
Geografia, geografs i publicacions
geograñques a Hongria.
Una .aproxímacíé a la geografia hongaresa
contemporánia.

per Oriol NEL·LO i COLOM

Hongria és un país petit. Dins les seves fronteres viuen totjust deu milions de persones.
Aixo noobstant, l'aportació hongaresa al desenvolupament de les ciencies socials ha tin
gut una gran rellevancia, Autors hongaresos, des d'Hongria o des dels múltiples destins
de .la diáspora magiar, han contribuit en gran manera al'evolucióde les ciencies de la
societat del nostre segle. Així, l'obra d'autors comel filosof Gyorgy Lukács, la politolo
ga Ágnes Heller, I'antropoleg Károly Polányi o els economistes Béla Balassa i Gyorgy
Kaldor, per citar només uns quants noms prou coneguts, és considerada, sense cap dubte
una contribució major en el camp de les seves especialitats respectives. En canvi, l'apor
tació hongaresa al desenvolupament de la geografia contemporania és, norma1ment, menys
reconeguda.

L'objectiu d'aquestes notes és, precisament, oferir una panorámica de l'evolució de la
ciencia geográfica a Hongria i enumerar les principals publicacions de caire geografic
que s'editen avui en aquell país. El treball consta de tres parts: en la primera s'explica,
a grans trets, quina ha estat l'evolució de la geografia a Hongria durant els darrers cent
anys; enelsegon apartat hom esbossa la situació actual de la geografia magiar; finalment,
la tercera part esta dedicada al'estudi de les revistes geografiques que actualment s'hi
publiquen. 1
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1. L'evolució de la ciencia geográfica contemporánía a Hongria

1.1. EIs orígens: influencia alemanya, impuls nacionalista i institucionalització cien
tífica

EIs estudis geografics tenen a Hongria antecedents remots. Del segle XII enea, diver
sos cronistes, matematics, cosmografs, cartografs i historiadors inclogueren en les seves
obres descripcions o reflexions sobre l'espai magiar. No obstant, els autors fixen els orí
gens de la moderna ciencia geográfica hongaresa a mitjan del segle XIX (Kádár, 1971,
p. 75-77). És en aquest moment quan János Hunfalvy (1820-1888), un professor d'ascen
dencia alemanya, seguidor de l'escola cosmogónica de Humboldt i Ritter, comenca a pu
blicar la seva obra. Hunfalvy, que escrigué en alemany i en hongares, deixa inacabada
una monumental descripció del reialme hongares, fou el primer catedratic de Geografia
a la universitat de Budapest (1870) i el fundador de la Magyar Foldrajzi Társaság , la So
cietat Geográfica Hongaresa (1872).

Veiem, dones, que János Hunfalvy juga en el desenvolupament de la geografia honga
resa un paper similar al de Piotr Semiónov Tian-Shanskii (1827-1914), Simion Mehedinti
(1868-1962) o Jovan Cvijié (1865-1927) a Rússia,Romania i Iugoslavia, respectivament,
per citar altres escoles geografiques de l'Europa .Oriental: com ells Hunfalvyestigué
fortament influit per l'empenta inicial de la geografia alemanya i com ells tingué una
actuació rellevant en la institucionalització científica de la geografia (introducció dels
estudis geografics a la universitat i creació de la Societat Geográfica). Pero no és aquest
1'únic punt de contacte entre l' escola geográfica hongaresa i la dels seus paísos veins:
com a Romania i a Servía, la ciencia geográfica moderna neix a Hongria sota l'impuls
dels corrents nacionalistes que posen en crisi I'imperi.Habsburg. Així, no és d'estranyar
que bona part de la producció geografica hongaresa de primera hora fos precisament des
tinada a delimitar l'espai d'influencia de la cultura magiar (en les obres d'Hunfalvy) o
a rastrejar-ne els orígens entre les tribus d' Asia Central (en els treballs del gran explora
dor Sándor Kórogi Csoma o d' Ármin Vámbéry, un dels membres fundadors de la Socie
tat Geográfica Hongaresa) (Kádár, 1971, p. 76; Róna~Tas, 1988, p.127-128).

1.2. El tombant de segle: expedicions geograñques, estudis geomorfologícs i definició
del camp d'estudi

Entre la fundació de la Societat Geográfica Hongaresa i la fi de la Primera Guerra Mun
dial, la geografia magiar evoluciona en dues direccions: les descobertes geografiques i
els estudis geomorfologics, Aixo li va permetre d'afirmar-se i d'individualitzar-se com
a ciencia.

Malgrat que Hongria no disposava propiament d'un Estat independent, els geografs hon
garesos pogueren -cqm els seus col·legues russos, anglesos, francesos o alemanys- rea
litzar expedicions geografiques de notable interés científico Aixo fou així gracies a que
diverses famílies aristocratiques -els Széchenyi, els Teleki, els Semsey- sufragaren les
despeses dels viatges i les recerques. Fou en la realització d'aquestes expedicions on des
puntaren els homes que haurien de ser els continuadors de János Hunfalvy. Entre ells
cal esmentar János Xantus (1825-1894) que viatjá al Pacífic Sud i a l'Extrem Orient; Sa
mu Teleki (1845-1916), explorador d'Abissínia; Jenó Zichy (1845-1916), Mór Déchy
(1851-1917) i Gyórgy Almássy (1867-1933) que estudiaren I'Ásia Central (Teleki, 1915,
p. 309-310; Róna-Tas, 1988, p. 127-131). Pero el geograf i explorador.més destacat
d'aquest preríode fou, sense cap dubte, Lajos Lóczy (1849-1920), que participa a l'expe
dició Széchenyi al Sudest asiatic entre 1877 i 1880 i que -a la morí d'Hunfalvy, .l'any
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1888- el succeí a la catedra de la universitat de Budapest i a la presidencia de la .Societat
Geográfica Hongaresa.

