
III. TÉMAKÖR

A magyar földrajztudomány történetéből

Ami a hazai földrajzi munkák kezdetét illeti: 1541-ben Brassóban nyomtatta ki J. Honterus a 

„Rudimenta Cosmographica” megnevezésű verses földrajzi tankönyvét, amelynek prózában 

megírt változata már Krakkóban 1530-ban és 1534-ben, valamint Bázelben is megjelent. A 

brassói  kiadás  hexameterben  írt  földrajzi  tankönyv,  amelynek  a  második  fejezete  szól 

Európáról.  Ezt  ő  még  ideiglenes  kiadásnak  szánta,  s  annak  106  sorral,  valamint  13 

fametszetes térképpel bővített kiadását 1542-ben adta közre. Ez a munka hetven éven belül 

mintegy negyedszáz alkalommal jelent meg újra.

Georg Reichersdorffer az 1520-as években városi írnok volt  Szebenben, majd Mária 

királyné, 1527-től pedig Ferdinánd titkára lett, s az utóbbi őt erdélyi kincstartójává nevezte ki. 

A titkárnak köszönhetjük azt a munkát,  amelyik a XVI. századi Erdélyt  mutatja be, s így 

hangzik  e  latin  nyelvű  mű  címe  magyar  fordításban:  Erdély  földrajzi  leírása.  A  könyv 

Bécsben jelent  meg 1550-ben.  Több földrajzi  vonatkozású  adat  is  található  Heltai  Gáspár 

1575-ben kinyomtatott krónikájában.

A földrajzi művek sorában kell megemlítenünk a sarki fény leírásáról készült egyik első 

hazai művet, amelyet Nagyszebenben nyomtattak 1581-ben, szerzője pedig Báthori Kristóf 

udvari  orvosa,  az  a  toszkánai  M.  Squarcialupi  volt,  aki  később,  1585-ben Kolozsváron a 

forrásvizek  eredetéről  jelentetett  meg  egy  érdekes  geológiai-hidrológiai  leírást.  A 

technikatörténészek  véleménye  szerint  az  utóbbi  kötetben  található  fametszetes  képek  a 

legrégebbi nyomtatott műszaki ábrák hazai szakkönyvben.

Egy Georg Krekwitz nevű úr 1685-ben Frankfurtban és Nürnbergben kötetet adott ki 

Magyarország leírásáról,  s három évre rá ugyanott  az „Erdély leírása” című szép munkája 

jelent meg. Ez két fontos földrajzi munka, bár szerzőjéről keveset tudunk. Benkő József 1778-

ban kétkötetes  művében mutatja  be Erdélyt,  míg Huszti  András 1791-ben Erdély történeti 

földrajzát ismertette.



A magyar föld leírói

Eduard  Brown  a  török  kor  Magyarországáról  foglalja  össze  tapasztalatait  az  1673-ban 

Londonban  megjelent  angol  nyelvű  munkájában,  bemutatva  a  felső-magyarországi 

bányavárosokat, a fürdőket, a forrásokat és a még török megszállás alatt lévő településeket. A 

németalföldi  J.  Tollius  az  1680-as  években  járt  hazánkban,  s  szomorú  tapasztalatait 

összegezte  az Amsztertamban 1700-ban megjelent  könyvében.  A török kor geográfiájának 

fontos forrásai a török kincstári defterek, amelyeket a XIX. század végén magyar fordításban 

is kézbe vehettek az érdeklődők.

1686-ban egy Balthasar Han nevű úr „Alt und Neu Panonia” címmel jelentetett meg 

Nürnbergben  egy  majdnem  800  oldalas  könyvet,  amelyből  a  későbbi  szerzők  is  tudtak 

adatokat  meríteni.  Ugyancsak  nürnbergi  az  a  magyar–török  krónika,  amely  ebben  az 

időszakban került ki a sajtó alól, s ennek terjedelme is meghaladja a 700 oldalt.

