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Egy földrajzi értelmezési keretbe ágyazott grafikai kiállítás újszerű bemutatása, 

 tisztelegve a geográfus Cholnoky Jenő születésének 150. évfordulója előtt is. 
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A KIÁLLÍTÓTÉR 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatásával 2019 nyarán az előzetes tervek szerint 

megtörtént a múzeum keleti szárnyának emeleti részében az új, időszaki kiállítótér 

kialakítása. A 42,5 m2-es tér belső falai 2,5 méteresek, a tető felőli falrész 2 méteres; dupla 

gipszkartonból készültek, hogy elbírják a fali vitrinek miatti extra terhelést. A helyiség 

világítását mozgásérzékelő vezérli. Sor került a képtartó sínrendszer felhelyezésére is. 

 

 

 

Az emeleti állandó kiállításból leválasztott időszaki kiállítótér elhelyezkedése  

a múzeum keleti szárnyának tetőterében 
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A KIÁLLÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSA 

A kiállítás logója 

A kiállítás logójában a földRajz felirat Cholnoky Jenő, kiváló földrajztudósunk eredeti 

kézírását tükrözi, a múzeumban őrzött kéziratokból lett betűnként összeválogatva. A kiállítás 

nyitófalán a logó 3D-s formában is megjelenik. 

 

 

 

A kiállítás nyitófala 
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Vitrinek 

A kiállítótérbe két nagyvitrin került be, melyek törtfehérre lettek átfestve. Berendezésük 

során igyekeztünk a legkevesebbet mozgatni az eredeti naplókat, vázlatkönyveket. 

Befotózásuk után a tárgyakat már csak digitálisan mozgattuk (Photoshopban), így követtük 

nyomon a felmerülő változásokat, és a végleges vitrintervek is digitálisan készültek el.  

 

 

 

 

Nagyvitrin tervezési szakaszban 
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Átfestett nagyvitrin Cholnoky Jenő Tudomány, tanítás és rajztudás  

című kéziratához kapcsolódó tárgyakkal, balra Lóczy Lajos portréja és fali vitrine 
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A fali vitrinek tervrajzai és látványtervei alapján pontos tervek készültek a kiállítótérben való 

elhelyezésükről, a föléjük kerülő portrékkal és feliratokkal együtt. A fali vitrinekbe a portrék 

által jelzett földrajztudósok vázlatfüzetei, rajzokkal illusztrált naplói kerültek ki.  

   

A fali vitrinek látványterve 

 

    

Fotókból portrék (grafikus: Karikó Szabolcs) 

 

A kiállításon szereplő öt földrajztudós portréja olykor több fotó ötvözésével készült el: a 

jellegzetes beállások, kéztartások megőrzése mellett Lóczyt például az alapként felhasznált 

fotóhoz képest kissé idősebbre rajzoltattuk, ezzel is utalva a Balaton-kutatás évtizedes 

munkájára; Prinz viszont megfiatalodott a portréján, összhangban az ifjú korában tett ázsiai 

expedíciójával. A portrék háttere a tudósok életútjának egy-egy jellegzetes elemét mutatja 

be: Lóczy mögött például Cholnoky Jenő, a kiállításon is látható egyik Balaton tájképe 

látható, Prinz mögött egy mai fotó alapján készült eredeti Tien-san-beli táj szerepel, mely 

mellett bizonyosan elhaladt expedíciója során. 
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A Balaton-kutatás tablója, jobbra a Lóczy portré hátteréhez felhasznált Cholnoky grafika 

 

A térbe benyúló kéménylábra kialakított vitrin tervrajza és látványterve szintén 

rendelkezésre állt már a kiállítás megvalósításának kezdeti szakaszában.  

