
M EGKÍSÉRELTÜK, NEM SIKERÜLT

Mindez a MTESZ Szövetségi Tanácsának december 11- 
i tisztújító ülésén derült ki. Megkíséreltük, hogy a Magyar 
Geofizikusok Egyesületének története során először képvi
selőnket bejuttassuk a MTESZ elnökségébe, azaz az alel- 
nökök egyike Egyesületünk tagja legyen. Az első fordulót, 
a jelölést még sikerrel vette jelöltünk — Verő László — a 
hét alelnöki posztra jelölt 12 személy között az ő neve is 
szerepelt.

Nem hiszem, hogy van olyan ember, akit bármely meg
mérettetés sikertelensége örömmel töltene el, én sem örül
tem annak, hogy nem sikerült. Mégsem ez mondatja el 
velem a választás történetét. Volt ennek a választásnak 
néhány olyan mozzanata, amely elgondolkodtatott. Kezd
jük egy olyannal, amelyről kevesen tudnak. A jelölés során 
a jelölőbizottság mindenki neve mellett feltüntetett egy 
tevékenységi kört, amelynek ellátását az elnökségen belül 
az illetőtől várnák el. Legalább is én ezt így értelmeztem és 
mivel nevem mellett a „környezetvédelem” szó jelent meg, 
nem tiltakoztam. Röviddel az ülés előtt életrajzot kértek 
tőlem, ebben természetesen megemlítettem a környezetvé
delem terén végzett munkámat. Ezek után némiképp meg
lepett, hogy az ülésre kiadott anyagban, a Jelölő Bizottság 
hivatalos anyagában már „szervezés” szerepelt. Ha már 
ennyiszer szóba került a jelölőbizottság, azt is megemlítem, 
hogy eléggé egyedülálló módon a bizottság tagjai között 
voltak olyanok is, akik tulajdonképpen magukat jelölték.

Ezután jött a szavazás. A MTESZ alapszabálya szerint 
az elnökség tagjait a szavazásra jogosultak kétharmadának 
kell megválasztania. Mivel összesen 49 személy rendelke
zett mandátummal, legalább 33 fő szavazatára volt szük
ség. Mivel negyvenen voltak jelen — igaz, néhányan meg
hatalmazásukat csak utólag tudták bemutatni — az ülés 
határozatképes volt. A titkos szavazás első fordulójában 
csak az új elnök, Michelberger Pál és a leköszönő elnök, 
Havass Miklós kapta meg a szükséges számú szavazatot, a 
többi alelnökjelölt közül egyik sem, így második fordulóra 
került sor. Közben azonban eltelt egy kis idő és többen 
távoztak. A második fordulóban már csak 23 érvényes 
szavazatot adtak le és azokat nyilvánították az elnökség 
tagjaivá, akik a tizenegy jelölt közül az első hat helyre

kerültek az elnyert szavazatok alapján. így állt össze az új 
elnökség, amelyben a Gépipari Tudományos Egyesület 
(elnök) mellett az Energiagazdálkodási Tudományos Egye
sület, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, a Közlekedéstu
dományi Egyesület, a Magyar Agrártudományi Egyesület, 
a Magyar Biológiai Társaság, a Neumann János 
Számítógéptudományi Társaság, valamint az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület van képviselve. 
Csak érdekességként említem meg, hogy a szervezési fela
datok megoldására kiszemelt két jelölt közül egyik sem 
jutott be az elnökségbe, remélhetőleg ez nem fog fennaka
dást okozni munkájukban.

Természetesen az ülésen más is történt. Az ellenőrzőbi
zottságot sikerült már az első fordulóban megválasztani. 
Felmerült az alapszabály-módosítás szükségességének 
kérdése és visszatérő, még mindig megoldatlan probléma 
az állami támogatás elosztása és az úgynevezett mozgó 
tagdíj. Ezekkel már az új elnökség fog foglalkozni, illetve a 
Szövetségi Tanács. Nem könnyű és egymáshoz kapcsolódó 
kérdések. Az állami támogatás nagyobb részét eleve a 
jelenleg 247 főből álló központi adminisztráció kapja és a 
mozgó tagdíj révén az egyesületek a nekik juttatott támo
gatásnál többnyire lényegesen többet fizetnek be. Új fel
adatot jelent az immár a MTESZ tulajdonában lévő techni
ka házak működtetése

Bár az ülésen is felvetették, hogy a második forduló ér
vénytelen, hiszen nem volt határozatképes a Szövetségi 
Tanács, nem hiszem, hogy bárki kétségbe fogja vonni az új 
elnökség legitimitását. Annál is inkább, hiszen a Szövetségi 
Tanács állított ki magáról nem éppen kedvező bizonyít
ványt. A nem túlságosan gyakori tisztújításra sem volt 
elegendő ideje az erre hivatottaknak, a kezdeti negyvenből 
tizenhatan a második forduló előtt távoztak.

