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A TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK LAPJA 

Ez a lapszámunk 
a Magyar Állami Földtani Intézet 

és a Magyar Állami Földtani 
Intézet TUDOSZ-alapszervezete 

támogatásával készült. 

Kuti László: 

Megértünk 125 évet 
Az elmúlt években sokan nem hit-

tek benne, hogy intézetünk, a leg-
öregebb magyar kutatóintézet meg-
éri e szép kort. Ső t kissé megnyu-
godva, bizakodva tekinthet a jöv ő -
be, hogy megünnepelheti a követ-
kező  jubileumi születésnapokat is. 
Sajnos, a hitetlenkedő knek jó okuk 
volt a kétkedésre, hiszen az elmúlt 
években, valahol „fent" sokan igen-
csak sokat megtettek annak érde-
kében, hogy a Magyar Állami Föld-
tani Intézet megszű njön vagy leg-
alábbis úgy átalakuljon, hogy alapí-
tó atyái se ismerhessenek rá. 

Nem értették a kollégák, hogy egy 
jól m ű köd ő , nemzetközileg elismert 
kutatóintézet — melynek szervezeti 
felépítését és m ű ködési rendjét an-
nak idején több európai kutatóinté-
zet is példának tekintette — miért 
volt olyan fontos az elmúlt években 
a kormány számára, hogy a meg-
szüntetésszerű  átszervezésével több 
miniszter is személyesen foglalkoz-
zon (még szerencse, hogy voltak 
olyan miniszterek és minisztériumok 
is, akik ezzel szemben minden tő -
lük telhető t megtettek az intézet 
fennmaradásáért, és mű ködő képes-
sége megtartásáért).. 

Nem értették az emberek, hogy a 
kormány miért építteti be (hozzá kö-
zel álló képviselő kkel) egy teljesen 
más jellegű  és másról szóló törvény-
tervezetbe az intézet állami mivol-
tának és költségvetési státusának a 
megszüntetését, példátlanul a fejlett 
és fejletlen világban (még szeren-
cse, hogy voltak képviselő k, s bi-
zottságok, akik, és amelyek minden 
t ő lük telhető t megtettek az állami 
földtani kutatás megmaradása érde- 

kében). Nem értették kollégáink a 
Földtani Intézetben, hogy miért 
volt szükség olyan külhoni, úgy-
mond „szakért ő k" véleményének 
a kikérésére, akik nem ismervén 
az intézetet, rövid látogatásból 
szerzett felületes benyomások 
alapján marasztalták el azokat a 
tevékenységeket is, amelyek nem-
zetközi rendezvények egész so-
rán vívtak ki magas szakmai elis-
merést (még szerencse, hogy 
ezek a vélemények azóta elfelej-
tő dtek, s a döntéseket hozók nagy 
ritkán inkább hittek a saját sze-
müknek, mint a cseppet sem elfo-
gulatlan szakért ő i vélemények-
nek). 

Nem értette a szakmai közvéle-
mény, hogy miként írhatott egy 
magyar származású, ma már is-
mét külföldön élő  geológus valót-
lanságoktól hemzsegő , az orszá-
got és a szakmát lejárató cikket 
egy neves nemzetközi folyóiratba 
(még szerencse, hogy az olvasók 
egy része ismerte Magyarországot 
és a cikk szerző jét is). Nem értették 
munkatársaink, hogy miért volt szük-
ség egy, a munkahelyüket, szakmá- 
jukat és sorsukat egyaránt veszé- 
lyeztető  több éves átszervezési pro-
cedúrára, ha a végén pont az az 
állapot alakult ki (természetesen 
más néven), amirő l elindult az egész 
(még szerencse, hogy fontosabbnak 
tartották, hogy dolgozhassanak, ku- 
tathassanak, mint hogy különöskép-
pen törő djenek ezzel az egésszel). 

Megértük a jubileum évét. De mi-
lyen áron? Elvesztettük munkatár- 
saink közel kétharmadát. Elvették 
több mint egy évszázad óta gondo- 

--.. 

san kezelt tudományos adattárunkat, 
az elmúlt évek kemény munkájával 
kialakított adatbázisainkat. Megszű nt 
a nyomdánk, a szerkeszt ő segünk, 
laboratóriumainkat vesztettük el, s 
több éves, s ő t évtizedes kutatáso-
kat kellett leállítani a befejezés elő t-
ti pillanatokban. 

Munkánk, tudományos eredmé-
nyeink jelentő s része az íróaszta-
lokban porlik, s szép csöndesen ve-
szít az értékéb ő l, hiszen nincs pénz 
a kiadásra, mivel néhány zseniális 
„szakértő " megállapította: a tudomá-
nyos eredmények publikálása, a tér-
képek kinyomtatása ma már nem 
korszer ű . össze kellett húzódnunk 
a székházunkban — mely magán- 

Nehéz gazdasági helyzetben van 
az ország. Végső  fokon senkit nem 
ért váratlanul az összes kedvező t-
len külső  és bels ő  hatás mellett az 
a meghatározó tény, hogy ebben az 
országban hosszú évek óta nem ér-
demes termelni, beruházni. Nagyon 
kevés olyan legális tevékenység 
van, ahol az elérhet ő  nyereség meg-
közelíti a bankkamat — egyébként 
negatív reálkamat — szintjét, hitelt 
pedig jóhiszemű en nem nagyon le-
het felvenni (nem is sokan tesznek 
ilyet, lásd a bankkonszolidáció 350 
Mrd Ft-os költségét, amely nem a 
múlt bű neit, hanem zömmel az utób-
bi 1-2 év hitelnyújtását finanszíroz-
za az adófizető k pénzébő l). Aki még 
termel, kényszerbő l teszi: nem te-
het mást, feléli a vagyon maradó-
kát, vagy fut a pénze után. 

Termelés nélkül az ország sem-
miféle költségvetési bű vészkedéssel 
sem konszolidálható, a gazdaságpo-
litikának tehát egyetlen célja lehet: 
növelni kell a vállalkozók érdekelt-
ségét a legális szférában. Alapvet ő -
en meg kell változtatni azt az adó-
politikát — ideértve a társadalom-
biztosítási járulék rendszerét is —, 
amely csak avval jellemezhető , hogy 
az óriási illegális jövedelmekre való 
koncentrálás helyett egyszerű bbnek 
tartja a bérbő l és fizetésbő l élő k, a 
törvényeket tisztelő  vállalkozók jö-
vedelmének elviselhetetlen mértékű  
megcsapolását. A jelenlegi adó- és 
társadalombiztosítási rendszer rend-
kívül megdrágítja a munkaerő  költ-
ségeit, kifejezetten ösztönöz a fe-
ketemunkára, az illegális tevékeny-
ségre, az adóeltitkolásra. A jogi sza-
bályozás ellentmondásai és elemi hi-
bái, az államigazgatási szervek kö-
zötti együttmű ködés rendkívül kez-
detleges volta, a kusza adminisztrá-
ció tág teret biztosít az ügyeskedő k-
nek, sót maffiáknak. 

Békesi László jelenleg 50 milliárd 
Ft-ot igyekszik összeszedni. Fo-
gyasztási adóemelésbő l 4 milliárd Ft,  

adományokból és a fő város jóvoltá-
ból eredetileg is Földtani Intézetnek 
épült a századfordulón —, mivel az 
épületbe költöztették új felettes szer-
vünket. 

Megértük a jubileumi esztendő t, 
mert meg akartuk érni, mert tudtuk, 
hogy szakmánknak, intézetünknek 
nemcsak múltja, hanem jövő je is 
van.Tudtuk, hogy az országnak 
szüksége van arra amit csinálunk. 
Igénylik, használják munkánk ered-
ményeit. Ezt bizonyították az inté-
zet dolgozói, akik az intézetet ért 
legnagyobb csapásözön közepette is 
végezték a munkájukat, azt, amirő l 
úgy ítélték meg, hogy elvárják tő -
lük. Ezt bizonyították azok a mun- 

költségvetési szervek terven felüli 
bevételébő l 10 milliárd Ft — nagy 
kérdés, hogy az elemi ellentmondá-
sokat és hibákat tartalmazó költség-
vetés-tervezési és mérlegrendszer-
bő l hasraütésen kívül, hogyan derít-
het ő  ki, hogy mi az elvonható ter-
ven felüli bevétel —, tovább emel-
jük az energiaárakat, tovább emel-
jük Európa legmagasabb áfáját. Ev-
vel szemben: a be nem vallott adó 
szerény becslések szerint is 200 mil-
liárd Ft, nagyjából ugyanennyi a be 
nem vallott társadalombiztosítási já-
rulék. A bevallott, de be nem hajtott 
adó, társadalombiztosítási járulék, 
vám, ezek kamatai jócskán megha-
ladják az 500 milliárd Ft-ot. A gáz-
olajsző kítés eddig belekerült vagy 50 
milliárdba, ma egy rosszul megfo-
galmazott jogszabály miatt, a világí-
tási petróleum importjával folytató-
dik. Tízmilliárdokba kerül a jövedéki 
termékek feketekereskedelme, a jő -
vedéki törvény és végrehajtásának 
hiányosságai, az elégtelen ellenő r-
zés és az intenzív korrupció. Mérté-
kére jellemző , hogy az adózott al-
kohol fogyasztása 1990 óta 40 szá-
zalékkal csökkent. Az állampapírok-
ra vonatkozó befektetési kedvez-
mény kissé nagyvonalú és átgondo-
latlan megfogalmazása becslések 
szerint 25 milliárdjába fog kerülni a 
költségvetésnek — ami ugye a fele 
a lakosságtól összeszedendő  50 mil-
liárdnak. Ha mégis maradna belő le 
valami, azt elviszik a 30 százalék 
fölé emelkedő  kamatok, mivel ma 
Magyarországon a legnagyobb adós 
a költségvetés. 

Véleményem szerint az adóprés 
tovább nem szorítható. Függetlenül 
attól, hogy csak negatív hatása lesz, 
tarthatatlannak és erkölcstelennek 
tartom a 15 éve folyamatos pénz-
ügyminisztériumi politikát, mely sze-
rint az ellenő rizhető  jövedelemtulaj-
donosoktól szedik be azt a pénzt, 
amit az államigazgatasi szervek tre-
hánysága, rosszul megfogalmazott  

katársaink, akik már kezükben a fel-
mondólevéllel még befejezték azévi 
feladatukat, azok, akik az utolsó na-
pon is mindent megtettek, hogy a 
leépítés és az átszervezés minél 
zökkenő mentesebben menjen, hogy 
elbocsátott és továbbra is maradó 
munkatársaink együttes fájdalma mi-
nél kisebb legyen. 

Mi ezek után is bízunk a jövő ben. 
Intézetünk hosszú története során 
túlélte tizenkilencet, túlélte az ötve-
nes éveket, s mindkét idő szak után 
fellendülés következett. Reméljük, 
túléltük a kilencvenes évek elejét is, 
s következik az újabb fellendülés, 
de természetesen ezért nekünk is 
tennünk kell egyet s mást... 

rendeletek sorozata a másik olda-
lon kiszór az ablakon. Az illetéke-
sek mindent megtesznek, hogy sza-
baduljanak a kellemetlen feladatok-
tól. Egyik kedvenc hivatkozásuk az 
Alkotmánybíróság. Az Alkotmánybí-
róság valóban megtiltotta azt, hogy 
tízmillió magyar állampolgártól, csak 
úgy, vagyonnyilatkozatot kérjen az 
APEH. Azt viszont nem tiltotta meg, 
hogy az évi 112 ezer Ft bevallott 
jövedelemmel rendelkező  állampol-
gártól az APEH megkérdezze, hogy 
mib ő l vett hatvanmillióért villát vagy 
egymilliárdért üzlethálózatot. De 
nem teszi. Viszont kéjjel vet ki min-
denféle bírságot azokra a szeren-
csétlenekre, akik a rengeteg feles-
leges papír valamelyikét egy hét ké-
séssel adják postára. A jelek sze-
rint a vámon egy mozdonyt át lehet 
hozni egy kávéfő ző  papírjaival, mint 
azt Moldova György írta vagy har-
minc évvel ezelő tt — igaz, ő  ezt 
csak egy vállalati portásról feltéte-
lezte. Szemmel láthatóan semmifé-
le együttmű ködés nincs a vám, az 
APEH, a társadalombiztosítás és a 
rend ő rség között. 

A fentiekbő l következnek a pénz-
ügyi irányítás aktuális feladatai. Nem 
az adókat kell emelni és új, sarcolá-
si ötleteken gondolkodni, hanem a 
meglév ő  törvényeket kell nagyon 
gyorsan rendbe tenni és végrehaj-
tatni. Mélységesen erkölcstelenek 
azok az ötletek, hogy 30 nap táp-
pénzt fizessen, aki még legálisan te-
vékenykedik, a be nem vallott száz-
milliárdokra pedig fütyülünk. A szo-
lidaritási elv megcsúfolása, hogy mil-
liós jövedelem mellett (amit például 
ügyvéd urak osztalékként vesznek 
fel), havi tízezer forint fizetés a tár-
sadalombiztosítási járulék alapja. A 
sokszor hangoztatott szolidaritás 
egyébként tarthatatlanná vált: nem 
lehet az egész társadalom számára 
széles kör ű  szociális juttatást finan- 

(Folytatás a 2. oldalon) 

Í-1-)-o-mogáts Béla: 

Csak nehogy valaki 
újrakezdje.:. 

Annak idején, 1990 nyarán, midő n napirendre került a Magyar Köz-
társaság állami jelvényeinek kiválasztása, aláírtam egy történészi kez-
deményezésre közreadott felhívást, amely végül is a parlamenti jóvá-
hagyást kapott szent koronás címerrel szemben az úgynevezett Kos-
suth-címer elfogadását ajánlotta a képviselő k figyelmébe. (A felhívás, 
Itt a Szószólóban is napvilágot látott.) Mindenekelő tt az ötvenhatos 
forradalom ünnepi pillanataira gondoltam akkor, midő n végre meg-
szabadultunk az ország alávetettségét, a zsarnoki rémuralmat jelké-
pező  Jákosista" címert ő l, és a lobogókon, a katonai jármű veken, az 
újságok címlapjain megjelent a negyvennyolcas forradalom és sza-
badságharc történelmi jelképe, a mindenkori Magyar Köztársaság cí-
mere. Tudjuk jól, az Országgy ű lés akkor másként döntött, és a koro-
nás „kis cimert" helyezte vissza jogaiba. 

Most azért szólok errő l, mert nagyon helytelennek tartanám, ha e 
címerkérdést újra fel kívánná vetni valaki. Nem tudok ugyan ilyen 
szándékról, de nem is tekinteném jónak, hiszen a köztársaságnak 
van címere, ez a címer a magyar történelem hagyományait, a magyar 
állam folytonosságát fejezi ki, és a szent korona, ha nem kötő dik is 
közvetlenül az államalapító szent királyhoz, mégiscsak Szent István-i 
örökség eszmei értelemben, mint a magyar nepközösség jelképe, 
amely nemcsak a köztársaság határai között érvényes, hanem min-
denütt, ahol megtalálható egy magyar közösség, mindenütt, ahol ele-
ven a nemzet történelmi emlékezete és önazonosság-tudata. 

Mindig szerettem a koronát, és megszerettem a koronás címert, és 
most már bevallom, az sem zavar, hogy egy köztársasági címeren 
egy királyi korona található. Elvégre a korona valóban nem pusztán 
a király és a királyság jelvénye, hanem a nemzet és az ország szim-
bóluma; tulajdonképpen függetlenül attól, hogy milyen államformában 
élünk. Különben a Német Szövetségi Köztarsaság szövetségi álla-
mait alkotó Bajorország és Baden-Württemberg címerén is ott a ko-
rona, és senkinek sem jut eszébe, hogy ez valamiféle royalista jelkép 
volna, a bajor és a württembergi felségjelvényt a köztudat ezzel a 
koronával együtt fogadta el. 

Komolytalannak tetszik az az ország, amely szüntelen változtatja a 
felségjelvényeit: a címerét, a nemzeti himnuszát, a hivatalos nevét. A 
román himnusz, ha jól tudom, vagy négy alkalommal is megváltozott 
a huszadik század folyamán, nálunk ez, hála Istennek, a legvadabb 
diktatúra idején sem következett be, köszönhet ő en Illyés Gyula és 
Kodály Zoltán helytállásának, akik nem minden irónia nélkül, de tel-
jesen egyértelmű en utasították el Rákosi Mátyás ilyen irányba tett 
célzásait: „A régi bevált, nincs szükség újra" — mondotta volt állítólag 
Kodály. Valóban, meg lehet változtatni a minisztériumok listáját; ez 
valószínű leg hasznos lesz, mert egyszer ű bbé teszi a kormányzást; 
meg lehet és bizonyára meg is kell változtatni néhány korábban ho-
zott törvényt: aligha fájna az országnak, ha például rendbe tennék a 
privatizációs törvényeket, föl lehet cserélni a tévéhíradó szignálját: 
nem bánnám, a jelenlegi túlságosan patetikus — felnő tt ember azon-
ban nem játszadozik az ország jelvényeivel. 

Megvallom, én az oly szükséges történelmi kiegyezés és kompro-
misszum szép jelképének tartom, ha a szocialista miniszterelnököt a 
szent koronás magyar címer elő tt látom. 

Új gazdaságpolitika, 
vagy a rossz. récii tű zoltás? 
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Új gazdaságpolitika, vagy a rossz, régi tű zoltás? 
(Folytatás az 1. oldalról) 

szíroztatni kizárólag annak szegé-
nyebb kisebbségével — át kell térni 
a biztosítási gyakorlatra. 