  

A kéményvitrin látványterve 
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A kémény lábára Cholnoky Jenő Fekete kávé mellett című kéziratából helyeztünk el egy 

részletet, melyben Cholnoky a Nápoly melletti Solfatara iszapvulkánjához hasonlítja a 

szifonos kávéfőzőben bugyogó kávéiszapot. A mindennapi életből kiemelt, szemléletes 

földrajzi kép felhívja a figyelmet Cholnoky széleskörű ismeretterjesztő munkásságára, 

ugyanakkor magára a földrajzi oktatás fontosságára is. A grafikához a kéményvitrinben 

elhelyezett, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumtól kölcsön kapott tárgyak 

fotói, valamint a Solfatara fényképe alapján készültek el.  

   

  

A szemléletes földrajzoktatásnak szentelt kéményvitrin 

   



Magyar Földrajzi Múzeum – Érd, Budai út 4. 
NKA pályázat 2019, azonosító: 204106/02320 
 

9 
 

A képkeretek 

A kiállítás 2 nagy IKEA képkeretben Prinz Gyula 5 nagy panorámarajzát és 26 kisebb-nagyobb 

IKEA képkeretben Cholnoky Jenő 62 tusrajzát adja közre. A többkörös, témakör szerinti 

leválogatás után az adott keretméretek döntötték el, hogy pontosan mely rajzok férnek el 

egymás mellett egy-egy adott témában. A kerettervek véglegesítése után először digitálisan 

kereteztük be a rajzokat, ezek lettek beillesztve a kiállítás látványtervébe. A tervek 

jóváhagyása után UV-szűró fóliával letakarva fénymásolat készült minden rajzról, ezeket 

adtuk át a képkeretezőnek, hogy elkészíthesse az egyes keretekhez tartozó paszpartuk 

egyedi kivágatait. Az eredeti rajzok keretbe való elhelyezését már a múzeum munkatársai 

végezték el. 

      

 

Az IKEA képkeretek „berendezésének” lépései 

A keretekhez tartozó feliratok, a portrék grafikái, a mellettük lévő ismertetők, valamint a 

tablók szövegblokkjai közvetlenül a falfelületre lettek felhordva, annak síkjából nem 

emelkednek ki, ennek köszönhetően a hangsúly az eredeti grafikákra került. A hangsúlyok 

megteremtését, egyúttal a tér tagolását szolgálják a kivilágított fali vitrinek is.   
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A kiállítás digitális látványtervei 

A kiállítás látványterve folyamatosan frissítésre került, ahogy a tervezés haladt előre. Ennek 

segítségével került véglegesítésre a kikerülő keretek száma és elrendezése, a vitrinek pontos 

helye, a portrék nagysága, a tablószövegek alakja, elrendezése és betűmérete, az idézetek 

mérete és elhelyezése. Az alábbiakban a végleges tervek láthatók, melyek alapján a kiállítás 

installálása történt.  

 

A földrajz és rajz kapcsolata Cholnoky Tudomány, tanítás és rajztudás című kézirata alapján 

 

 

Lóczy Lajos munkássága és a Balaton-kutatás 
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Cholnoky Jenő munkássága, valamint kínai expedíciója 

 

 

Prinz Gyula munkássága, belső-ázsiai expedícióinak panorámarajzai 

(Balra lent a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar 

Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék jóvoltából 

a kiállítás idejére kölcsön kapott Prinz Gyula panorámarajz) 
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Mendöl Tibor munkássága 

 

 

A földrajz tanítása (jobbra a kéményláb felülete), valamint Tulogdi János munkássága 
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A kiállítás üzenete 

A kiállítás a tudomány és művészet összefonódását bemutatva tárja a látogatók elé az 

emberi alkotó- és kifejezőkészség eredményeit a földrajz keretébe ágyazva. A grafikák és 

tablószövegek egyúttal ráirányítják a figyelmet a rajz mint mindennapi kifejezési eszköz 

fontosságára is, kiemelve az elemző megfigyelés fontosságát, hiszen a rajzolás folyamata 

együtt jár az észlelt információ megszűrésével, értelmezésével és ennek köszönhetően az 

illető gondolatait és tudását is visszatükrözi. Egy igazán jó szakmai rajz elkészítéséhez – 

ahogy ezt a nyitófal szövege is írja – a geográfusnak „egyesítenie kell magában a művész és a 

tudós erényeit: a művészt, aki meglátja a természetben a szépet, és a tudóst, aki felismeri a 

tájban a lényegeset”. 

