
Balázs Dénes 

 
 (Debrecen, 1924. szeptember 17. – Budapest, 1994. október 19.) 

Balázs Dénes szobra az érdi Magyar Földrajzi Múzeum parkjában 

Balázs Dénes – magyar karsztkutató földrajztudós, világutazó, számos földrajzi 

ismeretterjesztő mű szerzője, az érdi Magyar Földrajzi Múzeum alapítója. 

A budapesti Tudományegyetemen földrajztanári diplomát, majd természettudományi doktori 

címet szerzett. Aggteleken 1954-ben munkatársaival feltárta az Égerszög község határában 

nyíló Szabadság-barlangot, amely akkor hazánk harmadik leghosszabb barlangjának 

bizonyult.  

1959-ben Kína barlangjait tanulmányozta, s többet elsőként térképezett fel. Bekapcsolódott 

a karsztok lepusztulási folyamatának vizsgálatába, és különböző éghajlatú területeken végzett 

helyszíni tanulmányaival, méréseivel hozzájárult a kérdés tisztázásához. Adatokat gyűjtött a 

karsztok földrajzi elterjedéséről és fajtáiról egy majdani karsztleltárhoz. E célból harminc év 

alatt tizennégy expedíciót szervezett. Mintegy százharminc országban járt, csaknem 

egymillió kilométert utazott.  

A karsztokon kívül tanulmányozta a vulkanikus képződményeket, a Föld sivatagjait és 

őserdei vidékeit. Huszonhét könyve látott napvilágot; nagyobbrészt útleírások. Több művét 

idegen nyelvre is lefordították. Kiemelkedő alkotásai: Galápagos (1973), Pápua Új-Guinea 

(1976), Ausztrália, Óceánia, Antarktisz (1978), A sivatagok világa (1982), Amazónia (1987), 

Az őserdők világa (1990) és A Húsvét-sziget fogságában (1993). Ő szerkesztette a Magyar 

utazók lexikonát (1993).  

Halála után, 1995-ben adták ki Életem – utazásaim című memoárkötetét, műveinek 

bibliográfiájával. Több évi előkészítő munka után 1983-ban Érden megalapította a Magyar 

Földrajzi Múzeumot, elkészítette az első állandó kiállítást. Elindítója és szerkesztője volt 

1961-től a Karszt és Barlang, valamint 1985-től a Földrajzi Múzeumi Tanulmányok című 

szaklapoknak. A Magyar Földrajzi Társaság és a Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat 

társelnökévé választotta, s több kitüntető éremmel ismerte el munkásságát. Érden hunyt el 

1994. október 19-én. 
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Benyovszky Móric 

 
(Verbó, 1741 – Madagaszkár, 1786. május 23.) 

 híres utazó, kalandor, emlékiratíró. 

Benyovszky Móric (teljes nevén Benyovszky Móric Ágost gróf Az egyik leghíresebb magyar 

utazó katonának tanult, de 1758-ban otthagyta a császári hadsereget, és Litvániában telepedett 

le. 

Részese volt az 1767. évi lengyel nemesi felkelésnek, – közben személyes okokból az Ólublói 

vár kapitánya 1768-ban fogságban tartotta várban – orosz fogságba került és 1770-ben 

Kamcsatkába száműzték.  

A következő évben megszökött és hajón eljutott a dél-kínai Makaóba.  

További sorsa nagyrészt Madagaszkár szigetéhez kötődik, ahol francia megbízásból 1774-

ben megalapította a Louisbourg nevű települést, más szóval gyarmatosította az addig 

független szigetet. A bennszülöttek 1776-ban királyukká választották, de egy francia 

gyarmati kormányzó intrikája miatt lemondott tisztségéről.  

Kereskedelmi terveinek támogatóit előbb Magyarországon, majd Ausztriában hiába kereste, 

így amerikai kereskedők szolgálatába állt Amerikában és így tért vissza Madagaszkárra. 

Ellensége, Isle de France kormányzója megtámadta Benyovszkyt, aki a franciákkal vívott 

ütközetben életét vesztette. 