Meg kell szigorítani a jövedéki el-
lenő rzést, valahogy úgy, mint Fran-
ciaországban, ahol cigarettát csak 
trafikban lehet venni (még szuper-
marketben sem). Korlátozni kell és 
szigorú feltételekhez kell kötni a k ő -
olajtermékek forgalmazását, végre 
meg kell szüntetni a tüzelő olaj/gáz-
olaj játékot. Mellesleg a mostaná-
ban ólomtartalmával tündöklő  pi-
rospaprika is jövedéki termék 
volt (talán még ma is az) — ennyit 
a törvények betartásáról. 

Mindenki egyetért abban — leg-
alább 10 éve —, hogy a nagy elosz-
tó rendszereket, így az államháztar-
tást, az oktatásügyet, az egészség-
ügyet gazdaságilag racionalizálni 
kell. Történni semmi sem történt, fo-
lyamatosan nő  a jövedelmek köz-
pontosítása, amit különböző  költsé-
ges trükkökkel igyekszünk leplezni, 
mint a társadalombiztosítás leválasz-
tása, elkülönített állami pénzalapok 
sokasága és így tovább. Abban vi-
szont, hogy hogyan racionalizáljunk, 
igen jelent ő s nezetkülönbségek van-
nak. A Pénzügyminisztériumban be-
folyásos körök a nyugat-európai min-
ta hívei: a költségvetési szervek nem 
gazdálkodnak, ellátmányt kapnak 
rubrikákra bontva, és egyetlen fela-
datuk, hogy a rubrikákat betartsák. 
Véleményem szerint, ez az út ná-
lunk nem járható — egyébként nyu- 

gaton sem hatékony, csak ő k elég 
gazdagok ahhoz, hogy a bürokrácia 
irracionalitását és többletköltségét 
meg tudják fizetni. 

Abból kell kiindulni, hogy ma a kött-
ségvetési szervek területén egyszer-
re van jelen a nyomor és a pazarlás, 
hogy az állami feladatok és költség-
vonzatuk pontos meghatározásához 
évek, esetleg évtizedek kellenek, 
hogy a költségvetési támogatás fo-
lyamatos csökkenését legalább két 
évtizede az ún. többcsatornás finan-
szírozás hivatott kompenzálni. Mel-
lesleg — és errő l kevés szó esik —
a nagy elosztó rendszerek reformját 
úgy kell megvalósítani, hogy ne ke-
rüljenek az utcára további tömegek, 
és ne kótyavetyéljünk el további sok-
milliárdos állami vagyont. A „vagy be-
zárjuk, vagy tönkremegy magától" 
nem alternatíva. Az egyetlen reális 
lehet ő ség a helyi gazdálkodás továb-
bi ösztönzése non-profit formában, 
és ebbe a szférába kell kerülnie a 
mai központi költségvetési szervek 
többségének. Ehhez meg kellene al-
kotni azt a non-profit törvényt, ami 
nagyjából egy- hetes munkával meg-
írható a jelenlegi költségvetési sza-
bályozás némi módosításával —
mégsem készül el legalább öt éve. 

Nagyon kevéssé hiszek a világ-
megváltó ötletekben. A közbeszer-
zési törvény nem fogja meggátolni 
a korrupciót — aki már látott világ-
banki és hasonló tendert, az ponto-
san tudja, hogy a korrupció nem 
csökken, ugyanakkor a beszerzés 
végül legalább másfélszeresébe ke- 

rül a felesleges adminisztráció, a 
féléves-éves késedelem következté-
ben, valamint azért, mert a potenci-
ális szállítók elő re szokták tudni a 
beszerzési költség-elő irányzatot. 

Indokolatlannak és veszélyesnek 
tartom a forintleértékelési ötleteket. 
A forint nincs túlértékelve — ennek 
bizonyítására elegendő  összehason-
lítani a budapesti és a bécsi fogyasz-
tói kosarat. A magyar gazdaság a 
túladóztatás és nem a drága forint 
miatt termel drágán. A forint leérté-
kelése az exportot nem segíti — azt 
beruházási és más adókedvezmé-
nyekkel, f ő leg pedig banki eszközök-
kel kellene támogatni. Az import 
visszaszorítása részben elő nyös, de 
bizonyosan fékezi a szerkezetvál-
tást. A forintleértékelés növeli az inf-
lációt, nehezen kiszámítható hatást 
gyakorol a külföldi befektetésekre. 
Ez azért életveszélyes, mert amit 
m ű köd ő  tő kének szoktunk titulálni, 
az nagyrészt spekulációs (jó eset-
ben kereskedelmi) t ő ke, és igen 
gyorsan kivonható a magyar bankok-
ból. Legalább ilyen veszélyt jelent 
az, hogy a forintt ő ke devizába me-
nekül, hacsak a forintkamatokat nem 
emeljük olyan magasra, hogy a vár-
ható leértékelést is kompenzálja —
amire megint a költségvetés fizet rá. 

Nem egészen világos a társadal-
mi közmegegyezés-ügy. Az sem, 
hogy ki fog megegyezni kivel és mi-
ben, az sem, hogy ki fogja ezt elfo-
gadni. Én, mint közalkalmazott, ne-
hezen emésztem meg azt a bérbe-
fagyasztást, amikor a szintén állami  

tulajdonú, de évi több tízmilliárdos 
veszteséget felhalmozó gyanús ügy-
letekt ő l hemzseg ő  nagybankokban 
vagy, 	az ugyancsak kevéssé sikeres 
AVU-nél, AV Rt.-nél a bérszínvonal 
a három-négyszerese marad a köz-
alkalmazottinak, a luxuskocsik tucat-
jairól és más „kedvezményekr ő l" 
nem is beszélve. Azt sem egészen 
értem, hogy Pálfy G.-nek mint köz-
alkalmazottnak miért volt havi félmil-
lió forint a a fizetése, és úgy általá-
ban: milyen a bérszínvonal a „kol-
dusszegény" TV-nél? Miért nem be-
szélünk arról, hogy a monopolhely-
zetben lév ő  közszolgáltató intézmé-
nyek gazdálkodását fogyasztói felü-
gyelő bizottságnak kellene ellenő riz-
nie, a TV-tő l a FŐ TÁV-ig, az MVMT-
t ő l a Fő városi Vízmű vekig. Erre is 
van nyugati, ső t amerikai példa. Ta-
lán kisebb mérték ű  áremelések is 
ele,gend ő ek lennének. 

Ugy gondolom, tiszta vizet kell ön-
teni a pohárba. Sok éve az az érzé-
sem, hogy a gazdaságpolitika szür-
ke eminenciásai el akarják játszani 
az eredeti t ő kefelhalmozást. Ezt ak-
kor a legális szférában nem lehe-
tett, nosza, rajta, tegyük a fekete 
gazdaságban. Bár megváltozott a vi-
lág, de a fekete gazdasággal kap-
csolatos szemhunyás, hogy azt ne 
mondjam, az illegális szféra prefe-
rálása változatlan. Nem véletlen, 
hogy az eredeti tő kefelhalmozás 
zömmel itt megy végbe ma is — az 
új nagyvállalkozók és nagyberuhá-
zók közül kevesen tudnának számot 
adni arról, honnan szedték az első  

néhány tíz- vagy százmilliócskát. 
Nem is kérdezi t ő lük senki, legke-
vésbé az erre hivatott APEH. A po-
litikának világosan tisztáznia kell azt, 
hogy a múlt századi eredeti t ő kefel-
halmozást kívánja-e folytatni a bér-
b ő l- és fizetésbő l élő k elnyomorítá-
sa árán, vagy egy korszer ű , törvény-
tisztelő  piacgazdasági fejlő dést kí-
ván támogatni. 

Az általam remélt utóbbi esetben 
felesleges adóemeléssel foglalkozni. 
Ennek a költségvetésnek teljesen 
mindegy, hogy a hiány egy-két tíz-
milliárddal több vagy kevesebb. Vi-
szont a sokéve gyakorolt t ű zoltással 
szemben kemény munkát kell rövid 
idö alatt elvégezni — 50 milliárd he-
lyett be kell szedni 500 milliárdot. Eh-
hez rengeteg jogszabályt alapvet ő -
en át kell dolgozni (tisztelet a kivé-
telnek, csaprű valóak), le kell egysze-
r ű síteni, ki kell hagyni azt a renge-
teg sületlenséget, aminek az admi-
nisztrálása többe kerül, mint ameny-
nyit megér. Új és világos elváráso-
kat kell az APEH, a vam és a többi 
államigazgatási szerv elé állítani, 
meg kell szervezni az együttmű kö-
dést az ellenő rzés, a befizetések be-
szedése és behajtása terén. Párhu-
zamosan csökkenteni kell az adóter-
heket, ki kell dolgozni a szerkezet-
váltás és az exportösztönzés kedvez-
ményrendszerét. Ez akkora munka, 
hogy egyszer ű en b ű n id ő t, energiát 
és politikai t ő két elfecsérelni azokra 
a néhány milliárdos ügyekre, amirő l 
mostanában szó van. 

Inzelt Péter 
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Új alapszabály 

Képvlselö-választás 
A Június 30-án hatályba lépett 
akadémiai törvény elő írja az Aka-
démia rendkívüli közgyű lésének 
összehívását. Ennek elő készítésé-
re az MTA elnöke bizottságot ho-
zott létre, melynek feladatairól, 
munkájáról Halász Béla akadémi-
kus, az el ő készítő  bizottság elnö-
ke július 15-én tájékoztatta a saj-
tó képviselő it. 

Elhangzott: az október 26-27-ére 
összehívandó rendkívüli közgyű lés 
feladata az akadémia új alapszabá-
lyának elfogadása. Ezen a közgyű -
lésen már a törvény által elő írt köz-
testületi tagság vesz részt. Az új-
ságírók megtudták, hogy az elő ke-
szítő  bizottság feladata: kidolgozni 
a 200 tudomanyos fokozattal ren-
delkező  nem akadémikus képviselő  
megválasztásának elveit, felügyelni 
a valasztás lebonyolítását, valamint 
megszervezni a rendkívüli közgy ű -
lés összehívását. 

A 200 képviselő  megválasztásá-
nak alapelvei: f ő  szempont a szak-
mai kiválóság, s fontos, hogy ará-
nyosan képviseljék a három nagy tu-
dományágat — a természet-, az élő -
és a társadalomtudományt —, illet-
ve azon belül a tudományos osztá-
lyokat. A 200 jelöltr ő l a Tudományos 
Minő sít ő  Bizottság nyilvántartásában 
szereplő , tudományos fokozattal ren-
delkező , közel 11 ezer tudós sza-
vazhat. Nyilatkozniuk kell, hogy részt 
kívánnak-e venni a köztestületben. 
A szavazólistát belátásuk szerint —
figyelembe véve a tudományterületi 
arányokat — alakíthatják. (Ugyan-
ezen a napon az MTA az Orszagos 
Sajtószolgálathoz eljuttatott egy köz-
leményt, amely többek között leszö-
gezte: „a szavazólapon szereplő  bár-
mely jelölt neve kihúzható, és he-
lyére új név írható be (...) az ez al-
kalommal megválasztásra kerülő  
képviselő k mandátuma egyszeri al-
kalomra, az októberi közgy ű lésre 
szól, a rendkívüli közgy ű lést köve-
t ő en a képviselő k megválasztása az 
októberi közgy ű lésen elfogadásra 
kerülő  alapszabályok szerint fog tör-
ténni.") 

Az alapszabály-készít ő  bizottság 
munkájáról Harmathy Attila akadé-
mikus számolt be. Elmondta: igye-
keznek a legszélesebb körben meg-
vitatni az alapszabály-tervezetet, be-
vonva a tudományos osztályokat, a 
rektorokat, a kutatóintézeteket, a 
szakszervezeteket és a területi bi-
zottságokat, hogy az októberi köz-
gy ű lésen az új alapszabály tárgyal-
ható legyen. 

RÉVÉSZ MÁRTA ROVATA 

Reagálás a megválasztás 
módjára 
Az akadémia októberi rendkívüli 
közgy ű lésének elő készületeivel 
foglalkozott július 27-i sajtótájé-
koztatóján a tudományos dolgo-
zókat tömörít ő  két legnagyobb 
szakszervezet: a Tudományos 
Dolgozók Demokratikus Szakszer-
vezete (TDDSZ), illetve a Tudomá-
nyos Dolgozók Szakszervezete 
(TUDOSZ). 

A két szervezet képviselő i kifejez-
ték aggodalmukat az akadémiai köz-
gy ű les tagjai megválasztásának 
módjával kapcsolatban. Mint arra 
Tóth Attila, a TUDOSZ szóviv ő je fel-
hívta a figyelmet, bár megengedett 
a listáról nevek törlése és helyükbe 
más nevek írása, az eljárás gyakor-
latilag lehetetlenné teszi, hogy ne az 
eredeti lista kerüljön elfogadásra. 

A TUDOSZ és a TDDSZ képvise-
lő i hangsúlyozták, hogy ez nem köz-
vetlen és titkos választás, csupán 
szavaztatás. Véleményük szerint az 
eljárás formailag szabályos, de az 
így megválasztottak nem tekinthe-
t ő k legitimnek. 

A TUDOSZ elnöksége ezért azt 
javasolja, hogy — a kiadott szava-
zólapot jelölő lapnak tekintve — az 
elő készítő  bizottság által javasolt ne-
vek mellé a szavazók írhassanak to-
vábbi neveket, bevonva ő ket a jelö-
lés folyamatába. A végleges szava-
zólapra, amelyet az akadémia kü-
lönböz ő  tudományos osztályaihoz 
tartozó személyek osztályonként 
kapnának meg, minden olyan jelölt 
neve felkerülne, aki tíz jelölesnél töb-
bet kapott. Ezek közül választhat-
nák ki a szavazók osztályuk adott 
számú képviselő jét. 

Kardos Júlianna, a TDDSZ orszá-
gos választmányának tagja hangú-
lyozta, hogy amennyiben az elő ké-
szít ő  bizottság nem veszi figyelem-
be javaslataikat, bojkottot hirdetnek 
meg. Nem szavaznak, mert így csak 
egy homályos eredet ű , a szakma bi-
zalmát nem élvező ' közgyű lés jön lét-
re, amely nem alkalmas az új alap-
szabály megalkotására. 

Politikai megállapodások 
az érdekegyeztetésrő l 

Az MSZP-SZDSZ között létrejött 
koalíciós megállapodás az érdek-
egyeztetésr ő l, társadalmi-gazdasági 
megállapodásról 

Meg kívánják erő síteni az Érdek-
egyeztet ő  Tanács intézményét jelen-
legi, háromoldalú jellegének meg ő r-
zése mellett. 

— Az ÉT m ű ködtetése a Munka- 

ügyi Minisztérium felelő sségi köré-
ben marad; 

— Aa ET képviselő i intézménye-
sített meghívottjai lesznek a szociá-
lis kérdéseket erintö törvények par-
lamenti bizottsági vitáin; 

— az ET nem rendelkezhet tör-
vényalkotás kezdeményezésére va-
ló joggal; 

— szükségesnek tartják az ÉT 
struktúrájának, ügyrendjenek módo-
sítását, természetesen mindhárom 
oldal egyetértésével; 

— kivánatosnak tartják az ÉT-
titkárság mai, a kormánytól való füg-
göségének megszüntetését. 

Az egyéb társadalmi érdekvédel-
mi szervezetekkel való párbeszédre 
más fórumokat kívánnak létrehozni. 
Rendezni akarják az ET és a Költ-
ségvetési Intézmé,nyek Erdekegyez-
tetö Tanácsa (KIET) kapcsolatait. 

Szükséges, hogy az uj kormány 
átfogó társadalmi-gazdasági megál-
lapodás megkötését kezdeményez-
ze, azért, hogy az érdekképviseleti 
szervezetek törekvései megjelen-
hessenek a kormányprogramban és 
er ő södjön a kormányprogram társa-
dalmi támogatottsága, 

A megállapodás az ET keretein be-
lül jöhet létre, figyelembe véve egyéb 
civil szervező desek véleményét is. 

Ujra kell gondolni a szakszerve-
zeti és a munkáltatói jogokat és 
munkaügyi intézményeket (kollektív 
tárgyalások és megállapodások, 
munkavállalói részvétel). A kollektív 
munkaügyi (érdek )vitákrendezésé-
re hivatott intézmeny(eke)t kell kia-
lakítani. 

A megállapodások garanciái a kö-
vetkező k lennének: az aláíró felek 
kötelezik magukat, hogy a megálla-
podásokban foglaltakat maradékta-
lanul képviselik, és a rendelkezésük-
re álló eszközökkel érvényesítik. Ep-
pen ezért indokolt, hogy a tárgyalá-
sokon „kielégít ő  legitimációval és 
reprezentációval" rendelkező  partne-
rek vegyenek részt. 

A munkavállalói és munkaadói ér-
dekképviseletek arra is kötelezettsé-
get vallalnának, hogy a megállapo-
dásokban foglaltakat érvényesítik az 
ágazati, illetve a vállalati (bér)meg-
állapodások során is. 

A társadalmi-gazdasági megálla-
podás a tervek szerint egyszeri 
egyezséget jelent majd, ami lehet ő -
leg 4 évre szól. 

A tervek megvalósítása elkezdő dött. 
Az 1063/1994.(VII. 21.) számú 

Kormányhatározat szerint az ET-ülé-
sen a kormányzati tárgyalócsoport 
arra törekedjen, hogy: 

— 1994. szeptember 15-éig sor 
kerüljön a helyzetértékelésrő l szóló 
megállapodásról és a pótköltségve-
tésröl, 

— 1994. október 15-éig pedig jöj-
jön létre a teljes megállapodás, ami 
már tartalmazza az 1995. évi költ-
ségvetési egyezséget is. 

Nyugdíjemelés 
A 110/1994. (VIII. 6.) számú 

Kormányhatározat szerint 1994. 
szeptember 1-t ő l az 1994. január 1. 
elő tt megállapított öregségi nyugdí-
jak összegét 8 százalékkal kell emel-
ni. Az emelés összege öregségi 
nyugdíj esetén nem lehet kevesebb 
800 Ft-nál, és nem lehet több 2400 
Ft-nál. (Magyar Közlöny 82. szám 
2803. oldal) 

A 111/1994. (VIII. 6.) számú 
Kormányhatározat a gyermekgondo-
zási segély összegét gyermekenként 
6700 Ft-ban állapította meg, amit 
gyermekek számatól függetlenül fo-
lyósítanak. 