A közreadott grafikák, rajz vázlatfüzetek, illusztrált naplók mindegyike segít aláhúzni a 

kiállítás üzenetét, mely szerint a rajzolás alapvető önkifejező tevékenység, legyen bár az 

értelmezési keret egy tudományág – a földrajz –, vagy „csak” a mindennapi életünk. 

 

A kiállítás nyitófala 
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A kiállítás egységei 

A kiállítás első egysége Cholnoky Jenő Tudomány, tanítás és rajztudás című kéziratából ad 

közre részleteket, arra keresve a választ, hogy mit is rajzol egy földrajzos: „…nem térképeket, 

hanem metszeteket és úgy nevezett tömbszelvényeket kell rajzolnunk”. A kéziratban 

példaként felsorolt ábrák mind megtalálhatók a kiállítás ezen egységében: bekeretezve, 

eredeti rajzként, vagy a nagyvitrinben közreadott Cholnoky rajz vázlatkönyvekben, illetve a 

hagyatékából származó könyv ábrájaként. 

 

A kiállítás első egysége az egyik átfestett nagyvitrinnel 

 

A kiállítás második és harmadik nagy egységének a tér bejáratával szemben lévő hosszú fal 

biztosít helyet, ahol a két mester, Lóczy Lajos és Cholnoky Jenő munkássága került 

bemutatásra. Lóczynál bőrkötésű terepnaplója került be a fali vitrinbe és a Balaton-kutatás  
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kapott külön tablót, Cholnokynál a kínai expedíció tárgyi anyagát adjuk közre a második 

nagyvitrinben. A hangsúly itt is a rajzolás fontosságán van: Cholnoky saját szavait olvasva 

tudhatják meg a látogatók, miért tartotta bizonyos esetekben többre a rajzot a fényképnél.  

 

A kiállítás harmadik egységének részlete, Cholnoky kínai expedícióját bemutató nagyvitrinnel 

 

A negyedik egység falfelülete Prinz Gyula munkásságának állít emléket a Tien-san hegységet 

elénk táró panorámarajzai segítségével. A fali vitrinben terepnaplóját mutatjuk be – ezen 

rajzok alapján dolgozta ki később a panorámarajzait. Az ötödik egység Mendöl Tibor 

munkásságát mutatja be, fali vitrinjébe balatoni látogatásairól, valamint finnországi útjáról 

beszámoló naplóit helyeztük el.  

A hatodik egységet a térbe benyúló kémény lába és a felette elhelyezett, a földrajzoktatás 

fontosságát hangsúlyozó idézet alkotja. A hetedik, záró egységben Tulogdi János 

munkásságát mutatjuk be, a fali vitrinben rajz vázlatfüzetei kaptak helyet. 
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A kiállítás negyedik egysége (szemben) Prinz Gyula, ötödik egysége (balra) Mendöl Tibor 

munkásságát mutatja be. A kémény egysége a földrajzoktatás fontosságát hangsúlyozza 

 

 

Mendöl Tibor portréja, tablója, fali vitrine és a témakörben kapcsolódó Cholnoky grafikák  
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A kémény egysége, valamint a Tulogdi János munkásságát 

bemutató rész, a kiállítás záró egysége 
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MŰTÁRGYVÉDELEM A KIÁLLÍTÁSON 

 

Intézményünk a tárlatok kialakításakor igyekszik nagy figyelmet fordítani a kiállított 

műtárgyak védelmére és a megfelelő műtárgykörnyezet kialakítására, legyen az állandó vagy 

időszakos kiállítás. 