L'aportació de Lóczy -que escrigué diverses obres sobre la geografía i la historia de
Xina i sobre els territoris de l'antiga corona magiar- fou fonamental per aconseguir que
l'escola geográfica hongaresa superés les concepcions de Ritter i comencés a practicar
un tipus de geografía més unitaria, en la línia que en aquells anys propugnava Friederich
von Richthofen des de la catedra de geografía de Berlin. Aquesta practica unitaria fou
facilitada pel fet que Lóczy era, en primer Uoc, un geoleg. Aixo li va permetre d'iniciar
una línia de trebaU que endavant seria.juntament amb la preocupació per l'extensió terri
torial de la nació hongaresa,el camp de recerca principal de la geografia magiar: els estu
disde geomorfologia i,més particularment, de morfologia fluvial (Kádár, 1971, p. 80).

La importancia dels estudis geomorfologics a Hongriaté una primera justificació prou
clara: el medi físic hongares, En efecte, el territori magiar inclos en la plana danubiana
presenta seriosos problemes de drenatge i les inundacionshi són periodiques, per laqual
cosa ha estat necessari realitzar grans obres de bonificació de terres i control fluvial. D'altra
banda, a Hongria hi ha fenomens geologics únics a Europa, com formacions de loess i
l'extraordinaria conca lacustre del Balaton. Aquestes dificultats i especificitats del territo
ri hongares havien de generar necessariament una demanda d'estudis geomorfologics a
la qual els geografs de tombant de segle comencaren a respondre.

Així, durant elsegle XIX diversos autors -Mihá1y Katona, István Türr i István Hanusz
ja havien escrit sobre la qüestió. Lajos Lóczy dona als estudis geomorfologics una pers
pectiva més orgánica i ambiciosa: dirigí la realització del primer mapa geologic de la con
ca cárpata, escrigué diverses obres monumentals i funda dues institucions de gran
importancia: el Comité per a l'Estudi del Llac Balaton de la Societat Geográfica Hongare
sa i el Comité Alfold, per a I'estudi de la plana hongaresa (Cholnoky, 1915; Lóczy, 1915;
Kádár, 1971).

Veiem, dones, que durant aquest període la geografia hongaresa tendeixa afermar-se
i definir-se, tot dotant-se d'un camp d'estudi específico La Societat Geográfica Hongaresa
que tenia 600 socis l'any 1889 en comptava 1.600 l'any 1913, a la vigilia de l'esclat de
la Primera Guerra Mundial (Teleki, 1915, p. 310). És així mateix en aquest període quan
l'ensenyament de la geografia a les escoles primaries i secundáries es fa obligatori i gene-

. ral (Eródi, 1915). Són aquests, finalment, els anysdurant elsquals, sota el mestratge de
Lóczy, es formen els homes que dirigiran l'evolució de la geografiahongaresa fins a la
fi de la Segona Guerra Mundial.

1.3. El període d'entreguerres: Geografia Política, Geografia Economica, la Geografia
com a raó d'Estat

Després de la Primera Guerra Mundial, en la qual Hongria lluita en el bandol perdedor,
hom crea, sobre les ruines de l'administració austrohongaresa, un Estat hong ares inde
pendent. Ara bé, aquest Estat deixa fora de les seves fronteres gairebé dos tercos dels
territoris considerats tradicionalment hongaresos i a centenars de milers de persones etni
cament i culturalment magiars. Aquest fet dona Uoc a greusproblemes polítics i socials,
que encara avui perduren, i de retruc crea una renovada demanda d'estudis geografics
destinats a justificar la recuperació de les veUes fronteres. D'altra banda, per completar
el quadre polític del període s'ha de recordar que l'any 1919 una república soviética hon
garesa, presidida per Béla Kun, fou esclafada per les armes després d'uns breus mesos
de vida i reemplacada per la dictadura de I'almirall Horthy, que, temps a venir, esdevin
dria aliat de Mussolini i Hitler.
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És en aquest context de revengisme nacionalista i repressió política que els deixebles
de Lajos Lóczy arribaren a la maduresa professional i académica. D'entre ells destaquen
les figures de Jenó Cholnoky (1870-1950), Gyula Prinz (1882-?) iPál Teleki (1881-1941),
que senyorejaren l'evolució de la geografia hongaresa durant el període d'entreguerres.

Jenó Cholnoky es forma com a enginyer especialitzat en temes fluvials, viatja en la seva
joventuta les zones deltaiques delllevant asiátic i esdevingué assistent de Lóczy. S' especialit
za en els estudis geomorfologics i climatologics i maldá per popularitzar la geografia a través
de publicacions populars i cartografia didáctica, en un període en que la geografia guanyava
importancia a les escoles i la Secció de Didáctica esdevenia una de les més actives en el si
de la Societat GeográficaHongaresa (Teleki, 1915, p. 310; Kádár, 1971, p. 80 ). Cholnoky
tampoc defugí el compromís polític i, a comencament dels anys vint, treballa per a la Secció
de Premsa i Propaganda del Ministeri Hongares d'Afers Estrangers (Tilkovszky, 1974, p. 21).

