BESZÁMOLÓ A MENDÖL TIBOR EMLÉKKONFERENCIÁRÓL
BLAHÓ JÁNOS

A Mendöl Tibor Emlékbizottság, a Magyar Földrajzi Társaság Körösvidéki
Osztálya, az MTA KRTK RKI ATO, a Településföldrajzi Tudományos Egyesület és
az Orosházi Táncsics Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Földrajz
Munkaközössége 2015. november 27.-én Orosházán tudományos konferenciát
szervezett. A konferencia megrendezését a szervezők a magyar tudomány
ünnepéhez és Mendöl Tibor földrajztudós születésének 110. évfordulójához, a
tudós munkásságának mérföldköveihez, valamint az Alföld-kutatás legújabb
eredményeihez kapcsolták.
A konferencián az MTA RKK Alföldi Tudományos Osztálya, valamint a hazai
felsőoktatás legjelentősebb társadalom-földrajzi intézetei, doktori iskoláikkal
együtt képviselték magukat. (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Debreceni
Tudományegyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem,
NYME Savaria Egyetemi Központ).
A konferenciát a szervezők nevében Blahó János, a Mendöl Tibor
Emlékbizottság elnöke, a TMGSZK igazgatója nyitotta meg. A résztvevőket
Petróczki Zoltán, a Békés Megyei Kormányhivatal főigazgatója, Zalai Mihály, a
Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke és Bojtor István, Orosháza
Város alpolgármestere köszöntötte. A köszöntők után megkezdődött a
tudományos ülésszak, mely plenáris és szekció előadásokból állt. Nyolc plenáris
és 10 szekció előadás hangzott el a konferencián
A plenáris ülésen az első három előadó Mendöl Tibor pályáját vázolta fel.
Becsei József professor emeritus, Mendöl Tiborról, a magyar településföldrajz
atyjáról beszélt előadásában, Süli-Zakar István, nyugalmazott egyetemi tanár,
Mendöl Tibor debreceni munkásságát mutatta be, Győri Róbert egyetemi
docens pedig Mendöl tanszékének 1950-es évekbeli átalakításáról beszélt.
Dövényi Zoltán egyetemi tanár, Mendöl Tibor, Hans Bobek és Wolgang
Hartke pályaképeinek ismertetése során bemutatta, mit jelentett társadalomföldrajzosnak lenni Keleten és Nyugaton Mendöl Tibor korában.
A többi előadó Mendöl főbb kutatási témájának (nagyvárosok, mezővárosok,
funkcionális morfológia) bemutatására vállalkoztak, kitérve e témák jelenlegi
aktualitására. Kovács Zoltán egyetemi tanár, a mendöli gondolat hatásáról
beszélt, napjaink nagyváros-kutatásában. Csapó Tamás egyetemi magántanár
bemutatta a település-morfológiai kutatásokat Mendöl Tibor óta napjainkig.
Beluszky Pál tudományos tanácsadó és Csatári Bálint ny. egyetemi docens a
mezővárosokról tartottak előadást: Mezőváros – Fogtam, nem enged”, illetve
Mendöl alföldi mezővárosai ma, címmel. A plenáris előadások moderátora Nagy
Gábor egyetemi docens volt.
A program a délutáni szekció előadásokkal folytatódott. A településföldrajzi
szekcióban, ahol öt előadás hangzott el, Kovács Zoltán egyetemi tanár elnökölt.
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Makra Zsófia, a magyarországi törpefalvak matematikai, statisztikai
módszerekkel történő tipizálását mutatta be, demográfiai, gazdasági,
társadalmi mutatók mentén. Tímár Judit egy alföldi esettanulmány nyomán
tette fel a kérdést: „település- vagy településföldrajz”? Vasárus Gábor László, a
városhatáron belüli szuburbanizáció néhány jellegzetességét mutatta be a hazai
agglomerációkban. Kozma Gábor előadásából megtudhattuk, hogyan változott
az egyházi intézmények térbeli elhelyezkedése Debrecenben. Bajmócy Péter
pedig felvázolta, melyek voltak Magyarország településhálózati régiói a 20.
század elején.
Az Alföld-vidék szekcióban Csatári Bálint, nyugalmazott egyetemi docens
elnökölt, itt is öt előadás hangzott el. Elsőként Dudás Gábor és Nagy Gábor tárta
elénk, milyen napjainkban a külterületek helyzete Békés megyében. Nagy
Gergely a vidékfejlesztési útkeresésekről szólt, Mendöl Tibor nyomdokain
Ausztriában. Mohos Mária a szőlőtermesztést mutatta be az Alföldön. Majdán
János az orosházi vasútállomás 1895. évi forgalmáról tartott előadást, végül
Frisnyák Sándor professor emeritus, egy Mendöl tanítvány, Somogyi Sándor
történeti földrajzi munkásságát mutatta be.
A konferencia megrendezését a MOL NYRT és a Békés Megyei
Önkormányzat
Közgyűlése
támogatta.
Bővebb
információk
a
http://mendöltiborkonf2015.hu/ honlapon tekinthetők meg.