Kalandjait emlékirataiban örökítette meg; az eredeti francia nyelvű kézirat alapján könyv 

alakban Londonban adták ki, majd „Benyovszky Móric gróf életrajza, saját emlékiratai és 

útleírásai” címen Jókai Mór fordításában Budapesten is megjelent 1888-ban. 
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Cholnoky Jenő 

 
(Veszprém, 1870. július 23. – Budapest, 1950. július 5.) 

 
író, földrajztudós, tanár, az MTA tagja. 

Tanulmányai 

Cholnoky Viktor öccse és Cholnoky László bátyja. Középiskoláit Veszprémben és Pápán 

végezte. Érdeklődése már ebben a korban a földrajzra irányult, gimnazista korában írta első 

„földrajzkönyveit”. Apja azonban nem a Tudományegyetemre, hanem a Műegyetemre íratta 

be, mondván: a tanárok mind szegények. Egyetemi tanulmányait Budapesten végezte, előbb a 

Műegyetem vízépítési szakán, később filozófiai doktorátust szerzett.  

Élete 

A Műegyetem vízépítési tanszékén kapott tanársegédi állást Klimm Mihály professzor 

mellett. Közben megismerkedett Lóczy Lajossal, az akkor már világhírű földrajztudóssal és 

Ázsia-kutatóval, aki 1894-ben meghívta őt maga mellé asszisztensnek a Tudományegyetem 

földrajzi tanszékére.  

Lóczy Lajos ajánlására 1896-ban szerény ösztöndíjjal Kínába ment tanulmányútra. Mestere 

azzal a feladattal bízta meg, hogy tanulmányozza a Kína-alföld nagy folyóinak deltavidékét, 

derítse fel a Sárga-folyó és a Jangce mederváltozásainak okait, körülményeit. Utazása közel 

két évig tartott, ezalatt feldolgozta a deltavidékek hidrográfiáját, felfedezett egy nagy 

lávamezőt Mandzsúriában, és a néprajztudomány számára is értékes anyagot gyűjtött. 

Naplója 1235 rajzot tartalmaz, köztük sok vízépítmény és különféle mérnöki pontosságú 

ábrázolás.  

Kínából hazatérve adjunktussá léptették elő. A mérnöki diplomája mellé megszerezte 

második doktori oklevelét, és nem sokkal később a leíró földrajz magántanárává habilitálták.  

Feleségül vette Barrois Petronellát. Három gyermekük született: Béla, Tibor és Ilona. Bélából 

a botanika híres tudósa, Tiborból Kossuth-díjas műegyetemi tanár lett.  

1905-ben a kolozsvári Tudományegyetemre nyilvános rendes tanárnak nevezték ki, és 

megbízták a tanszék vezetésével. 15 évet töltött Kolozsváron, magas színvonalra emelte az 

egyetemi oktatást, közben részletesen tanulmányozta és leírta Erdély természeti viszonyait.  
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1919-ben a románok bevonulása után menekülnie kellett Kolozsvárról. Budapesten földrajzi 

szakértőként beosztották a béketárgyalásokat előkészítő bizottságba.  

1920-ban az MTA levelező tagjává választotta, a következő évben pedig kinevezték a 

budapesti Tudományegyetem tanszékvezető tanárává. Kifosztott, elhanyagolt tanszéket 

örökölt elődjétől, Czirbusz Gézától, de kitartó munkával újra nemzetközi színvonalra emelte a 

hazai földrajzoktatást.  

Tanítványai sorából olyan kiváló professzorok emelkedtek ki mint Bulla Béla, Kéz Andor, 

Szabó Pál Zoltán, Kádár László. Hetvenéves volt, amikor 1940-ben nyugállományba vonult.  

Otthonában szakadatlanul dolgozott tovább, 80 éves korában bekövetkezett haláláig.  

Munkái 

Cholnoky Jenő a magyar geográfia legnagyobb tudósainak egyike. Hunfalvy János és Lóczy 

Lajos munkásságának folytatója. Tudományos kutatásainak területe tág határok között 

mozgott, a geográfián kívül maradandót alkotott a hidrológiában és a klimatológiában is.  

A természeti földrajzon belül elsősorban a felszínalaktant (geomorfológia) művelte. 