Új év, új elnökség, új és régi feladatok. Sem a MTESZ, 
sem egyesületünk számára nem lesz könnyű az 1999-es 
esztendő. Csak abban reménykedünk, hogy nem úgyneve
zett közepes év lesz, azaz rosszabb, mint az 1998-es, de 
jobb, mint a 2000-es.

Verő László

MÉG EGY UTÓZÖNGE

Vegyes érzelmekkel fogadtam a Magyar Geofizika 
1998/3. számában a legutóbbi MGE-vándorgyülés E21 
előadása kapcsán kibontakozott vitát. Örültem, mert a 
lap rendszeres olvasójaként nem igazán szoktam hozzá, 
hogy ott bármiről vita bontakozna ki, jóllehet a szak
mában az elmúlt tíz évben történt egy rendszerváltás, 
egy, a geofizikus társadalom jó részét érintő átstruktu
rálódás, megszámlálhatatlan technikai váltás, miközben 
a szakma enyhén szólva nem igazán tudományközpontú 
társadalmi környezetbe került, és — elvileg — nap mint 
nap meg kell(ene) küzdenie a közvéleményben kiváló 
táptalajon tenyésző legképtelenebb áltudományos zagy- 
vaságokkal.

És igen szomorú voltam, mert ez a vita nem szakmai 
kérdésben robbant ki, sőt nem is a fenti körülmények kap

csán, hanem egy — nézetem szerint — fölösleges filozófiai 
kérdésen.

Előrebocsátom, hogy azon a bizonyos rendezvényen 
nem voltam jelen. Ennek előnye, hogy az „előadás agymo
só bája” sem pozitív, sem negatív értelemben nem hatott 
rám, így nyugodtan koncentrálhattam a vitában megfogal
mazott gondolatokra.

Az nekem a fő problémám, hogy ez a vita úgy tesz, 
mintha a geofizika nálunk egy sokak által müveit „nagy” 
szakma lenne. Mintha, maradva a mosópornál, megtehet
nénk azt, hogy külön fórumokat létesítsünk a mosóporok 
fejlesztésének, a mosóporgyártás technológiájának, a tech
nológia kereskedelmének, és magának a mosópor reklámo
zásának. Esetleg külön a mosóporreklám pszichológiájá
nak.

Magyar Geofizika 39. évf. 4. szám 125



Nem így van. Nálunk az MGE tagsága jó hatszáz fő, te
kintélyes hányada nyugdíjas. Ráadásul kedvenc ágazatunk
nak van természetes szétágazódása is (módszerek szerint, 
alkalmazási terület szerint stb.). Ez a természetes szakoso
dás amúgy is oda vezet, hogy sok esetben az előadók abban 
a biztos tudatban állhatnak ki a pódiumra, hogy előadásuk a 
hallgatóságban senkit nem érdekel igazán. Fölöslegesnek 
tűnik tehát a tevékenységet továbbosztályozni alapkutatás
ra, alkalmazott kutatásra, termelésre, marketingre, különö
sen, ha ilyen felosztásra nincs külső kényszer. Ezzel csak 
azt lehet elérni, hogy mindenki garantáltan csak saját ma
gának beszélhessen.

„Termékbemutatóra” egyébiránt igen nagy szükség van, 
ugyanis az ember könnyen elvész a mai információáradat
ban. Humoristák kedvenc témája ugyan a sok szárnyasbetét- 
reklám, de kíváncsi vagyok rá, hogy ebben az országban 
hány nő ismerné a „tisztább és könnyebb érzést” nélkülük. 
Ne áltassuk magunkat azzal, hogy mi aztán ismerjük a 
szakirodalmat, tegyük szívünkre a kezünket, és legalább 
magunknak valljuk be, hogy szakmai múltunkban hányszor 
sikerült már feltalálnunk a spanyolviaszt, és hányszor töl
töttünk heteket, hónapokat olyan programok fejlesztésével, 
amelyet tizedannyi költséggel meg lehetett volna vásárolni, 
vagy éppen letölteni arról az átkos hálózatról.

