
Lapunk megjelenését támogatja a

Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság

Tisztelt Kollégák!

ELKÖSZÖN A SZERKESZTŐ

Már csak a legöregebbek emlékezhetnek rá: 1992-ben üj 
főszerkesztő, BODOKY Tamás került a Magyar Geofizika 
élére. Nem tudom, milyen megfontolás alapján, de felkért 
engem arra, hogy mint nyelvi lektor vegyek részt a lap 
előállításának munkájában (talán tudta, hogy szeretem 
anyanyelvemet, és föltételezte, hogy helyesírásból ritkán 
buktam meg...).

A felkérésre örömmel mondtam igent. Az ELGI-ben 
végzett munkám mellett kellemes bizsergést jelentett a 
néha rejtvény fejtéssel is felérő munka, vagy esetenként a 
birkózás a szerzőkkel (például hogy magyarul ne ííjunk 
„workshop”-ot — és pláne ne „preworkshop”-ot és 
„postworkshop”-ot).

Rövidesen a körülmények szigorodása azzal járt, hogy 
addigi lektori tevékenységem mellé át kellett vennem a lap 
technikai szerkesztését is — a nyelvi lektorálás mellett a 
lap tördelése, képszerkesztés, szkennelés, „szabás-varrás” 
stb. — is az ELGI 301-es szobájában készült... (Kivéve azt 
a fél évet, amikor összedrótozott lábbal meglehetősen ne
hezemre esett volna a közlöködés — ekkor lakásunk 
étkezőasztalát neveztem ki szerkesztőségnek.)

Szerkesztői tevékenységem nyugdíjba vonulásom után 
sem változott — eddig.

Tizenhét évig szerepelt nevem a Magyar Geofizika hátsó 
borítóján. A következő lapszámot már nem én készítem.

Tisztelt Kollégák, Szerző Hölgyek/Urak és Olvasók!
Örülök, hogy erőmhöz mérten segíthettem a magyar 

geofizikus társadalomnak. Ha valakivel tűi erőszakos

voltam, vagy megbántottam, attól elnézést kérek. És ha 
valami sajtóimba került a lapba, a „Mea culpa...” cik
kecske jelezte: hibáztam. A hibát akkor is magamra 
vállaltam, ha azt nem én „követtem el”. Az első Mea 
culpát akkor írtam, amikor egy fiatal kollegináról szóló 
hírben a hölgy férfinévvel jelent meg. Igaz, már így 
kaptam a kéziratot, de tartottam a hátamat: a hiba az 
hiba.

(Talán nem mindenki tudja, mi volt a legenda szerint 
a magyar sajtótörténet legnagyobb sajtóhibája. KATONA 
József egy ideig Kecskeméten dolgozott szerkesztőként. 
A kézirat csúnyán volt írva, a szedő meg űj ember volt 
— így történhetett, hogy az impresszumban „Felelős 
szerkesztő Katona József” helyett „Félöles szőrkesztyű 
Katónak jó lesz” jelent meg.)

17 év alatt sok embert megismertem. Néha nehéz perce
im is voltak (ezeket igyekszem hamar elfelejteni), de sok- 
kal-sokkal több volt az örömteli. Köszönhetem mindezt 
elsősorban BODOKY Tamásnak, aki egykor „beválogatott” a 
csapatba, köszönhetem az Eötvös Loránd Geofizikai Inté
zetnek, ahol helyet és lehetőséget kaptam a megfelelő mun
kára, és nem utolsósorban a Magyar Geofizikusok Egyesü
lete mindenkori vezetésének, hogy munkámat elfogadták, 
sőt kitüntetéssel jutalmazták. És köszönöm az ország geo
fizikusainak Miskolctól Sopronig és Nagykanizsától Szol
nokig, hogy bíztak bennem.

Tóth Lajos
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