
Az éghajlat Kiadó gondozásában 2017-ben 
megjelent Éghajlat, tudomány, történetek – Be-
szélgetések a klímaváltozásról című interjúkö-
tet egy műfaját és célkitűzéseit tekintve egyedi 
vállalkozás. Központjában nyolc neves hazai 
kutatóval történt beszélgetés áll, amelyeknek 
témája az éghajlatváltozás-kutatás és a személyes 
tudományos életutak összefonódása. A fő kérde-
ző és egyben a kötet szerkesztője Jankó FErEnC, 
a soproni Egyetem docense, a társadalomföld-
rajz művelője, aki kutatásaiban többek között az 
éghajlatváltozással kapcsolatos diskurzusokkal 
és ezek tudománytörténeti hátterének vizsgála-
tával foglalkozik. A kötet témája kétségkívül ak- 
tuális, hiszen egy-egy extrém időjárási eseményt 
követően az utóbbi időben Magyarországon is 
megnövekedett érdeklődést tapasztalhatunk az 
éghajlatváltozás iránt. olyan komoly változások-
hoz, mint például az éghajlatváltozás mérsék-
lése, vagy a hatásaihoz történő alkalmazkodás 
viszont ennél többre van szükség. A rendkívül 
komplex éghajlati rendszerek interdiszciplináris 
kutatásán kívül a tudományos eredményeknek 
a szakpolitikák és társadalom számára történő 
lefordítása és a kölcsönös tudáscsere is elenged-
hetetlen volna. A klímakutatásban nem csupán 
a természet-, hanem – ahogy a kötet is mutatja –  
a társadalomtudományok is fontos szereppel 
bírhatnak, a társadalom, a tudomány és a klíma 
kapcsolódásainak feltárásán keresztül. 

A könyvet vida GáBor előszava nyitja, amely 
hatásosan érzékelteti a téma súlyát és egyben 
hangsúlyozza a hiteles kutatói szerepvállalás 
fontosságát. Bevezetésében a szerző-szerkesztő 
rövid áttekintést ad a kötet céljairól, az interjúk 
készítésének módszereiről és a könyv szerke-
zetéről. A középpontban levő nyolc beszélgetés 
szövege három fejezetre tagolódik. A „Vissza- és 
előretekintés” című fejezetben megszólaltatott 
CZElnai rudolF és ProBáld FErEnC jövő-
be mutató gondolataik megosztása mellett egy 
korábbi időszak klímakutatásának világába is 
betekintést nyújtanak. Időben egy kicsit előrébb 

haladva „A változás természete” című fejezetben 
egy három meteorológus kutatóval, Bartholy 
Judittal, sZéPsZó GaBriEllával és lakatos 
MóniKával folytatott beszélgetést olvashatunk. 
A „Természet és Ember” című fejezet három 
különböző tudományterületről érkező fősze-
replője, JolánKai Márton, Mátyás Csaba 
és kErEkEs sándor agrár, ökológiai-erdésze-
ti illetve környezetgazdálkodási szempontokra 
hívja föl a figyelmet a klímaváltozás kapcsán. Az  
interjúkat követően a „Tudománytörténeti kere-
tek” című fejezetben Jankó FErEnC tanulmánya 
az éghajlatváltozás diskurzusainak nemzetkö-
zi és magyarországi történetét foglalja össze.  
A könyvet angol nyelvű összefoglaló és az inter-
júalanyokról készült fényképes oldal zárja.

A kérdések–válaszok a könyv legfőbb kér-
désfelvetését járják körül: vajon „az éghajlat-
változás, mint tudományos téma milyen szerepet  
kapott a megkérdezett kutatók, egyéni szakmai 
életpályájában, ők hogyan vettek részt e tudo-
mányterület alakításában, fejlődésében. De meg 
is fordíthatnánk: az éghajlatváltozás hogyan for-
málta az ő karrierjüket, történetüket.” (p. 13.)  
A személyes életpályákon keresztül tehát egy-
szerre pillanthatunk rá az éghajlatváltozás kuta-
tásának magyarországi tudománytörténetére, 
jelenlegi gyakorlatára és jövőbeli kihívásaira 
is. Egy-egy jellemző, mottószerű idézet szolgál 
a beszélgetések fejezetcíméül, a kötetben han-
got kapó kutatók életpályájáról pedig az interjúk 
előtt olvashatunk egy-egy rövid összefoglalót.

