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Lapunk megjelenését támogatja a 

Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság 

Tisztelt Kollégák! 
Az előző számban elköszönt a szerkesztő Tóth Lajos 

kollégánk a Magyar Geofizikától és olvasóitól. Vissza-
vonulása nem csekély veszteség a lap és szerkesztősége 
számára, de hát tudomásul kell vennünk, hogy mint körü-
löttünk minden, úgy egy szerkesztőség is változik az idő 
múlásával. 

Miután elhatározásának megváltoztatására nem tudtuk 
rábírni, maradt számomra az, hogy megköszönjem, így 
nyilvánosan is munkáját, azt a 17 együtt átdolgozott évet, 
amit 1992 óta, amikor is Zelei Andrástól átvettük a lapot, 
közös munkával töltöttünk. 

Lajos, aki nem csak egyszerűen szerkesztő, hanem egy-
ben intézeti kolléga is, ideális társ volt. 

Többnyire személyesen ismerte az egész geofizikus tár-
sadalmat és önállóan, közvetlenül az érdekeltekkel beszélte 
meg a szerkesztésnél felmerülő gondokat. Mint szerkesztő, 
csalhatatlan biztonsággal szúrta ki a kéziratokban a külön-
böző hibákat. Egyes vitás kérdésekben eleinte, még meg-
próbáltam hangot adni eltérő véleményemnek, de hamar rá 
kellett jöjjek, hogy Lajos nem beszél a levegőbe, ha ő egy-
szer valamit állít, akkor a mögött legkevesebb, hogy a 
Magyar Tudományos Akadémia írásba fektetett állásfogla-
lása áll. (Az egyik első ilyen eset volt a Columbus – Ko-
lumbusz vitánk, ugyanis ha egyszer a nagy Alapítót lehet 
„Széchenyi”-nek írni és „Szécsényi”-nek olvasni, akkor 
miért kell az olasz Cristoforo Colombo latin formában 
elterjedt és világszerte ismert nevét megmagyarítani (He-
lyesírási Kéziszótár, Akadémiai Kiadó, 1991)? De, hát, 

megmondta Bismarck, a nagy birodalomszervező, hogy 
csak az ökör következetes, engem pedig az ég óvjon attól, 
hogy drága anyanyelvünk legfőbb védnökeitől ehhez a 
derék négylábúhoz hasonlatos viselkedést várjak el. Min-
den esetre, az ég —, ha közvetlenül nem is, de szerkesztő-
ségi delegáltján, Lajoson keresztül — közel két évtizeden 
át megóvott attól a végzetes hibától, hogy a nagy felfedező 
nevét a nemzetközi elvárásoknak megfelelően, ma már 
mondhatnám úgy is, hogy „EU kompatíbilis” módon írjuk. 

Azt hiszem, hogy 17 év alatt csak elenyészően kevés 
szakmai, illetve formai baki csúszott a lapba, ez, pedig, 
kizárólag és egyedül Lajos érdeme volt. Végtelen műgond-
dal ment végig minden nyomtatásba menő szövegen, időt 
fáradtságot nem kímélve járt utána a vitás kérdéseknek. A 
lap időbeosztására is odafigyelt, és a szerzőktől a szerkesz-
tőkig mindenkit sürgetett, ha úgy ítélte, hogy már késésben 
vagyunk. 

Matematikusi precizitása minden bizonnyal hiányozni 
fog ezután, és csak remélni tudom, hogy nem túl feltűnő 
módon. 

De, hogy visszatérjek eredeti szándékomhoz: Tisztelettel 
köszönöm Tóth Lajos szerkesztő úrnak mind a Magyar Geo-
fizika szerkesztősége, mind, pedig, a magam nevében a 17 
éven át tartó, jókedvvel és jó barátságban végzett munkát, 
amivel a lapot készítettük. Kívánjuk, hogy nyugdíjas életét 
még hosszan élvezhesse jó egészségben és békességben. 

 
Bodoky Tamás 

 

BEJELENTÉS 

A Magyar Geofizikusok Egyesületének Elnöksége bejelen-
ti, hogy a 2007 évi személyi jövedelemadóból az Egyesület 
számára felajánlott 1%-okat, összesen 389.647,– Ft-ot, az 
APEH 2008-ban az Egyesület számlájára átutalta. Az Elnökség 
tisztelettel megköszöni ezt az összeget a felajánlóknak. 

A felajánlott összeget az Egyesület, immár hagyomá-
nyosan, ezúttal is az Ifjú Szakemberek Ankétjának költsé-
geire fordította. 

 
Hegedűsné Petró Erzsébet 

 