A földRajz című kiállítás a múzeumépület tetőterében található, gipsz falakkal leválasztott 

kiállítótérben. A falak nem alkotnak zárt teret, ezért a kiállítótér légterének paraméterei 

azonosak a tetőtér teljes légterével. A levegő hőmérsékletét fűtőtestek és beépített split 

rendszerű légkondicionáló berendezések határozzák meg, így az évszakoktól függetlenül 

közel egyenletes klímát tudunk kialakítani. A klíma berendezések a kiállítótértől távolabb 

helyezkednek el, a hőforrásokat pedig gipsz pengefal választja el a műtárgyaktól. 

A levegő hőmérsékletét és páratartalmát Log 32 TH (kalibrált) adatrögzítő berendezéssel 

végeztük. Vitrinen belül az RH% értéke az optimálisnál alacsonyabb volt, de állandó. 

 

 

A Cholnoky fali vitrin, benne a Log 32 TH mérőműszer 
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A tetőtérben kisméretű tetőtéri ablakok találhatóak, de ezeket fényzáró réteggel láttuk el, 

így a természetes fényt kizártuk a kiállítótérből. A mesterséges fényforrások megfelelnek a 

múzeumi előírásoknak, a kisméretű fali vitrinekben UV-mentes ledszalagok biztosítják a 

megvilágítást. A világítótesteket mozgásérzékelő vezérli, így a látogató távozása után azok 

lekapcsolódnak, ezáltal is csökkentve a műtárgyakat érő sugárzás mennyiségét. 

 

 

A tetőtéri ablakok, a kiállítás kivilágított fali vitrinjei, valamint nagyvitrinjei 

 

A fény károsító hatása elleni védekezésként a falra helyezett képkeretek „üvege” és a fali 

vitrinek búrája plexiból készült. Emellett a fényre fokozottan érzékeny dokumentumokat UV-

védő fóliával láttuk el. 

A műtárgybarát alapanyagokból készült vitrinek biztonságosan zárhatóak és többé-kevésbé a 

portól is védenek, felületük jól tisztítható. 
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AMI A KIÁLLÍTÁSBÓL KIMARADT 

 

A kiállítás terve a pályázott összeg 55%-át nyerte el, így az eredeti koncepcióhoz képest 

jelentős módosításokkal valósult meg, szűkebb időkeretben mozogva, csökkentett számú 

témakörre koncentrálva. Cholnoky Jenő, egyik legsokoldalúbb földrajztudósunk kijelentése, 

miszerint „nem lehet jó geográfus az, aki nem tud rajzolni” a tervek szerinti hangsúlyt kapta 

a létrejött kiállításban, az első egység falán idézetként is megjelenik. A koncepcióban 

felvetett kérdés megválaszolására, hogy vajon rajzolnak-e még a mai földrajzosok, azonban 

már nem térhettünk ki: a kiállítás Tulogdi János (1891–1979) munkásságának bemutatásával 

zárul, a mai, modern, a ceruzát és tust felváltó föld-rajzos módszerek és eszközök (mint 

például a 3D-s domborzatábrázolás) bemutatására, valamint a mai geográfusokkal tervezett 

interjúkra nem kerülhetett sor. Forráshiány miatt elvetettük az NFC-tagek beépítését is 

(melyeket URL-linkekkel és QR-kódokkal egészítettünk volna ki). Egyrészt a minőségi hang- és 

videótartalmak elkészítésére nem maradt elegendő összeg, másrészt a múzeum honlapjának 

fejlesztése is csúszott az előzetes tervekhez képest, e nélkül pedig nem lehetett biztosítani a 

digitális tartalmak megfelelő elérését. 
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A KIÁLLÍTÁS KÍSÉRŐ KIADVÁNYA 

 

A kiállítás leporelló jellegű kiadványa A4-es méretben, harmadába hajtva, 4 színben nyomva, 

300 példányban készült el.  