A megkérdezettek szakmai életútjában az 
éghajlatváltozás témaköre meghatározó mozza-
nat, viszont különböző időszakokban, és külön-
böző tudományterületekről érkezve kerültek 
vele kapcsolatba. Ennek ellenére egyes vissza-
térő témák, problémák mégis összekötik a be- 
szélgetéseket, fejezeteket. Az éghajlatváltozás 
modellezéséről CZElnai rudolF már az 1970-es 
években publikált, míg Bartholy Judit az 
1990-es években egy amerikai–magyar együtt-
működésnek köszönhetően vehetett részt egy 
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hazai éghajlat-modellező kutatási bázis kiépí-
tésében. A modellezés folyamatáról sZéPsZó 
GaBriEllától tudhatunk meg többet, aki munká-
jában globális modellek regionális adaptálásával, 
éghajlati szélsőségek kiértékelésével foglalkozik; 
laKatos MóniKa pedig az éghajlati adatok 
gyűjtésére, és minőségének validálására hívja 
fel a figyelmet, mely elengedhetetlen feltétele  
a modellezések fejlesztésének. 

Többször esik szó a „kelet-európai kutató” 
kihívásokkal teli életpályájáról, melyet Mátyás 
CsaBa szemléletesen csak „vasgolyóval történő 
gátfutásként” ír le (p. 112.). Bepillantást nyerhe-
tünk tehát abba is, hogy minden térségre–idő-
szakra jellemző akadály, politikai nyomás elle-
nére hogyan lehetett a szakmai fejlődés helyszíne  
például az országos Meteorológiai Intézet vagy 
az ELTE Meteorológiai Tanszéke. De szó esik 
az aktuális finanszírozási problémákról, vagy 
a projektekre épülő kutatás árnyoldalairól is, 
melyek mind megnehezítik a hosszú távú, stra-
tégiai célokban való gondolkodást.

A következő szakértő-generáció kinevelé-
sének fontossága és az ismeretterjesztés, tár-
sadalom felé való nyitottság több interjúban 
is hangsúlyos szerepet kap. Kiemelendő ebből  
a szempontból ProBáld FErEnC, akinek földrajz-
tankönyveiből több évtizede tanulnak fiatalok; 
ő a hetvenes években a városklíma-kutatással 
kezdte kutatói pályáját, mely később a regionális 
földrajz felé fordult. Mátyás Csaba erdőmérnök, 
ökológus, aki erdőkről szóló ismeretterjesztő 
könyvével szintén kivette részét a tudomány-
népszerűsítésből. ProBáld FErEnCcel szemben 
őt azonban korábbi kutatásai vezették az éghaj-
lat témaköréhez: az erdeifenyő adaptációjának 
evolúcióökológiai vizsgálatától jutott el a klíma-
adaptáció általános problémájáig. 

A társadalom klímaváltozásra adott válasz-
lehetőségeinek feltárása céljából indult az első 
hazai klímaprogram, a VAHAVA. Erről a pro-
jektről JolánKai Mártontól, a program egyik 
vezetőjétől tudunk meg többet, aki kutatásai-
ban a klíma, növénytermesztés és élelmiszer-
biztonság kérdéseivel foglalkozik. Az említett  
VAHAVA vagy a jelenleg is futó NATéR (Nem- 
zeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszer) 
fejlesztését célzó projekt számos hazai kuta-
tó részvételével zajlik és stratégiai fontosságú 
információkat szolgáltat a hazai döntéshozók 
számára. Nemcsak ezekről a hazai projektekről, 
hanem nemzetközi eseményekről, szervezetek-
ről is olvashatunk: CZElnai rudolF az éghajla-
ti világkonferenciák, Bartholy Judit az IPCC 

jelentések mögötti munkába avatja be az olva-
sót, a WMo tanácskozásairól pedig lakatos 
MóniKa számol be.