Szepsi Csombor Márton és Frölich Dávid

Nagyon fontos útleírás adatott közre 1620-ban Kassán Szepsi Csombor Márton tollából, aki 

az  1610-es  évek  második  felében  tett  nyugat-európai  utazásáról  számolt  be.  Műve,  az 

„Europica  Varietas”  az  első  magyar  nyelvű  útleírásunk.  Szepsi  Csombor  a  kassai  iskolát 

igazgatta, kortársa, Frölich Dávid pedig a késmárki líceum rektora volt. „A gyakorlati földrajz 

lényege” – ez Frölich 1639-ben Bártfán megjelent latin nyelvű könyvének magyarra fordított 

címe, s e kötet az első rendszeres magyar földrajzkönyv. Kalendáriumokat is közreadott  – 

ezeknek nagy sikerük volt  –, s 1644-ben Ulmban jelent meg egy másik érdekes,  amolyan 

vegyes tárgyú kötete, amelynek címe magyar fordításban így hangzik: „Utazóknak könyvtára 

vagy vezérlő  csillaga,  azaz  útikönyv,  amely  minden  eddig  megjelentek  közül  abszolúte  a 

leghasznosabb és a legvidámabb”.

Hogy mi minden van ebben a könyvben? A szerző bemutat  száz és még tíz utazási 

problémát;  sokféle tanácsot ad az utazók számára; elmeséli,  hogyan kell az utazás során a 

dolgokat felfedezni; közli a vásárhelyeket és a pénznemeket; összeállít az utazóknak egy kis 

földrajzot,  történelmet,  egy  öröknaptárt  és  négyféle  jóslást:  meteorológiait,  fiziognómiait, 

kiromantiait  és  álomfejtést;  s  utazóknak  való  himnuszokat  és  könyörgéseket  ad  közre.  A 

„vándorok” nyilván nagyon örültek az arcból  történő jóslás alapelemeinek,  a tenyérjóslási 

fejezetnek, s hogy ha a nem túl jó rugózású szekér még azt is lehetővé tette, hogy útközben 



álmodjanak,  akkor  ébredés  után  azonnal  meg  is  fejthették  álmaikat.  Frölich  könyve  egy 

valóban  alapos  útikönyv  volt,  s  bár  mosolygunk  rajta,  de  a  napjainkban  megjelenő,  s 

többnyire a pályaudvarokon forgalmazott színes úti olvasmányok többsége hasonló felépítésű, 

bár a főszerkesztők újabban leszoktak a heti könyörgések közreadásáról.

Frölich kutatta a Magas-Tátra éghajlati viszonyait  is, s ennek mintegy folytatásaként 

ismerteti  a  Magas-Tátrát  id.  Buchholtz  György  (fiának  ásványtani  munkásságáról  is 

olvashatnak a kötetben), akinek a nevéhez fűződik a honi barlangkutatás kezdete, mivel hogy 

ő  írta  le  a  deményfalvi  barlangot.  1671-ben  jelent  meg  Kassán  Bársony  György 

„Magyarország tüköre” című munkája.

Hevenesi Gábor 1689-es atlaszának mutatója 2605 helynevet tartalmaz, ez az első nagy 

helységnévtárunk,  melyhez  egy  országleírás  is  csatoltatott.  Hosszú  ideig  az  e  témával 

foglalkozók  alapműve  volt  Hevenesi  kötete.  Lisznyai  Kovács  Pál  1692-ben  adta  közre 

Debrecenben  a  „Magyarok  Cronicaja”  című  300 oldalnál  is  vaskosabb  munkáját,  s  ez  is 

segített a későbbi földrajztudósoknak ugyanúgy, mint Pethő Gergelynek a Bécsben megjelent 

1702-es kötete, ennek ez volt a címe: „Az magyar krónikáknak veleje”. Csiba István egy nem 

túl jelentős kötetében tekintette át az ország természeti viszonyait, 1714-ben.

Földrajz és államismeret

Végül is a magyar földrajztudomány alapjait olyan szakemberek rakták le, mint a Dunáról 

készített  nagy földrajzi  munka  szerzője,  az  itáliai  származású  L.  Marsigli,  továbbá  az  az 

Athanasius  Kircher,  akinek  háromkötetes  kézikönyvét  1729-ben  a  nagyszombati  egyetem 

jelentette  meg,  valamint  az államismereti  iskola megalapítója,  Bél Mátyás.  Ő az ötkötetes 

Notitia című alapvető kézikönyv-sorozat kiadója, akit korai halála akadályozott meg abban, 

hogy ez az 1735 és 1742 között megjelenő sorozat akkor teljessé váljon. Munkatársa, Tomka-

Szászky János az ország történeti  földrajzának vázlattervét  is elkészítette.  E korszak híres 

térképésze, Mikoviny Sámuel is sokat tett az ország feltérképezése érdekében.