Gyula Prinz s' especialitza així mateix engeomorfologia i continua els treballs de Lóczy
sobre 1'Europa danubiana i l'Asia central (on viatja repetides vegades per fer estudis so
bre glacialisme, geologia i topografia). Prinz treballa també sobre la geografia urbana
de Budapest i d'altres ciutats europees (Teleki, 1915, p. 310; Kádár, 1971, p. 81).

Pero el personatge més influent i controvertit de la geografia hongaresa d'entreguerres
fou,sense capdubte, Pál Teleki (Kádár, 1971; Tilkovszki, 1974; Kish, 1987). Defamília
aristocrática, nebot de l'explorador Samu Teleki, combina una brillant carrera científica
amb una vocació política que el porta a serper dues vegades -satilla dictadura d'Horthy-
primer ministre d'Hongria.' Teleki, com a fervent nacionalista que era, tingué durant tota
la seva vida una profunda preocupació per la delimitació i les possibilitats d 'expansió del
territori hongares, Així, ja abans de la Primera Guerra Mundial fou president de la Socie
tat Turana Hongaresa, societat que, a través de l'estudi dels pobles balcanics i de l'Asia
central tractava de determinar -en la línia de les expedicions geográfiques de tombant
de segle- els orígens de I'etnia magiar i de legitimar-ne historicament i antropológica
ment l'expansió económica i política cap a l'Est. Després de la guerra Teleki malda, com
a polític i geograf, per la recuperació dels territoris poblats per hongaresos que, a la fi
de la conflagració, havien quedat fora de les fronteres de l'Estat magiar. Per aixodirigí,
durant els anys 1918-1919, l'elaboració d'un mapa de I'extensióde I'etnia hongaresa, el
qual, per la seva forma i metode de realització, fou una innovació en les tecniques geo
grafiques del momento Ell mateix, com a representant hongares a la Conferencia de Pau
de Viena, defensa les seves tesis davant les potencies vencedores, amb un resultat -cal
dir-ho- ben poc falaguer. Durant tot el períoded'entreguerres, Pál Teleki seria, des del
camp academic i l'arena política, un dels més ardits defensors de les 'tesis revisionistes
en la qüestió dels territoris perduts. Pero Teleki féu encara d'altres aportacions científi
ques importants. Fou l'introductor dels estudis regionals a Hongria i l'autor dels primers
treballs de geografia económica, en el marc de 1'Institut de Geografia Económica de la
Universitat de Budapest, del qual fou inspirador i director.

Veiem dones com en el període d'entreguerres, i especialment amb l'impuls de Teleki,
la geografia hongaresa deixa definitivament de ser una disciplina no massa coneguda, a
cavall entre lageologia, l' etnografia i la historia, per popularitzar-se i ampliar-se, tot.afer
mant la seva utilitat en la lluita política i la practica del poder.

1.4. El període de postguerra: reorganització institucional, influencia marxista i seg-
mentació disciplinar .

A la fi de la Segona Guerra Mundial es produeixen canvis importants en l'evolució dels
estudis geografics a Hongria. Aixo es deu, en part, al relleu generacional, pero, sobretot,
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al canvi de la situació política, amb la progressiva implantació al país d'un regim econo
mic i polític de tipus socialista.

El primer canvi important tingué lloc en l'organització institucional dels estudis geo
grafics, amb el reforcament -com en tots els paísos de l'Est europeu- del paper de l' Aca
demia de les Ciencies (Enyedi i Kertesz, 1984, p. 64-65). L'Academia, que esdevingué
l'organ planificador de la recerca a tot el país, crea en el seu si un Institut de Recerca
Geográfica, que treballaria paral-lelament a la Societat Geográfica Hongaresa. Arran
d'aquesta restructuració, la facultat de rec.erca dels Departaments de Geografía de les uni
versitats quedava, de fet, subordinada a l'actuació de l'Academia.

D'altra banda, la geografia hongaresa resta, des de la ti de la Segona Guerra Mundial,
fins a cert punt separada de les escoles geográfiques d'Europa Occidental amb les quals,
com hem vist més amunt, havia mantingut una relació forca estreta. Quedava, en canvi,
vinculada a les escales geografiques de les altres democracies populars europees i, espe
cialment, a la geografía soviética, en la qual una versióreductiva i mecanicista del pensa
ment marxista era dominante

La planificació centralitzada de la recerca, la introducció del marxisme i les noves in
fluencies exteriors provocaren canvis importants en el desenvolupament de la geografia _
magiar. Dues foren les línies detreball en que aquesta es comenca a desenvolupar espe
cialment ja en la primera postguerra: lageomorfologia i la geografía económica. Durant
els dos primers .decennis immediatament posteriors a la contesa -a imatge del que suc
cela ala Unió Sovieticai d'altres paísos velns- hi hagué una divisió molt marcada entre
aquests dos camps d'estudi. Només a finals dels anys seixanta hom retorna als intents
de síntesi geográfica (Enyedi i Kertesz, 1984, p. 65).

