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Tisztelt Akadémikus Úr! Kedves Sanyi Bátyám!

„ne szólíts engem akadémikus Úrnak, csak annyit mondj, hogy sanyi Bátyám!” – de 
sokszor is hallottam/hallottuk Tőled ezt a figyelmeztetést. Azt hiszem, ennél semmi nem 
példázhatja jobban emberségedet, kollégáidhoz való hozzáállásodat, segítőkészségedet. 
2009. július 4-én szombaton még együtt ebédeltünk a Magyar Földrajzi Társaság 
szegedi köz- és vándorgyűlésén. Én egy kicsivel később érkeztem, Téged pedig nyilván 
nem hagytak nyugodtan ebédelni azok a kollégák, akik még e tevékenység közben is 
kérdéseikkel ostromoltak. Egymás mellett ültünk, az esti vacsora, borozgatás és nótázás 
esélyeit latolgattad. Meg természetesen érdeklődtél: hogy haladsz a dolgaiddal, melyik 
tájegységen dolgozol, mit csinálsz. Megannyi kérdés, de a Te segítségedet már nem kap-
hatjuk meg többé. Azt hiszem van valamilyen szimbolikus üzenete a távozásod napjának. 
azok társaságából, és olyan esemény alkalmával mentél el, amit talán Te is választottál 
volna, ha mindezt választani lehetne.

A forró nyári napon, 2009. július 5-én villámcsapásként ért bennünket a hír. Marosi 
Sándor akadémikus, néhány héttel 80. életévének betöltése után elhunyt. A honi ter-
mészetföldrajz és tájkutatás egyik legsokoldalúbb egyénisége volt. Szinte nincs e terü-
leteknek olyan ága, amelyben ne alkotott volna maradandót. A több száz tudományos 
munkája közül jó néhány ténylegesen alapműnek, a hazai kutatók által legtöbbet idézett 
munkának számít. 1980-ban védte meg Tájkutatási irányzatok, tájértékelés, tájtipológiai 
eredmények különböző nagyságú és adottságú hazai típusterületeken című akadémiai 
értekezését. Fáradhatatlan kutatómunkája mellett tartalmas vezetői, szerkesztői, tudo-
mányszervezői, tudománynépszerűsítő, valamint szakmai, közéleti tevékenységéről is 
csak a szuperlatívuszok hangján szólhatunk. Gyakran szerepelt külföldi rendezvényeken 
is, több nemzetközi szervezetben is aktívan tevékenykedett.

Sanyi Bácsit mindenki kedvelte és szerette. Magam is tapasztalhattam rendkívüli se-
gítőkészségét, önzetlenségét, békét és nyugalmat árasztó természetét. Jó kedélyű ember, 
nagyszerű tudós, és kiváló pedagógiai érzékkel megáldott vezető volt. Egyénisége a jó 
hangulatú pincelátogatások során még inkább kiteljesedett, mostantól nélküle telnek majd 
el a baráti-szakmai eszmecserék és társalgások.

Sanyi Bátyám! Őszintén köszönjük Neked a fentieket, életművedet, szeretetedet és 
emberségedet. Nagyon fogsz hiányozni! Isten Veled … Sanyi Bátyám!

      DáviD Lóránt
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A társadalomnak a földrajzi környezetre és azon belül kifejezetten a földfelszínre 
gyakorolt hatásai ma már a laikusok számára is nyilvánvalóak és szembetűnőek. 
Valójában a társadalom és természeti környezete közötti eleven kapcsolatok 
felismerése sok-sok nemzedékkel ezelőtt, mondhatnánk, hogy már az emberi 
civilizáció kibontakozása idején kezdődött. A kapcsolatok jellege és azok 
emberi szemlélete azonban sokat változott. A legutolsó évszázadig alapvetően 
a természet hatásai voltak a meghatározók, hiszen az ember egyrészt (döntően) 
a természetnek való kiszolgáltatottságát érezte, másrészt annak adottságait mint 
erőforrásokat hasznosította. Ezért elsősorban arra figyelt, hogy a természet 
hogyan segíti vagy akadályozza céljai elérését. Bár alapvetően ez a némileg 
defenzív megközelítés érvényesült a földrajzi környezet szűkebb szelete, a 
földfelszín vonatkozásában is, azért mégis sor került annak helyenkénti és 
időnkénti kisebb-nagyobb megváltoztatására is. Ahogy azonban az ember által 
felszabadított energiák nőttek, úgy erősödött a társadalom felszínre gyakorolt 
hatása, és ma már oda jutottunk, hogy a társadalom a földfelszínt a természet 
erőivel összemérhető módon formálja. Ez a helyzet azonban nyilvánvalóan 
szemléletváltást követel. A társadalom az általa létrehozott nagymértékű felszíni változtatások miatt mind 
gyakrabban szembesül saját beavatkozásának mind a természetre, mind önmagára ható, egyre többször előnytelen 
következményeivel. A felszín alakulását (fejlődését) és adott jellemzőit ezért ugyan továbbra is ismernie, és ezért 
tanulmányoznia kell, de mind nagyobb mértékben kell figyelnie és értékelnie saját tevékenységének sokszor 
messze tovagyűrűző hatásait. A földfelszín formáit vizsgáló geomorfológia az utóbbi évtizedekben ezt mind 
erősebben teszi. Nem véletlen tehát, hogy az antropogén geomorfológia a geomorfológián belül mind nagyobb 
teret kap. Az antropogén geomorfológia eredményei ugyanis nemcsak magának e tudományágnak az elméleti 
fejlődését segítik, hanem eredményeinek közvetlen társadalmi és gazdasági hasznosíthatósága is nyilvánvaló. 
Ezért az antropogén geomorfológia a világszerte megfigyelhető tendenciának megfelelően az utóbbi évtizedben 
a magyar felsőoktatás számos földtudományi képzési területén és szakjain a tantervek része lett, és tantervi 
részaránya növekvőben van. Az antropogén geomorfológiai kollégiumot választó hallgatók számára 2006-ban 
megjelent magyar nyelvű tankönyv az oktatásban nagy sikert aratott. A tankönyvet előszeretettel használják 
a környezettudományok és a tájökológia képviselői is, hiszen a sok szakmai kapcsolódás miatt ennek az 
együttműködésnek nemcsak elméleti, hanem gyakorlati lehetősége is megvan.

Ezért hét magyarországi felsőoktatási intézményben az antropogén geomorfológia valamely szeletével 
foglalkozó, jórészt geográfus oktatók elhatározták, hogy ebből a tárgykörből egy angol nyelvű szakkönyvet is 
készítenek, amelynek kiadását a SPRINGER kiadó vállalta fel.
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