A kiállítás nyitófala az eredetihez hűen került rá a kezdő oldalra. A belső oldalakon Cholnoky 

és Prinz grafikák szerepelnek, a hozzájuk tartozó idézetekkel. A kiállításon szereplő öt 

földrajztudós portréi is megjelennek a behajló oldalon, szintén egy-egy tőlük származó 

idézettel. A hátoldalon a hasznos információk mellett már a meghosszabbított nyitva tartás 

(március 15.) szerepel. 

 

A földRajz kiállítás leporellója  
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PROGRAMOK, LÁTOGATOTTSÁG 

 

A kiállítás megnyitására a Magyar Kultúra Napján, 2020. január 22-én került sor. Dr. Csőzik 

László, Érd Megyei Jogú Város polgármestere után Dr. Nagy Balázs, egyetemi docens majd 

Dr. Kubassek János, a múzeum igazgatója köszöntötte az egybegyűlteket. A látogatók ezután 

tárlatvezetésen vehettek részt. 

 

A megnyitón Cholnoky Tamás, Cholnoky Jenő unokája is részt vett (jobb szélen) 

 

Tárlatvezetés a földRajz kiállítás megnyitóján 
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A megnyitóra készült nyomtatott meghívó és programplakát 
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A tervek szerint a kiállítás 10 hónapon át, november 22-ig lett volna látogatható. A járvány 

miatti tavaszi vészhelyzet következtében a megnyitó után a kiállítás azonban csak pár hétig 

fogadhatott látogatókat, és a látogatottság a múzeum újranyitása után is elmaradt a 

szokásostól. Emiatt a kiállítás látogathatóságát meghosszabbítottuk 2021. március 15-ig.  

 

A kiállítás plakátjai 

 

A tervezett pedagógiai és közönséghasznosítási programok nagy része szintén áldozatul esett 

a járványügyi helyzetnek, egyedül a tervezett rajpályázatot hirdettük meg. A nyertes rajz 

kikerült a múzeum 2020. szeptember 8-án megnyitott Trianon 100 kiállítására, mert témája, 

a diósdi országzászló, jól beleillett a kiállítás koncepciójába. Ennek köszönhetően a rajz 2021. 

január 31-ig lesz látható. A 10–14 éveseknek és a 14–18 éveseknek tervezett földrajzos-

rajzos foglalkozások, valamint az ismeretterjesztő előadások is elmaradtak, a grafika és 

kalligráfia iránt érdeklődő felnőttek számára szervezett mini tanfolyamokat átmozgattuk 

októberre, a Cholnoky 150 emléknapot pedig 2021 tavaszára.  
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A földRajz kiállításhoz kapcsolódó rajzpályázat plakátja és a nyertes rajz 

 

 
Szlahucska Szilvia (10 éves) nyertes rajza a Trianon 100 kiállításon   
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2020. augusztus 31-én az ELTE leendő földrajztanárai terepgyakorlaton vettek részt a Magyar 

Földrajzi Múzeumban. Az egyik csoport feladata a földRajz kiállítás bemutatása, feldolgozása 

volt játékos, interaktív feladatok segítségével. 

 

A földRajz kiállítást feldolgozó csapat 

 

Leendő földrajztanárok feladatmegoldás közben 
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A Jelky András Iparművészeti Szakgimnáziummal is terveztünk együttműködést. Urbánfy Éva 

vezetésével el is indult a földRajz kiállítás témájához kapcsolódó vizsgamunkák elkészítése, 

de a tavaszi vészhelyzet itt is közbeszólt: az iskolák bezárása miatt a 13. D textilműves osztály 

tanulói csak a tervekig jutottak, így a kész vizsgamunkákból tervezett kiállítás sem jöhetett 

létre. 

