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Az MTA Elnökségének rendelkezése nyomán a földrajzi kutatások 
1965 szeptemberétől az akkor életrehívott Föld- és Bányászati Tudományok 
Osztályának keretében folynak. Ez a tény a geotudományokkal való szorosabb 
szervezeti-tudományos kapcsolat kialakítását tette lehetővé és szükségessé. 
A Földrajztudományi Bizottság az elmúlt két évben igényelte és kereste a kap-
csolatot a testvér- és rokontudományok képviselőivel, igyekezett messzemenően 
kihasználni az Osztály-keretek adta lehetőségeket. így pl. K E R T A I G Y Ö R G Y 

lev. tag 1966 augusztusában kelt átiratában az észak-magyarországi bányavidék 
foglalkoztatási problémáinak kutatását javasolta. Bizottságunk nyomban 
megtárgyalta a kérdést és szakemberekből álló munkabizottságot alakított , 
amely részleteiben is megvizsgálta a megindítandó kutatás személyi és anyagi 
feltételeit. A Bizottság a múlt év októberében külön napirendi pontként tár-
gyalta a földrajztudomány és a többi geotudományok kölcsönkapcsolatát. 
F Ü L Ö P J Ó Z S E F részletesen kifejtette a geográfusoknak a földtani kutatásokba 
történő bevonásának, továbbá a komplex kutatások megindításának lehető-
ségét. A Földrajztudományi Bizottság továbbra is feladatának tekinti, hogy 
a többi geotudományok képviselőivel hasonló gyümölcsöző párbeszédet foly-
tasson, a kölcsönös előnyökkel járó együttműködést előmozdítsa. 

A földrajzi kutatások — mint ismeretes — zömmel alapkutatásjcllegűek, 
mégis számos téma vonatkozásában kutatásaink közvetlen gyakorlati fel-
használást is nyertek. Az elmúlt két évben — különösen a gazdaságföldrajzi 
kutatásokban •— erősödött a gyakorlati jelleg, ami a tervező szervek számára 
készített munkákban, tervtanulmányokban ju tot t kifejezésre. 

Módszertani szempontból elsősorban a korszerű egzaktabb kutatás-
technika irányában történt előrehaladás. A gazdasági földrajz területén 
szélesebb alkalmazást nyertek a matematikai módszerek, a természeti földrajzi 
kutatásokban viszont az anyagvizsgálatok növekedése, a komplexebb vizs-
gálatok bővülése vált jellemzővé. A vizsgált időszak alatt fokozódott a témák 
koncentrálása, a kutatási erők tömörítése. Az új kutatási módszerek alkalma-
zásával emelkedett a gazdasági és természeti földrajzi kutatások tudományos 
színvonala. Erősödött — bár korántsem a kívánt mértékben — a geográfia 
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e két ágának kölcsönkapcsolata. Különösen a részletes geomorfológiai, talaj-
eróziós és mezőgazdasági-földhasznosítási térképezés összehangolása volt 
eredményes. 

A természeti földrajzi kutatások eredményeként mindenekelőtt ki kell 
emelni a gyakorlati hasznosíthatóságra való törekvést. A kutatás fő tudo-
mányos bázisát a Földrajztudományi Kuta tó Intézet képviselte. It t részben 
ún. áttekintő térképezési munkálatok (1 : 500 000 méretarányú geomorfológiai 
térkép, továbbá az 1 : 200 000 méretarányú lapok szerkesztése és magyarázóval 
történő ellátása, stb.) és ún. részletes térképezési munkálatok folytak. Jelentős 
eredményként könyvelhető el az általános természeti földrajzi törvényszerű-
ségek kidolgozása. A kutatásokban főleg a lejtőfejlődés mechanizmusa, a 
szárazvölgyek tipizálása, továbbá a lejtőmorfológia területén születtek értékes 
eredmények. Nemzetközi jelentőségű a lejtőüledékek genetikus osztályozása, 
ú j átfogó rendszerének kidolgozása ( P É C S I M Á R T O N akadémiai székfoglalójá-
ban). 

A gazdaságföldrajzi kutatásokban a témák szemléleti és módszertani 
vonatkozásban gazdagodtak. A korábbi monografikus leírás helyett a gyakor-
lati igényekhez alkalmazkodó, a kulcsproblémákat kiemelő vizsgálat és elemzés 
kapott vezető szerepet. Ennek megfelelően a mezőgazdasági földrajzban a 
termőtájak tipizálása és az öntözéses gazdálkodás kiterjesztésének lehetősége, 
a népességföldrajzban az elvándorlás és átrétegződés, a településföldrajzban 
a városhierarchia és a településszerkezet vizsgálata volt a fő kutatási téma. 

A térképészet, mint a geográfia keretébe tartozó harmadik részágazat, 
részben a két fent tárgyalt tudományágnak nyújt ábrázolástechnikai segít-
séget, másrészt, mint önálló tudományág a geotudományok eredményeit a 
maga sajátos kartográfiai módszereivel teszi közkinccsé. Magyarország Nem-
zeti Atlasza szerkesztési munkálatai 1965-ben, az ún. regionális atlaszok soro-
zatába tartozó Dél-Alföldi Regionális Atlasz szerkesztése 1966-ban fejeződött be. 
Folytatódott a jelentős nemzetközi visszhangot talált „CartactuaV negyedéves 
kiadvány megjelentetése. 1967 elején elhagyta a nyomdát a fontos kulturális 
funkciót betöltő „Képes Politikai és Gazdasági Világatlasz''''. Magyar irányítás 
alatt folyik több éve 7 szocialista ország nagyszabású közös vállalkozása, az 
1 : 2 500 000 méretarányú egységes világtérkép szerkesztése és megjelentetése. 

