
Köszöntjük Pécsi Márton akadémikust 70. születésnapja alkalmából 

PÉCSI MÁRTON, az MTA rendes tagja, aki a hazai és a nemzetközi tudományos éleiben egyaránt 
kiemelkedő tudós, tudományszervező és tudományos vezető, betöltötte 70. életévét. 

Az egyetem elvégzése után 1948-ban doktorál, 1949-től az ELTE Természetföldrajz Tanszékén 
tanársegéd, valamint a Felsőoktatási Minisztérium főelőadója. 

Az MTA Földrajztudományi Kutatócsoportnak 1952-től alapító tagja, részleg-, később osztályvezetője, 
1963-tól 1990-ig igazgatója. Közben az egyetemi oktatásban is részt vesz, 1958-63 között az ELTE docense, 
részt vesz továbbá a BBE, NME oktatási programjaiban is. Oktatási tevékenységét az ELTE 1966-ban címzetes 
egyetemi tanári fokozattal ismerted. 1958-ban a tudomány kandidátusa, 1962-től a tudomány doktora. 1965 
óta a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1976 óta rendes tagja. » 

Szinte lehetetlen felsorolni, milyen fontos tisztségeket töltött és tölt be, milyen címeket visel s ami talán 
a legfontosabb, milyen művek fémjelzik életművét. 

Tudományos tevékenységének elismeréseként számos külföldi akadémia választolta tagjai sorába, így 
1981 óta az Osztrák Akadémia levelező tagja, 1986-tól a Deutsche Akademie Naturforscher Leopoldina 
(Halle), 1989-től az Academia Scientiarum Gottingensis, valamint a Szlovén Akadémia, 1993-tól a Lengyel 
Tudományos Akadémia tagja. 

A Magyar Földrajzi Társaság főtitkára, társelnöke, elnöke, jelenleg (1989-től) tiszteletbeli elnöke, 
tevékenységét Lóczy Lajos és Körösi Csorna Sándor éremmel is elismerték. Kilenc külföldi földrajzi társaság 
tiszteletbeli tagja. 

Magyarországon állami díjakkal is elismerték tudományos munkáját, összesen hat ízben, nemzcLközi 
tudományos tevékenységéért egyebek között a World Lifetime Achievement Award (1993), az "International 
man of the Year 1992/93 (1993), aTwcntieth Century Achievement Award (1993) és más kitüntetéseket kapott. 
A nemzetközi tudományos életben betöltött tisztségeinek felsorolására itt nem vállalkozhatunk. 

Szakmai munkásságát olyan művek fémjelzik, mint Magyarország Nemzeti Atlasza, a PaleogeOgráfiai 
Atlasz, hogy eddig megjelent 559 publikációjából és mintegy 30 könyvéből csupán két nemrég megjelent és 
nagyon jelentős közleményt említsek. 

A természetföldrajz egészét felölelő tudományos életmű központi témája a negyedkor és löszkutatás, 
ami egyúttal egyik legújabb könyvének címe is. Eredményei nemzetközi viszonylatban is kicmelkedőek a 
Duna-völgy hazai szakasza fejlődéstörténetének feltárásában, a pcriglaciális geomorfológiában, a leraszkuta-
tásban, a löszök litológiai és genetikai jellemzésében, a geomorfológiai térképezésben. Az alkalmazott 
mérnöki geomorfológia hazai iskolájának megalapítója, és a földrajzi környezettel kapcsolatos kutatások 
koncepcionális alapvetése is az ő nevéhez fűződik. Amint az a fenti - hiányos - felsorolásból is kitűnik, 
munkássága mind elméleti -módszertani, mind az alkalmazott tudomány szempontjából kiemelkedő. 

A tisztségek, tudományos eredmények, elismerések felsorolását megszakítva szeretnénk a szakma, 
azon belül is az MTA FKI dolgozói nevében Marci bátyánknak boldog születésnapot és további sikerekben 
gazdag, jó egészségben eltöltött éveket kívánni. 
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