Ha tehát úgy merül fel a kérdés, hogy mi mehet „ván
dorgyűlésre” és mi nem, akkor sürgősen meg kell szüntetni 
a vándorgyűléseket. Legyenek helyette Geofizikai Napok, 
happening, vagy dzsembori, de maradjon meg egy olyan 
rendezvény, ahol mindennek helye van, ami geofizika.

Nem igazán értem aztán a könyv és az Internet szembe
állítását. Mindkettő az információ terjesztésének eszköze. 
Marhaságot ugyanúgy ki lehet nyomtatni, mint ahogy a 
hálóra fel lehet tenni. Nyomtattak is bőven, nyomtatnak is 
bőven. Mellesleg a világhálóról elérhető információtenger 
jó része pontosan az, ami nyomtatásban már megjelent.

Jó, jó, lehetne mondani, de hát a hálózaton keresztül 
mégiscsak könnyebben terjesztheti bárki a rögeszméit, míg 
egy könyv kiadásához rengeteg pénz kell. Jó, jó, mondom 
én, de ezt mi ugyanolyan könnyen megtehetjük, és tessék 
megmondani, hogy hány magyar nyelvű geofizika- 
tankönyv érhető el a hálózatról, vagy hány, a közvéleményt 
foglalkoztató álgeofizikai témában szólal meg igazi geofi
zikus? A Heuréka például nekem 180 találatot jelzett a 
„földsugárzás” szóra. Bevallom, hogy nem olvastam végig

figyelmesen mindet, tehát nem kizárt, hogy valamely új
ságcikk a sugárzó szakértő mellett igazi fizikust, geofizi
kust is megszólaltatott. De biztos, hogy nem volt olyan 
találat, amiből egyértelműen kiderült volna, hogy itt, ké
rem, azt lehet elolvasni, hogy mi a tudomány álláspontja 
erről a kérdésről.

A találatok nagy részét egyébként a sugárzásmérők és 
mentesítők reklámja, „szakszövegei”, illetve a sugárzáshí
vők önvallomásai tették ki. Elgondolkoztató azonban, hogy 
megyei könyvtár, művelődési ház programjaiban is szere
pel neves geotronikusok előadása, és egy jó nevű budapesti 
gimnázium honlapjáról is közvetlenül elérhető minden, ide 
vonatkozó áltudományos információ....

És itt kell visszautalnom a lila tehén esetére az osztrák 
gyerekekkel. Igen kényelmes álláspont ugyanis ezért le
szedni a keresztvizet a csokoládéreklámról. Meggyőződé
sem szerint ugyanis a baj nem az, hogy a gyerek lila tehe
net lát a reklámban, hanem az, hogy nem lát igazit — mert 
szülei nem viszik el kirándulni, mert nem tanul az igaziról, 
a jó ég tudja, hogy milyen modern pedagógiai megfonto
lásból (ne áltassuk magunkat, egy magyar gimnazistának is 
cefetül sokat kell tudnia a tehén működéséről szerv szinten, 
sejt szinten, meg biokémiai szinten, de azt nem kell tudnia, 
hogy az a szimentáli-magyar-tarka-fajta, az nem UTE- 
színekben pompázik). Lehet, persze, hogy úgy elméletileg 
nincs igazam, és nagyon káros az a reklám, de gyakorlat
ban azért jó, ha tisztában vagyunk azzal, hogy egy szabad 
országban a lila tehenet nem lehet csak úgy lezavami a 
képernyőről. Itt bizony fáradságos munkával nekünk kell 
erről is felvilágosítanunk csemeténket.

Jó ez a tehenes hasonlat. Rávilágít ugyanis a lényegre. 
Hogy fel lehet ugyan tárni a mai világ kóros és káros jelen
ségeinek teljes sztratigráfiáját, csak éppen úgy önmagában 
az nem vezet sehova. A rétegekkel együtt kell élni, legyen 
szó akár reklámról, akár Internetről. Amit fel tudunk hasz
nálni, azt felhasználni kell, és nem kicikizni a világból. Az 
agymosás ellen meg ki kell fejleszteni a védekező reflexe
ket, a geofizikai agymosásnak ugyanúgy nem kell bedőlni, 
ahogy annak se dőlünk be, hogy az én mosóporom sokkal 
jobb, mint az összes „másik”.

A soron következő Geofizikai Party-n meg arról be
széljünk, hogy ki mit mondott, és ne arról, hogy hogy 
mondta, meg mér mondta....

Kovácsvölgyi Sándor
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