Jogszabályfigyelő  • 
A Munkaügyi Értesítő , melynek 
szerkeszt ő i között találjuk a Mun-
ka Törvénykönyvének es a Közal-
kalmazottak jogállásáról szóló tör-
vénynek  MUM-ben  dolgozó „alko-
tóit" és a F ő városi Munkaügyi Bí-
róság elnökét is, igen hasznos tá-
jékoztató, eligazító magyarázato-
kat, véleményeket, jogertelmezé-
seket közöl. 

Júniusi számunkban a Közalkal-
mazotti Figyelő  címszó alatt, a Kol-
lektív szerző dés és az illetménypót-
lékok pont alatt, meglep ő dve olvas-
tuk, hogy a szerkesztő k vélekedése 
szerint a munkavédelmi törvény ha-
tálybalépését ő l (1994. január 1-tő l) 
egészsegre ártalmas munkáért járo 
illetménypótlék nem fizethet ő , mert 
ez ellenkezik az 1993. évi XCIII. tör-
vény (munkavédelmi törvény) 18. 
paragrafus 2. bekezdésével. 

A munkavédelmi törvény fenti be-
kezdése azt mondja ki ugyanis, hogy 
a munkáltató nem adhat pénzbeli 
vagy egyéb megváltást egeszséget 
nem veszélyeztet ő  és biztonságos 
munkavégzes követelményeinek tel-
jesítése helyett, vagyis egészségre 
ártalmas munkakörben senki nem al-
kalmazható, illetve az egészségi ár-
talom pénzzel nem váltható meg. 

Az elvvel tökéletesen egyet tudunk 
érteni, kedvez ő tlen munkakörülmé-
ny ű  munkakörök azonban tpvábbra 
is léteznek. A Munkaügyi Ertesítő -
ben egy valóban létezo ellentmon-
dásra hívták fel a figyelmet, aminek 
feloldására kollegáink módosító ja-
vaslatot készítettek a Kit. megfelelő  
paragrafusához és ezt megküldtük 
a Munkaügyi Minisztériumba. 

Az egészségügy területén nincs 
nagyobb „riadalom", mert az a kor-
manyrendelet (113/1992. (IV.14.) 
MK. 19992/76), ami rájuk vonatko-
zóan a Kjt.-hez kapcsolódóan meg-
jelent, megállapítja: „A fokozott fizi-
kai és pszihés munkakörülmények 
között foglalkoztatott részére, mun-
kahelyi pótlékot lehet megállapíta-
ni". A munkahelyi kollektív szerző -
dés határozza meg ezen pótlékra jo- 

gosító munkaköröket. A kutatóinté-
zetekre vonatkozó kormányrendelet 
nem foglalkozik kedvező tlen mun-
kakörülmények miatt fizethet ő  pót-
lékokkal, ezért számunkra csak az 
a megoldás marad, hogy a törvény-
módosításig várjuk a MUM állásfog-
lalását, ami reményeink szerint 
megszüntetheti a bizonytalanságot. 

Felső oktatás 
és tudományos kutatás 
A Szószólóban néhány részletet 
közlünk az MSZP-SZDSZ koalíci-
ós megállapodásának olyan feje-
zeteib ő l, amelyek érdekl ő desl 
körünkbe tartoznak. Most a Tár-
sadalom és kultúra című  IX. feje-
zet 3. pontjáról írunk, ami a Fel-
ső oktatás es tudományos kutatás 
címet viseli. 
Fontosnak tartja mindkét párt, 
hogy: 

— a tanárképzés idő tartama egy-
ségesen 6 évre emelkedjen; 

— az érettségi rendszer fokoza-
tosan az általános felvételi rendszer 
helyébe lépjen; 

— az adókedvezmények módosí-
tásával az alapítványokat jobban be-
vonják a támogatási rendszerbe; 

— a felső oktatási képzési költsé-
gek normatív finanszírozására tér-
jenek át; 

— az intézmények saját tulajdon-
nal rendelkezzenek a felső oktatásban. 
Céljuk, hogy: 

— a kormányzati ciklus végére 
több fels ő oktatasi intézmény köz-
alapítvány formájában m ű ködjék; 

— a tandíjat megfelelő  kompen-
zációs rendszer kidolgozása mellett 
az 1995/96-os tanévben be lehes-
sen vezetni; 

— az oktatási kinevezésekre vo-
natkozó követelményeket a felső ok-
tatási törvényben határozzák meg; 

— a közalkalmazotti törvény mó-
dosításával a felső oktatásban is a 
minő séget figyelembevevő  bérezési 
rendszert alakítsanak ki; 

A kormány: 
— elő  kívánja segíteni az egyete-

mi tanszékek és tudományos inté-
zetek önkéntes együttmű kodését; 

— támogatja az egységes tudo-
mányfinanszirozás többcsatornás 
rendszerét, amelyet többek között a 
szakmai verseny és kiszámíthatóság 
jellemez majd; 

— azonos pályázati feltételeket kí-
ván biztosítani a különböz ő  szerve-
zeti keretek között mű köd ő  kutató-
helyek számára; 

— meg kívánja szüntetni a Tudo-
mánypolitikai Bizottságot, az inno-
váciopolitikát az Ipari és Kereske-
delmi Minisztérium feladatává teszi; 

— a kutatás finanszírozását füg-
getlen, versenyeztet ő  alappá kíván-
ja átszervezni. 
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„Ember, ki ide belépsz..." 

Gondolatok Lechner Ödön Földtani Intézetében 
Ó, csodás szecesszió! Magyaror-

szágon néhány évtized volt csupán 
az életed, de milyen termékeny idök 
is voltak azok. Boldog béke mesés 
kora, a kiegyezés után, amikor úgy 
t ű nt, hogy sose lesz itt világháború, 
de lesznek nagy építkezések, gya-
rapodás, ••  világvárosok születése. 
Lechner Odön, e korszak építésze-. 
tének meghatározó egyénisége, ha 
csak a Földtani Intézet épületét ter-
vezte volna, akkor is maradandót 
alkot. De az ő  nevéhez f ű z ő dik töb-
bek közt a kecskeméti városháza, a 
Budapesti Postatakarékpénztár és 
az Iparmű vészeti Múzeum terve is. 
Különösen ez utóbbi munkája miatt 
támadták sokan, a korabeli sajtó a 
„cigánycsászár palotájának" emle-
gette az Iparmű vészeti Múzeumot. 
Lechner mester konok dacból meg-
mutatta, hogy tud „egyszerű bb" épü-
letet is tervezni, és megálmodta a 
magyar geológia Stefánia úti palo-
táját. Bizakodó ember volt a nagy 
építész, hiszen elméleti munkájának 
is azt a címet adta, hogy a „Magyar 
formanyelv nem volt, hanem lesz". 

Reménykedjünk, hogy a történet 
még nincs befejezve, és valóban 
nagy jöv ő  vár nemcsak a magyar 
formanyelvre, de az élet is élhető bb 
lesz ezen a földön, a tudomány pe-
dig rangjához méltán megbecsült. Es 
amíg e látomásos id ő k elérkeznek, 
óvjuk a múlt emlékeit, Lechner Ódon 
remekmű vét pedig úgy használjuk, 
hogy méltók legyünk a hely szelle-
méhez. 

Ember, ki itt belépsz, illő  áhítattal 
nézd a csodát. Hiszen már az épü-
let külső  megjelenése is különös for-
magazdagságot ígér. A kupolák kris-
tálycsillogása és a középpontban ki-
emelked ő  földgömb, mint valami 
igazi cégér, jelzik, hogy itt a földtani 
tudományok mű helye található. A 

nemes anyagból felrakott tet ő borí-
tás és a dúsan díszített homlokzati 
rész, mintha a magyaros építészet 
formáit keresné, valójában távol-
keleti hangulatokat idéz. Akár óriási 
díszletnek is gondolhatná a távoli 
szemlélő  ezt a különös palotát, ám 
a f ő bejáraton belépve át kell adni 
magunkat annak a bizserget ő  lég-
körnek, amelyet ez a szecessziós 
remekmű  áraszt. Mint egy elegáns 
bálterem udvarias portása, úgy kö-
szönti a vendéget a pompás elő csar-
nok. Finom hölgyek és szerelmes 
arszlánok találkoznak ilyen helye-
ken? Vagy országok sorsát eldönt ő  
konferenciákat tartanak a komolyko-
dó diplomaták? Nem, nem, „csupán" 
a tudomány emberei élik itt minden-
napjaikat, s ha a világ illő  módon 
megbecsüli munkájukat, bizony 
szebb lesz általuk a sokaság élete 
is. Ezért jó, ha olyan környezetben 
dolgoznak a tudósok, ahol igényes-
séget lehelnek magukból a falak is. 

Megirigyelhetjük azt az életformát, 
amely a századforduló táján volt 
ezen a vidéken. Kezdetben ugyanis 
mindössze negyven embernek adott 
munkahelyet Lechner Ödön mese-
palotája. Egy kutatónak három szo-
bája volt, és gazdagon jutott hely a 
könyvtárnak és a múzeumnak is. A 
Mester pedig úgy tervezte, hogy ha 
majd halad a tudomány, úgy lehet 
bő víteni az intézetet. Igaz, sokat fej-
lő dött a magyar földtan, de ami az 
intézet további „szépítését, bő víté-
sét" illeti, arról jobb nem beszélni. 
Már csak a hajdani fényképek ta-
núskodnak arról, milyen nagyvona-
lú elegancia fogadta az intézeti 
könyvtár látogatóit, napjainkra vi-
szont zsúfolt raktár lett a szép bib-
liotéka. A második emeleti múzeum 
és bemutatóterem is a pénztelen-
ség, s a cifra nyomorúság áldozata 

lett: még a nyoicvanas évek elején 
fémtraverzekkel „b ő vítették" a pati-
nás helyiségeket, galériát emelve 
oda, ahol korábban emberi lépték-
kel mérték a teret. Külön elismerés 
mindenkinek, aki a sanyarúbb viszo-
nyok szorításában is alkotó munkát 
végez. 

Mérhetetlen kincsek ő rzöje ez a 
ház. Az egyszer ű  látogató is elámul-
hat, aki pedig itt dolgozik, annak kü-
lönös örömöt jelenthet, ha maga is 
hozzájárul az értékek gyarapodásá-
hoz. A bejáratnál két hatalmas fa-
törzs, két óriási kövület üzen évmil-
liók távolából, hogy villanásnyi csu-
pán az életünk, s hogy milyen nagy 
adomány, ha jól használjuk ki a ránk 
szabott id ő t. Akik e helyen munkál-
kodtak, nem éltek hiába. 

A folyosókon lév ő  vitrinekben csu-
pán piciny töredék látható abból a 
gazdagságból, amelyet évtizedeken 
át a magyar föld kutatásakor a fel-
színre hoztak. Ő slények maradvá-
nyai, bányák mélyéb ő l felhozott ér-
cek káprázatos csillogása, és az a 
roppant nemzeti vagyon, amelyet a 
mélyfúrások nyomán összegy ű lt 
vizsgálati anyag jelent. Vannak per-
sze különlegességek is, mint példá-
ul a rudabányai ércfejtéskor megta-
lált majomember csontja. Látogatói 
Tízmillió év tekint le rád — mond-
hatjuk a lelet láttán. 

S ahol tíz és százmillió években 
számolnak, bölcsebben átvészel az 
ember néhány keserves esztendő t. 
Csak ez a röpke lidérces álom vé-
get érne már, s jönne utána jobb 
kor. Hogy is írta Lechner Ödön? 
„Magyar formanyelv nem volt, ha-
nem lesz." Miért ne lenne érvényes 
mindez a Földtani Intézetre? Hiszen 
ennek a helynek múltja is van, nem 
is akármilyen. 

Andódy Tibor 

Alapíttatott: 1869-ben 
„Az ország földtani ismeretének nemcsak a tudomány érdekében, de különösen közgaz-

dasági szempontból is nagy fontosságot tulajdonítok..." — írta egy évvel a kiegyezés után 
GOROVE ISTVÁN' földmű velés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszter, amikor javaslatot 
tett a Magyar Királyi Földtani Intézet (mai nevén Magyar Állami Földtani Intézet) meg-
alapítására. Javaslatát elfogadva I. FERENCZ JÓZSEF 1869. június 18-i dátummal aláírta az 
alapító okiratot, mely világosan rögzítette az intézet feladatait: 

,A magyar korona országainak részletes földtani felvétele és a felvételek eredménye-
inek a tudomány, a töldmuvelés, és az ipar igényeinek megfelel ő  módon való megis-
mertetése, 

a magyar államterület általános és részletes földtani térképeinek készítése és 
kiadása, 

a magyar államterület földtani alkotásában részt vevő  képz ő dményeket és azoknak jel-
legét elolüntető  közet- és ő slénytani gy ű jtemények felállítása, 

talaj-, ásvány- és k ő zet-vegyelemzés mez ő gazdasági, bányászati és ipari tekintetben." 

A Magyar Királyi Földtani Intézet szervezetét, m ű ködési körét és célját tartalmazó okirat részlete, I. FERENCZ JÓZSEF magyar király jóváhagyó záradékával 

Gorove István (1819-81): liberális nemesi politikus. Nyugati utazásairól írott munkáiért az MTA 1843-ban tagjai közé választotta. 1847-ben a Védegylet igazgatója. Az 1848-i 
országgyű lés tagja; 1849. áprilisban a Békepárthoz tartozott, de részt vett a Függetlenségi Nyilatkozat megszövegezésében. A szabadságharc levelére után emigrált. 1861-ben tért 
haza, és Deák Ferenc politikáját támogatta. 1867-ben kereskedelemügyi, 1870-ben közlekedésügyi miniszter volt. A liberalizmus szellemével ellentétes municipiális (a törvényható-
ságok m ű ködését szabályozó) törvény megszavazásakor 1870-ben lemondott. 
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Hámor Géza: 

Negyven év reményei 
kirldnrri 

Az idökereket visszafelé pergetve hasonló kérdéseket teszek fel 
az elő dnek: dr. Hámor Géza professzornak, aki 1979-töl 1991-ig 
volt igazgatója a MÁFI-nak. Elő bb azonban szakmai pályafutásá-
ról faggatom. 
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Igazgatók tanúságtétele 
A MÁFI évfordulós k ű lönszámhoz a Szószóló méltó feladatának tartotta megszólítani az ű nneplő  intézmény elérhető  igazgatóit. 

— A Helsinki Egyetem tanára, 
majd az ottani Állami Geológiai In-
tézet f ő geológusa lettem, s közben 
dolgoztam a világon sokfelé, Brazí-
liától Ausztráliáig. Épp Sidneyben 
kaptam kézhez a magyar intézet 
igazgatói pályázatának kiírását. Ve-
gyes érzésekkel állítottam össze a 
pályázatot, de amikor értesültem az 
eredményr ő l, otthagytam csapot-
papot, és végleg hazatértem. 

— Milyen körülmények között 
vette át az intézet vezetését? 

— A rendszerváltás után, 1990 vé-
gén az új kormány elhatározta, hogy 
átszervezi a földtani intézményrend-
szert. Ennek során még az év de-
cemberében, a Központi Földtani Hi-
vatal élére új elnököt bízott meg 
Komlóssy György személyében, aki 
a MÁFI élére is új igazgató kineve-
zését tartotta szükségesnek. A pá-
lyázat után a választás személyem-
re esett, így 1991 július 1-jén meg-
kezdtem ezt a felelő sségteljes mun-
kát. 

— Akkor milyen állapotban volt 
a magyar Intézményrendszer? 

— Az állami feladatokat ellátó föld-
tani intézményrendszer három egy-
ségbő l állt. Két intézetb ő l: a MAFI-
ból, az Eötvös Loránd Geofizikai In-
tézetbő l és ezek felügyeleti szervé-
b ő l, a Központi Földtani Hivatalból. 
Ezekbő l a legidő sebb intézmény a 
MÁFI, amelyet Ferenc József ma-
gyar királyként 125 éve alapított. Az 
ELGI szintén patinás intézet, amely 
75 éves múltra tekinthet vissza. A 
KFH elő djét 1953-ban hozták létre 
a szovjet állami nyersanyaggazdál-
kodási szervezetek mintájára. Ami-
kor én átvehettem az intézetet, a 
magyar földtani intézményrendszer 
már átalakulóban volt. A kormány 
1991-ben a következő  három célki-
t ű zéssel indult: kialakítandó egy egy-
séges földtani szervezet, megszün-
tetendő k a KFH irányító funkciói, és 
szervezetileg le kell választani az in-
tézeti vállalkozásokat, amelyek az 
ELGI-nél domináltak. E célok ben-
nem azt a reményt keltették, hogy a 
kormány létrehoz egy egységes, 
nyugati típusú „geological survey" 
szervezetet, amelyben a MAFI visz-
szakaphatja önállóságát és veze-
t ő  szerepét az állami földtani kuta-
tásban, mint ahogy az 1953 elő tt 
volt. 

— S valójában mi történt? Mi-
lyen problémahalmaz s ű r ű jébe 
került? 

