
Köszöntjük a 
Magyar Nemzeti Atlasz 

Széchenyi-díjas 
Szerkesztőbizottságát! 

1989-ben — hatéves előkészítő, adatgyűjtő, 
szerkesztő munka eredményeként — megjelent Ma-
gyarország Nemzeti Atlasza. A nagyszabású vállal-
kozás azonnal kedvező visszhangra talált a 
földrajzos és térképész szakma körében. A terjesztés 
megkezdése után pedig a széles nagyközönség is 
átfogó képet kaphat belőle Magyarország termé-
szeti, gazdasági és társadalmi viszonyairól, az első 
nemzeti atlasz megjelenése (1967) óta lezajlott vál-
tozásokról. 

Nem váratott magára sokáig a hivatalos elis-
merés sem. Az akadémiai fórumokon elhangzott 
méltatások után, 1990 március 13-án dr. SZŰRÖS 
Mátyás, ideiglenes köztársasági elnök magas kitün-
tetésben részesítette az atlasz PÉCSI Márton akadé-
mikus vezette Szerkesztőbizottságának tagjait, az 
egyes fejezetek összeállításáért felelős munkatársa-
kat: BELUSZKY Pált, BERÉNYI Istvánt, BORAI 
Ákost, KERESZTESI Zoltánt, MAROSI Sándort, 
PAPP-VÁRY Árpádot, SZŐKE-TASI Sándort, va-
lamint a Bizottság titkárát, BASSA Lászlót. Hatan 
közülük az Atlasz szerkesztését koordináló intéz-
mény, az MTA Földrajztudományi Kutató Intézet 
dolgozói. 

Az ő munkájuknak köszönhető, hogy a 13 
minisztérium, 11 egyéb állami szerv, 15 kutatóinté-
zet, 4 egyetem, 14 vállalat és 6 egyház támogatásá-
val, ill. közreműködésével készült atlaszt most 
kézbeveheti az olvasó. A rangos állami kitüntetés 
rajtuk keresztül szól a több mint 200 szerzőnek, 
lektornak és fordítónak, valamint a Kartográfiai Vál-
lalat térképszerkesztőinek, tervezőinek, nyomdai el-
őkészítőinek, ill. a Magyar Honvédség Tóth 
Ágoston Térképészeti Intézet dolgozóinak, akik a 
sokszorosításban vettek részt. Az angol szöveg átné-
zésére a szerkesztők az Institute of British Geograp-
hers szakembereit kérték fel, akik hasznos tartalmi 
megjegyzéseikkel is hozzájárultak az Atlasz sikeré-
hez. 

Amikor szívből gratulálunk a kitüntetett kol-
légáknak, nem feledkezünk meg arról, hogy munká-
juk nem ért véget. A kor követelményei azt diktálják, 
hogy a Nemzeti Atlasz alakuljon át egy állandóan 
felfrissülő, számítógépen tárolt adatbázissá, amely-
ből időről-időre előállítható egy-egy új — a jelenle-
gihez hasonló részletességű — kiadvány, mely 
választ ad az éppen aktuális kérdésekre is. 

Továbbra is várjuk tehát a támogatást, hogy 
az Atlasz mindig naprakész adatokkal szolgálhassa 
a Magyarország iránt érdeklődő hazai és külföldi 
közönséget. 
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Beluszky Pál 

Berényi István 
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Marosi Sándor 

Szőke -Tasi Sándor 

Papp -Váry Árpád 

Bassa László 

199 




