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In memoriam dr. Kocsis Zsolt

„Lapzárta után” érkezett a mindannyiunkat megrendítő hír Kocsis 
Zsolt geográfus pályatársunk elhunytáról. Nyugat-magyarországi 
Egyetem, Savaria Egyetemi Központ Természettudományi és Mű-
szaki Kar, Földrajz és Környezettudományi Intézet, Társadalom-
földrajz Tanszék – halálig itt dolgozott, vagy talán helyesebb azt 
mondani, hogy teljesített szolgálatot Zsolt, aki tragikusan fiatalon, 
49. születésnapját alig betöltve hagyta itt ezt a világot. Szerkesz-
tőségünkből is többünknek opponensként vagy akár konzulensként 
segítette fokozatszerzését, intézetünkben rendszeres vendég volt 
PhD-eljárásokon, konferenciákon, az oktatásban vendégelőadó-
ként. Utóbbi műfajban, előadóként volt talán leginkább elemé-
ben: elég csak belepillantani abba a kommentár-folyamba, amit a 
gyászhíréhez fűztek egykori hallgatói, hogy rádöbbenjünk, milyen 
jelentőset alkotott ezen a téren. 

Mi magunk természetesen legjobban kutatómunkáján keresz-
tül ismertük, visszatérő szerzője volt a Tér és Társadalomnak, a 
Comitatusnak és a Területi Statisztikának. Munkásságának talán 
legfontosabb, legtöbb reflexiót kiváltó elemei a városhálózathoz 
és a várossá nyilvánításhoz kapcsolódnak: „A várossá nyilvánítás 
elvi kérdései, potenciális városok az Északnyugat –Dunántúlon” az 
egyik első olyan tanulmány volt 1997-ben, amely megnyitotta a 
hasonló írások sorát az ezredforduló idejében és azon túl. Szintén ehhez a vitához kapcsolódnak a 2008-as 
„Várossá válás Európában” és a „A várossá válás reformja” című írásai, amelyek a Területi Statisztikában 
láttak napvilágot. Sokat foglalkozott a Nyugat-Dunántúl városhálózatával, gyakran szülőhelye, Ajka, sőt 
Halimba földrajzával, az utóbbi években pedig szisztematikusan dolgozta fel az 1971-es Országos Telepü-
léshálózat-fejlesztési Koncepció hatásait, megyéről megyére haladva a Dunántúlon. 

A szélesebb geográfus nagyközönség talán konferencia-szervezőként és szerkesztőként találkozott vele 
leggyakrabban, hiszen Csapó Tamással együtt vállalt oroszlánrészt a településföldrajzi konferenciasorozat 
elindításában és évről évre történő megszervezésében, ami a témával foglalkozó számos geográfus igen 
kedvelt, színvonalas fórumává vált. Ennek bázisán hívták életre a „Településföldrajzi Tanulmányok” című 
folyóiratot, amely rövid idő alatt jelentős tekintélyt vívott ki szakmai körökben. Zsolt szerkesztőként, tör-
delőként, valódi mindenesként volt lelke ennek a vállalkozásnak. 

Hiába azonban szerteágazó munkássága, számunkra, akiknek megadatott legalább valamennyire is-
merni őt, talán emberi tulajdonságai, sajátos, fanyar világszemlélete, humanizmusa és fergeteges humora 
miatt tiszteltük és szerettük igazán. E sorok szerzője utoljára idén júniusban találkozott vele, profán 
módon egy büféasztal mellett. Megbeszéltük, hogy októberben vendégünk lesz Pécsett a politikai földraj-
zi konferencián, és hogy utána végre szerzőként is üdvözölhetjük majd lapunk hasábjain. Sajnos, a sors 
másként akarta…

Nyugodj békében, Zsolt – nagyon fogsz hiányozni!

Pirisi Gábor
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