A jövőkép, és a jövő alakításának lehetősége 
is felmerül szinte minden interjúban. Ide tarto-
zik például az azzal kapcsolatos dilemma, hogy 
lehetőségünk van-e még egyáltalán a klímavál-
tozás megállítására, vagy csak az enyhítése és 
a hatásaihoz történő alkalmazkodás lehet reális 
célkitűzés. kErEkEs sándor pozitív véghanggal 
zárja a beszélgetéseket, rávilágítva arra, hogy 
megfelelő gazdasági modellek és technológiák 
révén az ismert problémák nagy része megold-
ható lenne.

számos interjúkérdés, illetve lábjegyzet vo- 
natkozik a tudománytörténeti előzményekre, 
melyek értelmezésében, elhelyezésében a köte-
tet záró a „Tudománytörténeti keretek” című 
tanulmány segít. Itt egyrészt szó esik a klíma-
környezetváltozások nemzetközi diskurzusairól, 
arrhEnius és CallEndar globális klímaválto-
zási elméletének elfogadottá válásáról, illetve az 
azt megelőző vitákról, például az erdőtakaró és  
a klíma összefüggésének problémájáról. A nem- 
zetközi kitekintés által a hazai tudománytörténet 
is értelmezhető keretbe kerül, például a réthly 
zsiGMond és kaán károly közötti vita az erdő-
sítés lehetséges éghajlati hatásairól, amely során 
Réthly az ember okozta makroszintű éghajlat-
változás lehetősége ellen érvelt. Bepillantást 
nyerhetünk abba, hogy később hogyan nyert 
teret az antropogén klímaváltozás gondolata  
a magyarországi tudományos életben, egy rövid 
időre a voluntarista természet- és klíma-átala-
kítási tervek kapcsán az ötvenes években, majd 
pedig a hatvanas-hetvenes években, követve az 
egyre szaporodó bizonyító erejű méréseket és 
nemzetközi tudományos trendeket.

A könyv változatos, érdekes, beltartalma 
szép, igényes kiadásban jelent meg. Pályakezdő 
kutatóként olvasva pedig a sokszínű tudomá-
nyos ismeretanyag mellett a sikeres szakmai 
életpályák megismerése is tanulságokkal szol-
gált. A könyv nyelvezete közérthető, a témában 
kevésbé tájékozott olvasó számára viszont egy 
rövidítésjegyzék talán tovább segítette volna  
a követhetőséget. A kötetet záró tudománytör-
téneti tanulmány is sok történeti összefüggést 
megvilágít. Itt olvasunk egy keveset az interjú-
kötet gondolata mögött álló tudományelméleti 
háttérről is, például thoMas Kuhn paradigma-
váltási elméletéről vagy Jan Golinski konstruk-
tivista tudománytörténeti munkájáról, a „science 
studies” megközelítéseire azonban érdemes lett 
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A különböző társadalmi csoportok együttélé-
se, az ebből fakadó konfliktusok és az erőszak 
kérdése napjaink tudományos kutatásainak egyik 
gyakran vizsgált témaköre (lásd pl. BEnEdikt 
korF és Conrad sChEttEr „Geographien der 
Gewalt: Kriege, Konflikte und die ordnung 
des Raumes im 21. Jahrhundert” című 2015-ös 
kötetét). Ezzel foglalkozik Eva annE FrantZ, 
a Bécsi Egyetem és az osztrák Tudományos 
Akadémia munkatársának könyve is, amely a ké- 
sőoszmán Koszovó példáján vizsgálja a kérdés-
kört. A terület vallási és etnikai sokszínűsége  
„Európa beteg emberének” határrégiójában nagy  
ban rányomta a bélyegét lakosainak mindennap-
jaira. A könyvben a hanyatló oszmán Birodalom 
koszovói hétköznapjai elevenednek meg, bemu-
tatva a különböző etnikai és vallási csoportok 
együttélését és kiéleződő konfliktusait.

