
Tér és Társadalom 31. évf., 2. szám, 2017 doi:10.17649/TET.31.2.2881

In memoriam Süli-Zakar István

In memoriam István Süli-Zakar

MOLNÁR ERNŐ

MOLNÁR Ernő: egyetemi adjunktus, Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Terü-
letfejlesztési Tanszék; 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; molnar.erno@science.unideb.hu

Ernő MOLNÁR: assistant professor, Department of Social Geography and Regional
Development Planning, University of Debrecen; Egyetem tér 1., H-4032 Debrecen, Hungary;
molnar.erno@science.unideb.hu

Korán és váratlanul ment el közülünk. Elhunytával a geográfus szakma egy
nagyformátumú egyéniségét, debreceni társadalomföldrajzos közösségünk pe-
dig meghatározó alakítóját veszítette el. Még mindig felfoghatatlan. Szinte hal-
lani, amint órára menve, teásbögrével a kezében, végigbaktat a folyosón, s
közben hol egy kollégához, hol egy hallgatóhoz szól néhány jó szót… Látni,
amint maga köré gyűjtött témavezetettjeivel konzultál az irodájában, vagy ép-
pen diavetítéses előadást tart legutóbbi utazása során szerzett élményeiről…

Süli tanár úr pályája a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskolán
kezdődött, majd a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen folytatódott.
Itt a Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék alapítója, működésének
két évtizeden keresztül irányítója, utóbb professzor emeritusa volt. Elsősorban
a népességföldrajzi, településföldrajzi és politikai földrajzi ismeretek, valamint
a terület- és településfejlesztés oktatásában vállalt szerepet. A debreceni Föld-
tudományi Doktori Iskola történetének kiemelkedő szereplője: összesen 34
doktorandusz PhD-fokozatának megszerzését támogatta témavezetőként, s ez-
zel mindmáig a hazai társadalomföldrajz-területfejlesztés egyik legjelentősebb
utánpótlás-nevelőjének számít. Számos határon túli felsőoktatási intézmény-
ben meghívott vendégoktatóként járult hozzá a helyi értelmiség képzéséhez-
neveléséhez. Bámulatos kapcsolatteremtő képessége volt (ezt Tiszaburától
Irkutszkig magam is megtapasztaltam), melyet oktatóként is jól kamatoztatott.

Kutatásai fókuszában kezdetben a magyar szénhidrogénipar állt. Később – el-
sősorban a Zemplén és a Bodrogköz vizsgálatával – a faluföldrajzra helyeződött
a hangsúly. A vidék és a mezőgazdaság átalakulása erősen foglalkoztatta a
rendszerváltás után, majd a határ menti régiók és határon átnyúló kapcsolatok
kerültek érdeklődésének középpontjába. A Kárpátok Eurorégió aktív formálója-
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ként, illetve a határon túli magyar, román, szlovák és ukrán kollégák együtt-
működő partnereként nemcsak kutatta és oktatta, de gyakorolta is a határokon
átívelő kapcsolatépítést. Sokat tett a Partium problémáinak megismertetéséért.
Részben az MTA RKK kutatójaként folytatott területfejlesztést megalapozó
vizsgálatai Északkelet-Magyarországra és Hajdú-Bihar megyére koncentráltak,
de foglalkozott Debrecen városföldrajzával is. Utóbb a hazai cigányság integrá-
ciójának kutatására is kiterjedő, sokrétű munkásságának méltó tükre az MTMT
adatbázisában fellelhető terjedelmes publikációs lista és imponáló idézettség.

Tanszéki közösségünk számára azonban nemcsak a világlátott tanító pro-
fesszor és a tapasztalt kutató munkatárs elvesztése fájó. Süli professzor család-
centrikus, közösségépítő személyiség volt. Munkatársaival és doktoranduszaival
szakmai kapcsolatokon túlmutató viszonyt ápolt, tanszékét a második családjá-
nak tekintette. Ezt bizonyították a közös kirándulások, a „Keletin” szervezett
szalonnasütések és bográcsozások, illetve a munkatársak magánéleti boldogu-
lásának, családalapításának már-már apai figyelemmel történő nyomon köve-
tése. Egykori tanszékvezetőnk legkomolyabb öröksége maga a debreceni tár-
sadalomföldrajzos közösség. A mi feladatunk, hogy ezt felismerve, ennek
szellemében folytassuk a munkát...

Nyugodj békében, Tanár Úr!