Nagyszombatban  1757-ben  jelent  meg  az  egyik  legkorábbi  magyar  nyelvű 

földrajzkönyvünk, Bertalanffi Pál jezsuita tanár munkája, ő később a komáromi gimnázium 

igazgatója lett. Könyvének ezt a címet adta: „Világnak két rendbéli rövid ismérete... (amely) 

az  emberektől  különb-különbféle  részekre,  országokra,  tartományokra  és  községekre 

osztatott”.  Ez  egy  művelődéstörténeti-nyelvészeti  munka,  amely  hazánkról  is  közöl  több, 

precíz  földrajzi  adatot.  A  nagyszombati  egyetem  professzora  volt  Horváth  János,  aki 



elsősorban  fizikát  tanított,  de  az  1767-ben  kiadott  könyvében  foglalkozott  a 

helységkeletkezés, a vulkanizmus és a földrengések okaival is, s összefoglalta a légkörről és a 

vízrajzról való alapvető tudnivalókat. Hasonló témákkal foglalkozott Born Ignác és Fichtel 

János is, akik az országleírásban elsősorban a bányászati,  geológiai,  ásványtani  emlékeket 

állították a középpontba.

A  Tudományegyetemen  1777-től  adta  elő  az  általános  természetrajzot  és  a  fizikai 

földrajzot  az  a  Mitterpacher  Lajos,  aki  az  ún.  rendszeres  földrajzot  tankönyvekben  is 

összefoglalta.

Baranyi  László még hallei  iskolaévei alatt  adta ki „A geographiai tudománynak első 

kezdete” című munkáját,  a nagykárolyi  nyomda vezetője, Szatmárnémeti  Pap István pedig 

1756-ban adta először közre a „Magyarország versekben való rövid leírása” című művét. A 

század  második  felében  Windisch  Károly,  az  ismert  szerkesztő  több  fontos  földrajzi 

kézikönyvet  is  kiadott  német  nyelven,  Korabinszky  János  Mátyás  pedig,  aki  a  BéI  által 

megindított pozsonyi iskola tagja volt, 1786-ban egy nagy geográfiai-történeti lexikont is meg 

tudott  jelentetni,  a  kiadás  anyagi  alapjait  Széchényi  Ferenc  gróf  vállalta  magára.  Ennek 

magyar  változatát  készítette  el  a Tudományegyetem tanára,  Vályi  András  a  század utolsó 

éveiben.

Ekkor  már  divatossá  váltak  a  helytörténeti  munkák is,  Adami  Pál  például  Trencsén 

megye  vízrajzát  foglalta  össze,  Papanek  György  Baranya  megye  földrajzát  tekintette  át 

kötetében,  s  egy  kuriózum  is  található  a  korai  munkák  között:  Kazinczy  Ferenc  még 

fiatalkorában, 1775-ben kis könyvet írt Magyarország földrajzáról.

Földrajz és statisztika

1789-ben Budán jelent meg Berzeviczy Gergely Magyarország-statisztikája német nyelven, s 

őt tartják az első gazdaságföldrajzi munka írójának is. Ezek a kötetek voltak a Schwartner 

Márton  által  kiadott  nagy  statisztikai  munka  előfutárai,  műve  első  kiadásban  1798-ban, 

másodszor pedig a következő század első évtizedének a végén jelent meg.

A magyar nyelvű földrajzi irodalom megteremtői sorában kell megemlékeznünk Katona 

Mihályról,  aki  1814-ben  írta  meg  magyar  nyelvű  művét  „A  föld  mathematikai  leírása” 

címmel, e kötete még Rév-Komáromban jelent meg, a másik fontos könyve pedig már Pesten 

„Közönséges  természeti  földleírás”  címmel.  E  kötete  néhány  megállapításával  a  nagy 

Humboldtot is megelőzte.