En el camp de la geomorfologia excel-liren sobretot els deixebles de Jenó Cholnoki:
Béla Bulla, Andor Kéz i László Kádár. En el camp de la geografía económica, els deixe
bles de Pál Teleki foren aviat succeíts per un grup de geografs-economistes de clara filia
ció marxista, encapcalats per Gyórgy Markos i Sándor Radó. Aquests, en el departament
de Geografía de la universitat Karl Marx d'Economia, formaren tota la fornada de geo
grafs economics que, d'enca la fi dels anys seixanta ocupa els llocs preeminents de la
geografía económica magiar. (Kádár, 1971, p. 82).

D'altra banda, durant el període de postguerra conegueren també un desenvolupament
forcanotable els estudis de cartografía que, com veurem, constitueixen en I'actualitatun
dels sectors punta de la geografía hongaresa. A aquest efecte es crea el departament de
Cartografia de la Universitat de Budapest, que fou dirigit primer per László Molnár i més
tard per Lajos Stegena; Molnár havia estat deixeble de Károly Kogutowitz (1886-1947),
un geograf de la generació d' entreguerres que és considerat un dels precursors de la mo
derna cartografia hongaresa (Kádár, 1971, p. 81-82). Pero la figura senyera en aquest
camp és, sense cap dubte, Sándor Radó (1899-1981). Radó retorna a Hongria l'any 1955
després de 36 anys d'exili i esdevingué cap del Departament de Cartografia de l'Institut
Cartografíe estatal (1955), professor del Departament deGeografíade la Universitat Karl
Marx d'Economia (1958) i president de la Societat Geográfica.Hongaresa (1972). L'any
1965 Radó funda la revista Cartactual, que aviat assoliria prestigi mundial, i en fou l'edi
tor fins la seva mort (Radó, 1974; Meynen, 1982, p. 477).3

Des de la situació de les primeres decades de la postguerra hom ha anat evolucionant
cap a lasituació actual. Acabem aquí aquest breu repás sobre l'evolució de la geografia
hongaresa i vegem ara quina és aquesta situació.
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2. La situació actual de la geografia a Hongria .

En estudiar la situació de la geografia hongaresa actual hoin tractara tres temes: 1. Les
institucions de recerca; 2. L'organitzacióde l'ensenyament universitari, i 3. Les princi..
pals línies de treball dels estudis geografics a Hongria.

2.1. EIs instituts de recerca
El principal institut de recerca geográfica és el Foldrajztudományi Kutató Intézet (1 'Ins

titut de Recerca Geografica) que, com hem vist, fou fundat després de la Segona Guerra
Mundial i depén de la Magyar Tudományos Akadémia (1'Academia Hongaresa de les Cien
cies). El FKI comptava, l'any 1985, amb 31 investigadors que treballaven en recerca de
base, tant en Geografia Física com en Geografia Economica i Regional. El FKI col-labora
amb els departaments de Geografia de les universitats en la recerca i la didáctica, i edita,
així mateix, diverses publicacions periodiques i monografies que s'esmentaran mésenda
vant. En l'actualitat, l'Institut és regit per Márton Pécsi i Sándor Marosi, dos deixebles
de Béla Bulla, que en són el director i el sots-director respectivament (MTA, 1986, p.
233-240; EhIers, 1988, p. 199-201).

L'altra entitat de recerca que depen de I'Academia és el Centre d'Estudis Regionals.
L'objectiu del Centre, com el seu nom indica, és portar a terme investigacions geografi
ques que intenten la síntesi regional. El Centre es va formar l'any1984 a partir de la
fusió d' alguns departaments del FKI i 1,Institut Científic Transdanubia i té la seva o seu
principal a la ciutat de Pécs. El personal del Centre, que l'any 1985 comptava ja amb
20 investigadors, esta integrat no només per geografs sinó també per economistes, o socio
legs, juristes, historiadors i etnolegs. El seu director és. Gyórgy Enyedi, que pertany al
grup de geografs economics formats a la UniversitatKarl Marx de Budapest en l'estela
de Gyórgy Markos (juntament amb Zoltán Antal, Tivadar Bernát, Gyula Bora, József Ko
ródi i d'altres) (MTA, 1986. p. 233-240; EhIers, 1988, 201-202)

Hi ha d' altres instituts de recerca integrats al'Academia que treballen en materies afins
a la geografia. Potser un dels més interessants és l'Institut d'Economia Mundial, fundat
l'any 1973°i dirigit per József Bognár. L'institut té per objecte d'estudi el sistema econo
mic internacional i ha conduit diverses recerques pioneres sobre l'estructura del comete
mundial, la crisi económica i les relacions internacionals en el seu conjunt. L'Institut tre
balla sovint en col-laboració amb economistes de la Universitat Karl Marx, entre d'altres,
Tamás Szentes, conegut a Europa Occidental per les seves obres sobre el subdesenvolu
pament i les teories de l'economia mundial (Kemenes, 1987).

Al costat d'aquestes institucions de recerca, la més que centenaria Societat Geográfica
Hongaresa continua desenvolupant les seves activitats. La Societat constitueix en l'actua
litat la principal plataforma de difusió dels coneixements geografics i de projecció pública
de les activitats dels geografs hongaresos. El seu president és, d'enca 1982, el geomorfo
legMárton Pécsi.

