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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!
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karszttípusok felé terelődött. Karsztos kutatásai-
ra jellemző a rendszerező, tipizáló szemlélet. Aki 
találkozott már cikkével, az biztosan felismeri 
jellegzetes, rendkívül részletes ábráit. Szakmai, 
tudományos tevékenysége mellett nem feledkez-
hetünk meg tudományszervező tevékenységéről 
sem. immár húsz éve töretlenül szervezi a hazai 
karsztkutatás legnagyobb szakmai találkozóját, 
a Karsztfejlődés konferenciát. ez a konferencia 
teremt lehetőséget a hazai karsztkutatók rendsze-
res eszmecseréjére, és eredményeik publikálásá-
ra. oktatásszervező tevékenysége szintén hosszú 
évtizedeken át meghatározó volt a szombathelyi 
felsőoktatásban. 2006-tól 2011-ig volt a Föld- 

rajz és Környezettudományi intézet igazgatója.  
2012-ig a Természettudományi Kar dékánja volt, 
ő szervezte meg a Természettudományi Kart. 
Kialakította a Kar intézeti, vezetési és vezetői 
struktúráját. Szóljon hát a köszöntés a hetven 
esztendős vereSS mártOnnak, az iskolaterem-
tő pedagógusnak, a karsztok iránt elkötelezett  
tudósnak, az oktatásszervező dékánnak. egykori 
diákjaként, későbbi kollégájaként, kutatótársa-
ként és barátjaként ezúton kívánok az ünnepelt-
nek az egész szakma nevében jó egészséget és 
még nagyon sok izgalmas szakmai kihívást! 

Zentai ZOLtán
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