A könyv a szerző doktori disszertációján ala-
pul, amelyet 2014-ben a Bécsi Egyetemen védett 
meg. A kötet bemutatja az oszmán Birodalom 
Koszovói vilajetének (amelynek területe nem 
esik egybe a mai Koszovói Köztársaságéval  
– a jelenlegi Koszovói Köztársaság területe mel-
lett Montenegró és szerbia bizonyos szomszédos 
térségei, illetve Macedónia északi része is ide tar-
tozott) mindennapjait a 19-20. század fordulóján. 
A vilajetet a bemutatott időszak elején, 1875-ben 
egy közigazgatási reformmal hozták létre, előtte 
a terület a Prizreni vilajethez tartozott. 1878-
ban területe lecsökkent a szerb-oszmán háború 
után szerbiához csatolt területekkel – ez utóbbi 
változás vallási-nemzetiségi konfliktusokat és 

jelentős migrációt is okozott. Bár a szerző által 
vizsgált időintervallum a balkáni népek nem-
zetté válásának, illetve a szerb–albán konfliktus 
kiéleződésének egyik kulcsidőszaka, ez idáig 
nyugati nyelven nem íródott részletes és átfogó 
mű a késő-oszmán Koszovóról – ez adja a bemu-
tatott kutatási eredmények újszerűségét. Eddig 
leginkább csak albán és szerb kutatók alkottak 
a témában, illetve ezek a művek általánosság-
ban a témakörnek csak egy-egy aspektusára 
koncentráltak, míg jelen kötet ennél átfogóbb 
képet ad. (Az eddigiekben megjelent munkák  
áttekintését lásd pl. Bottlik Zsolt 2008-as 
„A koszovói válság etnikai földrajzi vonatko-
zásai” című tanulmányában, valamint noEl 
MalColM „Kosovo: A short History” címet 
viselő 1998-as kötetében.)

A könyv fontos jellemzője, hogy nem első-
sorban politikatörténeti vagy hadtörténeti mű, 
a politikai és hadi eseményekkel csak abból  
a szemszögből foglalkozik, hogy azok miként 
hatottak a mindennapi életre, a különböző val-
lási-etnikai csoportok közötti viszonyra. Ennek 
vizsgálata során más tudományok (például szo-
ciológia, antropológia) módszereit is felhasz-
nálja. Fő koncepciója a különböző életvilágok 
(Lebenswelten) bemutatása, melyekben a külön-
böző társadalmi csoportok tagjai éltek, valamint 
az ezen életvilágok közötti kapcsolódási pontok, 
dinamikák elemzése (a kifejezés magyar fordítá-
sát lásd pl. WEiss János „Az »életvilág« fogalma 
a kései Habermasnál” című 2014-es cikkében). 
A szerző kiemelt figyelmet szentel annak, hogy 
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volna nagyobb hangsúlyt fektetni. A kérdések 
között ugyanis számos olyan szerepelt, amely 
a klímával kapcsolatos tudás létráhozásának 
körülményeit, a tudás földrajziságát vagy akár 
a tudomány és a politika kapcsolatát feszegeti, 
ám ezeknek a kérdéseknek az explicit értelme-
zéséhez viszonylag kevés támpontot kapunk. 
Úgy tűnik, a szerző–szerkesztő ezúttal inkább 
a történeti távlat viszonylagos biztonságában 
marad, elkerülve a tudomány aktuális vagy 
közelmúltbeli gyakorlatának elemzését vagy 
a konstruktivista tudományelméleteket övező 
„tudományos háborúk” világát. Viszont ez nem 
von le a rendkívül sokrétű interjúanyag érté-

kéből, amely idővel valószínűleg egyre inkább 
becses lesz, mint forrásértékű kordokumentum.