— Az egész földtani intézmény-
rendszert illet ő en szükségesnek t ű nt 
egy alapvet ő  irányváltoztatás, és ez-
zel egyidejű leg egy jelent ő s létszám-
csökkentes. Az egyre fogyatkozó 
költségvetési támogatás fenyében 
az említett létszámcsökkentésnek 
gazdasági kényszere volt. Hiszen az 
intézet a megelő ző  tíz évében, 1980 
és 1990 közötti konjunkturális felté-
telei között jelent ő sen megnövelte 
kutatási tevékenységét, ami létszám-
növekedéssel jart együtt. Beszélhe-
tünk egy jóindulatú "elefántkórról". 
Az intézet létszáma egy idő ben elér-
te a 650 munkatársat. Mikor átvet-
tem az intézetet, az összlétszám 
550 és összbevételünk 338 millió fo-
rint volt. Bármilyen értékes munkát 
is végeztek az intézet kutatói, nyil-
vánvalóvá vált, hogy ezt a létszá-
mot az adott költségvetési támoga-
tással nem tudjuk tovább tartani. Te-
hát amikor átvettem a munkát, a 
problémák tornyosultak, és vezet ő -
ként az elő deimnél sokkal hátrányo-
sabb helyzetbe kerültem, mert a le-
építés, racionalizálás és irányváltoz-
tatás restriktív viszonyai között nem 
olyan dicső séges a munka, mint a 
növekedés és fejlesztés, a konjunk-
túra idején. 

— Tevékenysége sorából milyen 
eredményekkel büszkélkedhet? 

— A rendszerváltás mögöttünk lé-
vő  három éve nagyon nehéz id ő szak 
volt, amely keményebben sújtotta a 
mi intézetünket, mint az átlagos ma-
gyar állami kutatóintézeteket. A túl-
élés idő szakáról beszélhetek, és már 
az is eredmény, hogy az intézet —
bár erő sen karcsúsítva — de fenn-
áll. A nehézségek abból is fakad-
tak, hogy szervezeti környezetünk 
változott, és az egzisztenciális harc-
ban sok energiát pazaroltunk a túlé-
lésre. Ilyen körülmények között az 
én vezet ő i funkcióm a védelem és a 
menedzselés volt a kutatásirányítás 
mellett. Intézetünk egy hierarchikus 
f ő osztály/osztályrendszerb ő l egy cél-
orientált program/project szervezet-
té alakult át. Ez az átalakulás és 
létszámcsökkenés folyamán rugal-
masnak és életképesnek bizonyult. 

— A kutatásokban mi változott? 
— Átalakult a kutatási profilunk —

bár ez a folyamat már a korábbi ve-
zetés idejében megindult —, és ezt 
következetesen keresztülvittük. Erő -
sen lecsökkent a nyersanyagkuta-
tás volumene, ugyanakkor megnő tt 
a környezetföldtani kutatásé. Intéze-
tünk most jelent ő s szerepet játszik 
olyan fontos nemzeti kérdésekben, 
mint például a mélységi vízkészle-
tek kutatása, felmérése és modelle-
zése, az atomenergiaipar biztonsá-
gi kérdéseinek kutatása, vagy a szi-
getközi problémák megoldásának 
földtani megalapozása. Nem szabad 
azonban elfeledkeznünk arról, hogy 
az intézet eredeti furnkciója a hazai 
nyersanyagforrások feltárása, hiszen 
egyetlen ország sem mondhat le 
nyersanyagkészleteinek megismeré-
sérő l és hasznosításáról. Az új bá-
nyatörvényben felsorolt állami föld-
tani feladatok nyolcvan százaléka e 
körbe tartozik. 

— Mekkora most az intézet lét-
száma? 

— A létszámleépítés után 141-en 
maradtunk. A leépítést úgy hajtot-
tuk végre, hogy az értékes kutatóál-
lományunkat tartottuk meg. Kényte-
len-kelletlen a segéder ő -létszámot 
kellett csökkentenünk, így a kutató-
segéderő  arány nálunk 3:1, az 1992-
es 1:2 aránnyal szemben. A radiká-
lis létszámcsökkentéshez tartozik az 
is, hogy hetven kollégánk az újon-
nan alakult Magyar Geológiai Szol-
gálat más egységeihez került. A leg-
fontosabb eredménynek összefogla-
lásul azt tartom, hogy egy ilyen lét-
számleépítés után intézetünk áll, 
életképes, és szolgálatait a társa-
dalom növekv ő  mértékben igényli. 

— Saját elképzelései, reményei 
mennyiben teljesültek? 

— Az utolsó három év országunk 
természettudományi kutatóintézetei 
"letaglózásának" szomorú története. 
Ez a három év számomra a teljesü-
letlen remények ideje volt. Ebben az 
intézeti egzisztencia harcban termé-
szetesen közrejátszottak a különfé-
le szakágak eltér ő  érdekei és a 
szakágon belüli lobbyk széthúzása. 
De a hiba nemcsak a szakmában 
volt, a döntéshozókat is hibáztatni 
lehet. Miniszterek jöttek és mentek, 
kormánytanácsadók, államtitkárok 
sokat ígértek, de keveset tettek. A 
döntések akkor születtek, amikor 
kész helyzet felé sodródtunk. 

— Mi lett a földtani Intézmény-
rendszer nagy hangon beharan-
gozott átalakításából? 

— A Központi Földtani Hivatal, 
amelynek irányító-pénzelosztó funk-
ciója feleslegessé vált, nem szű nt 
meg, csak átalakult, ső t létszámban 
megerő södött. A MAFI kénytelen volt  

átadni neki teljes tudományos adat-
tárát, adatbázisait és nyersanyag ér-
tékelési projektjét. Nem valósult meg 
az eredeti elképzelés az egységes 
szervezetre, hanem egy kompro-
misszumos megoldásra jutottunk. Az 
új szervezeti felépítésben az inté-
zetre eső  költségvetési támogatás 
145 millió forintra csökkent. Ennek 
szomorú kihatásai vannak például 
publikációs tevékenységünkre. El-
avult nyomdánkat el kellett adnunk, 
és a szerkeszt ő ségi csoport mini-
mumra fogyott. Pedig az a dilem-
mánk, hogy most kellene publikálni, 
a társadalom, a tudomány, az ipar 
számára ismertetni az elmúlt tíz-
húsz év jelentő s kutatási eredmé-
nyeit, de erre nincs pénz, és torzó 
marad az óriási er ő feszítés eredmé- 

— Milyen út vezette az Intézet 
Igazgatóságáig? 

— Az ELTE geológia szakát 1956-
ban végeztem, de 19511(51 már az 
intézetnél dolgoztam, idő szaki fúró-
munkásként. Árva gyermek lévén, 
szükségem volt a keresetre. Ez 
azonban ,,végzetes" volt, mert a 
szakma megfertő zött. Egyetemi éve-
im alatt is az intézetben dolgoztam, 
már mint laboráns. Kereken negy-
ven évet töltöttem hát ebben az in-
tézetben, s tapasztalataimnak meg 
is lettek az eredményei, hiszen a 
munka fizikai és elméleti fázisait 
egyaránt jól megismertem. 

— Hogyan, milyen körülmé-
nyek között jutott az Igazgatói 
posztig? 

— Terepi felvételező  geológus vol-
tam 1956 és 1965 között, jártam az 
országot, mint a céhlegények. Ez-
után 1974-ig a földtani térképezési 
f ő osztály vezető je voltam, majd öt 
évig igazgatóhelyettes. Igazgatóként 
1979-tő l 1991-ig dolgoztam. Közben 
megszereztem az akadémiai dokto-
rit, 1976-tól kinevezett egyetemi ta-
nár, 1988-tól tanszékvezető  egyete-
mi tanár lettem. Szakmai kitünteté-
seim közül a legbüszkébb arra va-
gyok, hogy a Becsi Földtani Intézet 
levelező  tagjává, a Lengyel Földtani 
Társulat és a Magyarhoni Földtani 
Társulat tiszteletbeli tagjává válasz-
tott. 

— Igazgatóként milyen viszo-
nyokat örökölt? 

— Akkoriban nem volt ciklusok-
hoz kötve az igazgatói megbízatás. 
Dr. Konda József igazgatói megbí-
zásának visszavonása után vettem 
át posztját. Az ok — ahogy lenni 
szokott — az volt, hogy részben bi-
zonyos túlfejlesztés történt, indoko-
latlan extenzív fejlesztés, másrészt 
az intézeti tevékenység túlságosan 
szerteágazóvá vált, eltért a kutató-
intézeti profittól. 

— Milyen célokat, feladatokat 
szabott magának és az intézet-
nek? 

— Ugy láttam, hogy meg kellett 
erő síteni az intézet alapkutatási te-
vékenységét, hiszen Magyarorszá-
gon a dolgok nem úgy alakultak,mint 
a többi volt szocialista országban, 
ahol párhuzamosan mű ködött álla-
mi és akadémiai szervezet. Nálunk 
hála istennek nem, ezért a MAFI-
nak kellett ezt a feladatot is ellátnia, 
ebben hozott talán változást az én 
m ű ködésem. A másik gondom az 
volt, hogy országunk területének 
több mint kilencven százaléka me-
denceterület, és az intézet korábban 
jóval nagyobb arányban foglalkozott 
a tízszázaléknyi, 	hegyvidéki terület- 
tel. En ezt az arányt akartam volna 
megfelelő  mérték ű vé változtatni az 
intézet mű ködésében, különös tekin-
tettel a mélymedencék szénhidro-
gén- és vízkutatási, építésföldtani és 
agrogeológiai feladataira. 

— Mire a legbüszkébb? 
— Inkább folytatnám az akkori te-

endő k felsorolását azzal, hogy a 
prognosztika területén a megelő ző  
idő kig a nyersanyagprognozisok  

nye. De csökkent a motiváció arra 
is, hogy az eredményes kutatás ada-
tait adatbázisba vigyük, mert az 
adattár és az adatbázis már nem 
nálunk van. 

— Akkor hogyan tudják meg-
akadályozni, hogy mégse vesz-
szen kárba az utolsó évtizedek 
hatalmas munkája és befekteté-
se? 

— Talán az új kormány meghallja 
ezt a segélykiáltást, több megértés-
sel, jobb hozzáértéssel gondosko-
dik a földtani intézményrendszerrő l, 
benne intézetünkr ő l. 

— A többnyire lehangoló tapasz-
talatok után, most a 125. szüle-
tésnapon bízik-e abban, hogy 
lesz 150, és 200 éves évforduló-
ja az intézetüknek? 

— Tessék körülnézni itt! Egy jól 
vezetett és mű köd ő  kutatóintézetet 
talál. Ápoljuk örökségünket, sz ű kös 
kutatási pénzünkbő l tartjuk fenn ezt 
a mű emléképületet, és megújulva lá-
tunk az új feladatokhoz. Az intézet 
'bár sokféle krízist átélt. Túlélte a 
trianoni béke utáni átalakulást, az 
1945-ös ostromot, az ötvenes évek 
esztelenségett és az utolsó három 
év hercehurcáját is. Most az intézet 
125. évfordulóját ünnepeljük, és egy 
jubileumi kötetben elemezzük moz-
galmas, eredményes múltunkat. Eb-
b ő l tanulva és meger ő södve bízunk 
a jövő ben, és én egészen biztos va-
gyok abban, hogy ez az intézet meg 
fogja ünnepelni a 150 és a 200 éves 
évfordulót is, hiszen az államnak 
szüksége van a Magyar Allami Föld-
tani Intézetre. 

ja dolgozni. Ez sajnos félbemaradt. 
1984-ben megkezdtük Magyaror-
szág földtani atlaszainak kiadását, 
mely a tervezett 42 változattal szem-
ben csak az első  19 változatig jutott 
el. Ez nagy kár, öngyilkosság a nem-
zetgazdaság számára ennek a hasz-
nát nem learatni! 

— Elcsüggesztette a kudarc? 
— Nem, optimista vagyok, mert a 

problémák megjelennek bármilyen tí-
pusú nemzetgazdaságban, és rész-
ben a gazdasági fejlő dés, részben 
a szakma öntörvény ű  fejlő dése mi-
att ezek a munkák meg fognak szü-
letni. Megszakadt ugyan egy bizo-
nyos folyamatosság abban, hogy a 
generációk egymásra építve dolgoz-
hassanak. Itt állt be nagy törés: két 
szakmai generáció nem tudta egy-
más termését hasznosítani, és óriá-
si többletköltségeket jelent majd en-
nek a késő bbi pótlása. 

— Véleménye szerint lesz-e 150, 
ső t 200 éves születésnapja is az 
intézetnek? 

— Erre rövid szóval válaszolha-
tok: lesz! A technológia világszerte 
fejlő dik — akár a kutatás, a bányá-
szat, a feldolgozóipar. Kell jönniük 
újabb technológiáknak — ez minden 
nyersanyagra vonatkozik —, hiszen 
a nyersanyagra, energiára mindig 
szüksége lesz az emberiségnek, 
amely abból fog élni, ami a Földön 
a rendelkezésére áll. A csodavárá-
sok kiesnek — ezért vagyok tulaj-
donképpen optimista: ezt a szakterü-
letet ugyanis sem a jogászok, sem 
a közgazdászok nem lesznek képe-
sek m ű velni. De zárógondolatként 
hadd hangsúlyozzam: az újabbkori 
fellendülés intézetünk munkájában 
dr. Fülöp József akadémikus nevé-
hez f ű ző dik, s akik követtük e szék-
ben, az ő  koncepcióját valósítottuk 

Gaál Gábor: 

Az elefántkórtól 
a túlélésig 

Az id ő ben visszafelé haladva a sort a MÁFI jelenlegi elsó számú 
vezet ő jével, dr. Gaál Gábor professzor úrral kezdem, aki a bécsi 
egyetemen tanult geológiát, paleontológiát és közettant, s ott 
doktorált 1963-ban. Fél évig geológusgyakornokként dolgozott 
Indiában, 1964-ben Finnországban telepedett le az Outokumpu 
(magyarul: Furcsa hegy) nemzetközi hír ű  bányacégének alkalma-
zottjaként. Finn feleségével — aki megtanult magyarul — nász-
útra jött Magyarországra, s ekkor járt el ő ször az éppen centená-
riumi ünnepségét tartó magyar intézetben. Akkor még álmában 
sem gondolta volna, hogy huszonöt év múlva igazgatóként fog 
ide visszatérni. De folytassuk további pályafutásával, immár az 
szavaival. 

uralták a munkát — mint az orszá-
gos bauxit-, k ő szén-, stb. prognosz-
tika. Akkor már felismertük azt a 
tényt, hogy a legfontosabb a termé-
szeti környezet egészének az érté-
kelése, amelynek csak egyik eleme 
a nyersanyag, a többi fontos eleme 
a vizellátás, az építési, épít ő anyag-
ipari lehet ő ségek, az agrogeológia. 
Uj elem lett a komplex környezet-
gazdálkodás. Ezt a feladatot komp-
lex területprognózisok módszerével 
közelítettük meg, s ebben európai 
szinten is élre jutottunk. Atlasz-sze-
r ű  megjelenítésben foglaltuk össze 
mindazt az adatot, amely a rendkí-
vül sokirányú megközelítéshez szük-
séges. Tehát a munkánk a környe-
zetpotenciál irányába tolódott. Mind-
ehhez szükségünk volt korszer ű sí-
tett épületre, anyagvizsgáló mű szer-
parkra, számítastechnikai központ-
ra, kiadványainkhoz nyomdára —
ezek születtek meg m ű ködésem 
alatt. 

— Reményei tehát teljesültek? 
— A céloknak, a szárnyaló fantá-

ziának sok minden gátat szabott. 
Ami nagyon nem sikerült, az az, 
hogy a hazai igen er ő s iparágak 
(szénhidrogénipar, alumíniumipar, 
szénbányászat) tudományos ered-
ményeit az intézet egy összesített 
országos földtani modellben fel tud- meg. 

Magyar Állami Földtani Intézet (MÁFI) 

A MÁFI a magyar állam központi földtani tudományos kutatóintézete. 
Alaptevékenysége: alap-, alkalmazott és módszertani kutatás a föld-
tani tudományokban, a hazai földtudományok színvonalának folyama-
tos emelése. Ennek célja: Magyarország földtani felépítésének, a tu-
domány jelenlegi fejlettségi szintjének és a kor követelményeinek meg-
felelő  megismerése, a nemzetgazdaság földtani vonatkozású felada-
tainak ellatása. 

Fe ő adatr,k: 
— Az ország területének földtani szempontok szerinti feltérképezé-

se, alapadatokat szolgáltatva a gyakorlati célú kutatás, a tervezés és 
a döntéselő készítés számára; 

— olyan földtani alapkutatások végzése, amelyek segítik, a tudo-
mányos és alkalmazott földtani feladatok megoldását; 

— vízföldtani, környezetföldtani, agrogeológiai, mérnökgeológiai és 
gyakorlati célú kutatások, módszerfejlesztések végzése, céltérképek 
készítése; 

— az ásványi nyersanyagkészletek kiértékelése, kutatási lehet ő sé-
gek feltárása. 

Annak érdekében, hogy a parlament, a kormány és a szakvezetés, 
az önkormányzatok döntéseik során független és hiteles szakmai vé-
leményekre támaszkodhassanak, a Magyar Allami Földtani Intézet a 
modern tudományos kutatási és vizsgálati módszerek alkalmazása-
vpl, az állam által jóváhagyott tervek alapján, uralkodóan állami költ-
ségvetésb ő l végzi munkáját. 

Az intézet feladatait az utóbbi években egyre csökkenő  létszámmal 
és költségvetési támogatással kénytelen ellátni. Létszáma 1980-ban 
655, 1991-ben 512, 1993-ban 381 és 1994. III. 31-én 142 fő . A se-
géderő -kutató arány 1993 elején 2:1 volt, míg 1994 március végén 
már 1:3. A kutatók túlnyomó része geológus végzettség ű , emelllett 
néhány bányamérnök, vegyész, geofizikus és egyéb diplomás is van. 
A megmaradt segéderő  többsége szakképzett, nagy gyakorlattal ren-
delkez ő  technikus vagy laboráns. Feladataikra tavaly az állami 
költségvetésbő l 320, az idén 135 millió forintot kaptak. 



Kavics 

  

    

A két milliméternél nagyobb, húsz centiméternél kisebb átmérő jű , 
víz által görgetett, kő zettörmelék neve: kavics. 

