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tartósan a legkeletibb magyar határrégióval. Az 
ottani terepeken megfigyelt legújabb fejlemé-
nyek, köztük az etnikai turizmus és a kistérség 
helyi multietnikus adottságaira épülő összetett 
viszonyrendszerek változásai késztették arra, 
hogy mélyebben is megvizsgálja a gyimesi csán-
gó kultúra mélyrétegeit. A kistérségnek mint 
etnikai, kulturális tájnak a komplex elemzése 
során figyelt fel arra, hogy a Hargita, Bákó és 
neamț megyék közt felosztott Gyimes csángói 
miként élik meg a „latensen és nyilvánosan is 
jelen levő romanitásnak”, valamint „a nemzeti, 
felekezeti rivalizációknak”, illetve a székely–
csángó ellentétnek napjainkban is újratermelődő 
kliséit. Alapkutatásokat végzett a Felvidéken is, 
a Bódva-völgyi mecenzéf és Stósz különleges 
német nyelvjárást beszélő mántái körében, ahol 
az 1945 utáni németellenes intézkedéseket túlélő 
helyi német közösségek sajátos nyelvi viszonyait, 
az erős hungarus-identitás átváltozásait vizsgál-
ta. nem okozott gondot számára az sem, hogy 
tapasztalt kutatóként új terepek kutatásába kezd-
jen bele. ilyen volt közös kutatásunk színhelye, 
a Zobor-vidék, amelynek komplex etnoszocio-
lógiai, történeti, kulturális és vizuális antropo-
lógiai vizsgálatát tűztük ki célul. itt is megta-
pasztaltuk rendkívüli tudását, kapcsolatteremtő 

készségét. A helyi kisebbségi elittel ugyanúgy 
megtalálta a hangot, mint a hivatali ügyintézők-
kel, a gazdákkal, vagy akár a helyi plébánossal 
egy pohárka savanykás zobori fehérbor vagy 
éppen egy nagy pohár kofola mellett. Az álta-
la jól ismert és folyamatosan bővülő terepeken 
a kutatómunkába bevonta hallgatóit, fiatalabb 
kollégáit is. nagyon fontosnak tartotta, hogy 
tanítványait is elméleti-módszertani igényesség-
re, a kutatási témák, célcsoportok tiszteletére és 
megértésére nevelje. Kutatási terveit, pályázatait, 
előadásait, tanulmányait szívesen beszélte meg  
kollégáival. előadásaiban a tárgyismeretet, a bri- 
liáns fogalomhasználatot, az elmélyült elméleti 
ismereteket mindig személyessé varázsolta a nála 
elválaszthatatlannak bizonyult kutatói és emberi 
szenvedély. Közvetlensége, embersége, nyitott-
sága, szakmai elkötelezettsége miatt az egri és  
a miskolci tanszéken, illetve az akadémiai inté-
zetben a munkatársak és a diákok egyaránt nagy-
ra becsülték, tisztelték és szerették, temetésén is 
több százan vettünk tőle búcsút. 

iLyÉS ZOLtán távozása családja mellett kol-
légái, tanítványai, barátai, ismerősei és a magyar 
társadalomtudomány számára is súlyos veszte-
ség. emlékét megőrizzük!

SZarka LáSZLó – tátrai patrik

elment közülünk SZegedi nándOr Tanár 
úr. igazi tanárember volt: tanár és ember. Tanár 
volt, hiszen a földrajz-biológia szakos tanári 
diploma megszerzése után 1964-ben az eötvös 
loránd Tudományegyetem regionális Földrajzi 
Tanszékén kezdte oktatói és kutatói pályafutá-
sát és docensként innen vonult nyugállomány-
ba 2005-ben, 41 év tanári munka után. ember 
volt, tele pozitív tulajdonságokkal, szerénység-
gel, empátiával, segítőkészséggel, amelyben sok 
ismerőse, kollégája részesülhetett. 

