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2005-2007: A FÖLD BOLYGÓ NEMZETKÖZI ÉVE

A firenzei 32. Nemzetközi Geológiai Kongresszus részt
vevői arról értesülhettek, hogy a Nemzetközi Földtudomá
nyi Unió (IUGS) az UNESCO-val karöltve, az ENSZ égi
sze alatt 2005-2007 között megszervezi a „Föld Bolygó 
Nemzetközi Évé”-t, az International Year of Planet Earth-t 
(IPY).

A kiadott brosúra bevezető mondatai szerint az emberi
ség nem lehet meg a Föld nélkül. Teljes mértékben tőle 
függünk, mert belőle lettünk, és örökké a része leszünk. 
Csakis egy Önmagát fenntartó Földrendszerben tudunk 
létezni. Minél több ismeretet szerzünk, annál világosabban 
látjuk, hogy vigyáznunk kell a Földre, mert gyermekeink, 
utódaink léte függ tőle. Meg kell értetnünk a társadalom
mal, hogy a földtudomány a fenntarthatóság kulcsa. A 
kutatók a Föld sok titkát feltárták már, és hatalmas haladást 
értek el annak megértésében, hogyan működik a Föld. Az 
emberiség — sajnos — mindezt az ismeretet nem megfele
lően használja. Rossz helyeken építkezünk, és egyszeri 
kincseket pusztítunk el, annak ellenére, hogy a természeti 
kockázatokat jelentős megbízhatósággal meg tudjuk jósol
ni. Úgy teszünk, mintha semmiről sem tudnánk, pedig a 
jobb élet kulcsa ott van a kezünkben. A földtudományok 
művelői a világon mindenütt készek és felkészültek arra, 
hogy a társadalomnak biztonságosabb, egészségesebb és 
gazdagabb környezetet biztosítsanak.

Az ENSZ 2006-ot — kínai előterjesztésre — a „Föld 
Bolygó Nemzetközi Évé”-vé fogja nyilvánítani, de a „Föld- 
tudományok a társadalomért” alcímű program már 2005- 
ben elkezdődik és 2007-re is áthúzódik. Két fő cselekvési 
irányt alakítottak ki:
1) tudományos programot, amelynek rendeltetése, hogy 

választ nyújtson a társadalmi szükségleteket kifejező tu
dományos kérdésekre,

2) tudománynépszerüsítő („outreach”) programot, amely 
oktatás, valamint tájékoztatás révén megmagyarázza és 
elősegíti a földtudományok sokrétű társadalmi hasznát.
A tudományos program kilenc tudományos témát ölel

fel: Felszín alatti vizek (Groundwater), Földtani veszélyek 
(Hazards), Föld és egészség (Earth&Health), Éghajlat 
(Climate), Nyersanyag- és energiaforrások (Resources), 
Nagyvárosok (Megacities), a Föld mélye (Deep Earth),

Óceán (Ocean) és Talaj (Soil). (A 32. geológiai világkong
resszusra négy témáról készültek el a kulcsszövegeket 
tartalmazó színes prospektusok.) Minden erőfeszítést meg
tesznek annak érdekében, hogy az érdeklődő (illetve a 
rászoruló) országokból szakembereket vonjanak be a prog
ramok megvalósításába. PhD-tanulmányok támogatását 
tervezik, különféle forrásokból. Mindegyik tudományos 
programnak lesznek „termékei” (ún. ,,deliverables”-ei).