(Nyelv alá helyezve a szónókképzés jól bevált segédeszköze) 

Homokkő  

„A homokk ő  homokszemekb ő l és köt ő anyagból áll, viszont kvarcban 
többnyire gazdag" (Új Magyar Lexikon, Ill. kötet, 307 p.) 
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Aki vállalta 
ayeissanyar' -  
feltárását 

Konda József: 

— Hogyan, milyen tudományos 
lépcs ő kön jutott fel erre a poszt-
ra? 

— Kezdem azzal, hogy 1955-ben 
végeztem az ELTE geológiai sza-
kán. Professzorom, Vadász Elemér 
akadémikus javaslatára diplomadol-
gozatom témájául a mangánércbá-
nyászatáról ismert Eplény környéki 
jura földtani vizsgálatát választottam. 
Már első  munkahelyem a MÁFI volt, 
ahol az intézet akkori igazgatója, az 
ifj. dr. Noszky Jen ő  által szervezett 
m ű szaki földtani csoport tudomá-
nyos segédmunkatársaként dolgoz-
hattam. A további feladatom 1956 
márciusától 1957 áprilisáig a doro-
gi-esztergomi barnakő szén-terület 
földtani kutatása, k ő szénkészletének 
felmérése volt, a Tokodi Fúró Válla-
lat üzemvezető  geológusaként. Ez-
után 1959 szeptemberéig a Pécsi 
Uránércbánya Vállalat geológusa-
ként vettem részt a nyugat-mecseki 
uránérclelő hely földtani kutatásában, 
a kutatás eredményeit összefoglaló 
zárójelentés elkészítésében és meg-
védésében. 

— Mikor került vissza az inté-
zethez? 

— 1959 szeptemberét ő l 1961 ok-
tóberéig itt dolgoztam mint ösztön-
díjas aspiráns. A Bakony hegység 
juraidő szaki képző dményeinek üle-
dékföldtani vizsgálatával elnyertem 
a föld- és ásványtani tudományok 
kandidátusa fokozatát, majd 1961. 
október 1-jét ő l 1970 januárjáig az in- 

— Kezdjük az elő zményekkel: a 
professzor urat milyen út vezet-
te a szakmához? 

— Fogalmam sem volt a geológi-
áról, természetrajz- és földrajz sza-
kos tanár akartam lenni, az apámtól 
öröklő dött bennem ez a késztetés. 
A debreceni Tisza István Tudomány-
egyetemen csábultam el, első sorban 
az ásványtan és földtan professzo-
rának, Telegdy Róth Károlynak és 
akkori tanársegédének, ifjabb Nosz-
ky Jenő nek a varázslatos hatására. 
Már az egyetemen, 1937-ben gya-
kornok lettem, s 1940 áprilisában 
belföldi kutatási ösztöndíjat kaptam. 
Különben már 1938-ban szakvizs-
gáztam négy tárgyból, és 1940-ben 
ledoktoráltam ásványtanból, földtan-
ból és öslénytanból. A disszertáció-
mat Telegdy professzornak köszön-
hettem: témája az akkor visszaka-
pott Pels ő cardó környékének vizs-
gálata volt. 

— Az egyetem után hogyan ala-
kult a pályafutása? 

— Még 1940-ben szükség volt egy 
olyan emberre, akit kölcsönadhattak 
a Nemzeti Múzeumnak. Itt töltöttem 
be egy évig díjnoki állást, majd ek-
kor kerültem ebbe az intézetbe, „kí-
sérletügyi gyakornok"-nak. Tulajdon-
képpen terepfelvételező  geológus-
ként szolgáltam, f ő  munkaterületem 
az Aggtelek környéki szilícium-
fennsík volt, majd Erdélyben is részt 
vettem két nyáron át a földgázkuta-
tásokban. A háború idején az inté-
zet egy része kitelepült Balaton-
arácsra, engem felmentettek a ka-
tonaságtól, és így vészeltem át ka- 

tézet igazgatóhelyettese voltam. 
1976-ban lettem az ELTE címzetes 
egyetemi docense. 

— Milyen igazgatói feladatok 
várták 1970-ben a MAFI-ban? 

— Az intézeti munka folyamatos-
ságának biztosítása mellett a társa-
dalmi-gazdasági igényekhez igazo-
dó fejlesztés és az intézet tevékeny-
ségi körének a kiszélesítése. 

— Ez gyakorlatilag mit jelentett? 
— Az ország nyersanyag-lehető -

ségeinek földtani, fejlő déstörténeti, 
szerkezetfejlő dési ismeretekre ala-
pozott feltárását és bemutatását. Az 
ásványi nyerskutatásra érdemes te-
rületek és felkutatott készletek nyil-
vántartását. A regionális település-
tervezéshez a nagy létesítmények, 
az országos jelent ő ség ű  út-, vasút-
és vízépítések, a nagyfeszültség ű  
országos vezetékhálózat regionális 
mérnöki elő tervezéséhez szükséges 
földtani adatok, ismeretek bemuta-
tását. Es ezzel együtt az Országos 
Földtani Könyvtár és Adattár mű köd-
tetését, folyamatos fejlesztését, az 
intézet kutatási eredményeinek rend-
szeres térképi és szöveges köz-
kinccsé tételét. 

— Igazgatói munkakörében mi- 
lyen volt a sürgő sségi sorrend? 

— A centenáriumot követő  első  
években, amikor az intézet kibonta-
kozott, az ez idő ben záródó munka-
ciklusának tényleges befejezése, a 
szükséges záró- és utómunkálatok 
elvégzése, a megszerzett új adatok, 

landos körülmények között a ször-
ny ű  idő ket. A háború után, 1945 ok-
tóberében hazajöttem, az intézet 
alagsorában kaptam ágyat. Elő bb a 
vízügyi osztályon dolgoztam, majd 
újra terepgeológiával foglalkozhat-
tam: 1950-tő l a Bükk hegységre ke-
rültem. Volt egy szerencsés leletem, 
Rudabányán egy kövületi darabot ta-
láltam a triászkorból. 1959-ben meg-
írtam a Bükk-monográfiát, ami csak 
1964-ben jelent meg. Közben 1961-
ben a tudományok doktora lettem. 

— Hogyan, milyen körülmények 
között és miért ilyen rövid idő re 
lett az intézet Igazgatója? 

— Elő dömet, a magyar geológia 
vezet ő  e,gyéniségét, dr. Vitális Sán-
dort az Allamvédelmi Hatóság letar-
tóztatta, másfél évig volt börtönben, 
még a családja sem tudott róla sem-
mit. Hát kellett egy igazgató: az AVO 
megbízottja hetekig nyúzott, hogy 
vállaljam el. Nem éreztem erre haj-
landóságot, de belekényszerítettek. 

— Milyen körülményeket örö-
költ? 

— Nagy változások zúdultak az 
intézetre, dr. Noszky Jenő t tették 
meg fő igazgatónak. Becsületes em-
ber léven igyekeztem a rám kény-
szerített munkát elvégezni. Megcsi-
náltuk a tervet, amit nem fogadtak 
el. A fél év alatt az igazgatóhelyet-
tes és a személyzeti vezet ő  állan-
dóan piszkáltak, áradtak ellenem a 
feljelentések a fő igazgatóhoz, hogy 
rosszul, 	bánok a munkáskáderekkel. 
Igy történt aztán, hogy fél év múlva 
mindenki egy poszttal lejjebb rukkolt. 
Engem is behívtak a Parlamentbe, 

ismeretek összegzése, szintézise és 
közhasznúvá tétele, s ezzel egyide-
jű leg az intézet közép- és hosszú 
távú feladatainak megfogalmazása. 
Ugy ítéltem, hogy a ciklus során al-
kalmazott, idő sebb Lóczy Lajos pél-
dáját követ ő en kialakított, a közel 
azonos földtani adottságokkal ren-
delkező  tájegységi keretekben vég-
zett, hálózatos rendszer ű  földtani 
térképezésre alapozott kutatási mód-
szer eredményesnek bizonyult. Ezt 
célszer ű nek tartottam az ország 
egészére kiterjeszteni. 

— És milyen eredményeket si-
került elérnie? 

— A Bakony térképezését az 
egész hegységre, majd a Vértesre 
és a Gerecsére is kiterjesztettük. A 
Mecsekben a Nagy Elemér által ké-
szített feketekő szén- prognózis a ku-
tatás szervezési alapjává vált. A dr. 
Rónai András vezetésével kibonta-
kozott síkvidéki térképezés alföldku-
tatássá fejlő dött, s az Alföld sok tér-
képváltozatot tartalmazó földtani at-
laszai nemcsak a mező gazdasági ta-
lajtani vizsgálatokhoz, de a regioná-
lis építési tervezéshez és a felszín 
alatti vizek kutatásához is fontos is-
meretekkel szolgáltak. Ezenkívül a 
regionális mérnöki elő tervezésnek 
földtani ismereti alapot adó hálóza-
tos rendszer ű  építésföldtani térké-
pezést, intézetünk Budapesten és a 
Balaton környékén végezte. 

(Konda igazgató úr érdemei közé 
sorolható több nemzetközi szakmai 
akció szervezése és bonyolítása, a 
gyors és hatékony hazai és külföldi 
szakirodalmi tájékoztató-szolgálat 
megvalósítása. Ragaszkodását az 
intézethez mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a tény, hogy igazgatói kine-
vezésének megsz ű nése után, 1979 
márciusától 1990 decemberéig, 
nyugállományba kerüléséig is tovább 
dolgozott, ugyanezen a szintéren 
vállalta a tudományos tanácsadói 
küldetést.) 

ahol „lekádereztek". Észrevettem a 
székem alatt a hangfelvev ő  készü-
léket. Megmondtam, hogy ilyen igaz-
gatóhelyettessel nem tudok együtt 
dolgozni. Igy hát Noszky lett az igaz-
gató, s én visszakerültem a térké-
pezéshez, de már nem a Bükkbe, 
hanem a Mecsekbe, a szénkutatás-
hoz. Nos, ennyi volt az igazgatói pá-
lyám. 

— Gondolom, az Intézetben sem 
volt sokáig maradása... 

— Hát alaposan megingott a hely-
zetem. Lehet, hogy én voltam a hi-
bás, mert túlságosan kritikai meg-
jegyzéseim miatt „f ő ellenzék" lettem. 
Megüresedett a pesti egyetemen a 
tanszék, oda palyáztam, mégis a 
szegedi egyetemre kerültem 1966-
ban, 1977-ig ott voltam tanszékve-
zető  tanár. Tulajdonképpen azért ke-
rültem oda, mert eldöntötték, hogy 
Szeged „olajváros" lesz. Végül nyug-
díjazásom után, 1990 januárjáig is-
mét az intézetnek lehettem a tanács- 

- Nem érintette érzékenyen, 
hogy akkor, 1990-ben ettő l a jö-
vedelemtő l is elesett? 

— Nézze, nyolcvanéves vagyok, 
a fiatalok átléptek rajtam. A sokféle 
egyetemi tevékenység és KK-
munkák folytán viszonylag magas a 
nyugdíjam. Két fiam és unokáim 
vannak. Igaz, a szakmától holtomig 
nem tudok elszakadni, most is bejá-
rok a könyvtárba. 

— Ennyi tapasztalat birtokában 
gondolja, hogy ennek az intézet-
nek lesz 150 vagy 200 éves ju-
bileumi ünnepe is? 

— Nincs olyan ország, ahol ne 
lenne földtani kutatás. Igaz, nálunk 
a természeti kincsek az idő  elő tti 
rablógazdálkodás folytán elapadtak, 
de ennek a magyar geológia fellen-
dülése lett az eredménye. Most elő -
térbe kerül a környezetvédelem és 
a víz. Ennek a kutatására kell az 
intézetnek áthangolódnia. Azt a ren-
geteg adatot, amit összegyű jtöttünk, 
erre jól fel lehet használni. Ha most 
nincs is pénz mélyfúrásokra, eljön 
az id ő , amikor erre is áldozni fogunk, 
még akkor is, ha ennek pusztán 
csak elméleti, tudományos jelent ő -
sége lesz. Ez szilárd meggyő ző dé-
sem. 

Hámor professzor úr elő dje, dr. Konda József 1970. január 
1-jétöl 1979. március 31-éig volt az intézet igazgatója. 

Balogh Kálmán: 

reijcientették, 
hogy 4rosszul bánik 
a munkáskáderekkel 
A legrövidebb ideig, fél évig: 1953. Január 15-étő l az év Július 15-
éig dr. Balogh Kálmán professzor töltötte be az intézet f ő kormá-
nyosi posztját. Ennek okáról és körülményeirő l az id ő s, de hiva-
tásának még mindig szenvedélyesen adózó tudós készséggel 
szolgál magyarázattal. 



Kókai András: 

Nem a kutatáshoz szerezték a pénzt, 
ciazították a feladatot 

— ön hogy élte át az intézet sok-
féle változását? 

— Sajnos, 1985-tő l az intézeti ke-
resetek már meglehet ő sen alacso-
nyak voltak, itt 1987-ben volt a leg-
magasabb a létszám, ami 1990-ig 
az anyagiak miatt fokozatosan csök-
kent. 1990-tő l várható volt, hogy sor 
kerül valamilyen generális átalakítás-
ra. Egészen a múlt év decemberéig 
sikerült részben elkerülni a nagymér-
tékű  leépítést. Jelenleg két szakmai 
kutatóintézet mű ködik a volt Közpon-
ti Földtani Hivatal „átfestésére" ke-
rült sor azzal, hogy megalakult a Ma-
gyar Geológiai Szolgálat. Ennek 
egyetlen pozitívuma, hogy a gazda-
sági és fenntartási feladatokat kö-
zösen látjuk el. Ugyanakkor a többi 
területen még sok a tisztázatlan kér-
dés. 

— Éspedig? 
— Elkerült tő lünk az Országos 

Földtani Adattár, így minden kutató-
helyen ki-ki a meglév ő  adatokból 
próbál valamit felépíteni. Ezért be-
ütemezték a jöv ő  esztendő re, hogy 
az alapkutatási fő osztály koordiná-
lásával kialakításra kerül egy földta-
ni adatbázis. Ez talán használhatóbb 
lesz annál, mint ami a geológiai szol-
gálatnál van. Zárójelben megjegy-
zem, hogy a szolgálatnál nincs meg-
felelő  létszám arra, hogy az adato-
kat az igényeknek megfelelő en, fo-
lyamatosan karbantartsák. 

— Hogyan érintette önöket a 
nagy leépítés? 

— Első sorban a segéderő ket súj- 

totta, szinte minden kutató itt ma-
radt. Fő képp a földtani térképezés-
nél, meg a laboratóriumokban érez-
hető  hátrányosan a dolgozók hiánya. 
De hadd tegyem hozzá: a társada-
lom a kutatást nyersanyagkutatás-
sal, annak hiányával azonosítja. 
Márpedig ez nem így van. Mióta itt 
dolgozom, ha nehezen is, egyre in-
kább a területfejlesztést, a környe-
zetvédelmet, az ivóvízbázisok talaj-
védelmét szolgáló kutatások hódí-
tanak egyre nagyobb teret az agro-
geológiai kutatások mellett. De tud-
ni kell, hogy ebben már ez az inté-
zet 1911-ben és 1913-ban is élen 
járt. Az utóbbi évek tervkoncepciói 
inkább a környezetvédelem, illető -
leg az alkalmazott földtani kutatá-
sok megalapozását szolgálják. 

— Ezek alapján hogyan tekint 
saját jövő je elé? 

— Bízom abban, hogy a költség-
vetés helyzete, a célok érdekek 
egyeztetése néhány éven belül eljut 
odáig, hogy akár a megkezdett, akár 
a kés4bi projektek mű ködni tudnak 
majd. Ugy érzem, az itt eltöltött, jó 
áttekintést adó huszonöt esztendő  
alatt olyan szakmai ismeretekre tet-
tem szert, hogy bármilyen kutatási 
projektben megtalálhatom a helye-
met. Ehhez még hozzátenném: 1985 
óta kollégáimmal minden évben ka-
punk megbízást a Paksi Atomerő -
m ű  földrengésbiztonságával és ra-
dioaktív hulladékainal elhelyezésé-
vel kapcsolatban is. Es jó néhány 
éven át még munkát ad ez nekünk. 

Sikerült kutatókkal is találkoznom. Els ő nek Kókal Andrással, az Intézet negyvennégy esztendő s 
tudományos fő munkatársával. Első  kérdésem töle Is: mikor. hos:Ivan került az intézetbe? 
— Épp az intézeti centenárium 

idején, 1969-ben, miután elvégeztem 
a Szabó József Geológiai Techni-
kumot. Munkám földtani térképezés-
sel kezdtem, azóta is ezt csinálom, 
így elég alapos áttekintésem van ar-
ról, hogy mi folyt és mi folyik ebben 
az intézetben. Közben, a munkám 
mellett, 1979-ben elvégeztem az 
egyetemet is. Két gyermekem van, 
a fiam egyetemista, a lányom kö-
zépiskolás. 

— Említette, hogy alapos átte-
kintése van az Itteni munkáról. 
Beszélne f ő bb tapasztalatairól? 

— Amit akkor sem értettem és az-
óta sem értek — az ötéves tervek 
és a mostanában készülő  éves terv-
koncepciók arról szólnak —, hogy a 
következő  évben mit fogunk csinál-
ni. Nem a kutatás igényeihez pró-
bálták a pénzt megszerezni, hanem 
a pénzhez igazították a feladatot. 
Nekem szimpatikusabb, ha mi meg-
fogalmazhatjuk, hogy mivel szeret-
nénk foglalkozni, mi a társadalmi 
igény, s a következő  lépésben a 
Földtani Tanács eldönti, mit tart a 
legszükségesebbnek. Így jobban ki-
alakulhat egyfajta párbeszéd. Hiszen 
a Földtani Tanács tagjai közt több 
minisztérium delegáltja is van, így 
kontrollálhatják a társadalmi igényt. 
Én bízom abban, hogy ez a rend-
szer mű ködő képes lesz, s végül is 
találkozhat a társadalmi és kutatói 
igény és ennek a finanszírozása. Könyvtár szecessziós ablakon M 
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Így látják a „közkatonák" 
Az igazgatók után az intézet mai „közkatonáit" is meg akartuk — az ünnephez illő en — „szondázni". 

