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1934-ben a magyar földrajztudomány vezető folyóiratában, a Magyar Földrajzi Társaság által kiadott 
Földrajzi Közleményekben addig (és azóta is) ritkán látott vita bontakozott ki a magyar gazdaságföldrajz 
eredményeiről, módszereiről, azon belül is Fodor Ferenc munkásságáról. A vita – a szakmai tartalom 
mellett – érzelmi síkon is zajlott, személyeskedésektől sem volt mentes; a feszültségeket végül a 
szerkesztőségnek kellett feloldania, részben a folyóirat hasábjain kívüli helyszínek felhasználásával.  

Bár Fodor Ferenc munkásságáról az elmúlt években számos munka megjelent (lásd pl. Hajdú 
2006; Jobbitt 2013) – és kiadták addigi kéziratos művét, A magyar földrajztudomány történetét (Fodor 
2006), a vita maga néhány említésen kívül (Győri 2001) nem kapott nagyobb figyelmet a geográfus 
szakma tudománytörténészeitől (például nem szerepel Hajdú Zoltán 2006-os nagy ívű életmű-
áttekintésében sem). Az elsődleges források (a Földrajzi Közlemények 1934. évi számai) mellett 
igyekeztem a tudományos mező vitához köthető egyéb helyszíneit is áttekinteni, így a vitával 
párhuzamos történéseket a Magyar Földrajzi Társaság választmányában, valamint a vita utóéletét 
Fodor más műveiben.  

A tanulmány első részében az érzelmek tudománytörténeti, a tudományos mező formálódását 
elemző megközelítésmódjaival foglalkozom általánosságban. Bár a téma a tudománytörténészek 
között az elmúlt években növekvő figyelmet kapott, a földrajztudomány történetét elemző munkákban 
inkább alulreprezentáltnak mondható. Ugyanakkor az érzelemföldrajzi megközelítés a nem 
tudománytörténeti, de földrajzi kutatásokban bővülő tématerület, és mivel a hazai szakirodalomból 
jórészt hiányzik ennek az irányzatnak az összefoglalása, kísérletet teszek a főbb csomópontok 
összefoglalására. A második részben döntően az érzelmek és az értelem kettősségén, valamint ezek 
valamelyikéhez kapcsolt más fogalmakon keresztül mutatom be a vita fő ívét. Végül két kisebb 
fejezetben a vitával párhuzamos társasági fejleményekkel, valamint a vita utóéletével foglalkozom. 
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