 

  

Vizsgafeladat kiírás a Jelky András Iparművészeti Szakgimnáziumban 
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Az Abaligeti-cseppkőbarlang (Kovács Virág) és a Szent György-hegy (Incze Orsolya) 

 ihlette vizsgamunka tervek 
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KOMMUNIKÁCIÓ, PROMÓCIÓ 

 

A Magyar Földrajzi Múzeum földRajz című kiállításához kapcsolódó kommunikációs 

tevékenységet a kiállítás folyamatos promotálása és a kiállításhoz kapcsolódó programok 

kommunikálása jelentette. Online és offline eszközök integrált, összehangolt használata 

jellemezte a kiállítás kommunikációs stratégiáját. A kiállítás és a hozzá kapcsolódó 

programok kommunikációja során a kiállítás grafikai elemeit használtuk fel, mely megjelent a 

meghívókon, plakátokon, leporellón.  

 

Online kampány  

A kiállítás megnyitója előtt két héttel kezdtük meg az online kampányt. Az online kampányt 

promóciós interjúk és programajánlók együttese képezte.  

 

Online felület Megjelenési mód 

www.foldrajzimuzeum.hu programajánló 

www.erdmost.hu PR cikk, interjú  

www.museum.hu programajánló 

geometodika.elte.hu programajánló 

www.foldrajzimuzeum.hu programajánló 

a múzeum Facebook oldala programajánló, esemény 

 

A www.erdmost.hu online felületen megjelent cikkek a megnyitóról és a kiállításhoz 

kapcsolódó rajzpályázatról: 

 

Megnyitó cikk (cikk, videó) 2020. január 29. 

https://erdmost.hu/cikk/grafikak-foldrajzi-keretben 

Megnyitó (cikk, videó) 2020. február 1. 

https://erdmost.hu/cikk/grafikak-foldrajzi-keretben-0 

Rajzpályázat 2020. május 4. (Ba-Nyilas Hajnalka) 

https://erdmost.hu/hu/cikk/ahogy-en-latom-rajzpalyazat-fiataloknak 
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A rajzpályázathoz kapcsolódóan az alábbi weboldalakon jelentek meg felhívásaink: 

http://www.museum.hu/palyazat/831/Ahogy_en_latom 

https://palyazatmenedzser.hu/ahogy-en-latom-rajzpalyazat-tajat-telepulesreszletet-

epuletet-abrazolo-alkotasok-bekuldesere/ 

www.foldrajzimuzeum.hu 

https://www.facebook.com/events/1039999056382870/ 

 

Offline kampány 

Az online kampányt követően az offline kampány is elindult két héttel a kiállítás megnyitója 

előtt. Ennek megjelenési formái, eszközei: rádiós interjúk, televíziós híradás, helyi és 

környéki újságokban programajánló, DM marketing eszközök, plakátok.  

 

Offline csatorna Megjelenési mód 

Érd FM 101.3 interjú, programajánló 

Érd TV (Párbeszéd c. műsor) interjú 

Érdi Újság  programajánló 

 

A fenti felsorolás mellett a kiállítás magas színvonalának és sikerének köszönhetően 

cikksorozat indult A Földgömb magazinban, melyek listája az alábbi: 

Leviczki Anita: Rödö vörös oroszlánja és egyéb nunatakok. A Földgömb, 2020. március–

április, pp. 16–18. 

Leviczki Anita: Magasságok és mélységek, avagy miből lesz a geográfus? A Földgömb, 2020. 

tavaszi különszám, pp. 10–12. 

Leviczki Anita: A mandzsúriai Tizenhárom-hegy – ahogy Cholnoky látta. A Földgömb, 2020. 

május–június, pp. 18–20. 

Leviczki Anita: A sárgás-fűzöldtől az indigóig – a Balaton színei. A Földgömb, 2020. július–

augusztus, pp. 16–18. 