Összességében elmondhatjuk, hogy mindez- 
zel egy olyan rendkívül értékes kötet született  
meg, amely az éghajlatváltozás kutatásának ha- 
zai történetét egyedülállóan, a személyes kutatói 
nézőpontokon keresztül mutatja be. Különösen 
fontos, hogy ezt a nagyszabású munkát egy geo- 
gráfus vállalta magára, jól példázva azt a szerepet,  
amit a geográfia betölthet, egyrészt a társtudo-
mányok közötti együttműködésben és tudás-
cserében, másrészt a tudomány és a földrajzi 
környezet változásainak reflektív vizsgálatában.

uJházy noéMi
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miként éltek egymás mellett, illetve egymással 
interakcióban a különböző vallási-etnikai cso-
portok (különös tekintettel az albán–szerb és  
a muszlim–keresztény kapcsolatokra), illetve az 
erőszak milyen formái voltak jelen a mindenna-
pokban. Bemutatja a különböző csoportok elté-
rő helyzetét és látásmódját, a közöttük meglévő 
hatalmi különbségeket, valamint ezek kihatását  
a mindennapi életre. A szerző főként a muszlim 
és a katolikus albánok, valamint az ortodox szlá-
vok közötti viszonyrendszerekkel foglalkozik, 
hiszen ez a három csoport tette ki Koszovó lakos-
ságának túlnyomó többségét. Emellett azonban 
számos más csoport is jelen volt, amelyekre csak 
annyiban tesz utalást, amennyiben hatással vol-
tak a fenti csoportok viszonyaira.

Koszovó etnikai sokszínűsége már azelőtt 
fennállt, hogy az oszmán Birodalom terjeszke-
dése az 1300-as évek végén elérte (1389: rigó-
mezei csata). Ezután a különböző vallási-etnikai 
csoportok viszonyát hosszú ideig a birodalom 
adminisztratív berendezkedése határozta meg, 
amely nagyban kedvezett a muszlim hitre áttért 
albánoknak. A könyvben vizsgált időszak egy 
olyan korszakot ölel fel, amikor jelentős vál-
tozások történtek a közel ötszáz éve fennálló 
társadalmi, gazdasági, politikai viszonyokban. 
Az elemzés kezdőpontja 1870, annak a Bolgár 
Exarchátusnak az alapítási éve, melynek hatá-
sa Koszovóban, főként annak keleti-délkeleti 
részén különösen erőteljes volt, és megváltoz-
tatta az addigi hatalmi struktúrákat. A záró 
esztendő pedig 1913, amikor szerbia elfoglalta 
Koszovót, véget vetve a területen 500 évig tartó 
oszmán uralomnak. A két időpont közötti moz-
galmas időszakban az oszmán közigazgatási 
reformkísérletek, a szerb–oszmán háború, a kül- 
földi diplomaták egyre fokozódó jelenléte, az 
európai nagyhatalmak növekvő befolyása, illet-
ve az egyre inkább feléledő nemzetiségi öntudat 
is befolyásolta a különböző társadalmi csopor-
tok egymás mellett élését. Az egymás érdekeit 
keresztező nemzetiségi törekvések és a kör-
nyező államok területi igényei mellett a köz-
igazgatási reformkísérletek is nagyban élezték 
az etnikai konfliktusokat, amelyek a (többsé- 
gében muszlim vallású) albánoknak az oszmán 
Birodalmon belüli addigi kiváltságait mérsékel-
ték, de a keresztény lakosság számára kedve-
ző intézkedések gyakran hiányos végrehajtása 
miatt az ortodox szláv népesség nemtetszését 
is kiváltották.

A monográfia főként azt vizsgálja, hogy 
milyenek voltak a különböző etnikai és vallási 

