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A tudomány a körülöttünk levő anyagi világra vonatkozó törvény- 
szerűségek összessége. A tudós, a kutató az, aki a tudomány tárházát 
gazdagítani igyekszik olyképpen, hogy a meglevő tudományos ismere
tekre támaszkodva egyre újabb és újabb törvényszerűségek kifürkészésére 
törekszik, hogy a valóság kaotikusnak tűnő jelenségei között eligazodva 
a természet erőinek és kincseinek minél teljesebb birtokbavételére törhessen.

Nem lehet kétséges, hogy a tudomány alaptételei, a tudósok által 
megállapított igazságok, a kutatók egyes eredményei mindannyiunknak, 
az egész emberiségnek közös kincse. Erre utal egyebek között 
az a közlési vágy, amely egy-egy igazság felismerésére, egy-egy össze
függés megfejtése után csaknem leküzdhetetlen erővel kényszerít minket 
arra, hogy a megismerés gyönyörét ismételten is átélve, másokat is beavas
sunk a természetnek általunk megismert kisebb-nagyobb jelentőségű 
titkába. A közös tulajdon tudata sugárzik abból a rajongó tiszteletből is, 
amellyel minden idők társadalma a tudomány nagyjait övezi. De köz
tulajdonnak kell lennie a tudománynak azért is, mert mindennapos 
életünk szebbé, jobbá tételének egyetlen biztos alapja. Márpedig emberré 
születésünk alkalmával őseinktől nemcsak puszta létet, hanem az emberi 
élethez, következésképpen a tudomány összes eredményeihez is elidegenít
hetetlen jogot nyerünk.

Ami áll a tudomány egészére, bizonyára érvényes egyes részeire is, 
így a mi földhöz tapadt tudományunkra, a geofizikára is. Földünk méretei
nek, nehézségi erőterének megismerését célzó évszázados törekvések, 
a különböző nemzetiségű tudósok egymással versengő munkája, egymástól 
távol élő népek kutatóiból egy-egy feladat megoldására hosszú évtize
dekre egyesült csoportok működése, különböző nemzetközi szervezetek 
létesülése egytől-egyig azt bizonyítja, hogy a geofizikusok és a geodéták 
— már csak kutatásuk tárgyának, a Földnek kiterjedt és mégis egységes 
voltára való tekintettel — elég régen felismerték, hogy haladás csak 
minden erő összefogása útján, csak közös munkával érhető el.

Nem vádolhat minket, magyarokat senki sem szerénytelenséggel, 
ha ezen a téren jogos büszkeséggel hivatkozunk hazánk két nagy fiára: 
Eötvös Lorándra, aki a földi nehézségi erőtér részletes megismeréséhez 
az emberiségnek a legtöbbet adta, és Kövesligelhy Radúra, a Seismonomia
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szerzőjére, aki az 1904-ben megalakult Nemzetközi Földrengési Szövet
kezés első főtitkáraként munkálkodott az egész Földre kiterjedő föld
rengési együttműködés megszervezésén.

A nemzetközi geofizikai együttműködéshez nemcsak munkával, 
feladatok megoldásával járultunk hozzá, hanem gyümölcseit is élveztük, 
így nem feledkeztünk meg arról — idén múlt 50 esztendeje —, hogy 
milyen jelentős támogatást nyújtott az Internationale Erdmessung 1906. 
évben Budapesten összeült általános tanácskozása az Eötvös-féle kuta
tások hatékonyabb folytatásának lehetővé tételében, amidőn az eddigi 
eredményeket megismerve, a magyar kormánytól a kutatások támogatását 
kérte.