A Földrajztudományi Bizottság 1965 szeptembere óta, az intézőbizott-
ság ülésein kívül hat plenáris ülést ta r to t t . A Bizottság hatáskörébe 16 tudo-
mányos intézet, ill. tanszék tartozik, emiatt az ülések egy része tudomány-
szervezési, tervjóváhagyási stb. kérdésekkel foglalkozott. Napirendre került 
a földrajztudomány helyzete és feladata a geotudományok új szervezési 
rendszerében. A bizottsági munka új vonásaként megvitatásra került a Dunán-
túli Tudományos Intézet keretében ku ta tó geográfusok jelentése, távlati 
tudományos terveik értékelése. A pozitív eredménnyel záruló tudományos 
revízió tapasztalatait felhasználva a jövőben sort kívánunk keríteni az Egye-
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temeken, ill. a földrajzi tanszékeken folyó tudományos munka elemzésére, 
értékelésére. A Bizottság egy-egy ülés keretében szakértői bizottsággá alakulva, 
részleteiben is megvitatta a Magyarország Nemzeti Atlasza, ill. a Dél-Alföld 
regionális atlasza egyes lapjait . Bizottsági munkánk egyik hiányossága, bogy 
nem fordított elég gondot egy-egy nagyobb átfogó témának bizottsági szinten 
történő megvitatására. Ez a munka jobbára a Magyar Földrajzi Társaság 
szakosztályaiban folyt. A jövőben azonban mindenképpen sort szeretnénk 
keríteni a korábban bevált és eredményes módszertani vitaülésekre, egy-egy 
kulestémának bizottsági szinten történő megbeszélésére. 

Mint említettem, a természeti és gazdasági földrajzi kutatási eredmények 
megvitatása a Földrajzi Társaság égisze alatt , több évtizedes bevált hagyomány 
alapján, a szakosztályokban történik, melynek tudományos vezetését 1966 
elején a Társaság választmánya megerősítette. A térképészeti tudomány 
azonban nem rendelkezett ilyen jól kiépített szakosztály-hálózattal. A Föld- és 
Bányászati Tudományok Osztályának létrehozása kiváltotta a Térképtudo-
mányi Albizottság megalakításának szükségességét, minthogy szinte minden 
geotudománynak szüksége van térképre. Felmerült annak az igénye, hogy a 
térképtudomány elméleti és gyakorlati kérdéseit magasabb szinten kell össze-
fogni. Az Albizottság keretein belül egy-egy munkabizottság foglalkozott 
a terminológiai, a térképtechnológiai, szaktérképezési, térképtörténeti és 
kartográfus-képzési problémákkal. Az Albizottság munkatervi beszámolójában 
az a kívánság is felmerült, hogy az Albizottság a jövőben az Osztály jóvá-
hagyásával, mint önálló Térképtudományi Bizottság tevékenykedne. Ezt alá-
támasztja a magyar térképészet nemzetközi világszínvonala, amely jelentős 
exportmunkákban is kifejezést nyert; ilyenek a franciáknak készített Atlas 
International Larousse, a svédeknek készített Kína áttekintő térképe, a 
Jugoszláviának szállított iskolai atlasz, a munkában levő térképlapok az 
USA nemzetközi atlasza számára stb. 

A Földrajztudományi Bizottság örömmel nyugtázza, hogy a Tudomá-
nyos Akadémia 1966 októberében a Földrajztudományi Kutatócsoportot 
Intézetté minősítette át. Ezzel a geográfusok régi kívánsága teljesült. A Föld-
rajztudományi Kutató Intézet jelenleg a X . Osztály egyik legnagyobb aka-
démiai kutatóintézete s mint ilyen, a jövőben méltóképpen kívánja reprezen-
tálni a földrajzi tudományokat. Szükséges lenne azonban, bogy az Osztály-
vezetőség az intézeti fejlesztéssel egyidőben, a korszerű kutatásokhoz elenged-
hetetlenül szükséges nagyobb anyagi-műszaki bázist is bocsátana az újonnan 
alakult Földrajzi Intézet számára. 

A Földrajztudományi Bizottság tudományos felügyelete alá tartozó 
földrajzi tanszékek 1966 nyarán elkészítették hároméves kutatási tervüket. 
Bizottságunk a terveket részletesen megvitatta, határozatokat fogadott el 
a párhuzamos kutatások megszüntetésére, ill. a tudományos munkamegosztás 
és kooperáció megszervezésére. Egyes esetekben — amikor a Bizottság nem 
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látta a tervet tudományosan eléggé megalapozottnak — tervmódosítást 
javasolt. A múlt évben előterjesztett tervek megbeszélése során beigazolódott, 
hogy tanszékeink egyrésze nemcsak az oktatási, hanem a kutatási feladatok 
megoldásában is az élen halad. Bizottságunk egyre inkább arra törekszik, 
liogy a földrajztudomány vezető társadalmi-tudományos szervé váljék. 
A Bizottság súlyának és tekintélyének további növelése szempontjából cél-
szerű lenne, ha a jövőben a tudományos utánpótlás kérdésében a Bizottság 
az eddiginél nagyobb szerepet kapna. 

A Földrajztudományi Bizottság a jövőben továbbra is feladatának 
tekinti a többi geotudomány képviselőivel történő tudományos „párbeszéd" 
folytatását a X. Osztály keretében a földrajztudomány céljainak és felada-
tainak elvi-módszertani tisztázását, a tudományos kuta tás szervezési kérdé-
seinek megvitatását és megoldását. 
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