
KertésZ ádáM 1948. augusztus 28-án szü-
letett Budapesten. Az Eötvös Lóránd Tudomány-
egyetemen 1972-ben végezte el a földrajz-mate-
matika szakot és három évvel később ugyancsak  
itt szerzett egyetemi doktori címet. Az 1980-as  
években Gödöllőn az Agrártudományi Egye-
temen talajmérnöki szakon gyarapította ismere-
teit, majd 1986-ban kandidátusi fokozatot (CSc), 
1993-ban DSc fokozatot szerzett, 1996-ban pedig 
habilitált.

Tudományos életpályája szorosan kapcsoló-
dik a Magyar Tudományos Akadémia Csillagá-

szati és Földtudományi Kutatóközpont Föld rajz-
tudományi Intézetéhez, ahol 1972-ben kezdett 
tudományos segédmunkatársként dolgozni, ké- 
sőbb tudományos munkatárs volt, majd csoport- 
és osztályvezetővé lépett elő, napjainkban pedig 
kutatóprofesszor emeritus. Kutatói munkássá-
ga mellett a felsőoktatásban is jelentős szere-
pet játszik, hiszen 1991-től ELTE Alkalmazott 
Földrajzi Tanszékcsoport tanszékvezetői posztját 
töltötte be, 2010-től pedig az Eszterházy Károly 
Főiskolán (ma Eszterházy Károly Egyetem) a geo- 
gráfus mesterképzés egyik oszlopos tagja. Több 
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1996-ban Humboldt-ösztöndíjasként a lipcsei 
Institut für Länderkunde vendégkutatója volt. 
2003-ban akadémiai doktori fokozatot szerzett 
a munkanélküliség és foglalkoztatottság német 
–magyar területi dimenzióit taglaló disszertá-
ciójával. 1997-től 2012-ig a Földrajztudományi 
Kutatóintézet tudományos igazgató-helyette-
seként dolgozott. Oktatási tevékenysége, bár 
több hazai felsőoktatási intézményt is érin-
tett, ugyanakkor leginkább Pécshez kötődik. 
1991-től a Janus Pannonius Tudományegyetem  
címzetes egyetemi docense, ahol 1995-ben ha- 
bilitált. 1999-től a JPTE, 2000-től a PTE Föld-
rajzi Intézet egyetemi tanára, 2004-ben az intézet 
tudományos igazgatóhelyettese, 2005 és 2010  
között igazgatója volt. 2010-et követően a Pécsi 
Tudományegyetem Földtudományok Doktor-
iskolájának vezetője, ahol működése elmúlt 
másfél évtizedében majd hetvenen védték meg 
sikerrel tudományos értekezésüket, míg ő köz-
vetlenül hét doktorandusz munkáját segítette  
a fokozatszerzésig.

Kevés geográfusnak adatik meg, hogy egy 
ilyen nagyívű tudományos pályát fusson be. Az 
MTA köztestületi adattárában a jelen kötet szer-
kesztésének időszakában a Társadalomföldrajzi 
Tudományos Bizottságban 175 név szerepel, akik 
közül 13-an az MTA doktorai, hárman az MTA 
rendes tagjai, egy fő pedig levelező tag. Az elő-
remenetelt a tudományos eredmények, a publiká-
ciók száma és minősége, valamint az összegyűj-
tött citációk száma és a tudományos közéleti 
elismerés határozza meg. Áttekintve a nyilvá-
nos tudományos adatbázisokat és az professzor 
úr szakmai életrajzát egyikből sincsen hiány. 
dÖvényI Zoltán az eddigi pályafutása során 
majdnem háromszáz tanulmányt közölt, ebből 
egy monográfia volt, 14 könyvet szerkesztett, 

67 folyóiratcikket írt, amelyekre 1300-at meg-
haladó számú hivatkozást dokumentál a Magyar 
Tudományos Művek Tára. Számos tudományos 
jellegű választott tisztséget töltött, illetve tölt 
be. 2005-től 2011-ig az MTA Földtudományok 
Osztálya Komplex Tudományos Bizottságának,  
jelenleg a Társadalomföldrajzi Tudományos bi- 
zottságának elnöke, az MTA Doktori Tanácsának 
a tagja. Kitüntetései közül ki kell emelnünk 
azt, hogy a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi 
Intézetének senior Prinz-díjasa, valamint a Ma- 
gyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozatá-
nak kitüntetését is elnyerte.

Az intézményi hagyomány nem csupán a 
számszerű eredményeket tartja számon, hanem  
a személyiség lenyomatait is, a szokásokat és  
a jellemző tárgyakat egyaránt. A pécsi profesz-
szorok közül Prinz-zel összekapcsolódott fotelje 
és pipája, Tóth Józsefnek legendássá vált a bőr-
mellénye, amit kacagánynak hívott. dÖvényI 
Zoltán professzort arról lehet már messziről fel-
ismerni a pécsi vasúti pályaudvaron, hogy forró 
napokon, amikor a tömeg leszáll az Intercity-ről, 
ő az egyetlen, akin rajta van a sötét öltönyzakó 
és az egyetemi címeres nyakkendő, valamint  
a bebújós fekete cipő. Egy másik vele összenőtt 
tárgy a homokóra, amellyel a vizsgán teszi a hall- 
gatók számára beláthatóvá a vizsgáztatás idő-
tartamát. Sötét öltönyös, fehér szakállas alakja 
a kiszámíthatóságot és megbízhatóságot szim-
bolizálja az egyetemen. Emeritus professzorként 
még évekig velünk dolgozik tovább.

A kerek évforduló alkalmából boldog szüle-
tésnapot és további, nyugalomban végzett tudo-
mányos munkát, valamint újabb szerzői örömö-
ket kívánunk!

