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rövid, súlyos betegségben 47 éves korá-
ban elhunyt iLyÉS ZOLtán geográfus, kulturális  
antropológus, a kultúrgeográfia kiváló művelő-
je, az mTA Társadalomtudományi Központja 
Kisebbségkutató intézetének tudományos fő- 
munkatársa és a miskolci egyetem Bölcsészet- 
tudományi Karán működő Kulturális és vizuális 
Antropológiai intézet docense. már középiskolai 
tanulmányai során elkötelezte magát a földrajz-
tudomány mellett. Az egykori pestszentlőrinci 
Steinmetz miklós Gimnáziumban (ma Sztehlo  
Gábor evangélikus Gimnázium) – kubaSSek 
jánOS osztályának tanulójaként – tagja volt az 
országos középiskolai földrajzi vetélkedő győztes 
csapatának. egyetemi tanulmányait 1987-1993  
között a debreceni Kossuth lajos Tudomány- 
egyetemen végezte, biológia-földrajz tanári sza-
kon, majd 1994-1997 között ugyanott a földtu-
dományi doktori program keretében a doktori  
iskola hallgatója volt. 1998-ban védte meg A táj- 
használat változásai és a történeti kultúrtáj 
18-20. századi fejlődése Gyimesben című dok-
tori (phd) értekezését. 1992–2008 között az 
egri eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán 
tanított. ezzel párhuzamosan kezdte el 1993-
ban egyetemi oktatói pályáját miskolcon, ahol 
2002-től egyetemi docensként dolgozott. Az 
mTA Kisebbségkutató intézetének 2003-ban 
lett tudományos munkatársa, ahol számos fon-
tos kutatásnak volt szellemi kezdeményezője, 
szervezője és vezetője. Svédországi és németor-
szági tanulmányútjainak eredményei beépültek 
munkáiba és az ott kialakított szakmai, emberi 
kapcsolatait gondosan ápolta. 

Bár kutatásai, publikációi alapvetően társa-
dalomtudományi irányultságúak voltak, mindig 
érdeklődéssel tanulmányozta környezetét, az 
élővilágot és az ember természetre gyakorolt 
hatását. Az elmúlt másfél évtizedben munkás-
ságában és publikációiban nagy súllyal jelentek 
meg a történeti tájegységek etnikai, kulturális, 
vallási adottságai és változásai. A felekeze-
tileg, nyelvileg, kulturálisan vegyes térségek, 
az etnikai érintkezési zónák és határvidékek 

működését, változásait elsősorban a Székelyföld  
keleti peremén, valamint a Bánságban, a Bód- 
va-völgy Szlovákiához tartozó településein és  
a Zobor-vidéken vizsgálta. munkásságának fon- 
tos vonulatát jelentették a Kárpát-medence tör-
téneti földrajzi és ökológiai sajátosságokkal jel-
lemezhető történeti kistérségei, különösen az 
erdei-legeltetői, havasi és bányavidéki terek. 
ezek jórészt általa kialakított komplex antropo-
gén és geomorfológiai vizsgálatát fokozatosan 
kiegészítette a vizsgált kistérségek vallásföld-
rajzi, emlékezetpolitikai és örökségi kérdései-
nek elemezésével. Élete utolsó éveiben behatóan  
foglalkozott a folklórturizmus és a nemzeti 
turizmus kialakulásával, illetve ezeknek a hatá-
ron túli magyarlakta régiókra – a Székelyföldre, 
Gyimesre, Zobor-vidékre – gyakorolt hatásával. 
Külön figyelmet szentelt a nemzeti és szakrális 
tájkonstrukciók működésének, valamint az etni-
kai egyensúlyhelyzetek megbomlásához vezető 
jelenkori urbanizációs, migrációs és asszimi-
lációs folyamatoknak. Jelentős tanulmányokat 
írt, amelyekben a határok különböző funkcióit, 
a „mezsgyevidékek” táji, történeti, etnikai és 
gazdasági összetevőit vizsgálta. meghatározó 
szerepet játszott a szomszédos országok magyar 
szórványosodásának, etnikai kérdéseinek szen-
telt konferenciák, kiadványok megszervezésében 
és elkészítésében.

rendkívül otthonosan mozgott a Kárpát-
medence egészében, de különösen erdélyben. 
Hallgatói a mai napig emlegetik, hogy erdé-
lyi terepgyakorlatokon fejből sorolta az összes 
érintett település nevét, etnikai és felekezeti 
viszonyait. Gyimes és a lápos-völgy kezdet-
től fogva nagy súllyal voltak jelen elméleti és 
terepkutatásaiban. A miskolci Antropológiai 
Tanszék által szervezett első kutatásai közé tar-
tozott a gyimesi havasi telepek etnikai-feleke- 
zeti önazonosságának összetevőit elemző terep-
munka. ezt követően bicZó gábOrral közösen  
a Gyimesközéplokhoz tartozó Antalokpataka 
mikrokörnyezetének autonóm lokális világké-
peit vizsgálta. Akkor és ott jegyezte el magát 
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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-

sZegedI nándor (1940–2016)