Akkor készült  Lipszky János hatalmas mappája is, amelynek névmutatója nélkül ma 

már aligha lehetne kutatni a századelő honi földrajzát. Természetesen e korszak kiemelkedő 

botanikusa,  Kitaibel  Pál  az  ország  földrajzi,  klimatikus  viszonyait  is  leírta  azokban  az 

útinaplóiban, amelyek fő célja a honi flóra feltárása volt.

Azután Nagy Lajos, majd Fényes Elek jelenteti meg sorra a nagy statisztikai-geográfiai 

köteteket,  s  1839-re  Erdély  hasonló  kézikönyve  is  elkészül.  Természetesen  sok  értékes 

gyűjtés,  összeírás  kéziratban  maradt.  Ilyen  volt  Magyarország  helységeinek  1773-as 

összeírása,  s ugyane szomorú sors jutott  Pesthy Frigyes  helységnévtárának is, amelyet  ő a 

XIX. század második felében állított össze, s amely kézirat 63 kötetet tesz ki.

Tudományos földrajz

1870-től a Tudományegyetemen a korábban a műszaki felsőoktatásban részt vevő Hunfalvy 

János lett a földrajz professzora, e szakma akadémikusa, aki mintegy félszáz szakkönyvvel 

írta be nevét e tudomány történetébe. 1884-es Egyetemes földrajza valóban korrekt s alapos 

kézikönyv  volt,  s  részben neki  köszönhető  a  Magyar  Földrajzi  Társaság 1872-ben történt 

megalapítása is. 18 esztendőn át vezette a tanszéket, utódává – a később nemzetközi hírnevet 

szerzett – Lóczy Lajost választották.

Lóczy Lajos elsősorban kínai expedíciójával vált elismertté, s emellett ő vezette azt a 

kutatócsoportot, amely a Balaton tudományos tanulmányozásának eredményeiről adott közre 

könyvsorozatot.  Lóczy  1902-től  a  Földrajzi  Intézetet  vezette.  Mellette  hamarosan 

Kövesligethy Radó is bekapcsolódott e tárgy oktatásába, majd a gazdaságföldrajzot Czirbusz 

Géza  adta  elő.  1920-ban  került  az  egyetemre  Cholnoky  Jenő,  aki  korábban  a  kolozsvári 

egyetem professzora volt, ő is részt vett Lóczy kutatásaiban, s éveken át a Magyar Turista 

Egyesület elnöke volt. Fontos tankönyve az 1923-ban megjelent Általános földrajza, s a hat 

évvel később kiadott Magyarország földrajza.

1921-ben  Kéz  Andor,  1929-ben  Bulla  Béla  lett  professzor,  majd  1940-ben  az 

Emberföldrajzi Tanszéket Mendöl Tibor létesítette. Az utóbbi két tudós közös munkájának 

eredménye „A „Kárpátmedence földrajza” című 1945-ben kiadott kötet, s Bulla készítette el 

később az új természeti földrajzi tankönyvet, míg Mendöl általános településföldrajzot írt. A 

szegedi egyetemhez kötődik Kogutowicz Károly munkássága, aki 1923-tól volt ott professzor, 

s az általános és összehasonlító földrajzot adta elő.



Teleki Pál gróf 1938-ban hozta létre a Magyar Táj- és Népkutató Intézetet, s ő már a 

korábbi évtizedekben is a földrajztudomány egyik kiemelkedő személyisége volt, a Földrajzi 

Intézet igazgatója, majd a Magyar Földrajzi Társaság igazgató főtitkára. Egyik alapműve az 

1917-ben megjelent „A földrajzi gondolat története”, s ugyanez mondható 1927-es általános 

gazdaságföldrajzáról  is.  E  szakma  másik  óriása  Prinz  Gyula  volt,  aki  a  pécsi 

tudományegyetem kiemelkedő személyisége, 1940 és 1944 között Kolozsvárott  professzor, 

majd a következő évben a szegedi Földrajzi Tanszék vezetését vette át. Nevéhez fűződik a 

Kárpát-medence  kialakulását  magyarázó  Tisia-elmélet.  Nagyon  érdekes  az  1955-ös 

városföldrajza, s természetesen kiváló tankönyvek is fűződnek a nevéhez. Számos expedíciót 

vezetett,  s  ezekről  önálló  köteteiben számol  be.  Prinz,  Lóczy Lajos egykori  tanítványa  és 

szellemi követője, valamint Teleki Pál gróf, államférfi valóban nemzetközi szintre emelték e 

tudományt, s annak periodikáit.