A népszerűsítő program a közvéleményt szolgálja. (Er
ről is készül majd egy brosúra.) E program keretében olyas
féle tevékenységeket képzelnek el, mint
— a tudományos témákban való előrehaladás és azok 

előzetes eredményeinek kommunikálása,
— a laikus közönség bevonásának elősegítése,
— a nyilvánosság bevonása a kutatásba,
— kirándulások és túrák támogatása földtudományi 

szempontból érdekes helyekre (beleértve az ún. 
„geopark”-okat és „geosite”-okat is),

— a földtudomány társadalmi jelentőségének szóló hosz- 
szantartó oktatás forrásainak megteremtése és fenntar
tása,

— földtudományi TV programok támogatása,
— utazó és helyben maradó kiállítások támogatása — pl. 

múzeumokban, hajókon, (video)konferenciák, kerek- 
asztal-beszélgetések stb. — földtudományi és azzal 
összefüggő társadalmi témákról,

— általában: a földtudományok eljuttatása a széles közvé
leményhez.

Az IPY-rel párhuzamosan két másik földtudományi év 
szervezése is előkészületben van: az egyik az ún. IGY+50 
(a Nemzetközi Geofizikai Év 50. évfordulója, azaz 2007), 
valamint a Nemzetközi Sarki Év. Az IGY+50 az IUGG 
kezdeményezése, de az IUGG ugyanakkor e másik prog
ramban is teljes értékű partner. A három kezdeményezés 
kumulatív hatásának eredményeként a földtudományok 
társadalmi megbecsültsége az évtized vége felé jelentősen 
meg kell, hogy növekedjen.

A bizottságok (szervezőbizottság, támogatócsoport, tu
dományos bizottság és tudománynépszerűsítő bizottság) 
már felálltak. 2005-2007-re legalább 20 millió dollár költ
ségvetést remélnek. Ezt az öszeget kereskedelmi cégektől, 
nemzetközi bankoktól, nemzeti alapítványoktól és egyéb 
forrásokból látják megszerezhetőnek.

A szervezési előrehaladásról és az egyéb részletekről 
naprakész tájékoztatást lehet kapni a www.esfs.org címen.

A kezdeményezők a 32. geológiai világkongresszus 
résztvevői számára 2004. augusztus 23-én nyilvános ülést 
hirdettek meg. Ezen a Geological Society of London veze
tője emlékeztetett arra, hogy a földtudomány igen-igen 
kicsi tudományterület (bár viszonylag népszerű, nem utolsó
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sorban a földrengéseknek „köszönhetően”), és a kicsinység, 
valamint az ezzel párosult szétszabdaltság összehangolt 
akciókra késztet. A németek képviselője kifejezte ellenér
zéseit a meghirdetett témákkal kapcsolatban: elsősorban az 
alapkutatásokat hiányolta. (Igaza van: én még csak a Deep 
Earth prospektust tanulmányoztam át, de azt elszomorftóan 
felületesnek tartom.) A román SANDULESCU a Föld meg
mentése érdekében a politikusok kinyírására biztatott min
denkit. Őutána a kanadai miniszterhelyettes kért szót (és 
megértést). Szerinte a legnagyobb társadalmi hatású prog
ramokat érdemes támogatni. Ne mi kényszeresük rá törek
vésünket a társadalomra, mert ebben az esetben elszigete
lődünk. Olyan nyelven beszéljünk, hogy azt megértsék az 
emberek (és a politikusok). A zambiai küldöttek szerint a 
program első eredménye az, hogy ők a Föld évére hivat
kozva tudtak eljönni a geológiai világkongresszusra. Vol
tak, akik a népszerűsítő program helyett kifejezetten inter
diszciplináris programokat indítanának, illetve, hogy a 
tanárok megnyerésére külön programot kell kidolgozni. 
Szóba került a munka nélküli geológusok geoturizmusba 
való bevonásának lehetősége. Megint mások a politikusok 
megnevelését jelölték meg célkitűzésként (azok megölése 
helyett). Szóba került a források tisztázatlansága. Az ülés 
végén — a viták ellenére — a mintegy száz résztvevő jó
váhagyta a kezdeményezők eddigi munkáját.

