmai munkát és ösztöndíj lehetőséget 
megpályázott, segítve ezzel három fiatalabb testvérével özvegyen maradt édesanyját is. 1911-
től Karánsebesen tanít. 1913-ban házasságot köt, felesége is megkapja a karánsebesi tanári 
kinevezést. Az első világháború idején 1914-ben egészségi okokból, majd 1915-ben a korábbi 
sorozásokból bekövetkezett tanárhiány miatt felmentették a katonai szolgálat alól.

1918-ig életének meghatározó eseménye volt gyermekeinek születése, csatlakozása a cser-
kész mozgalomhoz, geográfus körökbe való bekerülése, Telekivel való megismerkedése, aki-
nek közvetlen munkatársaként már részese is lehetett a magyar történelemnek. A két világhá-
ború között szárnyal igazán Fodor Ferenc pályafutása. A kötetben követhetjük sorra megjelenő 
munkáinak címeit és sikereit, miközben folyamatosan érződik a nemzet újjáépítésének igénye. 
A második világháború idején kap kinevezést Pécsre, amit ő száműzetésként él meg, miköz-
ben egykori tanítványai kerülnek általa is megpályázott pozíciókba. Pályája mélypontjaként 
éli át ezt az időszakot, amit tetéz a háború által kiváltott létbizonytalanság érzése, különösen 
1944-től, amikorra Magyarország csatatérré vált. A fővárosba visszakerülve a nyilas kormány 
az eszméikkel azonosulni nem akaró Fodor Ferencet állásából eltávolította, majd a kommu-
nizmus időszakában egy időre nyugdíját is megvonták. A „nyugdíjas nyugtalanság éveit” volt 
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kénytelen élni Horváth zoltán szavaival élve. Ez azonban – egyéb publikációi mellett – Fodor 
Ferencnél két olyan művének1,2 megírását jelentette, amelyeknek nem is remélhette még életé-
ben való kiadását. 1962-ben hunyt el.

A könyv utolsó fejezete az 1941-ben családjától távol, Pécsi magányában, 1286-ig vissza-
nyúló családtörténeti adatokkal megkezdett, több megszakítással folytatott, és a koppenhágai, 
1924-es Jamboree élményeinek leírásával 1950-ben végképp megszakadó Élettörténet, mely-
ben már visszafelé tekint, összegez és értékel. 1941-ben talán úgy gondolta, hogy akkorra túlju-
tott pályája zenitjén, ezért indokolt a részösszefoglalás. Az ezt követő időszakot megvizsgálva 
azt mondhatjuk, hogy rendkívüli mennyiségű, értékes tudományos értekezést hagyott hátra az 
utókornak ezt követően is, képes volt újra és újra maradandót alkotni. De szakmai közege és 
lehetőségei már sosem voltak olyan erősek, mint 1941 előtt, ami sok rajta kívül álló oknak, 
körülménynek tudható be. Egy kötetbe helyezve ezt a négy különböző megvilágítást lehetősé-
get kapunk arra, hogy több szemszögből, több aspektusból kapjunk rálátást erre a nagyszerű 
emberre és pályájára.

Mit is emelhetnék ki ebből a mozgalmas 75 évből? A ma embereként azt a fajta elhivatott-
ságot, amellyel családja és hazája útját igyekezett egyengetni, mindenki számára irányt mu-
tatni. Földrajztanárként látom az ő szakmai kiteljesedését. Amit az adott kor Magyarországán 
tenni lehetett, ő megtette. Olyan körökben mozgott, amelyekbe saját érdemei alapján jutott be, 
a geográfia elitje figyelt fel a nevére publikációi, kutatásai alapján. Együtt dolgozhatott Teleki 
Pállal, Cholnoky Jenővel, Lóczy Lajossal, Havas Rezsővel, Jávorka Sándorral, tanítványa volt 
Kádár László, Mendöl Tibor, Bulla Béla, csak hogy a 2010-es évek földrajzosai számára is jól 
ismert neveket említsek. Teleki révén részese lehetett bel- és külpolitikának egyaránt, még ha 
nem is a legkedvezőbb korban. Kiemelkedik ebből a Külügyminisztérium Béke Előkészítő 
Irodájában végzett kartográfiai munkája az I. világháborút követően. Azt mindannyian tudjuk, 
hogy a trianoni összeomlás, a történelmi Magyarország területének csökkenése elkerülhetetlen 
volt, ezt Teleki sem akadályozhatta meg. Családanyaként ámulattal olvastam arról, mennyire 
sokoldalú munkát volt képes végezni a háborúk, a gazdasági válság idején, vagy éppen családi, 
magánéleti történések közepette. Rengeteget utazott, sokat volt távol, de a család (szűkebb és 
tágabb egyaránt), és az emberi kapcsolatok kiemelten fontosak voltak a számára mindvégig.

Ki máshoz szólna Fodor Ferenc önéletírása, mint a jövő emberéhez? Egyfajta üzenet a 
jövőbe ez a könyv, egy olyan történelmi korból, amikor a legalapvetőbb emberi értékek is 
meginogtak, és még fontosabbá vált, hogy ismerjük és védjük azt, ami igazán fontos. Ez pedig 
az ember, a család, a haza, az egészség, a szülőföld, a természet, az ember alkotásai és persze a 
hagyomány. Talán ez a legfontosabb útravaló a számunkra, és a könyv minden lapjáról süt a kö-
tődés. Valószínűleg ez a kötődés az, ami összefűzte Fodor Ferenc életútját a Jászsággal. Hiszen 
a jász emberekben megtalálhatta ugyanazokat az érzelmeket, melyeket ő maga is fontosnak 
tart. Fodor Ferenc életének minden pillanatát meghatározza és áthatja magyarsága, valamint a 
hazájáért és az övéiért való tenni akarása. Látja ezt a jászokban is: „Az itt élő ember történelme 
folyamán mindig jász maradt, mert egy tényező állandóan hatása alatt tartotta: a jászföldtől 
megszakítatlanul táplált jász öntudat.”

(Fodor Ferenc önéletírásai. Szerkesztette: Győri Róbert és Steven Jobbitt)

1 Fodor Ferenc: Teleki Pál – Egy „bujdosó könyv” (2001, Mike és Társa Antikvárium, ISBN: 963-00-6742-0)
2 Fodor Ferenc: A magyar földrajztudomány története (2006, MTA Földrajztudományi Kutató Intézet, 
   ISBN:963-7395-97-0, 865 oldal, letölthető: http://www.mtafki.hu/konyvtar/kiadv/fodor_foldrajz.pdf )