La recerca geograficaen el seu conjunt és, teoricament, coordinada pel Departament
de les Ciencies de la Terra i la Mineria de I'Academia de les Ciencies, Aquest departa
ment té un Comité Científic de Geografia, integrat perrepresentants de les diverses insti
tucions investigadores, que dóna les directrius sobre la recerca que hauran de dur a terme
els diversos centres i en segueix l'aplicació. No obstant, la mateixa Academia reconeix
que, en l'actualitat, el Comité Científic té dificultats serioses per fer prevaldre la coordi
nació i que diverses arees de la disciplina queden fora del seu control (MTA, 1986, p. 241).
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2.2. L'ensenyament de la Geografia
Quatre universitats i cinc escoles universitaries imparteixen ensenyaments superiors de

Geografía a Hongria. Elscentres universitaris més notables són les universitats Loránd
Eótvós de Budapest, József Attila de Szeged i Lajos Kossuth deDebrecen, En cada una
d'elles hi ha un departament de Geografia Física i un departament de Geografia Economi
ca i/o Regional (Departament de Geografía Regional i Económica a Debrecen, Departa
ment de Geografía Economica a Szeged i Departaments de Geografía Economica General
i de Geografía Económica Regional a Budapest). Tots aquests departaments compatibilit
zen l'ensenyament amb la recerca.

Dedicats exclusivament a la Geografía Económica hi ha els Departaments d'Economia
Regional i de Geografía Económica de la Universitat Karl Marx d'Economia de Buda
pest. És en aquest centre on es porta a terme bona part de la recerca aplicada en aquest
campo És aquí també on s'ha elaborat elllibre de text de geografía económica hongaresa
més difós en l'ensenyament universitari (Tivadar Bernát et alii, Magyarország gazdaság
foldrajza, 1986) (MTA, 1986, p. 234-241; Ehlers, 1988, p. 202-207).

Veiem, dones, que l'estructura organitzativa de l'ensenyament universitari reflecteix
la separació entre les diferents branques de la disciplina que, com s'ha explicat, apareix
com un dels trets característics de la geografia magiar després de la Segona Guerra Mundial.

La multiplicitat de centres universitaris de docencia i recerca no sembla que tingui equi
valencia en l'ensenyament primari i secundari, on I'ensenyanca de la Geografía, malgrat
tenir -com s'ha vist- una llarga tradició, perd progressivament importancia. Així, l'in
forme del Comité Científíc de Geografía esmentat més amunt afírma:

, 'Hem d' assenyalar que encara que la nostra societat requereix un ampli ventall de coneixe
ments geografics, la Geografia com a materia escolar d'educació pública ha estat severa
ment relegada en les reformes de l'ensenyament públic (... ) Mentre el nostre concepte del
món s' expandeix més i més, les possibilitats d' arribar a coneixer el món i el nostre propi
país es veuen reduídes "en l'ensenyanient público Aixo afecta negativament, entre d'altres
coses, la defensa nacional i la protecciódel medi ambient" (MTA, 1986, p. 239, el subratl
lat és al'original) .

La queixa, prou que es veu, és ben amarga i els arguments per defensar la utilitat de
l'ensenyament de la geografia (la seguretat nacional i la sensibilització ecológica) prou
interessants. Pero, com podrem veure en el proper apartat, no és opas aquesta l'única cau
sa d' insatisfacció pels geografs hongaresos.

2.3. Les principals línies de treball de la Geografia magiar
Quatre són els camps de recerca als quals els geografs hongaresos han dedicat particular

ment la seva atenció durant els darrers anys (Enyedi i Kertesz, 1984; MTA, 1986; Pécsi, 1988):
• Geografiafísica. En aquest camp es manté la preeminencia dels estudis de geomorfolo
gia que, com hem vist, te arrels antigues i justificacions importants. Els geografs honga
resos -especialment els qui treballen a 1'Institut de Recerca Geográfica de l'Academica
han aconseguit darrerament resultats notables en cartografía geomorfologica, amb l'apli
cació de metodes informatics. Continuen, així mateix, els estudis sobre elloess i el karst
i s'aprofundeixen les recerques sobre la classificació i la dinámica de sols, lligades sovint
a aplicacions practiques en l'explotació agrícola i la prevenció de l'erosió.
• Geografia Economica. Els estudis de Geografía Económica giren, en I'actualitatval
voltant de dos grans temes: les recerques de desenvolupament regional (referides sobretot
a la localització d' activitats productives), i les recerques sobre la localització dels assenta-
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ments de població (tant pel que fa a les zones rurals com a les urbanes), Com en el cas
anterior, ... aquests estudis estan lligats gairebé sempre a aplicacions practiques concretes.
• Estudis d'Impacte. Un altre camp d'activitat són els estudis sobre l'impacte que deter
minades intervencions o fenomens poden tenir sobre el territorio Així, s 'han realitzat pro
grames importants de recerca sobre els efectes del turisme a I'area delllac Balaton, de
l'explotació de determinats conreus i del projecte austro-txec-hongares de gran presa en
el Danubi sobre la regió del Nord-oest.
• Cartografia. La cartografia és, indubtablement, el camp en que la geografia hongaresa
ha assolit més notorietat arreu del món, grácies, sobretot, a les publicacions Cartactual
i Cartinform que es comentaran més endavant. Així mateix, els geografs hongaresos tre
ballen en I'elaboració de l'Atlas Nacional d'Hongria, en estudis toponímics i en cartogra
fía didáctica,

Les tecniques que s'empren en bona part d'aquestes recerques són, segons sembla, for
ca sofisticades: teledetecció, cartografia digital, models computeritzats i bancs de dades.
No obstant, la Geografia, com a disciplina, sembla que pateix d'una certamanca d'atenció
per part de les autoritat academiques i polítiques. Aixo es tradueix en una manca de re
cursos per a la recerca, manca de beques i borses d'estudi per viatjar al'estranger, manca
de reconeixement oficial, que s'afegeixen a la minva d'importancia en l'ensenyament que
s'ha esmentat més amunt." Desd'aquest punt de vista, dones, la situació no sembla pas
excessivament diferent de la d'altresescolesgeografiques més properes.