Magyar utazók, földrajzi felfedezők

A magyar  utazók által  készített  régi,  külhoni útleírások többsége a magyarok őseit  kutató 

vándoroktól  maradtak  fenn,  közöttük  is  nevezetes  Pál  barát  útja,  aki  a  kunok térítésében 

játszott szerepet a XIII. század 20-as éveiben, majd Ottó barát útja, aki a szavárd-magyarok 

Kura menti hazájába jutott el. Ottó halála után három évvel, 1235 tavaszán indult útnak az a 

négy  dominikánus,  akik  a  még  mindig  zárt  egységben  élő  magyarok  telepét  óhajtották 

megkeresni, ez volt az a híres felderítő út, amelyről Julianus tett jelentést feletteseinek, s ő 

maga 1238-ban ismét vállalkozott hasonló útra, amelynek következtében rábukkant a Volga 

mentén élő magyarok kései utódaira.

A XVI. századból már egy világjáróról, Budai Parmenius Istvánról kapunk hírt, aki 90 

évvel  Amerika  felfedezése  után  jár  az  Újvilágban,  Új-Fundland  földjén,  de  1583-ban, 

visszaútban  hajószerencsétlenség  áldozata  lett  e  költői  vénával  megáldott  magyar  utazó. 

Zalánkeményi  Kakas  István a XVII.  század első éveiben Perzsiában járt,  de 1603 nyarán 

súlyos fertőzést kapott, s néhány hónapra rá elhunyt. Jegyzetei fennmaradtak, azokat sajtó alá 

rendezték, s 1608-ban Lipcsében meg is jelentek. Zalánkeményi Moszkván át a Kaszpi-tenger 

déli partjáig jutott, s viszontagságos utazását örökítette meg e munkájában. A XVI. századból 

már nagyszámú, részben latinul írt verses útirajz maradt ránk, elsősorban európai utazásokról, 

de  közülük  is  kiemelkedik  Szenci  Molnár  Albert  feljegyzés-sorozata,  s  kortársa,  Szepsi 



Csombor Márton európai útikalauza, mely utóbbi immár magyar nyelven mutatta be a szerző 

által felkeresett lengyel, dán, holland, angol és más településeket.

Szenci  Molnárt  Kepler  is  barátjává  fogadta,  s  lakott  is  egy  rövidebb  ideig  a  nagy 

csillagász prágai házában. Forgách Mihály már afféle elméleti munkát adott közre „Beszéd az 

utazásról és annak dicséretéről” címmel. Könyve 1587-ben jelent meg Wittenbergben. A már 

említett  Frölich  Dávid világföldrajzában,  a  „Medulla  geographiae  practicae”  megnevezésű 

kötetében kapott helyet a vándorlás során elsősorban megszemlélendő dolgokról írt táblázata, 

s az jó néhány későbbi nemzetközi útikönyv alapja lett.

Dél-Amerikától a Szentföldig

Dél-Amerika  megismerésében  magyar  misszionáriusok  is  közreműködtek  a  XVII–XVIII. 

században,  s  számuk nem is  volt  kevés,  többségük jezsuita  hittérítő  volt.  Brentán  Károly 

1724-től élt Dél-Amerikában, Orosz László két évvel később érkezett Paraguayba, és 42 évig 

élt ott. Közöttük a leghíresebb a perui moxos-indiánokat a világgal megismertető Éder Xavér 

Ferenc, aki a XVIII. század közepén járta be a területet, s remek térképész is volt. Művét a 

neves természettudós,  Makó Pál adta  közre.  Szentmártonyi  Ignác az Amazonas  környékét 

térképezte fel, de a Dél-Amerikában járt magyaroktól még nagyszámú feljegyzés maradt fenn.

