
Az államalapítás és államalapító Szent István 
királyunk emléke előtt tisztelgő nemzeti ünne-
pünk, augusztus 20-a alkalmából az alábbi álla-
mi kitüntetéseket kapták kollégáink:

Magyar Érdemrend középkeresztje kitün-
tetést kapott beluSzKy Pál Széchenyi-díjas 
geográfus, a földrajztudomány doktora, a Ma- 
gyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és  
Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regio- 
nális Kutatások Intézetének emeritus tudomá-
nyos tanácsadója;

Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitün-
tetést kapott KoCSiS Károly, az MTA rendes  

tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Csilla- 
gászati és Földtudományi Kutatóközpont, Föld- 
rajztudományi Intézetének igazgatója, a Miskolci 
Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Földrajz-
Geoinformatika Intézetének igazgatója;

Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitünte-
tést kapott Kozma gábor geográfus, a Debrece- 
ni Egyetem Természettudományi és Technológiai 
Kar, Földtudományi Intézet Társadalomföldrajzi 
és Területfejlesztési Tanszékének tanszékvezető 
egyetemi docense.

A Földrajzi Társaság ezúton gratulál a kitün-
tetetteknek!

Francia vendégekkel indultunk terepre és 
Budapest határán ők hívták fel a figyelmemet egy 
óriásplakátra az autópálya mellett: mintha Papp 
kolléga hatalmasra nagyított fényképe volna rajta 
– az előző napokban vele kirándultak Fülöpháza 
környékén. Igen, mondtam, nálunk annyira meg-
becsülik a vezető egyetemi oktatókat, hogy velük 
hirdetnek a nagyobb cégek. Nem hittek nekem. 
Persze a történet teljesen másról szólt. 

„Papa, írjál néhány sort erre a témára, mindig 
olyan jókat szoktál mondani!” – kérték őt lányai, 
olvasván a Válogatás című amerikai folyóirat 
pályázati felhívását. A tanár úr kanyarított hir-
telenjében egy mondatot, a lányok beküldték és 
ezzel megnyerték a pályázatot, meg a vele járó 
autót. Ezután egy hónapig országszerte vele hir-
detett a magyarországi piacra betörni kívánó cég. 

PaPP Sándor valóban csak úgy szórta a rövid, 
szellemes és a lényeget megragadó mondásokat, 
amelyek közül több szállóigévé vált a tanszéken 
úgy, hogy ma már a fiatalok talán nem is tud-
ják kitől ered. 

PaPP Sándor 11 évi FKI-ban töltött kutatói 
múlt után került az ELTE Természetföldrajzi 
Tanszékére, ahol kiderült, igazán tanárnak szü-
letett. Ez nemcsak a szűkebb értelemben vett, 
magas szakmai színvonalú oktatói munkájában 
nyilvánult meg, hanem inkább a hallgatókkal 
létrehozott különleges viszonyban. Legyen erre 
példa az a két idézet, amely az egyik évfolyam  
– egyébként kivételes módon nyomtatott formá-
ban megjelent – évkönyvéből származik: 

„Közvetlensége, embersége, humora miatt 
vele könnyű volt jó tanár-diák kapcsolatot kiala-
kítani.”

„Szerettem az előadásait, terepgyakorlatait,  
és bármily meglepő a vizsgáit is. Könnyed bo- 
hémsága és emberséges magatartása kiemelte 
az oktatók közül.”

Kedves Sándor! Isten éltessen sokáig! Sok-
sok egészségben és boldogságban gazdag évet 
kívánunk gyermekeid, unokáid körében!
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PaPP sándor 70 éves

turisztikai folyamatait, ennek köszönhetően ott-
honosan mozgott a terepen is. Alapvető fontos-
ságú volt számára, hogy tanítványaival minél 
több terepmunkán vegyen részt és ha teheti, 
ma is túracipőt húz. Egykori tanítványait épp-
úgy megtaláljuk a felsőoktatási intézmények, 
geográfus iskolák katedráin, mint az állami 
intézmények stratégiai, döntéshozó pozícióiban 
vagy operatív szerepkörökben. A szakmailag 
megalapozott, felelősségteljes döntések mellett 
néha még nekik is eszükbe jut a drukk, amit 

Martonné Tanárnő vizsgája előtt éreztek: „csak 
ne a Bükköt húzzam!”.

Kollégaként másfajta drukk fog el minket, 
ha kikérjük a véleményét, hiszen éleslátásával, 
logikus gondolkodásával nemegyszer rávilágít 
munkánk hiányos, vagy nehezen értelmezhető 
részeire. Kedves Katalin, jó egészséget kívánunk 
és reméljük, hogy még sok éven át élvezhetjük  
a közös alkotó munkát!
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