A múlt eredményeinek elégült szemlélése, nagyjainkról nemzetünkre 
még napjainkban is sugárzó fényben való fürdőzés azonban nem elégíthet 
ki, de nem is elégít ki egyetlen magyar geofizikust sem. Valamennyien 
azon vagyunk, hogy kivegyük részünket az emberiségnek abból a törekvé
séből, ami a Földnek, mint egésznek a megismerésére irányul. Ezen a 
téren az általános érvényű törvényszerűségek felderítésén kívül is vannak 
sajátos feladataink. Ezek abból fakadnak, hogy életünk Magyarországon, 
Földünk felszínének 93 000 km2-t kitevő darabján folyik. Ez a területdarab 
— szép hazánk — alig valamivel több csupán a szárazulatok 1/20/00-énél, 
mégsem háríthatjuk más népek geofizikusaira a Magyarországon észlel
hető geofizikai jelenségek megfigyelését, a belőlük levonható következte
tések megállapítását. Sőt minél inkább a részletek kötik le az érdeklő
désünket, annál inkább a magunk erőire kell támaszkodnunk. Gyakorlati 
feladataink mind ilyen természetűek.

Nehéz lenne megvonni a határt ott, ahol a geofizikus működése a 
gyakorlat közvetlenül érintő feladatokról tudományos területre tevődik 
át. Ebből a szempontból — az általánosítást nem tekintve szigorúan 
érvényesnek — a gyakorlati feladatok zömét Földünk kisebb részleteinek 
minél alaposabb megismerésében jelölhetjük meg. A tudományos jelleg 
pedig annál inkább uralkodóvá válik munkánkban, minél inkábbb a rész
letek összefogására irányuló törekvés domborodik ki benne. Ki kockáztat
hatná meg mégis — akár a gyakorlathoz közelebb álló feladatok meg
oldásán munkálkodik, akár pedig tudományos jellegű kutató munkát 
végez — azt a kijelentést, hogy nem használja fel a másik munkaterület 
eredményeit, vagy akár csak azt, hogy kutatásával nem járul hozzá 
nem közvetlen feladatát képező kérdések megoldásához.

A gyakorlati és a tudományos kutatás kölcsönhatása a fejlődés 
jelentős előmozdítója. Egyik a másikat ösztönzi, egyik a másikra támasz
kodik. Ezt bizonyítja hazai fejlődésünk története is.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének megalakulásától kezdve tuda
tosan kitűzött célja, hogy ezen a téren a harmonikus fejlődés előmozdításán 
munkálkodjék. És ha értünk is el ezen a téren eredményeket, mégsem 
tartunk még ott, hogy a jövő előttünk álló távlata szabná meg megoldásra 
váró feladataink mindegyikét. Vannak még olyan problémáink is, amelyek
nek a megoldását fejlődésünk folyamán elmulasztottuk. Ha ezek továbbra 
is megoldatlanok maradnak, minden bizonnyal hátráltatni fognak minket 
fejlődésünkben.
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Eredményeink közé kell sorolnunk, hogy Egyesületünk adta nyilvá
nosság bevonásával tisztáztuk a gyakorlati kutatások alapelveit. Ez a 
társadalmi fórum adott lehetőséget azokra a vitákra is, amelyek hozzá
segítettek minket a kutatási alapelvek érvényre juttatásához. Egyesüle
tünknek köszönhetjük, hogy ma már kialakuló félben van a geofizikusok 
egysége, hogy geofizikus közvéleményről egyáltalán beszélhetünk. Ezen 
a téren bizakodással nézünk a jövőbe. Csupán annyit kell tennünk, hogy 
az egység kialakulását minden rendelkezésünkre álló eszközzel siettessük.

Nem fektettünk azonban súlyt a múltban arra, hogy egymást ne 
csupán az elért eredményekről tájékoztassuk, hanem arról is, hogy milyen 
kérdések foglalkoztatnak bennünket. Sok feladat megoldásáról szá
moltak be tagtársaink egyesületi előadó üléseinken. Legtöbbször azonban 
csak feladataink megoldása után keresték a geofizikus társadalom nyil
vánosságát. Nemigen gondoltak arra, hogy a viták folyamán felmerülő 
egy-egy ötlet vagy gondolat feladataink egyszerűbb, teljesebb megol
dásában is segítséget nyújthatott volna.