Leviczki Anita: Emberföldrajz, gémeskúttal. A Földgömb, 2020. szeptember–október 
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Egyéb – nem helyi – médiumban való megjelenés a kiállításhoz kapcsolódóan: 

Leviczki Anita: Föld-rajz: tudomány és művészet – A rajz szerepe Cholnoky Jenő 

munkásságában. Élet és Tudomány, LXXV. évfolyam, 14. szám, pp. 433–435. 

Trend FM rádióinterjú Leviczki Anitával a Délutáni Monitor Földgömb-rovatában, 

műsorvezető: Érczfalvi András, 2020. február 20. 

https://trendfm.hu/musor?musor=7782 

 

 

A Földgömb magazin Földrajz rovatában megjelenő háromoldalas cikkek kis infoboxban 

hívják fel az érdeklődők figyelmét, hogy a cikkben említett rajzok közül melyek láthatók a 

Magyar Földrajzi Múzeum földRajz kiállításán, vagy milyen további, a témához  

kapcsolódó grafikák tekinthetők meg a tárlaton 
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Plakátokat A/3-as és A/4-es méretben készíttetünk, melyeket a város kulturális 

intézményeiben, iskoláiban helyeztünk el. DM marketing eszközöket a helyi- és környező 

iskolák pedagógusaival (elsősorban földrajz és rajztanárok), illetve a Magyar Földrajzi 

Múzeum Múzeumbarát Körének tagjaival és a múzeumi hírlevélre feliratkozókkal 

kapcsolatban alkalmaztunk. DM eszközként a kiállítás megnyitóra papír és elektronikus 

formátumú meghívót és plakátot alkalmaztunk, illetve a kiállításhoz kapcsolódó rajzpályázat 

esetében A/4-es plakátokat készítettünk, melyeket a járványhelyzet miatt csak saját 

plakáttartó vitrinjeinkben helyeztünk el.  

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

A földRajz című időszakos kiállítás a Magyar Földrajzi Múzeum gyűjteményében őrzött 

rajzokból, grafikákból, vázlatfüzetekből és úti naplókból ad közre néhány becses darabot a 

magyar geográfia nagyjaitól. Köszönjük a Cholnoky család, ifj. dr. Prinz Gyula, Mendöl 

Tiborné, Benedek Zoltán, Ajtay Ferenc, dr. Kulla András, dr. Balázs Dénesné, a Debreceni 

Tudományegyetem és még sok más önzetlen jóakaró segítségét, akik ajándékaikkal 

hozzájárultak gyűjteményünk gyarapításához, földrajztudósaink hagyatékainak 

megőrzéséhez. Külön köszönjük a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és 

Geoinformatikai Tanszékének, valamint a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Múzeumnak, hogy rajzi és tárgyi anyagukkal kiegészíthettük és színesíthettük kiállításunkat. 

 

A kiállítás kurátora: Leviczki Anita; a kiállítást lektorálta: Dr. Kubassek János; 

kiállításszervezés, installálás: Pálfi Anna; grafika: Karikó Szabolcs (www.skariko.com); 

nyomdai előkészítés, nyomdai munkák, installálás: Jakab Sándor.  

Közreműködtek a Magyar Földrajzi Múzeum munkatársai: Fekete-Mácsai Anetta, Lendvai 

Timár Edit, Puskás Katalin, Süléné Lukács Márta; további közreműködők: Kovács Üveges, 

Oberchauser Gábor, Tolcsvai Sándor, Tolcsvai Gergely, Tolcsvai Péter 
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A kiállítás a Nemzeti Kulturális Alap és Érd Megyei Jogú Város támogatásával valósult meg.   

A beszámoló pdf-ben letölthető a Magyar Földrajzi Múzeum honlapjáról, a 

www.foldrajzimuzeum.hu  linkre kattintva. 

Érd, 2020. október 7. 

 

 

 

 

 Leviczki Anita 

a földRajz kiállítás kurátora 

geográfus, múzeumi adattáros  

 

 

 