csoportok együttélési formái, dinamikái, mecha-
nizmusai, illetve a konfliktus és erőszak mellett 
milyen mértékben volt lehetséges a muszlimok 
és keresztények békés együttélése. Bemutatja, 
hogy a személyes kapcsolatoknak és együttmű-
ködésnek milyen formái és terei voltak, illetve 
hogyan valósult meg a kommunikáció az egyes 
közösségek között. A különböző társadalmi cso-
portok érintkezésének számos fajtáját mutatja 
be, a köztéren történő interakciók és gazdasági 
kapcsolatok (például piac, földtulajdonosok és 
bérlők kapcsolata) mellett a magánjellegű kap-
csolatokra (szomszédsági, baráti kapcsolatok, 
vegyes házasságok) is kitér a szerző. Feltárja, 
hogy a különböző erőszakos cselekményeknek 
(úgymint vitás esetek, rablótámadások, foszto-
gatások, gyilkosságok) milyen vallási-etnikai 
háttere volt, illetve mennyiben befolyásolták eze-
ket és az igazságszolgáltatást a vallási és etnikai 
csoportonként eltérő egyházi jogrendszerek és 
szokásjogok, valamint az oszmán közigazgatás 
együttes jelenléte.

Mindezek rekonstruálásához a szerző számos 
kortárs beszámolót használ fel, gyakran idéz 
diplomaták és utazók beszámolóiból (például 
az osztrák-Magyar Monarchia diplomatáinak 
jelentéseiből vagy GEorGina Muir MaCKEnziE 
és adElina Paulina irBy brit utazók leírásaiból), 
amelyek érdekes színfoltját jelentik a könyvnek. 
A szerző a felhasznált forrásmunkákat érezhe- 
tően kellő forráskritikával kezeli, ismerteti az  
egymásnak ellentmondó beszámolókat is. Bemu- 
tatja a különböző érdekcsoportok eltérő néző-
pontjait, amelyekből különbözően ítélték meg 
az egyes eseményeket. A könyv nagyon sok 
gyakorlati példát, konkrét esetek bemutatását 
tartalmazza, mind az erőszakos cselekmények, 
mind a békés együttélés vonatkozásában, ame-
lyek a vizsgált problémakört megfoghatóbbá, 
könnyebben értelmezhetővé teszi.

Mivel a könyv történész alkotása, alapve- 
tően történettudományi szemléletet tükröz. Ez 
– főként a geográfus szemüvegén keresztül – 
számos helyen megmutatkozik. A kötet térképet, 
tematikus térképet, a térbeli folyamatokat bemu-
tató ábrákat – a mellékletben közölt egyetlen 
magyarázó és kettő kortárs térképtől eltekintve –  
nem tartalmaz. Ezt geográfusként fájó szív-
vel konstatáltam, hiszen az író mondanivalójá-
hoz érdemben hozzátett volna, hogyha az általa 
hivatkozott térbeli összefüggéseket ábrán, tér-
képen is szemlélteti. Különösen igaz ez például  
a II.2. fejezetre, ahol a vallási-etnikai összetétel 
térbeli különbségeinek szemléltetését nagyban 
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elősegítette volna egy-két tematikus térkép és 
diagram. A mellékletben közölt kettő kortárs 
térkép érdekes része a műnek. Mindazonáltal 
örvendetes lett volna, ha eredeti méretarányban 
kerülnek megjelenítésre (például nagyobb kihajt-
ható oldalon), vagy legalább a szövegben sor 
kerül a részletes értelmezésükre. A kicsinyítés 
miatt ugyanis nem minden felirat, jelmagyarázat 
olvasható jól. Másfelől viszont a kötet gazdagon 
illusztrált munka; a kortárs fényképek értékes 
adalékkal szolgálnak az elemzéshez.

A kötet olvasása közben nagy segítséget je- 
lent a mellékletben található fogalomjegyzék  
a legfontosabb oszmán-török szakkifejezések-
ről. Hasznos lett volna azonban hasonló szó-
jegyzéket készíteni azokból az albán és szláv 
kifejezésekből is, amelyeket szintén gyakran 
használ a könyv (pl. Besa, Dragoman, Arnauti, 
Arnautaši). Fontos pozitívum, hogy a szerző jól 
kezelte a többnyelvűség hatását, jelesül, hogy  
a településeknek több neve van. Itt nagy segítsé-
get jelent a mellékletben közölt táblázat, amely 
ismerteti a legfontosabb földrajzi nevek külön-
böző nyelvű változatait.