Egyesületünk 1956. évi tudományos ankétjának tárgyát úgy válasz
tottuk meg, hogy ezt a hibát is elhárítsuk. „A Kárpátmedence regionális 
geofizikája” ismereteink részleteit átfogó téma, éppen ezért egyben 
tudományos jellegű is. Érdekel minden magyar geofizikust, hiszen a 
részleteredmények összehordása folyamán mindannyiunkat foglálkoz- 
ta to tt az a kérdés, hogy milyen rendező alapelv teszi lehetővé az általunk 
felkutatott részletek egésszé való alakítását. Rendelkezünk is mind
annyian valamilyen szemlélettel. Ez azonban az újabb kutatások ered
ményeinek megfelelően állandóan változik. Ankétünk jó alkalom arra, 
hogy közös munkával dolgozzunk ki egységes képet a Földnek arról a 
parányi, de annál érdekesebb részéről, amely mindennapi kenyerünket 
évről-évre megtermi.

Közös munkánkba be akarjuk vonni a szomszéd népek geofizikusait 
is. Ankétünk tárgykörével, a Kárpát-medencék regionális geofizikájával 
ugyanis nem foglalkoztunk anélkül, hogy messze hazánk határain túli 
összefüggésekre ne lennénk tekintettel. Ebben pedig nem nélkülözhetjük 
idegen nyelven beszélő, de geofizikus módjára gondolkodó barátaink 
segítségét, nyilvánuljon az meg akár adataink kiegészítésében, akár pedig 
szemléletünk vagy munkánk bírálatában. Éppen ezért örvendetes szá
munkra, hogy hazánk határán túli messze földről sokukat hozta közénk 
a szakember érdeklődése.

Bízunk abban, hogy ankétünkön olyan magot tudunk szerencsés 
kézzel termékeny talajba ültetni, amiből mind hazánk határain belül, 
mind pedig azon túl gazdag gyümölcsöt hozó együttműködés fog kilombo- 
sodni.
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INTRODUCTORY

Science is the totality oi laws concerning the material world around us. 
I t  is the scientist, the researcher who strives to enrich the mine of know
ledge by endeavouring to detect — in basing on the already existing 
scientific acquirements — newer and newer facts in order to take a possibly 
most complete possession of nature’s forces and treasures after having 
found his way through the phenomena of actuality which seem us some
times so chaotic.

There can be no doubt that the principles of science, the facts found 
by scientists, the individual results of researchers are all forming a common 
treasure for every man and for the whole mankind. This is shown, among 
others, by the desire for communication which, after the discovery of 
some facts or after having solved the problem of some connections, com- 
pells us with an almost insuperable force to initiate others too into nature’s 
newly detected secrets of less or greater significance, while living over 
again the sensation of cognition. It is the consciousness of common 
property, too, wich makes the societies in all epochs surround with enthus
iastic respect the great men of science. But science has to be a public 
property also because it is the only solid base of rendering the everyday 
life better and more beautiful. And man with his birth has obtained from 
his ancestors not only the mere life, but also the right for a human life, 
consequently for all results of science.

All what holds for the entire science applies certainly to its single 
parts, as forinstance to our discipline bound to the soil, the geophysics. Age-old 
efforts to know the dimensions of the Earth and its gravity field, the 
competition of scientists of different nationalities, the activity of groups of 
scientists of far living nations associated for long decades to solve some 
problems, the different international organizations coming into existence 
prove all that geophysicists and geodesists — for the very reason that 
the object of their researches, the Earth is so large and yet uniform •— 
have long since become aware that progress is only possible by way of joining 
all forces, by way of a close cooperation.

Nobody could blame us, the people of Hungary, for immodesty, 
if, in this respect, we refer with legitimate pride to two great compatriots: 
to Roland Eötvös who contributed most to humankind for the detailed
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recognition of the Earth’s gravity field, and to Radó Kövesligethy, author 
of the Seismonomia, who as the first secretary-general of the International 
Seismological Association set up in 1904, has been busy in organizing a 
seismological collaboration over the whole Earth.

We not only contributed with work and solution of problems to 
international geophysical collaboration, but enjoyed its results too. Thus, 
we may not forget the significant assistance of the general conference 
of the Internationale Erdmessung, assembled 50 years ago, in 1906 at 
Budapest regarding the efficient pursuance of researches of Eötvös, 
when the conference after having been informed about the results obtained 
till then, requested the Hungarian government to patronize the researches.