A  korai  szentföldi  magyar  utazók  egyike  Pécsváradi  Gábor  1514-ben  Palesztináról 

számolt be, de a Közel-Kelet akkori legérdekesebb útleírását Kiss István kecskeméti ferences 

szerzetes vetette papírra, akinek a művét az 1790-es években magyar nyelven is kiadták.

A  XVIII.  század  híres  vándora  volt  Benyovszky  Móric,  aki  négy  világrészt  is 

felkeresett, s akinek kalandos utazásairól nagyszámú romantikus történelmi regény is készült, 

elsősorban  azért,  mert  1776-ban  Madagaszkár  egyik  telepének  bennszülött  lakossága 

királyává is választotta. Benyovszky gróf maga írta emlékiratai  már egykoron is számosak 

kedvelt  olvasmánya  volt.  Kortársa,  egy,  a  grófságtól  igen  távol  álló,  szerény anyagiakkal 

rendelkező, bajai születésű fiú, Jelky András akaratlanul is több kalandos utazás részese lett, s 

e  rabságokkal  is  teletűzdelt  kalandsorozat  végén  az  egyik  holland  kormányzóság  titkos 

tanácsosa, majd a hollandok követe volt Japánban. 1778-tól Budán élt,  s itt vetette papírra 

élettörténetét.



Felfedezők és vándorok

Azok a bizonyos nagynevű magyar földrajzi felfedezők a XIX. században indultak, többnyire 

sok  nehézséggel  tűzdelt  feltáró  útjukra,  gondoljunk  csak  Kőrösi  Csoma  Sándorra,  az 

Amerikában is járt Xantus Jánosra, Jankó Jánosra, vagy arra a sarkkutató útra, amely az 1870-

es  évek  elején  szerveztetett,  s  ezen  az  osztrák–magyar  közös  expedíción  végül  is  csak 

egyetlen magyar vett részt, a hajóorvos Kepes Gyula, de az expedíció költségeinek jó részét 

Zichy Ödön gróf fedezte, akinek nevét az akkor felfedezett Ferenc József-föld egyik szigete 

őrizte meg.

A XIX. században újra divatossá vált  az  őshazakutatás,  s  e mozgalomban vett  részt 

Kőrösi Csoma Sándor, Besse János, Reguly Antal, Vámbéry Ármin és mások. Az amerikai 

kontinens utazói, feltárói között említjük Xantus mellett Bölöni Farkas Sándor és Haraszthy 

Ágoston  nevét.  Belső-Ázsia  vándora  volt  Lóczy  Lajos,  akiről  hegységet  is  elneveztek,  a 

Kaukázust Déchy Mór igyekezett  megismerni,  s több expedíciót is vezetett  Ázsiába Zichy 

Jenő,  míg  Kelet-Afrikát  Teleki  Sámuel  expedíciói  tárták  fel  (Teleki-völgy  és  -vulkán 

megnevezés is olvasható Kenya térképén), ugyanúgy, mint Magyar László kutatásai Nyugat-

Afrikát. A nagyvilág magyar vándorainak száma tehát igencsak tetemes, gondoljunk csak az 

utódok közül a XX. században Ázsiát kutató Stein Aurélre, vagy a közép-ázsiai expedícióiról 

híres Almásy Györgyre (nevét a Líbiai sivatag is őrzi a térképeken), s Új-Guinea búvárlójára, 

Bíró  Lajosra,  valamint  a  Kelet  egyik  legismertebb  legújabbkori  vándorára,  Germanus 

Gyulára.

Természetesen egyetemeink professzorai is kivették részüket e kutatásokból. A Tiensan 

egyik hegycsúcsát ma Cholnoky-csúcsnak hívják, nevét Cholnoky Jenőről kapta, de kivette e 

kutatásból részét Prinz Gyula és mások is. Az alpinizmus úttörője volt Zsigmondy Emil. Neve 

ma számos Alpok-térképen megtalálható.

A Kelet vándorai

Kőrösi Csoma Sándor 1819 őszén indult útnak, hogy megtalálja az ázsiai magyarok utódait, 

de a maga elé tűzött  célt  kénytelen volt megváltoztatni.  Viszontagságos útja, valamint W. 

