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Az érdi Magyar Földrajzi Múzeum szokásos 
évi tanulmánykötetének idei számát Cholnoky 
Jenő földrajzprofesszor emlékének szentelte. 
A múzeum őrzi ugyanis Cholnoky hagyaté-
kának nagy részét, magyar utazókról készült 
állandó kiállításunk törzsanyagához is családja 
szíves segítségével jutottunk hozzá. Ez elsősor-
ban a múzeumalapító Balázs Dénes világjáró 
geográfus kapcsolatának volt köszönhető.

Cholnoky Jenő (1870-1950) geográfus a 
magyar földrajztudomány nemzetközileg is 
elismert legszínesebb, legsokoldalúbb egyé-
nisége volt. Népszerû írói stílusa mai napig 
utolérhetetlen és becses kincsekké teszi már 
csak antikváriumokban fellelhető könyveit. 
Munkásságát a budapesti Mûegyetemen kezdte, 
majd a budapesti tudományegyetem földrajz 
tanszékén, 1905-től a kolozsvári tudomány-
egyetemen, majd 1919 évi román kiutasítása 
után ismét a budapesti egyetemen folytatta. 
Szabadidejének nagy részét a Balatonon a táj 
és a régi romok festői megörökítésével töltötte. 
Hatalmas életmûvet hagyott hátra, amikor 80 
évesen elragadta a rákbetegség.

A kiadványban más társintézményekben, 
például a kolozsvári egyetemen is föllelhető 

tudományos hagyatékát (térképeit, fotóit) is 
földolgozták a helyi szakemberek. Cholnoky 
kétéves (1896-98 közötti) kínai tanulmányút-
jának dokumentációját is most sikerült rész-
letesen feldolgozni és publikálni. Ezen útról 
kiállításunkon is sok szép és érdekes tárgy 
látható. Múzeumunk igazgatója, dr. Kubassek 
János Cholnoky 1910. évi skandináviai és spitz-
bergáki útját dolgozta fel. Írásokat találhat az 
olvasó a kötetben Cholnokynak az Alföld kuta-
tásában játszott szerepéről is. Munkásságának 
egy kevésbé ismert oldalát, a Balaton-felvidék 
középkori templomromjai megvédéséért vívott 
mûemlékvédelmi tevékenységét is bemutat-
juk. Összefoglaltuk a magyarországi Cholnoky 
Jenő emlékhelyeket és vele kapcsolatos alkotá-
sokat, amelyek legtöbbje szûkebb hazájában, 
Veszprém megyében található. Nem véletlen, 
hogy a Balatonhoz élete során mindvégig szen-
vedélyesen kötődött. Töretlen hazafiságának is 
itt lelhetjük fel gyökereit. Szakemberek számára 
lehet érdekes Cholnoky folyóvízi geomorfológi-
ájának mai értékelése Lóczy Dénes pécsi egyete-
mi docens tollából.

A kiadványban helyet kaptak kisebb tudósítá-
sok (pl. emléktáblaavatások), könyvrecenziók, 
in memoriam rovat. Ezek olyan aktualitásokhoz 
kapcsolódnak, mint az érdi Fundoklia-tanös-
vény létrejötte vagy Balázs Dénes emléktábla 
avatása Makón. Szó esik az egykori érdi repü-
lőtéren kipróbált Gerle 13 nevû sportrepülő-
gépről, és több könyvet írt pilótájáról, Bánhidi 
Antalról. 

A könyvrecenziókban írunk az érdi alko-
tók legújabb publikációiról is. Így példá-
ul Kóka Rozália mesemondó előadómûvész 
Napsugárkisasszonyok a történelem sodrában 
címû könyvéről. Természetesen szerepelnek a 
kiadványban a múzeum éves gyûjteménygyara-
pításának, múzeumpedagógiai munkájának, 
közmûvelődési és szakkönyvtári tevékenységé-
nek összegzései is.

A megújult formátumú, de továbbra is gaz-
dag tartalmú, színvonalas évkönyv szerkesztői, 
Mácsai Anetta és Puskás Katalin dicséretes 
munkát végeztek. Cholnoky Jenő sok tekintet-
ben példamutató, mély hazafiságtól áthatott, 
szorgalmas, küzdelmes, sokoldalú alkotó élete 
a ma nemzedéke számára is ösztönző erő lehet, 
ezért mindenki számára ajánlható ez a kiad-
vány.