munkássága a szeretett regionális földrajzról, 
a világ országainak gazdaságföldrajzi kutatásá-
ról és oktatásáról szólt. Földrajztanárok gene-
rációit tanította, nevelte, sokat tanultunk tőle 
és sokaknak lett példaképe. magas színvonalú, 
érdekes, a komoly szakmai összefüggéseket apró 
történetekkel, kedves poénokkal lazító egyete-
mi előadásait és mélyen emberközpontú hozzá-
állását a hallgatósághoz a mai napig emlegetik 
egykori tanítványai, itthon és külföldön, például  
Kolozsváron is, ahol vendégelőadóként tanított. 
németországról, a ruhr-vidékről, Svájcról, vagy 

éppen egyiptomról, indiáról tartott előadásainak 
mondatai még ma is a fülünkben csengenek. nála 
a vizsga sem a rettegésről szólt, hiszen a diá- 
kok tudására volt kíváncsi, teret adott az önál-
ló gondolatoknak. Felidézve: határozott léptek, 
egy délceg árnyék, csattanó aktatáska-csattok, 
az újságpapír zörgése, a kávé illata, és tudtuk, 
hogy megérkezett a Tanár úr a tanszékre. majd  
a falitérkép útra kelése adta tudtul, hogy kezdő-
dik a tanítás, ideje elindulnunk nekünk is.

A középiskolai földrajz oktatásától sem sza- 
kadt el, évekig földrajzi érettségi anyagok össze- 
állítója volt, majd a földrajzi országos Közép- 
iskolai Tanulmányi verseny szakmai elnökeként  
igyekezett a diákságban a földrajz szeretetét 
erősíteni.

Kutatói munkásságát számtalan regionális 
társadalomföldrajzi könyv, cikk fémjelzi. ott 
találjuk nevét az egyetemi, főiskolai berkekben 
évtizedek óta használt, európáról, Ázsiáról, 
Afrikáról, Amerikáról írt tankönyvekben, és 
megtaláljuk nevét a magyar családok javának 
könyvtárában fellelhető olyan földrajzi ismeret-
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idén februárban ünnepelte 70. születésnap-
ját vereSS mártOn. 1969-ben szerzett bioló-
gia-földrajz szakos középiskolai földrajztanári 
diplomát a József Attila Tudományegyetemen, 
azaz közel ötven éve diákok generációi kerül-
nek ki a keze alól. vereSS mártOnról méltán 
mondhatjuk azt, hogy iskolateremtő tanár egyé-
niség. Az általános iskolától a doktori iskola 
vezetéséig ívelt munkássága. Tanári pályafu-
tása első két évét Jászberényben töltötte. innen 
Siófokra került, ami meghatározó jelentőségű 
volt későbbi pályafutására is. Siófoki tanítványait  
rendszeresen vitte nyári vándortáborokba. itt 
diákjai társaságában kötelezte el magát egy életre 
a karsztokkal. egy-két év múlva már hivatalosan 
is megalakította a Cholnoky Jenő Barlangkutató 
egyesületet. Kutatásaik célpontjául a Bakonyt 
választották, ahol rövidesen megvásároltak egy 
tanyaépületet az egyesület „főhadiszállása” szá-
mára. ettől kezdve szinte minden nyarat és isko-
lai szünetet Hárskúton töltöttek. mindig volt 
mit tenni, a kutatóház építése mellett folytak 
a barlangfeltárások, és a karsztos objektumok 
térképezése. Tudományos pályafutásának első 
fejezete is ide kötődik. Figyelmének központjába 
a fedett karsztok kerültek. Később phd disszer-
tációját is ebben a témakörben védte meg. 1984-
ben került Szombathelyre a Berzsenyi dániel 
Tanárképző Főiskolán akkor induló földrajz 
tanszékre. Határozott egyénisége, óriási mun-
kabírása és a földrajz iránti feltétlen elkötele-
zettsége hallgatók generációit „fertőzte meg”. 
Siófok után Szombathelyen is kinőtte magát egy 
karsztos iskola, diákok és kollégák csatlakoztak 
a karsztos kutatási programokhoz. egykori sió-