A nyár kell ő s közepén olyan munkatársakkal találkoztunk, akik még nem voltak, vagy már túl vannak a szabadságukon. 

— Hogy és mikor került az inté-
zetbe? 

— Rónai András osztályára vet-
tek fel 1969. január 1-jén, ő  indítot-
ta a síkvidéki kutatási programot. Le-
velező ként elvégeztem a geológiai 
technikumot, akkor még Pesten mű -
ködött, azóta áthelyezték Tatabányá-
ra. Feladatunk az Alföld teljes föld-
tani feltérképezése volt, s ez a mun-
ka 1985 végére el is készült. 

— Hogy élte át az intézet továb-
bi változásait? 

— Új koncepció alapján új szer-
vezet jött létre. Átkerültem a vízföld-
tani osztályra, észlelő kutakkal fog-
lalkoztam, s azóta is a kúthálózat a 
munkaterületem. Negyvennyolc éves 
vagyok, két gyermekem van, szé- 

pen, csendben dolgozgatok — ha 
hagynak. 

— Hagyják? 
— Nagy intézeti koncepcióváltás 

ment végbe, ásványokban szegé-
nyebb országunkban a bányászat 
visszaszorult. Két jelent ő s nyers-
anyagunk van: a termő talaj és a víz, 
és nagyon elő térbe került a környe-
zetvédelem. Ez divat,de okkal. A 
legnagyobb gond itt is, mint minde-
nütt, hogy nincs rá pénz. Megszok-
tuk az elő ző  húsz évben, hogy bő -
ven jutott mindenre, de most a má-
sik végletbe jutottunk: arra sincs fe-
dezet, ami most nélkülözhetetlen 
volna. Míg korábban csak ideszól-
tak, hogy van még tizenötmillió fo-
rint, el kéne fúrni, ma már egy szá- 

mítógép-javítás miatt is összeül a 
kupaktanács. Ezt értem a legrosz-
szabb helyzetnek. 

— Milyen nevezetesebb élmé-
nyei voltak az intézetben? 

— Földtani expedícióban vehettem 
részt Mongóliában 1976 és 1978 kö-
zött. 

— Mit vár a jövójétő l? 
— Az én jöv ő met az intézet jövő -

je határozza meg. Központi, kor-
mányzati feladatokat kellene kapnia 
intézetünknek az ehhez szükséges 
anyagiakkal, hiszen van b ő ven ten-
nivalónk, de mindent visszafogtak. 
A magam részér ő l csak reményke-
dem — még legalább tizenkét évem 
van a nyugdíjazásomig. Keresetem 
ugyan jóval elmarad az átlagfizetés-
t ő l — ezt az egész intézet messze 
nem éri el. A jól képzett kollégák, itt 
maradtak, fő képp lelkesedésb ő l vég-
zik a dolgukat. Én ugyan kisember 
vagyok, nem látok a dolgok mélyé-
be, de meggyő ző désem: a hiba nem 
az intézet vezetésében van, a meg-
oldásnak „fentr ő l" kell jönnie. 

— Honnan, mikor került ide? 
— Kezdem azzal, hogy két közép-

iskolás gyermek anyja vagyok, fér-
jem leszázalékolt rokkant. Tehát 
nincs könny ű  dolgom. A Nehézipari 
Minisztérium óvodájában voltam da-
dus, a mostohaanyám dolgozott eb-
ben az intézetben, az ő  révén kerül-
tem ide, a leíróba 1973-ban sokszo-
rosítónak. 1982-ben vettem át az in-
tézet irattárát, az utóbbi években pe-
dig én intézem a belső  és külső  pos-
tát is. 

— Hogy élte át az intézet súlyos 
változásait? 

— Sok félelemmel. Tavaly, a má-
sodik félévt ő l tudtuk, hogy nagy le-
építések lesznek, f ő leg a kisegítő k 
körében. Elképzelheti a lelkiállapo-
tunkat: senki nem tudta, melyikünk 
kerül lapátra. Nem szoktuk meg, 
hogy egyszer ű en utcára kerülhet az 
ember. Súlyos súrlódások voltak, ki- 

ki bizonygatta, hogy ő  jobban dol-
gozik, mint a társai, hiszen az vár-
ható volt, hogy itt a kutatókat kell 
megmenteni. Bevallom, engem is 
sokkolt ez az állapot, hiszen nagyon 
megszerettem az intézetet, a kör-
nyezetét, a kollégákat. Nagyon meg-
könnyebbültem, amikor kiderült, 
hogy maradhatok, s azt sem bán-
tam, hogy a terhelésem a sokféle 
egyéb munkával alaposan megnö-
vekedett. 

— Mit vár a jöv ő t ő l? 
— Szeretnék maradni. Fizetésem 

nem magas, de legalább biztos jöve-
delem, a gyerekeim iskolások, ha ne-
hezen is, de szigorú beosztással va-
lahogy megélünk. A választások óta 
úgy tapasztalom, hogy az ország 
megnyugodott. Nálunk is emberibbek 
a kapcsolatok, a kollégák nem bánt-
ják egymást. Az országnak is erre 
volna szüksége: feledni a régi sérel-
meket, és egy kicsit elő renezni. 

Kuchen Zoltán: 

Dolgozunk 
ha hagyna 

Els ő nek Kuchen Zoltán geológustechnikus akadt tollvégemre. 

Szabó Lászlóné: 

Senki srn tudta, 
ki kerül lapátra 

Szabó Lászlónét az Irattárban találom — ő  most nemcsak irat-
táros, a kényszerű  leépítések óta postázó, kézbesítö, mindenes. 
Mindenki ismeri ő t az intézetben. 

— Miért választotta éppen a 
geológus-kutatói hivatást? 

— Világéletemben ezzel akartam 
foglalkozni, már középiskolás korom-
ban, az egyetem elő tt eltöltöttem az 
intézetben egy évet. Miután 1986-
ban végeztem az ELTE-n, természe-
tes volt, hogy ide jöjjek vissza. Igaz, 
több lehető ségem lett volna, de én 
nem ipari geológus, hanem minden-
áron kutató akartam lenni. 

— Mivel foglalkozik? 
— Tektonikával. A földkéregben 

keletkezett törések szerkezetével, a 
földkéreg dinamikájával, a mai föld-
rengésekkel. Magyarország tektoni-
kai térképezése a feladatom, nem 
terepi munka, hanem az eddigi 
geofizikai, fúrási, kő zettani, ő slény- 

tani, tektonikai adatok összegzése. 
Ebbő l alakul ki az a bizonyos tekto-
nikai térkép, ami az én témám. 

— Megtalálta a számítását? 
— Összetett kérdés ez. A munka-

feltételeket igyekeznek biztosítani, 
hagynak dolgozni, tiszteletben tart-
ják az ember kutatói státusát. 
Ugyanakkor az intézet pénztelensé-
ge miatt nincs igazán lehető ség, na-
gyon nehéz a feladatot jól megolda-
ni. Hiszen a lecsökkent létszámmal 
megnehezedett a végrehajtás. De 
módom van az intézet munkájának 
egészét figyelemmel kísérni, mert a 
kutatói tanács ügyviv ő je is vagyok. 
A geológia igen szerteágazó. Attól, 
hogy állami közszolgálati intézmény 
vagyunk, a támogatás csökkenése  

ellenére is tengernyi feladatunk ma-
radt, amit más nem csinál: alapku-
tatás, térképezés, környezetgeológia 
és az ehhez kapcsolódó laboratóri-
umi mérések. Ily módon az anyagi 
sz ű kítés nemcsak azt jelentette, 
hogy emberekt ő l kellett megválni, 
hanem a komplex munkát is ellehe-
tetlenítette, pedig az államnak erre 
szüksége van. 

— Mire gondol? 
— Csak egy példát mondok: le 

kellett mondanunk saját kiadói tevé-
kenységünkr ő l, beszű kültek a tudo-
mányos megjelenés lehet ő ségei a 
világ elő tt, s bizonyos térképek meg-
jelentetése is elmarad, mert elő állí-
tásuk külső  nyomdánál horribilis 
pénzbe kerülne. Ezért próbál az in-
tézet a számítógépes térképkészí-
tés és kiadás irányába lépni, ami 
azonban egyszeri hatalmas beruhá-
zást igényelne. Igy határához érke-
zett intézetünk annak, hogy ellehe-
tetlenüljön, el tudja látni a törvény-
ben meghatározott feladatait. Ehhez 
legalább az eddigi költségvetési tá-
mogatás kétszeresére volna szük-
ség. 

— Hogyan boldogul, mint fiatal 
kutató a magánéletében? 

— Egy hat- és egy négyéves gyer-
mekem van. De nem én vagyok a 
családfenntartó: a feleségem, aki 
ugyancsak költségvetési, mű emlék-
védelemmel és restaurációval fog-
lalkozó intézményben dolgozik, két-
szer annyit keres, mint én. Ebb ő l a 
„rendezett" közalkalmazotti fizetés-
b ő l nem tudnék boldogulni. Szeren-
csére módom van az ismeretterjesz-
tésb ő l és az újságírásból kipótolni 
valamivel a keresetemet. 

— Milyennek látja a jöv ő jét? 
— Azzal foglalkozom, amit szere-

tek. De nem csinálhatom úgy, aho-
gyan szeretném. Kevés a lehető ség, 
hogy új adatokat termeljen, terepre 
menjen a kutató, pillanatnyilag sz ű k 
a perspektíva. A szakma rendezi so-
rait. Együtt kellene haladnia az új 
adattermelő  tevékenységnek és a 
régiek feldolgozásának. Az ember 
ugyanakkor a mindennapi életben 
azt látja, hogy mégis sok mindenre 
jut pénz — valahogy a gazdálkodás-
nál ránk is jobban figyelni kellene! 
Ez a meztelen valóság. 

A meztelen valóság százhu-
szonöt éve kezd ő dött a ma-
gyar állami földtani kutatás-
ban, tart ma is, és még foly-
tatódik. Biztosíték erre az a 
folyamatosság, és a szakma 
megszállott szeretete, amir ő l 
a megszólított aktív és volt 
vezet ő k, és a mai „közka-
tonák" hitet tettek ebben a ju-
bileumi összeállításban is. 

Gy. 1. Gy. 
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A meztelen valósát, 
Az irodában a rövidnadrágos, pólós fiatalembert inkább nézném 
sportoló diáknak, mint a geológus szakma nagy reménységének. 
Pedig idő sebb kollégái így aposztrofálták a harmincnégy eszten-
dő s Maros Gyula geológust, akinek megfontolt szavai mindjárt 
Igazolják ezt a vélekedést. 



Születésnapi panoráma 
A 125 éves jubileum fő védnöke 
Göncz Árpád köztársasági elnök 

A Magyar Állami Földtani Intézet minden aktív és nyugdíjas dol-
gozója Izgatottan készül a tudományos Intézmény 125. születés- 
napjára. A tervezett ünnepségsorozatról dr. Hála József tudomá-
nyos fömunkatárs, a tudománytörténeti gyű jtemény kezelő je tá-
jékoztatja ünnepi különszámunk olvasóit. 
— A nemzetközi rendezvénysorozatot szeptember 18. és 21. k ő zött 

bonyolítjuk, de ehhez elő tte és utána is csatlakoznak események. A fő  
programra, az intézeti napra szeptember 21-én kerül sor. Fő védnökségé- 
re felkértük G ő ncz Árpád köztársasági elnök urat, aki e tisztet készsége-
sen elvállalta. A tulajdonképpeni ünnepség dísztermünkben lesz, ezt kü- 
lönféle kiállításokkal egészítjük ki: vendégeink a folyosón megtekinthetik 
érdekes térképbemutatónkat, megnézhetik a kutatási tevékenységeinket 
ábrázoló posztereket. Lesz még egy tudománytörténeti és egy országunk 
fő ldtanát bemutató kiállításunk. Könyvvásárt is tervezünk: itt az elmúlt 
125 év alatt megjelent intézeti kiadványainkat lehet majd kedvezménye-
sen megvásárolni. 

— Ha már a könyveknél tartunk, úgy tudom, éppen ön szerkeszt' azt 
a tanulmánykötetet, amely erre a nevezetes jubileumra készült. 

— Csapatmunka eredménye, magyar és angol változatban jelenik meg, 
címe: „A Földtani Intézet 125 éve". 

— Mit tartalmaz ez a bizonyára értékes kötet? 
— Intézetünk történetérő l eddig mindössze két alapmű  jelent meg: Böck 

János és Szontagh Tamás: „A Magyar Királyi Földtani Intézet 1900-ban" 
című  mű ve az első  harminc év, a megalakulás körülményeit tárta fel. 
Kötetünkhöz ez volt az egyik f ő  forrásmunkánk. A másik pedig a Fülöp 
József és Tasnádi Kubacska András szerkesztésében az intézet centená-
riumára, 1969-ben kiadott „100 éves a Magyar Állami Földtani Intézet" 
volt magyarul és angolul. 

— Milyen különlegességekrő l olvashatunk az önök munkájában? 
— Különlegességekrő l nem, ez a kötet dönt ő en az elmúlt huszonöt év 

eredményeit és problémáit tárgyalja. Nincs módunk olyan díszes kötetre, 
mint az említett két korábbi kettő  volt. Az igazgatónk elő szava utáni elsó 
fő  rész négy tanulmányban tekinti át az elmúlt 125 évet, bemutatva inté- 
zetünk négy fő  korszakát. A második rész intézetünk alapvet ő  feladatait 
taglalja az utóbbi negyedszázadból, és vállalkozik a fontosabb kutatási 
témák, területek eredményeinek és gondjainak bemutatására. Szerepel 
benne a laboratóriumok, a múzeum, az adattár és könyvtár tevékenysé-
ge, illető leg az intézeti kiadói munka bemutatása. Ez a rész az elmúlt 
huszonő t év igazgatóinak tudományos életrajzaival zárul. Végül harmadik 
részként mintegy 1500 tételt tartalmazó bibliográfia zárja a kötetet, ábrá-
zolva intézetünk negyedszázados publikációs eredményeit. 
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Haditudósítás 
Kuti László három és fél esztendeje részt 
vesz az — Értelmiségi Szakszervezeti Tő -
mörülés képviseletében — az Érdekegyez-
tető  Tanács (Él) munkájában. A TUDOSZ 
elnöke a Szószólóban rendszeresen (ha-
dl)tudósít az érdekegyeztetés „harcme-
zejérő l". 

Megkezdő dött. Mármint az érdekegyeztetés az új 
kormány részvételével. Még békésen készülő dtünk 
saját ütemezésünk szerint az oldal tárgyalási cso-
magjának összeállításával, mikor szinte meglepe-
tésszer ű en kaptuk a meghívót, miszerint a kormány 
kezdeményezi az Érdekegyeztet ő  Tanács (ET) ple-
náris ülésének összehívását július 22-ére, részint is-
merkedés, részint az elő ttünk álló nagy feladat, a 
társadalmi-gazdasági megállapodás megkötésének 
elő készítése és idő ütemezése céljából. Jelezték azt 
is a,meghívóban, hogy személyesen tiszteletét teszi 
az ET ülésén Horn Gyula miniszterelnök is. Minisz-
terelnöki látogatásokkal korábban sem igazán vol-
tunk elkényeztetve, s gyanítom, a jöv ő ben sem le-
szünk. A meghívást természetesen elfogadtuk, s még 
soron kívüli oldalülést sem kellett összehívnunk, mi-
vel esedékes oldalülésünket — minő  elő relátás —
éppen a pénteki ÉT-ülést megelő ző  szerdára hívták 
Össze. S miután témája amúgy is a megállapodással 
kapcsolatos dolgok megbeszélése volt, még az elő re 
megbeszélt programunkon sem kellett változtatnunk. 
Annak rendje-módja szerint a konföderáció-elnökök 
vezetésével meg is jelentek a hatok képviselő i a so-
ros oldalelnöki teendő ket ellátó Liga új székházában, 
s viszonylag rövid idő  alatt sikerült is megállapod-
nunk a követendő  taktikáról. Egyetértettünk abban, 
hogy a korábban bevált gyakorlat szerint a tárgyalá-
son az oldal egységesen képviselteti magát, s nevé-
ben csak az oldalelnök beszél. Ha valami probléma 
merül fel, akkor szünetet kérünk. Egyetértettünk ab-
ban is, hogy érdekeltek vagyunk a tárgyalásokban 
és a megállapodásban is, de nem mindenáron. Fon-
tosnak tartottuk, hogy a tárgyalássorozat, s az eset-
leges megállapodás csak egy reális helyzetértékelé- 
sen alapulhat. Egyértelmű  volt,, 	hogy a tárgyalások- 
nak az ET keretében, az ET-partnerek között kell 
lebonyolódnia. Ezenkívül természetesen mindenki ar-
ról és azzal tárgyal, akivel akar, de ez nem lehet 
része az ET-megállapodásnak. Megegyezett a véle-
ményünk abban is, hogy átfogó megállapodást kell 
kötnünk, de lehetnek idöközben olyan témák is, mint 
például a pótköltségvetés, amit adott esetben soron 
kívül az ET elé kell vinni. Kiemelendő nek tartottuk 
azt is, hogy az egyes szférákat illetve ágazatokat 
érintő  kérdéseket adott esetben az érdekelt felek köz-
vetlenül tárgyalják meg, hogy e tárgyalások eredmé-
nye része lehessen a végső  megállapodásnak. 

