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A huszonegyedik század egységesülõ világának kultúra-értelmezésében elõtérbe
kerül a nemzeti önazonosság – a nemzet önmagáról alkotott képének, identitásának
– módosult, másokhoz képest történõ újraírásának kérdése. A kiszélesedõ Európai
Unió korában újból idõszerûvé válik a kultúrák és mûvelõdéselméletek mibenlétének
újraértelmezése, amelyre az érdeklõdés középpontjába kerülõ mûvelõdéstudomány
(cultural studies) spektrumán belül kerül sor.

A Pro Pannonia Kiadói Alapítvány gondozásában megjelent kötet szerzõi a
magyar kultúra és mûvelõdés földrajzi meghatározottságának befolyásoló tényezõ-
it veszik szemügyre kutatásaik során. A szerzõpáros 1994-ben hasonló címmel elõ-
adássorozatot indított az akkori Janus Pannonius Tudományegyetemen, amely stú-
dium eredetileg a társadalomföldrajz tárgykörének bõvítését volt hivatott szolgálni.
Az új tantárgy ugyanakkor nyitás volt a bölcsészettudományok, azon belül pedig
fõként a hungarológusképzés felé, és a magyarság kulturális földrajzát jelölte meg
mûvelõdéstudományi témaként. Az elõadások anyaga 1997-ben könyv formában is
megjelent, amelynek folytatása a 2002-es második kötet.

A tankönyvként megjelent mû nemcsak a felsõoktatási intézmények geográfu-
saihoz és hungarológusaihoz kíván szólni, hanem mindenkihez, aki „többet szeret-
ne tudni a magyarság kulturális ismérveirõl”. Az összegyûjtött tényeket a kulturá-
lis földrajzként megnevezett tudományterület szervezi összefüggésrendszerré,
amelyben jelentést kapnak az ország kulturális térképét meghatározó népességföld-
rajzi viszonyok, a migráció, az urbanizáció, a kulturális infrastruktúra, az iskolázott-
ság, a nyelvismeret és az analfabétizmus foka, a foglalkoztatottság és a tudományos
élet, valamint a határon túl élõ magyarság területi-kulturális jellemzõi és a magyarság
globális világban kivívott eredményei.

A kötet a társadalomföldrajz alapjaira épülõ, az elmúlt tizenöt évben gyors fej-
lõdésnek indult kulturális földrajz (cultural geography) területén belül igyekszik
feltárni azokat a tényeket, amelyek meghatározzák a magyarság mint kultúra és a
földrajzi, természeti környezet kölcsönhatásrendszerét. A tudományág köztes pozí-
ciójából és nyitott, kevéssé körülhatárolt jellegébõl adódóan a tanulmányozható
adatok skálája rendkívül széles (nyelv, beszéd, életvitel, viselkedés, öltözködés, ét-
kezés, ideológia, vallás, politika, szokások, etnikumok, technológia, iskolázottság
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stb.). A szerzõpáros a földrajzi térben megvalósuló strukturáltság mentén tanulmá-
nyozza a magyarság mint képzelt közösség kultúrájának elemeit más kultúrákra tör-
ténõ kitekintés kíséretében, azaz a települések társadalmi, gazdasági, infrastruktu-
rális és természeti szféráját egyesítõ tetraéder modell alapján vizsgálja a földrajzi
tér elemeinek kulturális hatásait.

A mûfaji jellegzetességeknek köszönhetõen a tankönyv világos, jól áttekinthetõ
rendszerbe foglalja az összegyûjtött ismereteket, amelyeket négy nagy szerkezeti
egység mutat be a geográfus tényfeltáró, rendszerezõ módszerével. Az anyag meg-
felelõ strukturáltsága ellenére sajnálatos módon a tartalomjegyzék nem követi a
könyv belsõ tagolását, és ez jócskán megnehezíti a kötetben való eligazodást. (A
helyenkénti üres oldalak a szövegben a tördelés hiányosságait jelzik.)

A bevezetõ elsõ egység elméleti kérdésekkel foglalkozik, amelynek során a de-
finiálás kényszere több helyütt rávilágít a diszciplínában alkalmazott terminológia
nehezen megfogható jellegére. Az idetartozó fejezetek megkísérlik meghatározni a
földrajztudomány tárgyát, szemléletét, a fizikai és a társadalmi-gazdasági tér kapcso-
latát, valamint a történeti (idõbeni) és a földrajzi (térbeni) szemlélet mibenlétét. A kötet
a tudomány belsõ tagolódása alapján tárgyalja a kulturális földrajz fogalmát, rendszer-
tani helyét, vizsgálati spektrumát és azokat az alapfogalmakat, amelyekkel a tudomány-
terület operál (pl. kultúra, tudás, tér, kultúrrégió, kultúraterjedés, kulturális integráció).
A természettudomány és a bölcsészettudomány határmezsgyéjén mozgó mûvelõdés-
tudomány, illetve kulturális földrajz terminológiája és fogalomkölcsönzése azonban
nem eléggé árnyalt, így a kultúra definíciója „egy életmód egésze”, a tudásé „képes-
ség, ismeret” lesz, a magyarság, nép, nemzet, etnikum, diaszpóra stb. fogalmak ér-
telmezésére pedig nem kerül sor.