foki diákjaival, későbbi barátaival továbbra sem  
szakadt meg a kapcsolata. Összekötötte őket a 
karsztok iránti érdeklődés és nem kis részben 
vereSS mártOn egyénisége. A fedett karsztok 
mellett újabb és újabb kutatási témák kerültek 
elő. Főiskolai kollégáival morfometriai elem-
zésekbe kezdett. Később újabb szakemberek 
csatlakoztak hozzá és érdeklődésük a karsztos 
folyamatok modellezése felé fordult. Szívós, 
kitartó munkájának köszönhetően egyre széle-
sebb szakmai elismertséget vívott ki magának. 
2001-ben habilitált. Habilitációs értekezésének 
címe a Karsztjelenségek volt. Az 1990-es évek-
ben, miután szabaddá vált az utazás a szomszé-
dos Ausztriába, figyelme egyre inkább a magas-
hegységi karsztosodás és ezen belül is elsősorban 
a karrok felé irányult. Számos kutatóutat szerve-
zett az Alpok karsztterületeire. Csak a legfonto-
sabb helyszíneket felsorakoztatva is tekintélyes 
névsor tárul elénk. Totes Gebirge, Júliai-Alpok, 
dachstein, Hochschwab, Tennengebirge stb. ezek 
közül is a Totes Gebirge szinte házi kutatási terü-
letévé vált. Hol kisebb, hol nagyobb csapatával 
hosszú éveken keresztül járt vissza a hegységbe, 
ahol a menedékházakban már régi ismerősként 
fogadják. magashegységi kutatásai hatalmas  
fizikai és lelki erőt igényeltek tőle és csapatától. 
2003-ban megszerezte az mTA doktora címet a 
Karrok című értekezésével. Szakmai elismertsé-
gét jelzi, hogy számos idegen nyelvű szakcikk és 
szakkönyv szerzője. A lehetőségek bővülésével 
egyre távolabbi tájakra szervezett expedíciót  
a különleges karsztterületek tanulmányozására 
(madagaszkár, Chile, Szibéria stb). A tanulmány- 
utak tapasztalatait felhasználva érdeklődése a 

terjesztő munkákban, mint „A világ országai”, 
„A világ fővárosai”, vagy a magyar nagylexikon 
legújabb kötetei. Sokat tett a hazai regionális 
földrajzért. Szerette a gazdaságföldrajzi adato-
kat, az Agostini és a Fischer Weltalmanach föld-
rajzi évkönyvek elengedhetetlen útitársai voltak, 
melyeknek számszerű információit fejből sorolta 
az előadásain, vagy egy kávé mellett a tanszéken.

Az egyetemen szerették és tisztelték kollégái 
lelkiismeretes munkájáért, segítőkészségéért. 
nagyon kedves munkatársunk volt. vele és ked-
ves humorával a tanszéki rendezvények mindig 
jó hangulatban teltek. A munkája mellett minde-
ne volt a családja, kollégáinak mindig boldogan 
mesélt feleségéről, lányairól, unokáiról, akiknek 

fényképei ott voltak irodája asztalán. A beszélge-
tésekbe belefért egy-egy rövid történet kedvenc 
hobbijáról, a horgászatról is.

A 2000-es évek közepén már nem tudta 
tovább vállalni az oktatást, és végképp vissza-
vonult nagymarosra, ahol 1940-ben született, és 
ahol 2016-ban örökre lehunyta szemét. Temetése 
is nagymaroson volt, családja, rokonai, barátai 
körében. Sokak nevében mondhatom, hogy nagy  
élmény volt tanítványának és megtiszteltetés volt 
munkatársának lenni, vele dolgozni. nagy öröm 
volt Őt ismerni. nyugodjék békében, emlékét 
megőrizzük, ápoljuk!

SZabó páL

Veress Márton 70 éves