A továbbiakban rátértünk az oldal tárgyalási cso-
magjának megbeszélésére, amelynek alapját azok a 
konföderációs tárgyalási javaslatok képezték, ame-
lyekrő l már korábban beszámoltam. A hat szervezet-
tő l beérkezett anyagot elő ször a munkavállalói oldal 
titkára összegezte (borzalmas munka lehetett)), majd 
az így elkészült, s csak címszavakat tartalmazó 36 
oldalnyi szöveget egy hattagú bizottság pontosította, 
hogy az oldal elé kerülhessen, alapját képezve a ké-

,  ső bbi oldalálláspontnak. Ezt az anyagot tekintettük  

át hosszas és aprólékos munkával az oldalülés hát-
ralévő  részében. Ez még így, első  nekifutásra is ne-
héznek ígérkezett, hiszen a konföderációk jellegük-
nél, és tagszervezeteik érdekeltségénél fogva, az 
alapkérdéseken túl, mást és mást tartottak fontos-
nak. 

Anélkül, hogy a részletekbe belemennék, csak egy 
témakört emelnék ki, mely számunkra nagyon fon-
tos. Ez pedig a közalkalmazotti és köztisztviselő i bé-
rek, nevezetesen az úgynevezett „Al" (a közalkalma-
zotti bértáblázat számítási alapszáma) kérdése. En-
nek a mindenkori minimálbérhez való közelítése, il-
letve emelése a közalkalmazotti-köztisztviselő i kört 
tömörítő  konföderációknak, az ÉSZT-nek és a SZEF-
nek egyaránt érdeke. Az is nyilvánvaló, hogy e kér-
désben a két szövetségnek szorosan együtt kell mű -
ködnie, mert csak így érhetünk el eredményt. Es szük-
séges, hogy az egész közalkalmazotti-köztisztviselő l 
terület bére együtt mozogjon a minimálbért követ ő  
„Al" szerint. Ugyanis így biztonságos, így kiszámít-
ható. Ezt kívánja tagságunk érdeke. Nem szabad be-
lemenni semmiféle olyan akcióba, amely meg kíván-
ná osztani e területet munkavállalói érdekeit. Nem 
fogadható el olyan bérrendszer kialakítása, amely 
csak a tagság egy részének lenne elő nyös. Ugyan-
akkor keresnünk kell azokat a technikákat, amelyek 
a bérrendszer adta minden lehető séget engednek ki-
használni, s harcolnunk kell azért, hogy ennek is le-
gyen meg a biztonságos és garantált fedezete. 

A majdnem egész napos oldalülésen egyébként 
megállapodtunk egy közös szövegtervezet elkészíté-
sének módjában, illetve az alkotó csapat összetéte-
lében, mint a legfontosabb következő  lépésben, ami 
szükséges ahhoz, hogy a munkavállalói oldal közös 
javaslata véglegesít ő djön. Megállapodtunk még ab-
ban is, hogy a plenáris ülés kezdete elő tt egy órával 
találkozunk egy végs ő  egyeztetésre, hiszen két nap 
alatt akármi is történhet. 

De nem történt semmi különös. Hacsak az nem, 
hogy — mint ez várható volt — alig fértünk be a 
máskor oly kényelmes tárgyalótermünkbe. Nagy lét-
számú csapatokkal jöttek a tárgyalópartnerek, és ha-
talmas tömegben jelentek meg a sajtó képviselő i is. 
Csak a TV-bő l legalább ő t volt jelen... 

Az ülést a miniszterelnök nyitotta meg, röviden ki-
fejtve, hogy a kormány mennyire fontosnak tartja a 
mű ködő  érdekegyeztetést és az ET-et. Beszélt a gaz-
dasági-társadalmi megállapodás fontosságáról, és 
megemlítette a KIÉT szerepét is az országos érde-
kegyeztetésben. Beszéde után sorrendben a munka-
vállalók, majd a munkáltatók képviselő i kaptak szót, 
s röviden (ami sokakat meglepett) ismertették olda-
luk álláspontját. Majd következett még néhány udva-
rias kör, utána egy rövid szünetet követő en rátértünk 
a technikai részletek megbeszélésére. Természete-
sen ekkor már a munkaügyi miniszter asszony ve-
zette a kormány tárgyaló-csoportját. Igaz, ekkor már 
a teremben is kényelmesebben elf értünk. Mint elő % 
várható volt, viszonylag gyorsan megegyeztünk, s ha-
marosan megszületett a tájékoztató szövege is, mely 
a megállapodást tartalmazza. 

Ezek után már csak egy nagyon fontos esemény 
volt hátra.,A kormány ugyanis egy szerény fogadást 
adott az ET újraindulása alkalmából a résztvevő k-
nek. Meg kell mondanom, ha a továbbiakban az ér-
dekegyeztetés minő sége hasonlítani fog a konyha 
(hidegtálak) minő ségéhez, kevesebb gondunk lesz, 
mint az elmúlt években... 

CI-t1 

Aunkaügyi konferencia 
3enfben 

A genf I Nemzetek Palotájában 
több mint százötven ország kor-
mányai, munkáltatói ás munkavál-
lalói képviselő inek részvételével 
tartották meg a Nemzetközi Mun-
kaügyi Szervezet (ILO) közgyű lé-
sének 61. ülésszakát. Az Értelmi-
ségi Szakszervezeti Tömörülés 
képviseletében ezen a konferen-
cián Tóth Attila, a TUDOSZ elnök-
ségi tagja Is részt vett. 

A tanácskozás napirendjén az 
egységes munkaügyi normák kidol 
gozása, a bányászok egészségvé-
delme, s a részmunkaidő ben foglal-
koztatott dolgozók szociális védel-
me szerepelt. A konferencián átte-
kintették arILO 75 éves fennállása 
óta megtett utat, s megvizsgálták he-
lyét és szerepét változó világunkban. 

A Nemzetközi Munkaügyi Szerve-
zet 1919. április 11-én jő tt létre az 
elsó világháborút kő vető  párizsi bé-
keszerző dés részeként. Abban kü-
lönbözik az ENSZ más szakosított 
intézményeit ő l, hogy munkájában 
nemcsak a kormányképviselő k vesz-
nek részt, hanem a munkavállalók 
és a munkáltatók képviselő i is, s 
hogy közösen határozzák meg a 
szervezet stratégiáját. Ez lehet ő vé 
teszi, hogy a felek a tárgyalóasztal-
nál vitatkozzanak és egyezségre jus-
sanak, konstruktívan, s kerülve a tár-
sadalmi megrázkódtatásokat. Mint 
az ILO vezérigazgatója beszámoló 
jelentésében megállapította: „a há-
romoldalú megoldás mindmáig élet-
képesnek bizonyult nemzeti, regio-
nális és ágazati szinten egyaránt". 
„Továbbra is a társadalmi párbe- 

szád, a kollektív tárgyalások és a 
kompromisszumkészség fejlesztésé-
re kell törekedni" — adott hangot vé-
leményének Michel Hansenne. 

Az ILO az új demokratikus orszá-
gokban is a háromoldalú struktúrát 
támogatja. A berlini fal leomlása óta 
Kelet-Közép-Európa országaiban és 
a volt Szovjetunió köztársaságaiban 
jelent ő sen nő tt az igény a szervezet 
által felhalmozott tapasztalatok hasz-
nosítása iránt. Az ILO szakértő ket 
küld Kelet-Európába és Közép-
Ázsiába, ajánlásokat fogalmaz meg 
és szemináriumokat szervez. 

,,ommunikácíos kiskáté 
<utatóknak 

A francia Nemzeti Tudományos 
Kutatási Központ (Centre National 
de la Reserche Scientifique, CNRS) 
egy új kiadványa a tudósok és a mé-
diumok eddig sem teljesen felhő tlen 
kapcsolatát jelent ő sen visszavethe-
ti. Nicholas de Schonen, a CNRS 

Július közepén megalakult Buda-
pesten a Reálértelmiség Egyeztet ő  
Tanácsa (REF). Létrehozását a Mű -
szaki és Természettudományi Egye-
sületek Szövetségi Kamarája 
(MTESZ) és a Magyar Innovációs 
Kamara (MIK) kezdeményezte — je-
lentette be egy sajótájékoztatón Ná-
ray-Szabó Gábor, az MTESZ elnö-
ke. 

A tanács további négy alapító 
szervezete: a Mérnöki Kamara, a 
Magyar Mérnökakadémia, a Magyar 
Epítészek Kamarája és Szövetsége  

újonnan létrehozott kommunikációs 
osztályának vezető je szerint a négy-
oldalas brosúra (kommunikációs 
szabályzat) a tudósokat a kommu-
nikáció alapvető  módszerével kíván-
ja megismertetni. A szabályzat fino-
man emlékeztet arra, hogy a kuta-
tók állami alkalmazottak, ezért elv-
ben tilos nyilvánosan kritizálniuk a 
CNRS vagy a kormány politikáját. 
Azt ajánlja, hogy a kutatók minden 
megkeresést továbbítsanak a sok-
kal jobban informált vezet ő séghez 
vagy a kommunikációs osztályhoz, 
mivel a kutatóknak nincs meg a 
„szükséges áttekintésük". 

Az írásmű  továbbra is fenntartja a 
sajtóval szembeni antagonisztikus 
megközelítést. Figyelmeztet arra, 
hogy az újságíróknak „gyors és ha-
tározott választ kell adni, a kutatási 
eredményeket rendkívül le kell egy-
szerű síteni". A kutatók továbbá „le-
gyenek pozitívak és jó híreket je-
lentsenek be". 

b.gy. 

és az Agrárkutató Intézmények Or-
szágos Szövetsége. A mintegy 150 
ezer reálértelmiségit (mű szaki, ag-
rár, természettudományi, közgazda-
sági) tömörítő  szervezet azt tartja 
f ő  feladatának, hogy szakmai és 
szakértő i tudásával segítse az új 
kormány, valamint szervezeteinek —
az országgyű lési bizottságoknak és 
legf ő képp az Érdekegyeztető  Ta-
nácsnak — a munkáját. Tevékeny-
ségük igénybevétele íránt, mint azt 
ugyancsak elmondták, az új kor-
mány még nem érdeklő dött. 

Kritériumok és 
Kihívások 
Tanulmány a Világgazdasági 
Kutatóintézettő l 

„Magyarországnak tudatosítania 
kellene az Európai Unióval, hogy 
az integrációra való alkalmasság 
megítélése során nem a piacgaz-
dasági normák számszer ű ségét, 
hanem az átalakulási folyamat di-
namikáját kellene mércének tekin-
teni" — olvasható a Világgazda-
sági Kutatóintézet „Kihívások" 
sorozatban megjelent legutóbbi 
munkájában. 

A Kritériumok és teend ő k Magyar-
ország Európai Uniós tagságaval 
kapcsolatban címmel napvilágot lá-
tott tanulmány szerint az integrációs 
érési folyamatot kellene meghatáro-
zó kritériumnak tekinteni. Az önma-
gukban is kétséges mennyiségi mu-
tatók helyett a minő ségiekre kellene 
helyezni a hangsúlyt, hiszen a piac-
gazdasági átmenetet, méginkább pe-
dig a csatlakozni kíváno országok-
ban rejlő  jöv ő beli potenciát, ilyen 
adatokkal lehet csak jellemezni. 

A Kiss Károly készítette tanulmány 
emlékeztet arra, noha korábban nem 
volt gyakorlat, hogy Brüsszel a tel-
jes jogú tagságra palyázó, átalakuló 
országokkal szemben feltételeket tá-
masztott. Ezek között szerepel az 
adott országokban a demokracia és 
a törvényesség megszilárdulása, a 
piacgazdaság kialakítása, illetve a 
maashtrichti elvek elfogadása. Az 
unió által meghatározott kritériumok-
nak egyelő re egyetlen csatlakozni kí-
vánó kelet-europai ország sem tud 
megfelelni. Magyarország teljes jo-
gú tagsága is legkorábban az ezred-
fordulóra prognosztizálható. A tanul-
mány megállapítása szerint az ad-
dig rendelkezésre álló idö alatt el kell  

indítani a magyar gazdaság moder-
nizációját, amely a gazdaságpolitikai 
prioritások átrendezésével, a növe-
kedés újraindításával, és a beruhá-
zások fellendítésével érhető  el. Bi-
zonyos feladatok megvalósításában, 
így például az ipar rekonstrukciójá-
hoz, a magyar mező gazdaság közos-
ségi illesztéséhez, élni kellene az 
unió pénzügyi támogatásával. Ezek 
során következetesen kell képvisel-
ni azt az álláspontot, hogy ez a pénz-
ügyi segítség nem a szociális újra-
elosztást, hanem a modernizácio fi-
nanszírozását szolgálja. Fontos meg-
állapítása a tanulmánynak, hogy a 
teljes jogú tagságra való felkészülés 
rendkívul alapos munkát igényel, s 
az így kialakult elképzeléseket egy-
séges nemzeti álláspontként kell kép-
viselni. Ha a terv bármelyik elemé-
ben is országon belül nincs egyetér-
tés, az a magyar fél tárgyalási alku-
pozícióját rontja. 

Kiss Károly tanulmánya szerint az 
új szemlélet nemcsak a környezet-
barát termelést, hanem új fogyasztói 
értékrendet is jelent. Az uj gazdasá-
gi stratégia érvényesítéséert, meg-
valósításáért Magyarországon akkor 
is erő feszítéseket kell tenni, ha a la-
kosság és a döntéshozók ma még a 
természeti vagyont felélő  fogyasztói 
társadalommal szimpatizálnak. A glo-
bális környezeti változások rendkívül 
hátrányosan érinthetik az országot. 
Az elő rejelzések egybehangzóan azt 
állítják, hogy a klímaváltozás ered-
ményeképpen Magyarországon a for-
ró, száraz nyarak allandósulhatnak, 
s ez nagyon negatívan befolyásolná 
a mező gazdasagi termelést. A kör-
nyezet megóvásat átható gazdasági 
szemlélet elterjedését egészségügyi 
okok is indokolják, hiszen rendkívül 
alacsony a várható átlagos életkor, 
és igen magas a környezeti ártalmak-
nak is tulajdonítható rákos megbe-
tegedések száma. 

Aegalakult a Reálértelmiség Egyeztető  Tanácsa 
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Kaszap András: 

Honor Antecedentibus! 
Fejezetek egy apokrif geológia-történetbő l 

A geológus anekdoták legjelesebb összegy ű jt ő je, lejegyző je Kaszap András. A Szószóló 
szerkesztő jének szerencseje volt — egy fél napon át — személyesen élvezni társaságát. 
Beszélgetés közben, elő bb csak karnyújtásnyi távolságon kívülrő l szemezhetett egy vas-
kos barna füzettel, majd késő bb sajat kezébe is vehette, ső t abba bele is lapozhatott. 
Ez a barna füzet, geológusok között, messze földön híres: a szakma anekdotáit jegyezte 
bele Kaszap András. A könyvnyi terjedelm ű  almanach els ő  bejegyzése 1959. februar 12. 
A feljegyzések kivétel nélkül, a szakmáról szólnak. Szereplő i egyt ő l-egyig geológusok, 
akik a barna fuzet lapjain keresztül vonultak be, a Magyar Geologia Panteonjába... 
Kaszap András 1994. július 6-án .a Földtani Társulat ulésén — „Fejezetek egy apokrif 
geológia történetébő l' címmel — felolvasott néhány adomát, amelyb ő l — szíves hozzá-
jarulasaval — kimazsoláztunk néhány gyöngyszemet. 

Az ember gyönyörködve szem-
lél egy hímzést, gobelint. Az áb-
rák, színek, a kompozíció, az 
arányok — ezeket mérlegeli a 
tekintet. A más, hasonló alko-
tásokkal való összehasonlítás a 
következő  gondolati lépés. Ezek 
a kézimunka értékelésének a fá-
zisai, amíg gyönyörködésr ő l 
van szó. 
A szakért ő je ezeknek a munkák-
nak — aki csinálja ezeket, s aki 
(pl. múzeumban) ő rzi és leírja 
— egy lépéssel tovább megy. 
Megfordítja, s mögé néz. A fo-
nákját veszi szemügyre, mert a 
szerkezet ott tárul föl a hozzá-
ért ő nek. 
Így, vagy legalábbis ilyesféle-
képpen van ez a tudománytör-
ténetben is. A dolgok fényesre 
suvickolt színét szokás nézeget-
ni. Szépen fésült szakállú, fehér 
ingmelles urak néznek reánk, 
akik nagyszerű  alkotások orma-
in trónolnak. Dicséret illeti ő ket, 
s ezt jó bő ven meg is kapják a 
visszaemlékezésekben meg a 
megemlékezésekben, amelyek 
panegyricus jellegű ek, himniku-
sak és kizárólag ismétlésekbő l 
állanak. A nekrológok és évfor-
dulós megemlékezések tartal-
mazzák azokat a dics ő ítéseket, 
amiket újra meg újra hallhat az, 
aki hosszabb Id ő n át eljár ilyen 
helyre, s elolvasgatja az Ilyen 
írásokat. 
Nem áll szándékomban tagadni 
e dolog helyénvalóságát, hiszen 
a régebbiektő l egyre távolabb 
álló fiatalok végül is újat halla-
nak így az elő dökr ő l. Am amíg 
mód nyílik rá, hogy új elemek-
kel bő vítsük a nagy vagy kevés-
bé nagy elő dökr ő l szóló isme-
reteket, addig azt tegyük is meg. 
Kevéssé valószínű , hogy —
mondjuk — Kircher Athanasius-
ró' új adat bukkanjon fel, akár a 
tekintetben Is, hogy szerette-e 
a töltött káposztát. De ugyan-
ilyen fontosságú ismeret még 
elő kerülhet pl. az éppen száz 
éve meghalt Hantkenrő l és má-
sokról. 
Én veszem magamnak a bátor-
ságot és tiszteletlenséget, hogy 
az Idő k során szorgalmasan le-
jegyezgetett dolgok közül kie-
meljek néhányat s megosszam 
— okulásul és szórakozásul —
mesémre kíváncsi kollégálm-
mal. 
Kezdjük távolabbról! 