A támogatásukat eddig kinyilvánító országok listáján 
Magyarország nem szerepelt, pedig a Föld Nemzetközi Eve

a magyar földtudomány számára is jó lehetőséget jelent. 
(Annak ellenére, hogy 2006 már túl közel van és a várható 
kormányváltás évére források biztosítása meglehetősen 
keserves kísérletnek tűnik.) Úgy gondolom, hogy lépnünk 
kell minden lehetséges területen, és a lépések megtétele 
nemigen tűr további halogatást. Mivel más magyar résztve
vőt e rendezvényen nem láttam, bátorkodom néhány kez
deményezőjavaslatot tenni.

Magyar intézmények és szervezetek (MTA, MGSZ, 
MFT, MGE stb., de ezek közül legalább egy) jelentkezhet
nének társszervezőnek („associated partnerinek). Jelölni 
lehetne magyarokat a tudományos és a népszerűsítő bizott
ságokba, s ami a legfontosabb: összehangolt tudományos és 
tudománynépszerűsítő programtervet kellene készíteni, és 
fel kellene mérni a lehetséges pénzforrásokat. Még ha sok 
pénzre nem is számíthatunk, a földtudományok hazai pozi
tív diszkriminációját a Föld Nemzetközi Évére hivatkozva 
bizonyára el lehetne érni.

Kevés a gondolkodási idő, cselekedni kell. Egy közös 
cselekvés érdekében szervezzünk előkészítő megbeszélése
ket a szakmai egyesületeken, akadémiai és egyéb fórumo
kon belül, még 2004 őszén. Erre a X. Osztály titkára által 
szóban említett lehetőség az egyik kiváló alkalom volna.

Szarka László, 
az MTA Geofizikai Tudományos Bizottság

elnöke

ELVÁRÁSOK

Firenzében a 32. nemzetközi Geológiai Kongresszuson 
az Európai Bizottság (EC) DWO-19 jelű, „Az európai 
kutatás jövőbeni prioritásai a földtudományok terén” cím
mel 2004. augusztus 22-én egynapos mühelytalálkozót 
rendezett, amelyen az ЕС általános kutatási igazgatósága 
(Directorate General for Science, Research and 
Development) részéről R. CASALE (Belgium) és C. 
Margottini (Olaszország) elnökölt. (A kitüntető jelenlét
nek az a kézenfekvő magyarázata, hogy Riccardo Casale 
történetesen geológus.)

Noha a részvételi hajlandóság igen csalódást keltő volt 
(az ötvenes jelentkezési létszám hamar betelt, de a felirat
kozott konferencia-résztvevők közül legfeljebb tucatnyian 
lehettünk ott), mégis hasznos információkkal távozhat
tunk. Az ellentmondások, bizonytalanságok ellenére hatá
rozottan kirajzolódott, hogy a tudomány, ezen belül a 
földtudomány Európában sehol — így az EU szintjén 
sincs — jó helyzetben.

Az EU kutatástámogatását mindeddig az alkalmazott ku
tatás és fejlesztés emésztette fel, de a jövőben nagyobb 
teret kívánnak biztosítani az alapkutatás számára. Mindez 
nem lesz könnyű, hiszen a döntési folyamat nem csupán 
szakmai lépésekből, hanem nagyrészt politikai egyezteté
sekből áll. (Konzultációk és a projektek értékelése után az 
ЕС javaslata a European Research Advisory Board elé 
kerül, és ezt a tagállamoknak is el kell fogadniuk, de az 
Európa Tanács és az Európai Parlament is szerepelnek a 
döntéshozatali sémában.) Következésképpen ami a pályá
zatokban megjelenik, az számtalan lobbiérdek kompro
misszumának tekinthető.

C. Margottini áttekintette a különböző diszciplínák vi
szonylagos arányának alakulását az első keretprogramtól a 
hatodik keretprogramig átívelő 20 éven át. Az energiával 
kapcsolatos kutatások részaránya rendkívül lecsökkent, de 
meglepő, hogy a környezeti ráfordítások aránya csak némi
leg növekedett. Az elmúlt években az információtechnoló
gia és kommunikáció, valamint az élettudományokkal 
kapcsolatos területek „taroltak” a leginkább.