A contemplation satisfied with the successes of the past, bathing 
in the radiant light of our Great Men shedding even in these days on 
our nation cannot, however, content any Hungarian geophysicist. We 
all do our best to share in the effort of mankind to investigate the Earth 
in its integrity. We have, here, particular tasks too, besides the detection 
of laws of general validity. These tasks are resulting of the fact that we 
are living in Hungary, on a small part of the Earth’s surface comprising 
93 000 km2. This territory, our beautiful country, makes out hardly more 
than half a thousandth of dry lands, nevertheless we cannot leave the 
observation of geophysical phenomena in Hungary, nor the drawing of 
conclusions from them to the geophysicists of other countries. On the 
contrary, the more our interest is bound by details, the more should 
we depend on our own forces. And all our practical tasks are of this sort.

I t  would be difficult to draw the line where the activity of the geo
physicist is passing from strictly practical tasks to scientific domain. From 
this point of view — this generalization may not be strictly valid — the 
majority of practical tasks consists in the most thorough possible explo
ration of smaller details of our Earth. The scientific character of our 
work will be the more prominent, the more the effort to coordinate the 
details becomes manifest. But who could risk to state — either working 
on the solution of tasks nearer to practice, or carrying out researches 
of scientific character — that he is not making use of the results of the 
other branch of work, or even that he is not contributing with his own 
researches to the solution of problems not belonging to his direct task.

The mutual effect of practical and scientific research significally 
does promote progress. One is stimulating the other, one is depending 
on the other. This is also proved by the history of the evolution in our 
country.

I t  is the aim deliberately set by the Society of Hungarian Geophy
sicists from its very start to be busy in this field with the advancement of 
harmonical progress. But even if we arrived at some results, we have 
not yet advanced as far as that the perspective of the future would dictate 
every task to be solved. There are still problems we have missed to solve in 
the course of progress. Our progress would undoubtedly be hindered, if 
they remained unsolved.

I t  is one of our successes that basic principles of practical research 
have been made clear in co-operation with a publicity supplied by our
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Society. This social forum gave place to discussions which helped us to win 
acceptance to basic principles of research. I t  is the merit of our Society that 
the unity of geophysicists is already developping and we can at all talk 
about a collective opinion of geophysicists. In this regard we have confi
dence in the future. What we have to do is to hasten with all disposable 
means the development of this unity.

I t  is a pity that, in the past, we did not attach great importance to 
inform one another not only on the results obtained, but also on the 
problems we are engaged in. Our fellow-members gave account of the 
solution of a great number of problems on the meetings of the Society. 
In most cases, however, they were not looking for the publicity of the 
geophysical society but after the solution of their problems. I t  did not 
occur to them that some idea or conception arising in the course of a 
discussion might have helped them to a simpler and more complete solution 
of their problems.

The object of the scientific conference of the Society in 1956 has been 
chosen so as to eliminate even this default. „The regional geophysics of the 
Carpathian-Basin” is a subject embracing many details of our knowledge 
and for this reason it has at once a scientific character. I t interests every 
Hungarian geophysicist, since the attention of all of us whilst gathering the 
results was drawn to the question as to what classifying principle renders 
possible the systematization of the discovered details. All of us have some 
sort of conceptions. But these are constantly changing according to the 
results of subsequent researches. Our session offers a good opportunity for 
developping in a common work an integrated picture of that small, but 
quite interesting part of the Earth which year by year is producing our 
daily bread.

We have the intention to draw the geophysicists of the neighbouring 
countries in our common work. It is impossible, namely, to be engaged in 
the subject of our conference, i. e. the regional geophysics of the 
Carpathian basins, without taking into consideration the geological 
connections beyond the frontiers of our country. And here we cannot do 
without the help of our friends who are talking foreign languages, but 
thinking as geophysicists do, whether this help be the completion of our 
data or the criticism of our conceptions and/or our activity. It is therefore 
fortunate for us that the interest of the expert has brought here many 
geophysicists from far beyond the frontiers to our country.

We have confidence in tha t our conference will successfully plant into 
fertile soil the seeds which will bear sound fruits of co-operation within 
and beyond the frontiers of our country.