Mintegy 50 könyvet adott ki, továbbá 700 különféle tudományos dolgozata és népszerű 

cikke jelent meg.  

Úttörőként vett részt a Balaton tudományos tanulmányozásában, szerkesztette a "Balatoni 

szemle" című lapot.  

Szerte az országban több ezer népszerű földrajzi előadást tartott. Ő vetített először színes 

diaképeket Magyarországon, amelyeket maga állított elő fekete-fehér diapozitívok 

átfestésével. A mérnöki pontosságú szakmai rajzokon kívül mesteri grafikákat készített és 

művészi tájképeket festett.  

Társadalmi szerepe 

Mint kolozsvári tanár az Erdélyi Kárpát Egyesület (EKE) elnöke volt. Az MTE előbb vidéki 

választmányi tagja (1908-1917), majd 1920-tól elnöke volt egészen az MTE 1946-ban történt 

feloszlatásig. A Magyar Turista Szövetség társelnöke 1918-1923 és 1940-1941 között.  

Úttörőként vett részt a Balaton tudományos tanulmányozásában, szerkesztette a "Balatoni 

szemle" című lapot.  

Főbb munkái  

1. A Balaton limnológiája, Budapest, 1897  

2. A sárkányok országából, Veszprém, 1900  

3. A futóhomok mozgásának törvényei, Budapest, 1902  

4. A Balaton jege, Budapest, 1907  

5. A Balaton hidrográfiája, Budapest, 1918  

6. Magyarország földrajza, Budapest, 1929  

7. A Föld és élete, Budapest, 1936-1937, (6 kötet, összesen 3618 oldal)  
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Sass Flóra 

 

Sass Flóra varázslatos szépségű magyar felfedezõnõ volt, a XIX. század második felében 

járta Afrikát férje, Samuel White Baker oldalán. Kalandos felfedezõútjukról naplót vezetett, 

amely csak száz év múltán került napvilágra egy padláson porosodó régi ládából. Írását nem a 

nyilvánosságnak szánta, de minden más forrásnál érdekesebben és életközelibben mesél a 

fekete kontinens gyarmatosításáról, a számunkra ismeretlen világ hétköznapjairól.  

Miért lett rabszolga? 

 Sass Flóra saját születése napjául 1841. augusztus 6-át jelölte meg. 7 éves koráig Erdélyben 

élt. 1848 õszén azonban a kislány szüleit és fiútestvérét lemészárolták a felkelő román 

parasztok. Flóra úgy menekülhetett meg, hogy a család román szolgálója nagy 

lélekjelenléttel magáénak mondta a gyermeket. Késõbb egy örmény család vette magához, A 

családfõ, Bem seregében volt õrnagy, s szabadságharc bukása után Törökország felé 

menekült családjával. Vidin városában, a nagy fejetlenségben a kis Flórának nyoma 

veszett,  

Samuel White Baker1821-ben született Londonban. 1842-ben megházasodott és elõbb 

Mauritius-szigetén, majd késõbb Ceylonban mintagazdaságokat alapított. A Balkánra utazott, 

útközben Pesten is sokat idõzött. Szabadidejében vadászni járt. Egyik útja alkalmával, 1859. 

januárjában a Dunán a jég fogságába került, s így kénytelen volt partra szállni Vidin 

városánál, eljutott a város illegális rabszolgapiacára is. Ott látta meg a gyönyorû Sass 

Flórát, s nyomban ki is váltotta.  

Mit kerestek Afrikában? 

Ebben az idõben Afrika térképét még sok 

fehér folt borította. A felfedezõk egyik fõ 

célja a Nílus-forrás megtalálása volt. Ennek 

nem csak tudományos, hanem gazdasági okai 

is voltak, tehát a támogatókban nem volt 

hiány. A Királyi Földrajzi Társaság több 

expedíciót is indított már ilyen célból. Az 

újságokból értesült Samuel White Baker 

honfitársai próbálkozásairól. Az az ötlete 

támadt, hogy Ő is megpróbálhatná a forrás 

felkutatását. Azon kívül idõt is nyerne, mert 

nem kell Flórát rögtön hazavinnie, hanem 



elõbb megtanulhatja rendesen az angol nyelvet. Mivel támogatást korábban sem kapott, és 

mivel megtehette, saját maga erejébõl, pénzébõl készült fel az expedícióra, s 1861. április 15-

én elindultak Kairóból a Níluson felfelé vitorlázva.  