3. Publicacions geográñques a Hongria

A Hongria s'edita un bon nombre de publicacions de temáticageográfica. Així, un país
de totjust deumilions d'habitants compta amb almenys una dotzena de revistes geográfi
ques de qualitat; alguna de les quals té una amplia difusió internacional. Pero encara hi
ha més: en ser I'hongares una llengua poc parlada i escassament coneguda fora del país,
les institucions geografiques fan un assenyalat esforc per publicar els resultats de les re
cerques en llengües estrangeres (especialment en angles, rus, alemany o francés), En aquest
apartat s'estudiaran les publicacions periodiques de caire geografic que es publiquen avui
a Hongria. Hom ha dividit el capítol en quatre epígrafs: 1. Les publicacions de l'Acade
mia de les Ciencies; 2. Les actes i revistes universitáries; 3. Les revistes dels instituts
cartografics, i 4. D'altres publicacions d'interés.5

3.1. Les publicacions del'Academia de les Cíencíes
L'Academia de les Ciencies és, a través de la seva casa editora Akadémiai Kiadó, la

principal institució difusora de la producció científica hongaresa. En el camp de la geo
grafia, I' Academia publica diversos butlletins i series de volums monografics, els més
notables dels quals es detallen tot seguit.

En primer lloc, l'Academia publica les dues revistes geografiques de més difusió del país:
• Foldrajzi Kozlemények (Revista de Geografia). Butlletí trimestral de la Societat Honga
resa de Geografia. Més que centenari, comenca a editar-se l'any 1873 i, amb breus inte
rrupcions, s'ha mantingut fins ara, és una de les revistes científiques més antigues del
país. Decontingut científic, s'adreca pero a un públic més ampli que la comunitat degeo
grafs. Es publica en hongares i inclou extractes en angles, rus, alemany o francés. Oca
sionalment hi figura algun article en llengües estrangeres. El seu editor actual és Márton
Pécsi.
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• Foldrajti Értesitá (ButlletíGeográfic) ..Butlletí trimestral de l'Institut de Recerca Geo
gráfica de l'Academia de les Ciencies, Fundat 1'any 1952,és el principal butlletí científic
i s'adreca sobretot als professionals de la geografia.Es publica en hongares i inclou ex
tractes en francés, angles, rus o alemany. L'editor és Sándor Marosi.

Entre les .altrespublicacions periodiques d'institucions vinculades al'Academia es troben:
• Alfoldi Tanulmányok (Estudis sobre la Plana Hongaresa). Editada pel Grup Alfóldi de
l'Institut de Recerca Geográfica de l' Académica. Creat l'any 1977. Es publica en hongares,
• Területi Kutatások (lnvestigacions Territorials). Col·lecció d'estudis monografics de l'Ins
titut de Recerca Geográfica, Té tres series: Elmélet (Teoria), Modszer (Metode) i Gya
korlat (Practica). Iniciada 1'any 1963, fins 1987 n'havien aparegut 42 volums.
• Tér ésTársadalom (Espai i Societat). Revista del Centre d'Estudis Regionals de Pécs.
Fundada l'any 1987 es publica en hongares i conté extractes en angles, francés, alemany
i rus. El seu editor és Jószef Tóth, sots-director del Centre.

Pero per la seva qualitat i pel fet de ser publicades íntegrament en una llengua occiden
tal, cal destacar sobretot dues series de monografies: Studies in Geography in Hungary
i Geography of World Agriculture.
• Studies in Geography in Hungary. És una serie de monografies publicades per 1'Institut
de Recerca Geográfica. Es tracta de volums monográfics que recullen diversos articles
sobre un tema, aplegats per un curador. A vegades es tracta d'actes de congressos inter
nacionals en els quals la participació de geografs hongaresos ha estat especialment relle
vant. La col-lecció s'inicia l'any 1964 i fins a la datase n'han publicat 23 volums. El
director de la serie és Márton Pécsi.
• Geography ofWorld Agriculture.És també una serie de monografies publicada per l'Ins
titut de Recerca Geográfica, pero, a diferencia de la col-lecció anterior, cada volum conté
un sol text, obra normalment d'un únic autor. Cada monografia esta dedicada a 1'agricul
tura d'un Estat i és escrita per un prestigiós especialista del país en qüestió. La col-lecció
s'iniciá 1'any 1972, inclou fins a la data 13 volums i és dirigida per Gyórgy Enyedi.

