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Az 50 éves Földrajztudományi Kutatóintézetet
köszöntõ ünnepi ülés az Akadémián

Az MTA Földrajztudományi Kutatóközpontja Földrajztudományi Kutatóintézete fennál-
lásának félévszázados évfordulója alkalmából 2001. nov. 22-én ünnepi tudományos ülésre került sor
az Akadémia Roosevelt téri székházának nagytermében. A geográfiát és rokontudományait képvi-
selõ, nagy számú hazai és külföldi meghívott vendég részvételével lebonyolított rendezvényt
SCHWEITZER Ferenc intézeti igazgató nyitotta meg. Rövid beszédében áttekintést adott az Intézetben
50 év alatt született kiemelkedõ kutatási eredményekrõl, egyben megemlékezve több kiváló, azóta
már nyugdíjba vonult, ill. elhunyt kollégáról, akiknek kimagasló érdemei voltak az eredmények
elérésében. Megnyitójának utolsó részében SCHWEITZER F. azokról a kihívásokról szólt, amelyek-
kel a geográfiának a 21. században szembe kell néznie, s amire a felkészülést késedelem nélkül el
kell kezdeni.
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A jubileumi ülést az Akadémia vezetése nevében GLATZ Ferenc, az MTA elnöke üdvözölte,
aki – miután nagyra értékelte az Intézet eddigi teljesítményét – arra hívta fel a figyelmet, hogy a
globalizáció korában, mint valamennyi tudományterületnek, a földrajznak is hozzá kell járulnia a so-
kasodó világproblémák megoldásához, ugyanakkor fokozottan részt kell vállalnia hazánk környezeti
állapota megóvásának, országunk gazdasági–társadalmi fejlõdésének tudományos megalapozásában.

Az Akadémia külsõ tagjai és a geográfiát külföldön mûvelõ magyar tudósok nevében BOG-
NÁR András, a Zágrábi Egyetem Földrajzi Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára köszöntötte
a jubileumi ülés hallgatóságát. Rövid méltató beszédében kiemelte annak a sokoldalú tudományos
együttmûködésnek a jelentõségét, amelyet a Földrajztudományi Kutatóintézet számos európai egye-
temmel és kutatóintézettel folytat, s amelyek különösen eredményesek a negyedkor- és löszkutatás,
valamint a Kárpát-medencét érintõ klímaváltozások paleogeomorfológiai rekonstrukciója terén. Utób-
bi kutatása során igen eredményes kooperáció folyik a Zágrábi Egyetem és az Intézet között. (A
megnyitó és a fenti két üdvözlõbeszéd teljes szövege folyóiratunk 2002. évi 1–2. füzetének 11–18.
oldalain olvasható.)

Az ünnepi ülés következõ elõadója MAROSI Sándor, az MTA rendes tagja, az Intézet egyik
alapítója volt, aki „A Földrajztudományi Kutatóintézet fél évszázada” címmel tartott elõadásában
röviden értékelte az Intézet szervezeti fejlõdésének fõbb korszakait és az egyes idõszakokhoz kap-
csolódó eredményeket. Õt KERTÉSZ Ádám tudományos osztályvezetõ követte az elõadói emelvényen,
aki az Intézet nemzetközi együttmûködésben folyó természetföldrajzi kutatásairól és azok fõbb ered-
ményeirõl nyújtott átfogó képet a jelenlévõknek.

Az ünnepi rendezvény második része szakmai elõadásokkal folytatódott. Elsõként ENYEDI

György geográfus–akadémikus, az MTA alelnöke lépett az emelvényre, aki „A városok kulturális
gazdasága” címmel tartott elõadást. Az elõadó ebben a gazdaság néhány indokolatlanul alábecsült
ágazatának (pl. könyvkiadás, nyomdaipar, kulturális szolgáltatások) a városok életében játszott fontos
szerepére hívta fel a figyelmet. (Az elõadás alapján készült tanulmány folyóiratunk 2002. évi 1–2.
füzetének 19–30. oldalain olvasható.)

A következõ három elõadás az utóbbi évek legjelentõsebb intézeti kutatási eredményeirõl
részletesen is beszámoló, több helyen már teljes egészében, ill. részleteiben publikált anyagok ki-
vonatát tartalmazta azzal a céllal, hogy érzékeltesse az intézetben folyó kutatómunka tartalmi sok-
színûségét. Ily módon a hallgatóság DÖVÉNYI Zoltán intézeti igazgatóhelyettes és KOVÁCS Zoltán tu-
dományos fõmunkatárs közös elõadásában elõbb a budapesti városrégió gazdasági–társadalmi átala-
kulási folyamatairól kapott értékes ismereteket, majd KOCSIS Károly tudományos osztályvezetõ a
Kárpát-medence etnikai térképezésének módszertani problémáit taglalta, kiemelve a több éve fo-
lyó, hatalmas adatbázison alapuló kartográfiai feladat nemzetközi jelentõségét.

Utolsóként PÉCSI Márton akadémikus, az Intézet igazgatói tisztét közel 3 évtizeden át betöl-
tõ, nyugalmazott kutatóprofesszor tartott elõadást a földrajztudomány kettõs feladatáról „Geográfia: a
tudomány és a gyakorlat szolgálatában” címmel. A nagyívû, fél évszázadot átfogó elõadás a hazai geo-
gráfiai kutatások eredményeinek rendkívül széles területen való hasznosíthatóságát emelte ki, számos
példát említve a geomorfológia, a hidrogeográfia, a paleogeográfia, a löszkutatás stb. területérõl.

A szakmai körökben nagyra értékelt rendezvény PANTÓ György akadémikusnak, a Földtu-
dományi Kutatóközpont fõigazgatójának zárszavával ért véget. Az ünnepi ülés befejezõdését követõen
a meghívott vendégek a rendezvény helyszínén az elmúlt 50 év kutatási eredményeit gazdag térképes
és fotódokumentációs anyaggal illusztráló, széles tematikájú poszterkiállítást tekinthettek meg.
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