Kedves Róbert,
Már hónapok óta, amióta először szúrta meg a szememet az AAPG "chapter" név akarok
Nektek írni.
Örülök ugyanis annak, hogy vannak szakmájuk iránt érdeklődő fiatal "olajosok", hogy
módjuk van tanulni az Egyesült Államokban honos kitűnő kollégáktól, részt véve az
AAPG-ben, akár ott pénzt csinálni, ahogy ezt ott mondják, és hogy - van pénzük befizetni
a tagdíjat, ami néhány évtizeddel korábban nem volt ilyen magától értetődő. Az AAPG
hosszú múltra visszatekintő, tudományos, ipari és politikai értelemben véve egyaránt
rangos és befolyásos szervezet, kapcsolatépítésre kíválóan alkalmas.
Másrészt nem örülök annak, hogy ez a magyar szakemberekből álló, Magyarországon
működő szervezet következetesen "Chapter"-nek nevezi önmagát. A Magyarhoni
Földtani Társulaton belül, mely társulat alapítói és későbbi utódaik éppen nem arról
voltak nevezetesek, hogy más országokhoz csapódtak volna, magukat - mondjuk "gruppa"-nak vagy "Gruppe"-nek nevezvén. Éppen a magyar érdekű szervezet, a nyelv,
a szaknyelv magyarítása volt az, amiben sokan ügyködtek, magán a szakmán túl is. Az
Egyesült Államok sikeres ország, ma a világ legerősebbje, az angol pedig világnyelv. De
itthon, ha ez az ország Nektek is itthon és otthon, és a gyerekeiteket is magyarnak
nevelitek, nem kellene amerikai vagy angol szervezetek leányszervezeteiben szervezni a
magyarországi szakmai, tudományos életet, pláne nem angol néven.
Magam évekig az International Association for Mathematical Geology tisztségviselője
voltam, de 1970 táján nem jutott eszembe a magyar geomatematikát ennek a tiszteletre
méltó, ma is létező szervezetnek a filiáléjaként megszervezni, úgy, ahogy ezt a cseh
kolléga, Václav Nemec tette, hanem Jaskó Tamással és Viczián Pistával létrehoztuk a
Társulaton belül a Geomatematikai Szakcsoportot, ami azután szakosztállyá válva ma is
működik.
Néhány évvel ezelőtt, amikor még nem vették körül tankcsapdákkal a követséget, még
arra is, magyarul is ki volt írva, hogy mi (volt) az, talán most is ki van. Igaz, akkor
Amerika még a szabad nemzetek közössége vezetőjének mondta magát, nem pedig,
mint ma, a globális információs társadaloménak.
Tehát, legyetek nagyok, szerezzetek elismerést magatoknak és az országnak, őszintén
fogok örülni sikereiteknek. De Ti első sorban Magyarországot képviseljétek külföldön,
képviseljétek az érdekeit, mert szüksége van rátok, még akkor is, ha Amerika
képviselete Magyarországon nyilván lukrativabb is. És a magyar, a magyarországi
tudományos életet nekünk, magunknak szervezzétek, ahogy ezt az Egyesült Államokban
is teszik. Mint az Elnök mondta nemrégen: "we're going to have to out-build
and out-educate and out-innovate every other country on Earth." Meg
ezt: "We should be helping American companies compete and sell their
products all over the world. We should be making it easier and
faster to turn new ideas into new jobs and new businesses. And we
should knock down any barriers that stand in the way."
President Barack Obama, September 16, 2011
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