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Belarus in Maps
Regionális földrajzi atlasz 

az MTA Földrajztudományi Intézet kiadásában

A  geográfi a, a  térbeli 

tájékozódás, tájéko-

zottság tudománya a 

népek, kultúrák közötti 

közös nyelv, az egymás 

kölcsönös megértésé-

nek univerzális nyelve-

zete, a nemzetközi dip-

lomácia fontos épít�-

eszköze is lehet. Az 

ilyen pozitív kezdemé-

nyezésekre szép példa 

a Magyar Tudományos 

Akadémia (MTA) Föld-

rajztudományi Intéze-

tének 2007 óta meg-

jelen� országokat, régiókat bemutató 

regionális földrajzi könyv-atlasz soro-

zata, amelynek legújabb tagja a 2017 

szeptemberében belarusz–magyar 

kutatói együttm�ködésben megjelent 

Belarus in Maps cím� angol nyelv� 

kiadvány. Az „in Maps” regionális föld-

rajzi könyvsorozat legújabb kötetének 

célja az Európai Unió keleti szom-

szédságában fekv� Belarusz (korábbi 

nevén Fehéroroszország) regionális 

földrajzi szemlélet� megismertetése, 

a  belarusz nemzet, társadalom és 

gazdaság térbeli fejl�déséhez köt�d� 

kérdések bemutatása.

Az 1991-ben a Szovjetuniótól füg-

getlenné vált Belarusz Köztársaság 

számára a negyed évszázados ön-

állóság új lehet�ségeket és kihívá-

sokat kínált. A  régió különutasának 

számító ország – a korábbi elszige-

tel�désb�l részben ki-

lépve – 2009 óta részt 

vesz az EU Keleti Part-

nerség programjában, 

s�t 2014 óta Minszk a 

nemzetközi diplomácia 

egyik fontos találkozó-

pontjává vált. Az ország 

stratégiai jelent�sége 

felértékel�d�ben van, 

ám a legtöbb európai 

polgár továbbra is alig 

ismeri Belaruszt. A bel-

s� társadalmi-gazdasá-

gi viszonyokról alkotott 

küls� kép számos te-

kintetben el�ítéletek által torzított. Az 

ország kapcsán rengeteg az érzékeny, 

kényes kérdés és vita tudományos 

és politikai berkekben egyaránt, ami 

kihívás elé állít minden objektivitásra 

törekv� kutatót, aki az országról ké-

szítene tanulmányt.

Mindez indokolttá tette (de egyben 

kihívást is jelentett!), hogy Belarusz a 

2007-ben elindult, az MTA CSFK Föld-

rajztudományi Intézet által jegyzett, 

Kocsis Károly akadémikus által életre 

hívott és szerkesztett „in Maps” soro-

zatban Délkelet-Európa, Ukrajna és 

Magyarország után egy önálló kötetet 

kapjon.

A Belarus in Maps a Belarusz Nem-

zeti Tudományos Akadémia és a Be-

larusz Állami Egyetem Földrajzi Kara 

kutatóinak, oktatóinak közrem�ködé-

sével készült el. A szakmai kapcsola-
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tok a kiadvány megjelenését megel�-

z� évtizedre nyúlnak vissza a magyar 

és a belarusz földrajztudósok között. 

Több közös el�zetes cikk és könyv (pl. 

Jeney–Karácsonyi szerk., 2015, Minsk 

and Budapest, the two capital cities) 

megjelenése után az atlasz technikai 

kivitelezési munkái 2015 elején kez-

d�dtek meg.

A  Belarus in Maps sok tekintet-

ben eltér a sorozat korábbi tagjaitól, 

ám f�bb vonásaiban igyekszik azokat 

követni. A  korábbi kiadványokkal el-

lentétben a Belarus in Maps alulról 

induló kezdeményezés volt, de Kocsis 

Károly akadémikus szakmai segítsé-

ge, támogatása, majd hathatós kiállá-

sa nélkül a kiadás pénzügyi feltételei 

nem teremt�dtek volna el�. A  m� 

megjelenését végül az MTA 2016. évi 

támogatása tette lehet�vé. A Belarus 

in Maps így majd 8 év késéssel követi 

a sorozat legutolsó tagját, a  Hun-

gary in Maps-et. Kisebb csoda, hogy 

a kedves olvasó végre a kezében 

tarthatja e m�vet, ám a felmerült 

nehézségek ellenére eltökéltségünk 

töretlen az „in Maps” sorozat további 

folytatása terén!

A korábbi kötetek és az eltelt évek 

tapasztalatait összegezve számos újí-

tást vezettünk be a kiadványban. Be-

laruszt a földrajzi leírással szakítva 

igyekeztünk problémaspecifikusan 

bemutatni. Az általános részek mel-

lett országspecifi kus fejezetek tárják 

az olvasó elé a belarusz nemzet és 

nyelvhasználat fejl�désével, a cserno-

bili baleset társadalmi hatásaival és a 

sajátos gazdasági modellel kapcso-

latos kérdéseket. A  kötet kiegészült 

egy tisztán regionális földrajzi, re-

gionális politikai fejezettel is, illetve 

külön foglalkoztunk a földrajz oktatás-

ban, kutatásban betöltött szerepével 

is. Egy-egy olyan kérdést, ami nem 

tartozik a téma f� sodrához, külön 

szövegdobozokban mutattunk be a 

téma iránt érdekl�d� olvasó számára. 

A kiadványt nemcsak a majd száz tér-

képpel és ábrával, de – a szakmaiság 

kereteit megtartva – fényképekkel is 

igyekeztünk illusztrálni.

Újdonság az is, hogy az atlasz in-

gyenesen hozzáférhet� a világhálón 

elektronikus formában (http://www.

mtafki.hu/inmaps/), illetve nyomtatott 

formában természetesen megvásárol-

ható az MTA Földrajztudományi Inté-

zet könyvtárában.

Fontosnak tartom az olvasóval 

megosztani azon személyes észrevé-

telem, hogy Belarusz egy olyan ország, 

ahová mindig örömmel látogattam el 

a munka során, és ahonnan pozitív 

élményekkel és benyomásokkal tér-

tem haza. A helyiek vendégszeretete, 

nyitottsága, együttm�köd�-készsége 

a felmerül� nehézségek ellenére ha-

mar lebontott mindenféle akadályt 

a szakmai együttm�ködés el�l, ami 

így az alulról induló kezdeményezés 

ellenére is sikerrel zárulhatott. Bátran 

ajánlom a kedves olvasónak, hogy ne 

csak az atlasz térképeit nézegesse, 

lapozgassa, de látogasson is el Be-

laruszba, Európa eme alig ismert, de 

természeti szépségekben, kulturális 

értékekben és kulináris élményekben 

gazdag országába!

�szintén hiszem, hogy a kiadvány 

el�segítheti egymás megismerését, 

a  régió nemzetei közötti jobb meg-

értést, hozzájárulhat a kulturális-tu-

dományos párbeszédhez, és el�moz-

díthatja a gazdasági-társadalmi kap-

csolatok élénkülését is. A térképekkel 

gazdagon illusztrált kötetet örömmel 

ajánlom nemcsak geográfusoknak, 

közgazdászoknak, politológusoknak, 

de diplomatáknak, politikusoknak, 

befektet�knek vagy a térség iránt ér-

dekl�d� nagyközönségnek is a Bug 

folyótól keletre és nyugatra egyaránt.