Csekély okok meghatározók 
lehetnek egy ember további fejlő -
désére, de akár annak tovAbbi sor-
sát is meghatározhatják. Ime: Art-
haber (Gustav) mindenkor nagy 
gondot fordított külső  megjelené-
sére, amit a legtöbb terepi geoló-
gusról éppenseggel nem lehet el-
mondani. Ez utóbbi volt érvényes 
Bittnerre. 0 egy közös útjukon 
észrevette, hogy Arthaber háti-
zsákjában cipötisztító eszközöket, 
ső t bajuszkötő t is magával hozott. 
Ez Bittnert annyira felbő szítette, 
hogy Arthaber számára lehetetlen-
né tette, hogy a Geologische Re-
icheanstattba fölvegyék. S ezzel 
értelemszer ű en meghatározta Art-
haber útját a paleontológiához, 
más lehető sége neki a szakmán 
belüli boldoguláshoz nem marad-
ván /Martha Cornelius Furlani/. 

Van akadémiánknak egy 1860-
ban megválasztott külső  tagja, aki-
rő l alig esik szó nálunk, söt 4.4 
éve egyáltalán nem is említették 
(ismereteim szerint). Ami Boué 
(1794-1881) az illető , aki hambur-
gi születésu hugenotta, s így fran-
cia létére bécsi geológussá lett 
(miközben orvos volt) s többször 
járt Magyarországon és Erdély-
ben. Méltányosságból, s mert igen 
eredeti alak volt, hadd hozom elő  
a feledés homályából. Rokonszen-
vem iránta különben onnan ered  

kiváltképpen, hogy a már a múlt szá-
zad els ő  felében igen tekintélyes 
földtani (s egyéb természettudomá-
nyos) szakirodalom cédulázó gy ű j-
töget ő je, bibliográfusa volt, több 
százezernyi cédula-katalógusával. 
Noha családja volt, vagyonát e ka-
talógus kiadására hagyta Bécsben, 
az ottani Akadémiára bízván a dol-
got, s az 1881 óta sem jelent meg. 

Boué Amadée 1835-36-ban két 
kötetben kiadott könyve (Guide du 
Géologue-Voyageur) útján kelti föl 
leginkább érdeklő désünket. Az 
1835-öt megelő z ő  és követ ő  eszten-
d ő k nagyon termékenyek voltak. A 
geológia felvirágzott, f ő iskolákon 
tanszakká lett, és lelkes férfiak vit-
ték szét az országokban. Tanítvá-
nyokat neveltek, megfigyeléseket 
gy ű jtöttek, múzeumokat alapítottak, 
és számtalan közleményben adták 
közre a küls ő  megfigyelések ered-
ményeit. A földtan úgynevezett hő si 
korszaka elmúlt eddigre. Lyell 1833-
ban közreadja a Principles 3. köte-
tét... 

A Guide aprólékos útmutatásaiból 
— a figyelem felfrissítésére — kira-
gadok egy apróságot, a ruházatra 
vonatkozók közül. A kabátnak olyan 
kényelmesnek kellett lennie és olyan 
sok zsebének kellett lennie, 
amennyire és amennyi csak lehet-
séges volt. Bő rét is tartásra kellett 
varrni, esetleg bevarrott puha b ő r-
zsebekkel, hogy gond nélkül lehes-
sen zsebre vágni az ásvány- és kő -
zetmintákat. Gondoljuk meg, hogy a 
korabeli divat szerint sok geológus 
gehrockban (ferencjóskában), azaz 
redingot-ban szaladgált — mint 
ahogy az orvosok ebben vezették 
le a szülést, operáltak és boncoltak. 
A nadrág kényelmes és bő  legyen, 
lehet ő ség szerint könny ű  anyagból 
szabva, szól az intelem. Az alsónad-
rágot azonban — tisztesség ne es-
sék szólván — teljességgel fölösle-
gesnek s fölöttébb kényelmetlennek 
tartották e kor terepi geológusai. Ha 
azonban nem tudott az ember nél-
küle meglenni, akkor a geológus fe-
lesége hozzávarrta a nadrághoz, 
hogy az elsó nemű  állandó csúszká-
lását és örökös felhúzgálását elke-
rüljék. Az alsónadrág lecsúszkálá-
sának ugyanis meredek úton elbu-
káshoz kell vezetnie, teljesen elte-
kintve attól hogy az ember a helyre-
igazítási mű veletekkel drága idöt 
kell, hogy elvesztegessen! Hogy 
ezután a vászonnadrág dörzsölését 
alsónemű  hiánya eseten a megfele-
lő  testrészen kiküszöböljék, puha 
kelmét kellett ügyesen a járáshoz 
befoltozni. 

A hasznos útmutatások közül csak 
még annyit, hogy a nyakkendönek 
fehérnek nem volt szabad lennie, ha-
nem lehet ő leg színesnek és sötét-
nek, hogy az út pora ne lehessen 
felt ű nő  rajta. A vászonzsebkendő  
elő nyt élvezett a gyapot-, söt a se-
lyemkendő vel szemben. Csak ha va-
laki fejkendő höz szokott, csomózott 
a feje köré selyemkend ő t. 

Egy selyem hálósapka azonban 
„Objet de premiere necessité" volt, 
nem egyedül az alváshoz, hanem 
azért is, hogy a fejet havas, szélfút-
ta hegycsúcsokon melegen tartsa. 
A szalmakalapot — csak sík vidé-
ken — pedig a kabáthoz kellett köt-
ni, nehogy a szél magával ragadja. 

3 
S most ugorjunk egyet idöben. 

Ilyet a továbbiakban is teszünk, mert 
a szoros rétegtani egymásutánt itt 
nem tekintjük kötelezonek. 

Etetem ama szakaszában, amikor 
az egyetem Földtani Intézetében te-
vékenykedtem, lejegyeztem az ér-
dekesebb történeteket. Oda minden-
ki bejárt, aki számított, s volt, aki 
szívesen mesélt errő l-arról. A leg-
több történet persze Vadász Elemér-
t ő l származik, de érdekes dolgokat 
hallhattam pl. Prinz Gyulától, Réthly 
Antaltól s másoktól is. 

Közvetetten hagyományozódott az 
általam ismert generációra például  

az, hogy Hantken roppant szórako-
zott ember volt. Kirándulásain altiszt-
je kísérte, egy köteg kalapáccsal, 
mert a szórakozott tudóssal igen 
gyakran elő fordult, hogy egy-egy 
megálláskor az éppen hasznait ka-
lapacsot ottfelejtette. 

3 
Folytassuk Koch Antallal a törté-

netet. Nem éppen márványba kíván-
kozó adat, de korrajzi elem, hogy 
napi útján az egyetemre és vissza, 
propellerrel kelt at a Dunán. Itt a kö-
zelben, a Corvin téren lakott. 

Ez a kellemes emlék ű  tudós igen 
szorgalmas volt. A cédulázás min-
den rendszerez ő  típusú szakember 
sajátossága, kiváltképpen Boué kor-
társaként. Ismereteim szerint nem 
szerepel tudománytörténeti ismeret-
tárunkban, hogy Koch Antal vala- 

Kaszap András, 
geológus 
Idestova egy évtizede mi-
nisztériumi tisztviselő . Mun-
káját jellemzendő  a Szószó-
lónak elmondta: Immáron 
nyolc esztendeje tanúja a 
kultúra általános hanyatlá-
sának a M ű velő dési és Köz-
oktatási Minisztériumban. 
Rutinos köztisztviselő : tu-
catnyi aktát „kezel le" és 
ügyintéz fölfelé nap mint 
nap, akár „félkézzel is"... 

L 	 
mennyi leírt magyar kövületet kata-
logizálta. Nem tudom, mikorig volt 
elvégezve a munka, talán 1915-ig, 
a nyugdíjazásáig, mert Kochról úgy 
tudjuk, hogy befejezetlen munkát 
nem hagyott hátra. De akármikor ért 
is véget a cédulázás, a szépen cso-
mókba kötött anyag kétségtelen ér-
téket képviselt. Magam az ötvenes 
évek végén és a hatvanas évek ele-
jén ismertem azt a fiókot a könyvtá-
ri szekrények egyikének alján, ame-
lyikben ez a katalógus elfért. Nyil-
ván ki kellett volna adni a megfelelö 
kiegészítés után, de ilyesmire akko-
riban már senki sem gondolt. Va-
dász a gerinces paksamétát rátuk-
málta Kretzoira, aki azt örömmel el 
is vitte. A többi ... talán ma is ott 
lapul a fiókban... 

Koch Antalról Vadász szívesen 
mesélt, s róla mindig tisztelettel, ami 
a többi esetben nem volt túlnyomó! 

Tudja-e közülünk valaki még, mi 
az az etázsf ű tés? Ez a légf ű tés a 
pincetérb ő l a falba épített aknán 
hozta föl a helyiségekbe a meleg le-
vegő t, szabályozható nyílású rácso-
kon keresztül. Ez olykor — s így volt 
a Múzeum körúti egyetem „A" épü-
letében is — a kormot is fölhozta, s 
ezért a negyediken, az Egyetemi 
Földtani Intézet gyű jteményében is 
minden koromlepte volt. 

Mikor 1959 tavaszán — nem elő -
ször és nem utoljára — a Földtani 
Közlöny szerző i díjának eltörlése for- 

gott szóban a tanszéken, azaz  a 
Társulat örökös díszelnökénél, Va-
dász fölhozta, hogy az Allami Föld-
tani Intézet Evkönyvénél is van dí-
jazás, méghozzá Kormos Tivadar 
óta. Mikor o odakerült az intézethez, 
kezébe kaparintotta a szerkesztést, 
és azonnal elkezdte kijárni, hogy le-
gyen díjazás. Ekkoriban történt, 
hogy Kochhal együtt dolgozgatott a 
gy ű jteményben, s az öreg (ő  így ne-
vezte) egyszer megjegyezte: „itt 
akármihez nyúl az ember, kormos 
lesz". S mosolyogva folytatta: „Kor-
mos pedig akármihez nyúl, az pénz 
lesz! 

Kochról még annyit, hogy a pro-
fesszori szoba elő tt, a folyosóból le-
választott titkárn ő i szobaba azután 
költözött saját tervei szerint készült 
íróasztalával Vadász, hogy a szelíd 
lelk ű  Koch bosszankodott, amiért a 
gy ű jteményben tanyázott, s ott szét-
rakodott. Ennek sem örült azonban, 
megint csak bosszankodott, mert 
odajárt a mosdóba vizelni. Abban az 
id ő ben, amikor magam is ott töltöt-
tem napjaimat, még ugyanaz a régi 
típusú mosdótál volt az ugyancsak 
korabeli, magasan elhelyezett csap 
alatt. Pedig nagy pusztítást okozott 
a szomszedos professzori szobába 
becsapódott ágyúgolyó 1956 októ-
berének végén. Az pusztította el ott 
az északi ablak also üvegtábláját, s 
rajta az inscriptiót: Papp Károly 
1915-ben, amikor átvette a tanszé-
ket, gyémántköves gy ű r ű jével bele-
karcolta a nevét és a dátumot. 

❑ 
Az egyetemmel szemben, a Mú-

zeum körút túlsó oldalán, az optikus 
üzlet és a Csendes helyén volt —
egészen a gazdasági valságig — a 
Fiume Kávéház. Tulajdonosa Petro-
vics volt, Pet ő  Gyula öccse. Odajár-
tak a karról sokan, pl. Krenner ott 
reggelizett és ebédelt. A hétf ő i asz-
taltarsaság — forradalmiak — törzs-
asztala is ott volt, úgy .hívták a ka-
ron: a sasok asztala. összejövete-
leiken sok, késő bb jelent ő ssé vált 
személy, sok, kés ő bb forradalminak 
minő sült témát vitatott meg. 

A Magyar utcában ő sidő k óta nyil-
vánoshazak voltak, lévén, az a vár-
falhoz simuló legkülső  házsor egy-
koron. A Múzeum Kávéházzal szem-
beni átjáróházban is mindig rossz-
lányok lebzseltek. Krenner, Lengyel, 
még Eötvös Loránd is folyton ott 
koslattak — mesélte a kortárs. A mai 
öreg színészek otthona volt a Mai-
son Frida, ami még a Baedekerben 
is benne volt. Sok öregúr járt oda, 
akik csak a szalonban szórakoztak, 
de lehetett ott megszállni meg ét-
kezni is. Krenner és Eötvös, a két 
jó barát is el-eljártak ide. 

Ha már eme intézményhez érkez-
tünk, Vadász egy 1957-ben elbeszélt 
története is ide kívánkozik: 

Egy alkalommal Lóczyval és 
Schreterrel jártak Pécsett, terület-
felosztás végett. A reggeli vonattal 
mentek, beszállásoltak a Nádorba, 
s a délutáni szieszta után Lóczy, 
mint a néprajz kedvelő je, indítvá-
nyozta, hogy látogassanak el a he-
lyi nyilvánosházba. Ugy is történt. 
Leültek, és az öreg Lóczy megfigye-
léseket végzett, jegyzetelgetett. Mi-
kor a hangulat kezdett mar megfe-
lelő vé kialakulni — nyilván a szor-
goskodó lányok közrem ű ködésé-
vel —, Lóczy biztatta öket, hogy 
csak kerüljenek beljebb, a belső bb 
helyiségekbe, menjenek nyugodtan. 
A két fiatal viszont biztatta a méltó-
ságos professzor urat, hogy hát ö 
ugyan miért húzódik ett ő l, miért csak 
biztat. Mire Lóczy: 

— Hja, az én gyufám már csak a 
saját skatulyáján gyulladt 
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Végül essék szó Semseyrő l is. Ő , 
mint szakmánk legnagyobb, s alig-
hanem felülmúlhatatlan mecénása, 
méltatlan helyzetbe kerülne, ha tör-
téneteimbő l kimaradna. Jóllehet ö 
érdeme szerint idő rő l-idő re szóba  

kerül, érem is van róla elnevezve, 
a feledés tehát nem sújtja. 

Balmazújváros környékén volt 
vagy 10 000 holdja, hitbizomány. 
Eladósodva örökölte, de teljesen 
rendbe szedte. Teljességgel 
igénytelen ember volt, saját ma-
gára jóformán semmit sem költött, 
ráadásul agglegény is volt. 

A Kálvin téren lakott inasával 
egy kétszobás lakásban. A reg-
geliét az inas hozta fel, azutan 
kétszer 12 fillért tett a zsebébe, 
újságpapírba csomagolva — ez 
volt a két villamosjegy ára — , és 
elment a Földtani Intézetbe. Ott 
külön szobája volt. 

Egy ízben nála — a lakásán —
járván valaki, a széken lev ő  új-
ságcsomót ösztönösen le akarta 
tenni, hogy leülhessen. Semsey fi-
gyelmeztette, hogy az azért van 
ott, hogy „ne kapjon a nadrág!". 
Egy ruhája volt. 

A Szikszay étteremben ebédelt. 
Ez a vendéglő  eleinte a Kálvin té-
ren, majd az egyetem közelében 
volt. Egy ízben jó barátjával, Kren-
nerrel együtt ebédelt itt, s midő n 
az szokás szerint méltóságos 
uramnak titulálta, rászólt, hogy ne 
szólítsa így, mert akkor a pincér-
nek több borravalót kell adnia. 

Hatalmas birtoka, Szent István 
rendje után megillette volna a grófi 
cím, de azt is elhárította. Kés ő bb 
unokaöccse örökölte meg a birto-
kot, amit hamarosan újra adóssá-
gokkal terhelt meg. A birtokon fo-
lyó életr ő l Veres Péter írásaiból 
kaphatni képet, persze a másik ol-
dalról. Az író a Semsey-hitbizo-
mányon élt. 

Semsey maecenási nagyságát 
semmi sem homályosítja el. A kor-
társak kritikája csak annyiban il-
lette emlékét, hogy felhánytorgat-
ták, mennyien fejték, használták 
ki magáncélra, s hogy ez a szo-
ros környezete — f ő leg Krenner 
— elhitette vele, hogy ő  is geoló-
gus! 

Eddig a mese... Elő deink már-
ványportréiról, festett képeinek 
aranyozott rámáiról lepattant 
szilánkok ezek. Vagy visszara-
gasztják ő ket a helyükre, vagy 
elkallódnak. Nem fontosak, nem 
értékek, de a helyük ott árulko-
dik arról, hogy a folytonosság-
ba valami még beletartozott. 
Meg lehet lenni nélkülük, de 
tudván a részleteket, teljesebb 
a kép. 
Magam, mint krónikás, névtelen 
jegyz ő , szívesen dicsekszem az-
zal a jegyzetfüzetemmel, amibe 
föiírogaffam azt, amit hallottam 
vagy láttam. A legbüszkébb ta-
lán mégis arra a megbízatásra 
vagyok, amit úgy 1964-ben kap-
tam Szádeczky professzortól. 
Akkoriban több alkalommal Is 
beszélt velem, hogy ne mond-
jam, tárgyaltunk. 
Nos, egy ízben barátságosan 
közölte, hogy mivel Vadász mel-
lett nekem nagy gyakorlatom 
van a szenilitás diagnosztizálá-
sában, megkér, hogy ha rajta ta-
pasztalom e tüneteket, ugyan 
szóljak neki, figyelmeztessem! 
Itt, kollégáim színe elő tt most 
bevallom, hogy ezt a kérést nem 
teljesítettem! 
Ebben a szégyenteljes helyzet-
ben megrekedve köszönöm 
meg a mondókám iránti meg-
tisztelő  figyelmet, egyben tuda-
tom, hogy jegyzeteimben van 
még némely részlet, amely  az 
idő  tapintatos múlása után fi-
gyelmükre méltó lehet késő bb. 
Ha megérem... 
Azzal kezdtem: Honor antece-
dentibus! S azzal fejezem be: Vi-
vant Sequentes! Éljen a követ-
kező ! 
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