A könyv német nyelven íródott, így azoknak 
ajánlható, akik hosszabb tudományos művek 
elolvasásához kellően jó nyelvismerettel rendel-
keznek. A nem anyanyelvi olvasó számára a mű 

megértését a szakterülethez kötődő szakszavak 
alkalmazása mellett a régebbi idézetek korabeli 
helyesírása és szóhasználata némiképp nehezíti. 
Emellett számos angol, francia, illetve pár alka-
lommal olasz idézet szerepel fordítás nélkül, 
így a teljes megértéshez ezeknek a nyelveknek 
az ismerete is szükséges. Igaz, ezek az idézetek 
jellemzően csak kiegészítő jellegűek.

A kötetet főként azoknak a geográfus kuta-
tóknak javaslom, akiknek fő vizsgálati terüle-
te a Balkán, akár annak jelenlegi folyamatai, 
akár történelmi vonatkozásai. Ezekhez a kuta-
tásokhoz fontos történelmi háttérismeretet adhat 
a könyv. Rajtuk kívül más történeti földrajzi 
érdeklődésű kutatók is haszonnal forgathatják. 
Emellett értékes szempontokat, szemléletmódot 
és módszertani megfontolásokat adhat olyan, 
akár napjaink folyamataira irányuló, és nem is 
kizárólag etnikai kutatásokhoz, amelyek hetero-
gén társadalmi összetételű területeket vizsgálnak 
– például városi terek etnikai, vallási, kulturális, 
szociális hátterű szegregációs, dzsentrifikációs  
folyamatai kapcsán. Különösen érvényes ez a kü- 
lönböző szereplők és tényezők bemutatásának 
logikájára, a különböző nézőpontok szemlélte-
tésének módszerére, illetve a nem teljesen egyér-
telmű, egymással átfedő identitások kezelésére.

árvai anEtt





Kérjük szerzőinket, hogy megjelentetésre szánt 
cikkük, tanulmányuk elkészítésekor kövessék a Föld- 
rajzi Közlemények tanulmányainak formai felépítését 
és az alábbi szempontokat vegyék figyelembe!

szöveg
A tanulmányt a szerző az elektronikus beküldő 

felületen keresztül töltheti fel a Földrajzi Közlemények 
rendszerébe. A felület elérhető a Magyar Földrajzi 
Társaság honlapján, a Földrajzi Közlemények oldalán. 
Kérjük szerzőinket, hogy tanulmányukat a formai 
követelményeknek megfelelően formázva küldjék 
be! Az anyag terjedelme legfeljebb 40 ezer karak-
ter lehet szóközökkel. A tanulmányhoz 10–15 soros 
összefoglalót és 3–5 kulcsszót mellékeljenek angol 
nyelven! A szövegben lábjegyzetet csak kivételes 
esetben alkalmazzanak, végjegyzetet ne használjanak!  
A tanulmányokban 3 fokozatú címrendszer használ-
ható (fejezetcím, elsőrendű alcím, másodrendű alcím).

szakirodalmi hivatkozások
A hivatkozás formája: A szerző neve (keresztne-

vének rövidítésével) és a megjelenés éve. A szöveg-
környezettől függően: tóth Z. (2018) vagy (tóth Z. 
2018). Külföldi szerző publikációjára történő hivatko-
záskor a név két tagja közé vessző kerül: (harrison, 
M. 2017).

Többszerzős hivatkozás esetén a nevek közé nagy-
kötőjel kerül: (horváth s.–solyMos G. 2016). Ha 
a hivatkozott munkának háromnál több szerzője van, 
csak az elsőnek a neve szerepeljen: (kováCs B. et al. 
2013). Ha adott szerzőnek egy évben több publikáció-
jára történik hivatkozás, akkor az évszámhoz a, b stb. 
írandó: (tóth Z. 2012a).