3.2. Les actes universitáries
Tots els majors departaments universitaris de geografia publiquen butlletins o revistes

per rendir comptes dels seus treballs. Les principals publicacions són:
• Acta Geographica. Revista de la Secció Geográfica de la Universitat Jószef Attila de
Szeged. Fundada 1'any 1955, de periodicitat anual, és dedicada sobretot a temes de geo...
grafia física, pero inclou també articlesde geografia económica i regional. Els articles
són en angles, ruso alemany. L'editor és László Jakucs.
• Acta Geographica Debrecina. Revista de 1'Institut Geografic de la Universitat Lajos
Kossuth de Debrecen. Fundada 1'any 1962 és de periodicitat anual. Es publica íntegra
ment en angles amb extractes en hongares,
• Budapest. Tudományegyetem. Annales. Sectio Geographica. Annals de la Secció Geo
gráfica de la Universitat Loránd Eótvós de Budapest. Els articles,predominantment de
Geografia Física i Económica, són en angles, rus, francés o alemany, sovint acompanyats
per extractes en rus. Fundada l'any 1965 és de periodicitatanual. Els editors són Zoltán
Antal, Béla Sárfalvi i András Székely (caps, respectivament, dels Departaments de Geo
grafia Económica, Geografia .Regional i Geografia Física d'aquellauniversitat).

3.3. Les revistes deIs instituts cartográñcs
Com s'ha dit més amunt, les revistes de cartografia són, de lluny, les més prestigioses

i conegudes internacionalment de les publicacions geografiques hongareses.
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• Cartactual. Map Service Bi-Monthly. Publicat per la Divisió de Cartografia de l'Ofici-
na Nacional del Cadastre i Cartografía, Inclou mapes sobre afersd'actualitat paísos nous,
arees en disputa, zones de guerra, noves infrastructures, noves divisions territorials, etc.
Fundada l'any 1965, és, sens dubte, la revista geográfica hongaresa més coneguda arreu
del món. L'editor actual és Ernó Csáti, que succeí en el carrec a Sándor Radó, mort l'any
1981.
• Cartinform. Supplement to Cartactual. De periodicitat també bimensual inclou resse
nyes del contingut de Cartactual fetes pels mateixos editors. S'inicia l'any 1971 i es pu
blica en angles,
• Geodézia ésKartográfia. Publicat per l'Oficina Nacional del Cadastre i Cartografia.
Inclou sobretot articles sobre tecniques cartografiques. Comencá a editar-se l'any 1949.
Es publica en hongares.

3.4. D'altrespublicacions d'lnteres
Hi ha, és clar, d'altres publicacions hongareses d'interes geografic que són publicades

per institucions dedicades a l'estudi de disciplines afins. Així, per exemple, l'Institut per
a h'Economia Mundial edita les series Trends in World Economy i Studies on Developing
Countries; l'Institut per a l'Estudi dels Medis de Comunicació -recentment (juny 1988)
transformat en Institut de l'Opinió Pública- edita la revista Jel Kép amb articles 'sobre
teoria de la comunicació, sociologia, etc. Aquí destacarem només dues revistes per la
seva qualitat i per la seva difusió internacional; es tracta d'una publicació especialitzada
i una altra de temática més general: .
• Geographia Medica. International Journal ofGeography of Health. Publicada per la
Secció medico-geográfica de laSocietat GeográficaHongaresa, per encarrec del Grup
de:Treballen Geografia de la Salut de la Unió Geográfica Internacional. Fundada I'any
1969, és de periodicitat anual i espublica en angles .
• The New Hungarian Quarterly. És la gran-revista oficial de difusió de la cultura honga
resa a l'estranger. Creada l'any 1960, tenia com a precedent The Hungarian Quarterly
("A Periodical Designed to Spread Knowledge of Danubian and Central European Af
fairs and to Foster Political and Cultural Relations between Hungary and the Anglosaxon
World"), que s'edita a Budapest abans de la guerra i l'editor dela qual, Jószef Balogh,
fou mort pels nazis l'any 1944. The New Hungarian Quarterly conté una gran varietat
d'articles de caire literari, cultural, sociologic i economic, que resulten sovint d'interes
geografic i segueixen una tónica general d'alta qualitat. La revista es publica íntegrament
enangles i n'ha estat l'editor, des del primer número, I'escriptor Iván Boldizsár, presi
dent del Pen Club hongares,

Conclusions

No és pas l'objectiu d'aquestes notes, purament descriptives, fer valoracions de cap
mena sobre les qüestions tractades.No obstant, de la panorámica de l'evolució i la situa
ció.actual de la geografia hongaresa que.s' ha.volgutdibuixar en les pagines anteriors hom
enpot extreure algunes, potser massa apressades, reflexions:
1. L'escola geográfica hongaresa té una llarga i respectable tradició de recerca i docén
cía, comparable a la d'altres escoles de paísos més grans i poderosos.
2. La producció i la qualitat de les publicacions de caire geográfic és forca elevada i fins
i t~t sorprenent per a un país de les dimensions d'Hongria.
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3. En l'actualitat, el principal tema d'estudi és, sobretot, el territori hongares, pero hom
segueix publicant obres sobre d'altres espais. En aquest camp és especialment important
l'aportació dels geografs economics,
4. Hi ha hagut, d'enca la fi de la Segona Guerra Mundial una dívisió important entre la
Geografía Física i la Geografía Económica (similar, per altra banda, a la que s'observa
en d'altres paísos de l'Europa de l'Est). Només en els darrers anys s'han iniciat línies
de recerca que intenten una síntesi entre ambdues branques.
5. En Geografia Física predominen els estudis geomorfologics, tot i que darrerament prenen
cada vegada més importancia els estudis d'impacte que requereixen enfocaments integrats.
6. La Geografía Económica es centra sobretot en I'análisi de la producció i sembla que
dedica una atenció menor al'organització territorial dels serveis, la distribució i el consumo
7. EIs temes que, entre nosaltres,. s' agruparien sota l'etiqueta de Geografía Política (dis
tribució territorial dels recursos estatals, geografía electoral, geografía de les fronteres,
estudi de la divisió administrativa del territori, etc.), tot i que compten amb una important
tradició en el període de preguerra, en l'actualitat semblen estar completament absents
de les publicacions geografiques.
8. No sembla que hom doni tampocgaire atenció a l'estudi de la distribució territorial
de la riquesa, els grups i les desigualtats socials.
9. El debat metodologic no apareix -almenys en la seva expressió pública- massa preo
cupat per aquestes qüestions, ni tampoc per la coexistencia de metodes de la sociologia
positivista al costat de l'ús de categories més o menys marxistes.
10. En la majoria dels casos, la recerca geográfica (tant en el camp de la Geografía Eco
nómica, com en el de la Geografía Física o Regional) s' orienta més aviat cap"a temes
d'aplicació practica immediata.
11. Sembla constatable, finalment, un cert descontentament entre els geografs pel tractament
que la Geografia, com a disciplina, rep de les autoritats academiques, culturals i polítiques,