Moorcroft  angol  kormánymegbízottal  történt  szerencsés  találkozása  nyomán, 

lámakolostorokban töltött évei során, 1823 és 1830 között a tibeti nyelvészet alapjait rakta le, 

s készítette  el  az első tibeti-angol szótárt,  s kutatta  fel  az északi buddhista irodalmat.  Két 



alapműve:  nyelvtana  és  szótára  1834-ben  Kalkuttában  jelent  meg.  Már  1830-ban  tagjává 

választotta  a  Royal  Asiatic  Society,  s  három  évre  rá  az  1831-ben  megalakult  magyar 

Akadémia is. Szakfolyóiratokban is nagyszámú cikke jelent meg, s egyedülálló munkásságát 

nagyszámú  nyelvész  és  tibetológus  igyekszik  teljességében  feltárni,  immár  másfél  száz 

esztendeje.

Ógyalláról jutott  el Párizsba Besse János, és került ott barátságba Batsányi  Jánossal, 

majd  1829-től  nem  kisebb  szakemberrel,  mint  Alexander  von  Humboldttal  utazta  be  a 

Kaukázust  és  Kelet-Indiát.  Úti  beszámolója  egy  hazai  folyóiratban  jelent  meg,  s  könyv 

formájában franciául is, de az már Párizsban, 1838-ban.

Reguly  Antal  Zirc  szülötte,  és  elsősorban  a  magyar  és  finn  nyelv  rokonságával 

foglalkozott.  1843-ban nagy keleti  expedícióra indult  az Uralhoz,  majd az északi vogulok 

földjére ért, azután a csuvasokhoz látogatott el, s 1846-ban tért vissza Szentpétervárra. 1848-

tól  idehaza  élt,  s  az  Egyetemi  Könyvtárt  vezette.  A  még  életében  kiadott  legfontosabb 

munkája „A dzsungár nép és annak a magyarral állított fajrokonsága” címmel jelent meg a 

tiszteletére  összeállított  Reguly-albumban.  Hagyatékából  adták  közre  vogul  és  osztják 

népköltési gyűjteményét  és az osztják hősénekeket,  de később a csuvas, cseremisz és más 

gyűjtései is megjelentek.

Dunaszerdahely szülötte Vámbéry Ármin, aki 1861-től kutatta az őshazát, s a biztonság 

kedvéért mohamedán dervisnek adva ki magát jutott el nagy nehezen Bokharába, majd később 

Teheránba.  1864  tavaszán  érkezett  vissza  Pestre,  s  számos  könyvben  foglalta  össze 

tapasztalatait, s lett idehaza a török filológia elismert kutatója, egyetemi professzora. Neki is 

fontos szerepe volt a Magyar Földrajzi Társaság megalapításában. A magyarok eredetéről és 

nyelvünk múltjáról vallott nézeteit később több ponton is módosították. Vámbéry azt vallotta, 

hogy  a  magyar  nyelv  közelebb  áll  a  török  nyelvcsaládhoz,  mint  a  finnugorhoz.  Úti 

beszámolója alapvető földrajzi és néprajzi megállapításokat is tartalmaz.

Tanítványa,  Goldziher  Ignác  Szíriát,  Palesztinát  és  Egyiptomot  tanulmányozva  lett 

korának legelismertebb orientalistájává és sémi filológusává, akit tagjává választott a berlini, 

szentpétervári,  göttingai, amszterdami és koppenhágai tudományos akadémia is, s akinek a 

hazánkban megjelent könyvei között kiemelkedő jelentőségűek az iszlámról írott művei.



Afrika és Ázsia ismeretlen vidékein

Magyar László volt az Afrika-kutatás úttörője, aki 1849-ben jutott el Dél-Afrikába, ott le is 

telepedett,  s feleségül vette a bihéi néger fejedelem leányát.  Néprajzi-földrajzi kutatásairól 

már 1853-ban ezt írta egyik levelében: „azt hiszem, hogy még eddig semmi európai utazó 

Afrikában nagyobb térséget  nálamnál  be nem utazott”.  A portugál  hatóságok segítségével 

jutott el első tudományos összefoglalója a magyar fővárosba, s azt Hunfalvy János 1857-ben 

meg is jelentette, a következő évben tagjává választotta őt a Magyar Tudományos Akadémia, 

majd egy évre rá folytatódott  feljegyzéseinek sajtó alá rendezése és kiadása. Ezt követően 

1862-ben Budapesten, a következő évben pedig Lipcsében adtak ki tőle feljegyzéssorozatot, 

de 1864 novemberében elhunyt, s kutatásainak további részletei már soha nem jutottak el a 

tudományos világhoz.