Felsorolásszerű hivatkozások esetén az egyes – idő- 
rendbe és nem ábécé-sorrendbe rendezett – tételeket 
pontosvessző választja el: (néMEth P. 2008; horváth 
v. 2006).

irodalomjegyzék
Az értekezés végén a felhasznált munkák jegy-

zéke szerzők szerint ábécé-sorrendben, ezen belül 
időrendben legyen! Az Irodalomjegyzékben a tanul-
mányban hivatkozott minden mű könyvészeti adatá-
nak szerepelnie kell.

a különböző jellegű kiadványok mintája
Könyv: MEndöl t. 1963: általános településföldrajz. 

– Akadémiai Kiadó, Budapest. 567 p.
Könyvfejezet: sZékEly a. 1998: A periglaciális fel-

színformálás. – In. Borsy Z. (szerk.): általános 
természetföldrajz. Nemzeti Tankönyvkiadó, Buda-
pest. pp. 356–421.

Folyóirat: BElusZky P. 2005: A mezővárosok és az 
„alföldi út”. – Földrajzi Közlemények 53. 1-2. 
pp. 31-46.

 KroloPP E.–süMEGi P.–Kuti l.–hErtElEndi 
E.–kordos l. 1995: szeged-Öthalom környéki 
löszképződmények keletkezésének paleoökológiai 
rekonstrukciója. – Földtani Közlemények 125. 4. 
pp. 309–361.

ábrák, fényképek, táblázatok
A tanulmányhoz tartozó ábrákat, fényképeket  

(a törzsszövegben a források pontos megjelölésével, 
angol és magyar nyelvű aláírásokkal) külön fájlokban 
kérjük feltölteni! Wordbe beszúrt illusztrációt nem 
fogadunk el! A szövegben feltétlenül szerepeljen rájuk 
utalás, hivatkozás.

ábrák
Az ábrákat eps vagy ai, esetleg egyéb olyan vek-

torgrafikus formátumban kérjük, amelyet az Adobe 
Illustrator szoftver kezelni, importálni képes. Vegyék 
figyelembe, hogy a jpg és tif formátumban bekül-
dött ábrák nehezen szerkeszthetők. Az ábrákon csak  
a legszükségesebb felírások (földrajzi nevek, méretek, 
a jelmagyarázat sorszámai, betűjelzései stb.) szerepel-
jenek, minden egyéb információ (cím, a sorszámok, 
betűjelzések magyarázata stb.) az ábraaláírásba kerül. 
Az ábrákban szereplő felírásoknál kérjük egységesen 
a Times betűtípust, valamint 8-10 pontos betűnagy-
ságot alkalmazni nyomdai méret esetén. Az ábrákon 
az alkalmazott koordinátarendszerek stílusa, beosz-
tásai, mértékegységei egységesek legyenek! Az ábrák 
fontjait görbékké konvertálhatja a szerző, megelőzve 
így az utólagos szerkesztést. A fekvő ábra szélessége 
70–125 mm között változhat, az álló ábrák maximális 
magassága 182 mm lehet. A szerző úgy segítheti leg-
jobban szerkesztőségünk munkáját, ha a fenti kérések 
figyelembevételével úgy és olyan méretben küldi be az 
ábrákat, ahogyan azokat nyomtatásban látni szeretné.

Fényképek
A fényképeket kérjük tif vagy jpg formátum-

ban beküldeni! A fotókat javasoljuk a felhasználni 
kívánt nyomdai méretben 300 dpi-vel szkennelni. 
Kisebb méretű fényképet, diát nagyobb felbontással 
kell szkennelni.

táblázatok
A táblázatokat Word (doc), Excel (xls), vagy eps 

formátumban várjuk szerzőinktől, a jpg és tif formá-
tumot szíveskedjenek mellőzni! Keretezés és rácsozás 
felesleges: elválasztó vonalak csak a fejlécben, illetve 
az oszlopok között szükségesek.

Felhívjuk szerzőink figyelmét, hogy a tanulmá-
nyok beküldési lehetősége e-mailben és egyéb adat-
hordozón megszűnt. A tanulmányok beküldéséhez  
a folyóirat elektronikus beküldő felületét vegyék igény-
be: http://ojs3.mtak.hu/index.php/fk/login

szerzőink figyelmébe!
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