


Tanszékcsoport vezetője (1987-1995), majd elnöke lett a 
Szakterületi Professzori tanácsnak és a Habilitációs Bizott
ságnak. 14 évig volt elnöke az MTA Geofizikai Tudomá
nyos Bizottságának (1979-1993), rövidebb ideig az OTKA 
Élettelen Természettudományi Szakkollégiumának (1998— 
1999), a Magyar Ösztöndíj Bizottságnak és a Magyar Ter
mészettudományi Társulatnak. Érdemei elismeréseként
1990- ben lett az MTA levelező, majd 1995-ben rendes 
tagja.

Alkotó tevékenységének gazdag terméséből egyet sze
retnék kiemelni, amely a legjobban mutatja MESKÓ Attila 
széleskörű tudását, szakmai felelősségérzetét, valamint az 
érzékeny embert örömeivel és csalódásaival együtt.

A történet a Paksi Atomerőmű szeizmikus biztonságával 
kapcsolatos. Az 1980-as évek elején felmerült a hazai 
villamosenergia-termelés szempontjából kulcsfontosságú 
atomerőmű új blokkokkal való bővítésének a lehetősége. 
Ez szükségessé tette a telephely átfogó újraminősítését, 
különös tekintettel arra, hogy az akkor rendelkezésre álló 
szeizmikus szelvények és fúrási adatok alapján már kétség
bevonhatatlan volt az, hogy a telephely egy vetőzóna fölött 
helyezkedik el. Az Országos Atomenergia Bizottság elnöke
1991- ben felkérte MESKÖ Attila professzort, hogy hozzon 
létre egy bizottságot azzal a céllal, hogy a nemzetközi elő
írásoknak megfelelően határozzák meg a 10'4-es valószínű
ségi szinten várható földrengés okozta maximális talaj gyor
sulást. A komplex bizottság hosszas mérlegelés után 1993 
februárjában készült jelentésében hozta meg határozatát. 
Ezt több érintett szakember erősen konzervatív becslésnek

ítélte, amelynek teljesítése nehéz helyzetbe hozta volna az 
erőművet. A kínos helyzetet a bizottság egy tagja ügy vélte 
feloldani és saját személyét tisztázni, hogy levelet írt a 
Magyar Köztársaság belügyminiszterének, amelyben a 
bizottság elnökét elfogultsággal vádolta. Ennek következ
ménye akárcsak néhány évvel korábban súlyos lehetett 
volna. Az új Magyarország szerencsére már másképp mű
ködött. A levelet átküldték a illetékes hivatalhoz, akik 
erkölcsi kötelességüknek tartották azt „kiszivárogtatni'’ a 
megvádolthoz. Attila nagy szomorúsággal, de tudományos 
igazába vetett rendíthetetlen hittel olvasta a levelet. Később 
számos alkalma lett volna a visszavágásra, s bár soha nem 
felejtett, távol állt tőle minden, ami nem volt tisztességes az 
ő polgári erkölcsei szerint.

1999-től 2005-ig két ciklusban volt az MTA főtitkár- 
helyettese, majd 2005-2008 között főtitkára. Főtitkár- 
helyettesként még megtartotta legfontosabb egyetemi elő
adásait, és csak főtitkári kinevezésétől szentelte teljes 
munkaidejét és energiáját az Akadémiának.

Ezek az energiák elapadtak és Attila, méltóságteljesen 
viselve szenvedéseit, elhagyott bennünket. Velünk marad 
azonban szellemi hagyatéka és legfőképpen tanítása, 
amellyel új pályára állította a geofizikát és megváltoztatta 
emberi arculatunkat. Tudjuk, hogy okosabbá és reméljük 
jobbá lettünk általad Attila!

Isten áldjon, nyugodjál békében!

Horváth Ferenc
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