A földtudományok helye értelemszerűen az „Environ
ment” fejezeten belül keresendő. Az eddigi környezeti 
projektekről az a vélemény, hogy minőségük nem mindig 
elsőrangú. Hangzatos lózungokkal dobálózó ügyeskedők 
elhalásszák a pénzt az igényes, de semmi biztos haszonnal 
nem kecsegtető kutatások elől, és koptatják a környezet- 
tudományi — ezen belül a földtudományi — kutatások 
hitelét.

Az ЕС általános kutatási igazgatósága részéről felkért 
egyik előadó a kutatást a tudományos elképzelések szabad 
ütköztetéseként fogalmazta meg, de azt a szabadságot az 
anyagi érdek, a technológiai versenyfutás manapság erősen 
korlátozza. Egy másik előadó szerint az alapkutatásban az 
új megközelítéseknek, a kreativitásnak kell(ene) teret adni. 
Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy — mivel köz
pénzekről van szó — a tudomány hajtóereje a társadalom. 
Vajon elvárható-e a társadalomtól, hogy felismerje és kivá
lassza a támogatásra érdemes alapkutatási javaslatokat?

A rendezvény lassacskán ötletgyűjtésbe ment át. Egy 
jótanács szerint akként kell multidiszciplinaritásra töreked
ni, hogy megtartsuk saját önállóságunkat. Egy igazán inter
diszciplináris projektet végigvinni rendkívül nehézkes. (A
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karbonciklusban, az éghajlatkutatásban elért eredmények e 
tekintetben példamutatók.) Elemi igény volna Európában 
földtani alapkutatásra, de ezeket is társadalmi elvárás szint
jén kell megindokolni. Valaki azt hangsúlyozta, hogy a 
műholdas mérések és a földi megfigyelések együttes fel- 
használása új projektek tárgya lehetne, de nemigen tekint
hető megnyugtatónak a bürokrata szellemiségű válasz, 
miszerint az űrkutatás összehangolására új igazgatóságot 
terveznek felállítani.

Az európai kutatásirányítás nehézkességét meggyőzően 
mutatja, hogy a nagy törökországi földrengés után néhány 
nappal már megjelentek a helyszínen amerikai és japán 
kutatók, de egy európai csapat odahozatalát képtelenség 
volt megszervezni. Egy másik példa: a bányászat Európá
ban olyannyira visszafejlődött, hogy ma már csak amerika
iak és ausztrálok nyitnak új bányákat. Mi európaiak pedig 
tapasztalatainkat, ismereteinket rég elfelejtjük, mire megint 
szükség lenne rájuk.

Az elfogadott és futó projektek átláthatatlanságát kritizál
ta egy román kutató. E sorok írója — a földtudományok 
kiszorításának megakadályozása érdekében — a „környezet” 
fogalmának megnyugtató tisztázását igényelte. Egy szlovén

kolléga szerint nincs elegendő számú jó menedzser a föld- 
tudomány terén, és a földtudomány művelőinek aktívabb
nak kell lenniük a társadalom felé, hogy megismertessék és 
elismertessék a földtudomány társadalmi fontosságát.

Egy dolog biztos: a kutatók mindenütt szenvednek a je
lenleg futó keretprogramok bürokratikus követelményeitől. 
Annak érdekében, hogy a 7. keretprogram jobban megfelel
jen a kutatók elvárásainak, az ЕС általános kutatási igazga
tósága

riccardo.casale@cec.eu.int
és/vagy

margottini@casaccia.enea.it
címeken várja az „alulról jövő” észrevételeket és javaslato
kat. A tudomány jövője szempontjából ugyan életveszé
lyesnek érzem a kutatásirányítók alapállását, miszerint a 
tudományos kutatás ráfordítása Európában a minimálisan 
lehetségesnél sokszorosan több (tehát implicite „gazdaság
talan”), de a 2007-ben induló hetedik keretprogramot nem 
lesz nehéz a kutatók számára a korábbiaknál elfogadha
tóbbnak megalkotni.