Desembre, 1988

Notes

1 Larecerca en que aquestes notes estan basades ha estat possible gracies a una beca de viatge i estada concedi
da per l'Institut Internacional per a la Cultura d'Hongria. La borsa ha permes l'exploració del fons de revistes
geografiques de la Biblioteca Nacional Széchenyi de Budapest, queconstitueixen la font principal de l'estudi.
Aquestes dades han estat posteriorment completades amb la consulta de les publicacions i repertoris especia
litzats que es citen en el texto L'autor vol agrair l'ajuda d'Emese Szontagh, economista de la UniversitatKarl
Marx de Budapest i col·laboradora de 1'Institut Internacional per la Cultura, sense la qual aquest treball no
hauria estat pas possible. David Nel·lo, estudiant de l'Academia Ferenc Liszt de Budapest, ha volgut també
col·laborar en les perquisicions. Finalment, les orientacions i indicacions bibliográfiques d'Enric Lluch han
resultat, un cop més, precioses.

2 És precisament aquest lligam entre la dedicació política i la practica geográfica el que fa, a parer nostre,
particularment interessant la trajectoria de Pál Teleki, una glosa completa de la qual es fa impossible dins
els límits d'aquestes notes. Teleki fou primer ministre durant dos períodes especialment compromesos:
1920-1921, és a dir, el període subsegüent a l'esclafament de la república soviética, i 1939-1941, en els anys
en que qualla l'alianca amb les potencies de 1'Eix. La seva fi fou trágica: el mes d'abril de 1941, en veure's
incapac d' evitar la completa subordinació de la política hongaresa a la voluntat del nazisme alemany, redacta
un testament autoinculpatori i se suicida. La biografia més completa que n'hem pogut llegir és la de Tilkovszky
(1974). Per als aspectes científics de la seva carrera és també útil1'article de Kish (1987), que inclou una
bibliografia selecta de l' autor.
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3 No és aquest el lIoc per estendres sobre l'extraordinaria trajectoria vital i intel·lectual de Sándor Radó, en
la qual -conl en la de tants altres geografs hongaresos-; l'activitat professional i el compromís polític es
troben estretarnent lIigats. Fill dun família pobra, comunista des deIs 19 anys. Radó hagué dexiliar-se per
la seva participació en laixecament revolucionari de 1919. Visqué a Austria, Alemanya i la Unió Soviética.
on estudia i comenca a treballar com a cartograf. Els seus treballs de cartografía política, fets amb un enfoca
mentmarxista, adquiriren aviat notorietat. fins a cridar l'atenció del mateix Karl Haushofer (Haushofer. 1986
ed.. 102-103).L'any 1938 hom el retroba convertit en cap de l'espionatge sovietic a Ginebra, activitat en
que excellí de manera rernarcable. Retornat a I"URSS lany 1945, fou condernnat a mort. La sentencia li
fou commutada pero realitza deu anys de treballs forcats. Torna a Hongria lany 1955 i, als 56 anys dedat.
inicia la carrera académica que s'ha glossat més amunt. L 'any 1975 fou nomenat Doctor Honoris Causa per
la Universitat Lomonosov de Moscou. Abans de morir publica unes memories que han estat traduides. entre
altres llengües, al castellá, I'alernany. l'italiá i l'angles (Radó, 1974).

4 Vegeu les queixes sobre aquestes qüestions a I'inforrne, tantes vegades citar. de l'Acadernia Hongaresa de
les Ciencies (MTA, 1986, pp. 243-244). De fet, la mateixa existencia de l' informe en qüestió és una prova
més deIs problemes d'identitat que afecten la geografia hongaresa. En efecte. el raport, elaborat a petició
de la Presidencia de l' Academia per una cornissió dirigida per Tivadar Bernát, és una vindicació de la irnpor
tancia i la utilitat de la Geografia com a disciplina. HOIn no defensa allo que no esta en qüestió.

5 Com ja s 'ha dit, les dades procedeixen de l 'exploració del fons de revistes de la Biblioteca Nacional Széchen
yi de Budapest. Hom les ha completades amb la consulta daltres fonts, .especialment, el cataleg de YAkudé
miai Kiadá i els repertoris de Harris (1980) i Harris i Hellmann (1980). El trebalJ de Márton Pécsi ja esrnentat,
conté també una relació de les principals publicacions geografiques de I'Acadernia (Pécsi, 1988, pp. 57-61).
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