
nem tudom felidézni. Egy párizsi találkozás képe 
azonban mindmáig elevenen él emlékezetemben. 
Együtt sétáltunk a Szent Mihály útján, és nem tudom 
miért (talán egy csipetnyi közös nosztalgia okán) 
Adynak éppen erről a bulvárról szóló szép költemé
nyét mondogattam:

„Ballagtam éppen a Szajna felé 
S égtek lelkemben kis rőzse-dalok: ”...

Pillanatnyi memóriazavarba kerültem. Rántás 
Károly nyomban folytatni kezdte a verset:

„Füstösek, furcsák, búsak, bíborak 
Arról, hogy meghalok. ”

Azóta akárhányszor mormolgatom magamban ezt 
a költeményt (ami elég gyakran megesik velem), 
mindig ott látom magam mellett Rántás Károlyt 
esőkabátban és kalapban. ”

A másik levél KÁNTÁS Károly szülőfalujából, a Veszp
rém megyei Sóly községből érkezett. „Az Értől az Óceá
nig” haladás irányában ezt a levelet kellett volna először 
említenem, de — mivel annyira a legbensőbb énünkhöz 
szól —, engedjék meg, hogy ezzel fejezzem be az avatóbe
szédet. A levelet annak a református gyülekezetnek a lelki- 
pásztora írta, amelyikkel KÁNTÁS Károly egész életében 
tartotta a kapcsolatot.

„Tisztelt Egybegyűltek! Hivatali kötelességeim 
nem teszik lehetővé, hogy Önökkel ünnepeljek e mai

napon, ezért levélben köszöntök mindenkit, aki ki
csiny falunk nagy szülöttjére emlékezik ma itt.

Semmiből lenni legnagyobbá. Úgy látszik, ez a 
sorsunk itt a Kárpátok ölén. Nehéz sors, embert 
próbáló, de csak ez nemesíthet bennünk annyira, 
hogy Európa és a nagyvilág számára is úttörők 
tudjunk lenni, mi magyarok.

Az Isten megedzi az eszközt, mielőtt felhasználja, 
hogy el ne törjön, hanem mindent kibírjon. Erről 
szólnak napjaink, s ezért vannak a példaképek. Azért, 
hogy tanuljunk, s tanítóvá válhassunk magunk is.

Egy ismeretlen falu aprócska gyülekezete nevé
ben köszöntök mindenkit és hirdetem az esélyt, a hit 
erejét. Bízzanak Istenben! Higgyenek önmagukban, 
elfogadva sorsunk és példát véve az előttünk járókról!

Az Isten áldja meg Önöket munkával, kitartással 
és hittel, hogy méltók lehessenek Rántás Károly 
emlékezetéhez!

Bikády László református lelkipásztor”

E szavakhoz semmit nem kell, nem érdemes és nem lehet 
hozzátenni.

Tisztelettel megkérem KÁNTÁS Károly özvegyét, 
leplezze le az emléktáblát.

Szarka László

AZ EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI ALAPÍTVÁNY 
2000. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A Fővárosi Bíróság az általa 8.Pk.64305. nyilvántartási 
számon (1990. november 30.) bejegyzett Eötvös Loránd 
Geofizikai Alapítványt az 1997. évi CLVI. tv. 22. § (3) 
bekezdés alapján, 12.Pk.64305/6. nyilvántartásba vételi 
számon (1999. december 8 .) közhasznú szervezetté minő
sítette.

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány kuratóriuma a 
rá háruló törvényi kötelezettségek alapján éves beszámo
lójának megvitatásával és elfogadásával egyidejűleg elké
szítette a fent nevezett törvény 19. §-ában meghatározott 
tartalmi követelményeknek megfelelően a 2 0 0 0 . évre vo
natkozó közhasznúsági jelentését is, melyet most a Magyar 
Geofizika c. szaklap hasábjain közzéteszünk.

Pályi András, 
a kuratórium elnöke

A Z  EÖTVÖS LORÁND GEOFIZIKAI ALAPÍTVÁNY 
2000. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Számviteli beszámoló

A 219/1998. (XII. 30.) sz. Kormányrendelet szerint az 
Alapítvány egyszerűsített beszámolót köteles készíteni. Az 
Alapítvány kuratóriuma a hivatkozott rendeletnek megfele
lően elkészítette és most bemutatja a jelen beszámoló alapjá
ul is szolgáló 2 0 0 0 . évi mérleget és eredménykimutatást 
tartalmazó hivatalos nyomtatvány mindkét oldalát.
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A költségvetési támogatás felhasználása

Az Alapítvány nem részesült költségvetési támogatásban 
a beszámolási időszakban.

Kimutatás a vagyon felhasználásáról

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás a 
mérleg forrás oldalának a 8/1996. (I. 24.) sz. kormányren
delet szerinti tagolását jelenti. A források az Alapítvány 
vagyonának eredetét mutatják. A közzétett mérleg szerint, 
az alapítói vagyonhoz (1990. november 30.) képest, a saját

Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatás

Az Alapító Okiratnak megfelelően, semmilyen juttatás
ban nem részesültek a tisztségviselők.

Beszámoló a közhasznú tevékenységről
Az Alapítvány 2000. évi működését az alapszabályában 

rögzített és a fentiekben részletezett közhasznú tevékeny
ségek végzése jelentette (tudományos díj kiírása, Eötvös- 
pályázat kiírása és elbírálása, ösztöndíj odaítélése, konfe
renciákra történő utaztatás elősegítése, EÖTVÖS Loránd 
hagyatékának ápolása és népszerűsítése).

Az Alapítvány tárgyévi gazdálkodása zökkenőmentes 
volt, minden számláját határidőre kifizette, készpénzfor
galmában fennakadás nem volt. Tartozása, a köztartozást is 
beleértve, nincs.

Budapest, 2001. március 30.

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány
kuratóriuma

AZ ELGA KÖSZÖNI AZ 1%-OKAT

Az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány kuratóriuma 
köszönetét mond mindazoknak, akik 2 0 0 0 . évi adójuk 
1%-át alapítványi céljaink támogatására fordították. Tájé
koztatjuk a Tisztelt Olvasókat, hogy az ily módon a 2000. 
évben befolyt összeget teljes egészében az Alapítványunk 
által kiadott és a Magyar Geofizikusok Egyesülete Ifjúsá
gi Ankétjén elnyerhető, Szilárd József-díjjal járó pénz

jutalomhoz használtuk fel. Közhaznú Alapítványunk a 
2 0 0 1 . esztendőben is köszönettel fogad minden, a 
törvények által szabályozott, támogatást (adószámunk: 
19638902-2-42).

A kuratórium nevében 
Pályi András elnök

KÉT RÖVID HÍR A GRAVIMETRIA TERÜLETÉRŐL

1. Május 21-én a Magyar Tudományos Akadémia Koz
mikus Geodéziai albizottsága az ELGI-ben tartotta soros 
munkaülését, amelyen az országos geodéziai alaphálózatok 
helyzetéről adtak számot a felkért előadók. Az országos 
gravimetriai alaphálózatról C sapó  Géza (ELGI) tartott 
előadást.

2. Május 22-25. között az ELGI-ben cseh-magyar- 
szlovák gravimetriai kérdésekkel foglalkozó szakemberek

munkamegbeszélésére került sor, amely megbeszélésen 
egyeztették a 2 0 0 1 - 2 0 0 2 -ben közösen végzendő alapháló
zati munkákat, különös tekintettel az európai alaphálózat
hoz történő csatlakozással kapcsolatos soron következő 
feladatokra.

Csapó Géza
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