Szarka László

ARANYOKLEVELES GEOFIZIKUS-MÉRNÖKÖK

A Miskolci Egyetem tanévnyitó ünnepi tanácsülésére 
2004. szeptember 11-én került sor. A rektori megnyitót 
követően szakmai, tudományos címeket és kitüntetéseket 
adtak át. Az ünnepi tanévnyitó fénypontja az ötven, ill. 
hatvan éve a Bánya- és Kohómémöki Karon oklevelet 
szerzett mérnökök kitüntetése volt.

Az ünnepségen a hatvan éve végzett bányamérnökök 
közül hárman gyémánt-, az ötven évvel ezelőtt szigorla
tozott bányaművelő-, geofizikus-, geológus- és olajmér
nökök közül 24-en aranyoklevelet vehettek át. Hat bá
nyagépészmérnök a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki 
Karán és 21 földmérőmérnök a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Karán ré
szesült aranyoklevél jubileumi diplomában külön ünnep
ség keretében.

Az ötven éve szigorlatozott mérnökök Sopronban vagy 
Miskolcon kezdték el tanulmányaikat, a szakmai képzés

éveit Sopronban töltötték és oklevelüket is az utóbbi vá
rosban vették át. 1954-ben 12 fő szerzett geofizikus
mérnöki oklevelet. Közülük Kiss Károly, Molnár Ká
roly, Varga Gábor, Vodring Mária és Zsillé Antal 
vehették át az aranyoklevelet a miskolci tanévnyitón. A 
jubileumi diplomában részesült mérnökök részéről MOL
NÁR Károly mondott beszédet, melyben méltatta a 
sopron-miskolci egyetemi képzés eredményes voltát és 
folytonosságát.

Büszkék vagyunk az Alma Mater 1944-ben és 1954-ben 
végzett diákjaira és aranyokleveles geofizikus
mérnökeinkre. Sikeres és küzdelmes életpályájuk példaként 
szolgálhat a Miskolci Egyetemen ugyanezen napon foga
dalmat tett elsőéves hallgatók számára is.

Pethó Gábor
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FELHÍVÁS A JUBILEUMI KIADVÁNYOK ÁTVÉTELÉRE

Tisztelt Tagtársunk!

A Magyar Geofizikusok Egyesülete fennállásának 50. évfordulója alkalmából megjelent „50 éves a Ma

gyar Geofizikusok Egyesülete” című 328 oldalas, igen sok fényképpel ellátott emlékkönyvet és a Magyar 

Geofizika ugyancsak erre az alkalomra, kivételesen színes ábrákkal megjelent jubileumi különszámát szá

mos Tagtársunk még nem vette át.

E két kiadványt minden Tagtársunk térítésmentesen megkaphatja (aki az április 27-i ünnepi tudományos 

ülésen részt vett, személyesen vehette át). A jelentős postaköltségre tekintettel azonban csak akkor tudjuk a 

kiadványokat postai utón eljuttatni, ha Tagtársunk a postaköltséget átvállalja. Ebben az esetben kérjük, 

hogy jelezze a titkárságon megrendelési szándékát. Az utánvéttel történő küldés költsége — a postaköltség 

és a csomagolás költsége — 1200 Ft.

A két kiadvány természetesen továbbra is átvehető személyesen (vagy ismerősét, kollégáját megkérve) 

az Egyesület titkárságán előzetes telefonbejelentkezés után.

Címünk: Budapest, II., Fő u. 68., í. em. 113.

Telefon: (1)201 9815

Tisztelettel várja jelentkezésüket

az MGE elnöksége
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