 Kovács Sándor

Amikor először kézbevettem Terry J. Fadem 
könyvét, már a borító láttán rögtön felmerült 
bennem a kérdés: a kérdezés, mint mûvészet? 
Hiszen eddig úgy tudtuk: a kérdés csak eszköz, 
amellyel megszerezhetjük a keresett informá-
ciót. Arról korábban nem sokat hallhattunk, 
hogy ha (szinte) teljesen elsajátítjuk a kérdezés 
mûvészetét (azaz tisztában vagyunk az elméleti 
háttérrel is), jelentősen befolyásolhatjuk az adott 
társalgás kimenetét, és nagyobb hatékonysággal 
szerezhetjük meg a kívánt információkat.

A könyv szerkesztése, felépítése logikus, átlát-
ható, jól követhető. Minden fejezetet színesít 
(és ezzel közérthetővé tesz) egy-egy személyes 
példa vagy egy, a szerző által kitalált szituáció, 
amelyben az olvasó rögtön láthatja a gyakorlat-
ban alkalmazva is az előtte leírtakat. E történetek 
kellő humorral – helyenként sarkítva – világítanak 
rá a lényegre. A fejezetek végén rendre szerepel 
egy (vagy két) mondat, amely az adott résznek 
akár a mottója is lehetne – tömören, lényegre 
törően foglalja össze a tárgyalt rész lényegét, 
egyúttal tanácsot is ad a leírt elméleti anyag gya-
korlati alkalmazásához.

A kérdezés elméleti hátterének bemutatása 

előtt még Fadem arra próbálja rávenni az olva-
sót, hogy tartson egy kis önismereti órát: nézzen 
magába, próbálja meg felfedezni magában azokat 
a jó és rossz tulajdonságokat, amelyet használni, 
illetve fejleszteni kíván a jövőben. A típushibák 
csoportba rendezése segít az olvasónak abban, 
hogy könnyebben felismerje saját gyenge pont-
jait. 

Külön kiemelendő, hogy egy vezető soha ne 
folytasson struccpolitikát – bár ez egyértelmûnek 
tûnhet, mégis fel kell rá hívni a figyelmet. 
E részben a mindenki számára látható, ám senki 
által említeni nem kívánt probléma elefánt (vagy 
orrszarvú) képében történő ábrázolása igen 
szemléletes (így talán könnyebben meg is jegyez-
hető).

Fadem mindegyik alfejezetben ízelítőt ad a 
„jó” és a „rossz” kérdésekből, amelyeket ezeken 
a példákon keresztül így magunk is könnyeb-
ben tudunk azonosítani. Rendkívül szemléletes, 
ahogy a szerző csoportosítja a vezetők által 
leggyakrabban képviselt kérdezési stílusokat: a 
„riporter”, a „karmester” vagy éppen a „bûvész” 
elnevezés önmagáért beszél. 

Fadem figyelmeztet arra is, hogy a kapott 
válasszal nem kötelező egyetértenünk; merjük 
vállalni a kihívást, merjük kimondani az ellenté-
tes véleményünket, és biztassunk erre másokat is 
– de nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt!

A könyv kézhezvételekor felmerült szkeptikus 
hozzáállásomat a szerző fejezetről fejezetre meg-
cáfolta. Bár a 21. században járunk, a kommu-
nikáció korában, nem gondoltam volna, hogy a 
kérdezés és az ahhoz kapcsolódó egyéb körül-
mények tudatos felismerése és használata ekkora 
előnyhöz juttathat bárkit is (mert nem csak a 
vezetők fordíthatják saját hasznukra a könyvben 
írtakat).

Mint azt maga Fadem is megfogalmazza a 
könyvben: a vezető kérdezési képességeinek fej-
lesztése önmagában nem jelent garanciát arra, 
hogy az általa vezetett vállalat hirtelen szárnyalni 
kezd, de véleménye szerint óriási szerepe van 
abban, hogy a vezető megfelelő viszonyt tudjon 
kialakítani a beosztottaival. Márpedig a céghez 
lojális és minden tekintetben motivált munkaerő 
a siker (egyik) záloga lehet.

A könyv elolvasása után más szemmel tekintek 
a saját főnökömre is, más füllel hallgatom mind-
azt, amit ő mond, illetve kérdez. 
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