PAP norbert

KertésZ ádám 70 éves



2017. március 29-én, életének 91. évében 
elhunyt KArl ruPPert, a német társadalom-
földrajz hazánkban is jól ismert kiemelkedő 
képviselője, a szociálgeográfia müncheni isko-
lájának emblematikus alakja. Halálával a német 
nyelvterület társadalomföldrajza II. világhábo-
rú után indult nagy generációjának utolsó tagja 
szállt a sírba.

KArl ruPPert 1926-ban született a hesseni 
Offenbachban, s kortársaival együtt még éppen 
bekapcsolódhatott a II. világháború végjátéká-
ba: 1944-ben, 18 évesen behívták a Wehrmacht 
kötelékébe. A háború végén Olaszországban 
esett amerikai fogságba, ahonnan viszonylag 
hamar, 1945 őszén szabadult, és 1946-ban már 
meg is kezdte tanulmányait a szülővárosa szom-
szédságában fekvő Frankfurt am Main patinás 

egyetemén. Kezdetben még inkább a természet-
tudományok érdekelték, mivel a földrajz mellett 
matematikát és fizikát tanult. Egy találkozás 
azonban hamar a földrajz felé fordította a figyel-
mét: oktatói között ugyanis ott volt WolFgAng 
HArtKe, aki egész további pályafutását igen 
jelentős mértékben befolyásolta. Az egyetemen 
demonstrátor lett mellette, s természetesen nála 
írta Az emberi tevékenység szerepe a kultúrterü-
letek fenntartásában Hessen Rajna menti részén 
című diplomamunkáját, ami már egyértelműen 
társadalomföldrajzi témájú. Amikor WolFgAng 
HArtKe 1952-ben átment a Müncheni Műszaki 
Egyetemre, vele ment KArl ruPPert is, és ott 
kezdődött tudományos pályafutásának gyors 
felívelése. 1959-ben, 33 évesen habilitált A szőlő 
és követő kultúráinak jelentősége az agrártér-

doktori iskola aktív és sikeres szereplője, amelyet 
öt, eddig már abszolutóriumot szerzett hallgató-
ja is bizonyít.

Több külföldi intézményben dolgozott ven-
dégkutatóként, illetve vendégprofesszorként, így 
1979-1980 és 1986-1987 között az Universität 
Trier Humboldt-ösztöndíjasa és kutatója, 1991-
ben pedig az Université Paris oktatója volt.

Kutatásai a természetföldrajz igen széles 
spektrumát lefedik, hiszen már az 1970-es évek-
től foglalkozik a talajerózióval és talajvédelem-
mel, a mezőgazdasági eredetű környezetszeny-
nyezéssel, illetve a tájdegradációval. Hazánkban 
úttörőként alkalmazott távérzékelési módszere-
ket, illetve földrajzi információs rendszereket  
a tájértékelésben. Fontos kutatási területe a me- 
zőgazdasági potenciál elemzés, illetve a klíma-
változás hatásainak vizsgálata. Jelenleg is recens 
természetföldrajzi folyamatokkal és tájkutatás-
sal foglalkozik.

Számos hazai és nemzetközi projekt me-
nedzsere és résztvevője volt (pl. EU 4. és 6. 
keretprogramjába tartozó kutatási-fejlesztési 
projektek). Olyan jelentős, nemzetközi együtt-
működéssel végrehajtott kutatási projektek részt- 
vevője, mint a MEDALUS II és III. (Medi-
terranean Desertification and Land Use Project), 
a SOWAP (Soil and Surface Water Protection 
Using Conservation Tillage in Nortern and 
Central Europe). A BORASSUS és a MARGINS 
programokban alkalmazott mezőgazdasági kuta-
tásokban vett részt.

Számtalan hazai és nemzetközi kongresszus 
és konferencia résztvevője, valamint szerve-

zője. Tudományszervezési tevékenysége párját 
ritkító, az elmúlt 30 évben hosszabb időszakon 
át töltötte be az International Geography Union 
Magyar Nemzeti Bizottság titkári és elnöki 
pozícióját. Hosszú évek óta alelnöke, illetve 
tagja az European Society for Soil Conservation 
Végrehajtó Bizottságának.

Publikációs tevékenysége rendkívül sokszínű, 
a számtalan folyóiratcikk, könyvfejezet és kon-
ferencia kiadvány több mint fele idegen nyelven 
jelent meg. Munkáinak idézettsége és kumulált 
impakt faktora kiemelkedően magas.

Munkásságát számos alkalommal elismerték, 
így 1998 -2001 között Széchenyi Professzori 
Ösztöndíjban részesült, 2004-ben birtokosa lett 
a „The award of the ’Gerold Richter Prize’”-
nak (European Society for Soil Conservation), 
míg 2011-ben megkapta a Magyar Köztársasági 
Érdemrend (polgári tagozat) lovagkeresztjét.

Ezúton köszönjük KertésZ ádáM sok évtize-
des úttörő munkáját, amellyel nagyban hozzájá-
rult a hazai földrajz megújításához. Szeretnénk 
még nagyon sokáig támaszkodni arra a tudásra 
és tapasztalatokra, amely oktatói és kutatói mun-
káját áthatja. Szeretnénk továbbra is meghallgat-
ni és követni tanácsait és javaslatait, amelyekre 
ma talán nagyobb szükségünk van, mint bármi-
kor korábban! Mindeközben pedig szeretnénk 
élvezni utánozhatatlan stílusodat és humorodat! 
Az Eszterházy Károly Egyetem Földrajz- és 
Környezettudományi Intézetének munkatársai, 
valamint az egész geográfus társadalom nevében 
boldog születésnapot kívánunk!

PAtKós csAbA

Karl ruppert (1926–2017)