A második szerkezeti egység azokat az elsõdleges tényezõket mutatja be, ame-
lyek általában meghatározzák az ország kulturális térképét. Terítékre kerül Magyar-
ország demográfiai és etnikai képének, vallási (felekezeti) összetételének, valamint az
oktatás intézményrendszerének alakulása az elmúlt két és fél évszázad során, megis-
merjük az országgal kapcsolatos nemzetközi és belföldi mozgásfolyamatokat (mig-
ráció, mobilitás), továbbá képet kapunk az országot jellemzõ urbanizációs folyama-
tokról és a kulturális infrastruktúrát alkotó alap-, közép- és felsõfokú oktatásról,
könyvkiadásról, könyvtárakról, sajtótermékekrõl, a mozi-, színházi és múzeumi há-
lózatról, valamint a televíziós csatornákról. A fent említett adatok alakulástörténetéhez
a történelmi események felvázolása biztosítja a hátteret, a statisztikák és táblázatok
magyarázata, értékelése ezen folyamatok tükrében valósul meg.

A harmadik egység olyan – az ország földrajzi terében változatos képet muta-
tó – kulturális jellemzõkkel foglalkozik, mint pl. az analfabetizmus, az iskolázott-
ság, a társadalom foglalkoztatási és jövedelmi viszonyai, a településállomány gaz-
dasági jellemzõi, a népesség nemzetiségi nyelv- és tanult idegennyelv-ismerete,
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valamint a tudományos élet sajátosságai. Ezen ismérvek tárgyalása a következõ
gondolatmenetet követi: az érintett fogalom definiálása, a meghatározó tényezõk
felsorolása, az idõ- és térbeli megoszlás felvázolása, a tájegységekre lebontott érté-
kelés és a kapcsolódó elõrejelzések. A logikusan felépített gondolatmenet és az áb-
rákkal, térképekkel való szemléltetés könnyen átláthatóvá teszi a terjedelmes adat-
halmazt, amely érdekes és jól hasznosítható ismereteket nyújt. E részen belül
ugyanakkor aránytalanul nagy terjedelmet kap A magyar geográfus szakma terüle-
ti-kulturális ismérvei címû fejezet (míg a többi átlagosan 4–8 oldalt tesz ki, addig
ez utóbbi terjedelme 18 oldal), és ezt semmi sem indokolja, ha figyelembe vesszük
a könyv általános célkitûzéseit.

A negyedik nagy egység a Magyarország területén kívül élõ magyar népcso-
portok kulturális jellemzõit taglalja. A környezõ országok magyar kisebbségeinek
bemutatását a magyar emigráció indítékait, történeti és területi alakulását elemzõ rész
követi, végül a magyarság jelentõs kulturális eredményeit szemlélteti. A kötet tá-
mogatja azt a nézetet, hogy a más országokban élõ magyar kisebbségek és diasz-
pórák a magyarországiakkal egy etnikumot alkotnak, és szerves részét képezik a
magyar kulturális örökségnek, ugyanakkor elismeri, hogy kulturális sajátosságaik
sokban eltérnek az anyaország területén élõkétõl. Ennek okát egyrészt az eltérõ jogi
rendelkezésekben keresi, másrészt az asszimilációnak és a megosztottságnak tulaj-
donítja. A kötet „hízelgõ igazságként” fogadja el, hogy a magyar kultúrkör szürke-
állomány-nagyhatalom, amelynek magyarázatát a genetikai és kulturális kevertség
és sokszínûség elõnyeiben, valamint a hazai képzés struktúrájában látja. A szelle-
mi tõke kapacitásának igazolásaként neves utazókat, felfedezõket, tudósokat, mû-
vészeket és sportolókat sorol fel, ugyanakkor megemlíti, hogy továbbra is fennáll
az a tendencia, hogy a kiemelkedõ teljesítményt nyújtó magyarok elsõsorban kül-
földön érvényesülnek.

A kötet átfogó jellegénél fogva, bõséges adatgyûjtésének köszönhetõen hiány-
pótló egyetemi tankönyv a hungarológusok számára, noha a kulturális földrajz tár-
gyát erõsen alárendeli a természettudomány, ezen belül a geográfia tényfeltáró meg-
közelítési módjának.
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