Megtalálták-e? 

Tudták, hogy ugyancsak a Nílus-forrás felfedezése céljából indult el két felfedezõ, John 

Hanning Speke és James Augustus Grant erre a vidékre. Tudták azt is, hogy õk dél felõl 

indultak, ezért Baker számításai szerint találkozniuk kellett. Valóban, 1863. február 15-én, 

Gondokoróban találkoztak a két megfáradt felfedezõvel, akik örömmel közölték a 

házaspárral, hogy megtalálták a forrást. "Hátha maradt számomra is babérlevél a fán!" - 

mondta Baker, és a számára kedvezõtlen hír ellenére is folytatta útját. Speke és Grant ugyanis 

a feltételezett forrás tavat, a Viktoria-tavat megtalálták, de Gondokoróig nem követték végig a 

Nílus folyását, így egy része még mindig ismeretlen volt. A bennszülöttek is emlegettek egy 

másik tavat. Útjuk során sok megpróbáltatás érte õket. Sokszor kellett megküzdeniük a lázadó 

embereikkel, vad benszülöttekkel. Sass Flóra, határozott fellépésével, és kitartó erejével 

többször kivívta mind férje, mind kisérõik elismerését. Útjukat siker koronázta. Felfedezték a 

Nílus második forrástavát, amit Albert-tónak neveztek el. Felfedeztek egy vízesést is, amely 

az Albert-tó elõtt található a Níluson. Ezt Murchison-vízesésnek nevezték el. Hazafelé sem 

volt könnyebb az útjuk, de tudták, hogy már beírták magukat a történelem könyvébe. 

Londonban örömmel várták a sikeres házaspárt. Flórát is megismerte és tisztelte mindenki, 

bár a királynő sokáig nem fogadta, mert egy ideig "vadházasságban" élt együtt férjével.  

Miért mentek vissza? 

1869-ben adták át a Szuezi-csatornát. Az ünnepség alatt Baker kapott egy titkos megbízatást a 

walesi hercegtõl. A Szudántól délre fekvõ afrikai királyságokat szerette volna Anglia 

meghódítani. Ennek végrehajtására kérték fel a Kelet-Afrika szakértõként nyilvántartott 

Samuel Bakert. Formálisan a török szultán nevében intézkedett. Baker pasaként indult el új, 

veszélyes expedíciójára, melynek célja volt a nílusi rabszolga-kereskedelem megszüntetése is. 

1889-ben keltek útra. Bakernek nagy hatalma volt egy ideig. A mostoha körülmények, 

lázadások során sok embere elveszett, õket is jobban megviselte e második expedíciójuk. 

Küldetésüket is csak úgy sikerült végrehajtani, hogy egy Egyiptomhoz hű helyi, megfelelõ 

hadsereggel rendelkezõ törzsfõnököt tett meg Baker uralkodóvá. A rabszolgakereskedelmet 

csak látszólag szüntette meg: amerre járt ott sikerült felszámolnia, de amint tovább ment 

újraéledt az emberekkel való üzletelés.  

Hogy nevezték el Flórát a bennszülöttek? 

Szokatlan látvány volt Afrika belsejében a 

fehér nõ. Csodálták Flórát, mert szép és 

különleges volt (pl. hosszú haja) és erõs, 

határozott fellépése többször mentette meg 

férje életét. A bennszülöttek a Myadue, 

azaz Hajnalcsillag nevet adták neki. 
Negyed századdal késõbb is emlékeztek rá.  

A második útjukon készített naplója igen 

jelentõs alkotás. Belsõ szemlélõként, és 

férje iránti szeretettel írta a sorokat. Mégis 

hiteles képet ad a XIX. századi afrikai 

gyarmatosító módszerekrõl, 

körülményekrõl. Második expedíciójuk 

után nem tértek vissza többet Afrikába 