Teleki  Sámuel  akadémikus  1887  tavaszán  jutott  fel  a  Kilimandzsáróra,  s  az  év 

októberében  a  földrajz  kutatói  közül  elsőként  mászta  meg  a  Kenya-hegységet.  Társaival 

együtt a következő év tavaszán fedezte fel a később általuk elnevezett Rudolf- és Stefánia-

tavat, továbbá a Höhnel-vulkánt. 3000 kilométeres útjuk során Afrikának egy addig fel nem 

térképezett részét írták le egészen pontosan.

A Kaukázus feltárója volt  Déchy Mór, aki Észak-Afrika hegységeit  is bejárta,  de fő 

érdeme,  hogy  neves  kutatók  társaságában  a  Kaukázus  gleccservilágát,  vízrajzát, 

hegységrendszerét tárta fel, s az 1884 és 1902 között megszervezett hét utazásuk tapasztalatai 

nyomán el tudták készíteni a Kaukázus első, tájékoztató jellegű földtani térképét. Ő volt a 

Magyarországi Kárpát Egyesület egyik megalapítója is.

Jeles Ázsia-kutató volt Zichy Jenő gróf is, aki elsősorban a magyarság eredetét próbálta 

feltárni, s ezért három nagyobb ázsiai expedíciót szervezett – a harmadikon több más mellett 

Jankó János, a neves néprajztudós is részt vett –, s ezeknek az expedícióknak az eredményeit 

Zichy  megjelentette  a  századfordulón.  Jankó,  aki  a  néprajz  mellett  az  antropológia  jeles 

kutatója is  volt,  Zichy 1900-as könyve részeként  írta  meg tanulmányát  a magyar  halászat 

eredetéről.

A XX. század egyik legelismertebb Ázsia-kutatója Stein Aurél volt, végzettségére nézve 

régész és nyelvész, az ind történelem, valamint az indo-iráni régi földrajz kutatója, aki eme 

előtanulmányai után 1900-ban indult első nagy, kilenc éven át tartó belső-ázsiai expedíciójára. 

Két  évvel  később  India  északi  részein  végzett  régészeti  feltárásokat,  s  harmadik  nagy 

expedícióját 1913-tól vezette, amikor is mintegy 18 ezer kilométert járt be. Több romvárost és 

ősi romhelyet fedezett fel, s eredményeit nagyszámú szakkönyvben tette közzé, amelyek egy 



része magyar  nyelven is  megjelent.  Ezek között  is  kiemelkedő jelentőségű a „Legbelsőbb 

Ázsia földrajzának hatása a történetben” című, 1925-ben megjelent könyve. 1941-ig még több 

kisebb  kutatóutat  vezetett.  Kabulban  hunyt  el  1943-ban,  s  Lóczy  Lajos  balatonarácsi 

síremlékét azokkal a havasi gyopárokkal ültették körül, amelyeket egykoron Stein küldött. 

Hagyatéka a Magyar Tudományos Akadémiához került, s az a hatalmas Keleti Gyűjtemény 

értékes egysége lett. Sírfelirata így szól: „Stein Aurél Márk az indiai régészeti kutatások tudós 

felfedező szakírója, Indiában és Kelet-Turkesztánban, Perzsiában és Irakban tett fáradságos 

utazásaival  szélesítette  a  tudományos  ismereteket.  1862.  november  26-án  született 

Budapesten,  1904-ben  angol  állampolgár  lett,  1943.  október  26-án  Kabulban  hunyt  el. 

Mindenki szerette.” Sir Marc Aurel Steint az angol uralkodó egykoron az Indiai Birodalmi 

Lovagrend parancsnoki keresztjével tüntette ki.
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