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THE GEOPHYSICAL OBSERVATORY OF TIHANY

Author discusses the conditions of foundation and institution of the observatory 
of Tihany, instrumentation its as well ad the measurements connected with the start 
of its working. He outlines the plans conserning the development of the observatory 
and the tasks in connection with the Geophysical Year.
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Magyarországon az első rendszeres mágneses deklináció megfigyelések 
a XVIII. század utolsó évtizedeiben Budán kezdődtek. Sajnos, az észlelési 
anyag — nem tekintve néhány szórványt — csak egy 11 éves szakaszról 
maradt fenn. Az első mágneses inklináció és horizontális intenzitás adataink 
az 1847-ben kezdődött Xra7-fele országos mérésből származnak; később 
1870-ben Budán Schenzl Guidó, a Meteorológiai és Földdelejességi Köz
ponti Intézet alapítója és első igazgatója megindította a rendszeres föld- 
mágneses megfigyeléseket.

1890-ben a fejlődő nagyváros az obszervatórium működését már 
annyira zavarta, hogy az észleléseket tovább folytatni nem lehetett. 
A budai obszervatórium szerepét 1893-ban a Konkoly Thege Miklós által 
1873-ban alapított ógyallai obszervatórium vette át. 1918-ban Ógyalla 
Csehszlovákiához került. Az obszervatórium működése 1924-ig szünetelt, 
és 1924 után is ott csak mágneses deklináció megfigyeléseket végeztek. 
1939-ben az obszervatórium megint Magyarországhoz került, és újból 
mindhárom mágneses elem mérésére berendezkedett. 1945 után Magyar- 
országon folytatni akartuk az obszervatóriumi észleléseket, ezért alkalmas 
épületre és megfelelő műszerfelszerelésre volt szükségünk. 1946 tavaszán 
az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézetnek Abonyban ajánlottak 
fel épületeket, ezek azonban a vasúthoz túlságosan közel feküdtek, és ezért 
nem voltak alkalmasak mágneses megfigyelések céljára.

Ebben az időben még nem rendelkeztünk megfelelő mágneses abszolút 
és regisztráló műszerekkel sem. 1948-ban azonban a Meteorológiai Intézet 
romtalanítási munkálatai során előkerült egy mágneses öníró müszerrend- 
szer és két mágneses teodolit is. Ezekkel a műszerekkel meg lehetett indí
tani a megfigyeléseket.
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1949-ben a Földművelésügyi Minisztérium budakeszi mezőgazdasági 
kísérleti telepén ideiglenes mágneses regisztráló állomást rendeztünk be. 
Megkezdtük a földmágneses elemek abszolút mérését és időbeli változásá
nak rendszeres regisztrálását.

A budakeszi regisztráló állomás felállítását különösen az tette sürgőssé, 
hogy Magyarország utolsó mágneses felmérése 1890-ben történt, és az azóta 
eltelt 60 esztendő alatt a mágneses tér évszázados változása következté
ben az ország mágneses képe lényegesen megváltozott. Sürgősen el kellett 
tehát végezni az ország új mágneses alaphálózatának mérését. Az ideigle
nes budakeszi obszervatórium működésének megindulásával egyidőben meg
kezdtük egy végleges elhelyezésű új földmágneses obszervatórium létesí
tésének előmunkálatait.

Egy obszervatórium telepítésének leglényegesebb pontja az obszer
vatórium helyének kiválasztása. Az állandóan növekvő villamosítás 
Európa-szerte a nagyvárosok közeléből vidékre üldözte a mágneses obszer
vatóriumokat. Az iparosodás egyre újabb területeket foglal el, ezért többé- 
kevésbé minden obszervatórium ki van téve az áthelyezés veszélyének. 
Az 1949—50-es országos mágneses mérés folyamán már kerestük az állandó 
mágneses obszervatórium telepítésére alkalmas területeket. Ekkor vető
dött fel a tihanyi félsziget alkalmasságának gondolata, ezért már 1950 
szeptemberében a félszigeten négy helyen végeztünk abszolút mágneses 
mérést.

A félszigetet obszervatórium alapítására azért tartottuk alkalmasnak, 
mert három oldalról víz veszi körül, rajta vasút nincs és előreláthatólag a 
jövőben sem lesz, nagyobb ipari üzemek a területen nincsenek és valószínű
leg nem is lesznek. A félsziget természetvédelmi terület, rajta létesítmé
nyeket alapítani, épületeket építeni, a gazdasági művelési ágakat megvál
toztatni csak a Természetvédelmi Tanács engedélyével szabad, így az obszer
vatórium zavartalan működését belátható ideig biztosítottnak tekint
hetjük.

A félsziget környékéhez klasszikus geofizikai hagyományok is fűződ
nek. Eötvös Loránd első nagyobb méretű terepi torziós inga méréseit 1901- 
és 1903-ban Balatonfüred és Tihany között a Balaton jegén hajtotta végre.

A félsziget geológiai felépítése vulkanikus jellegű. Ezért, hogy a vul
kanikus kőzetek által okozott mágneses anomáliákat elkerülhessük, 1952 
októberében a félsziget területén részletesebb mágneses méréseket végez
tünk. Először Dombai Tibor, Haáz István Béla, illetve Szilárd Jótsef társa
ságában a szóbajöhető helyeken tájékoztató méréseket végeztem. Majd 
Szilágyi Béla vezetésével Molnár Károly és Ferenczi János 500 méteres közű 
rendszeres hálózatos méréssel az egész félszigeten meghatározták a függő
leges térerősség anomáliáit (1. kép). A mérés eredménye szerint a félsziget 
északnyugati része anomáliás. Az anomáliás vidék központja a Külső-tó 
területe, a legnagyobb anomália értéke nagyobb mint 1000 gamma.A Belső
tó középvonalától a félsziget csúcsáig az anomáliák megszűnnek és a mág
neses tér gyenge változásai nem haladják meg a +  20 gamma értékets 
Az obszervatórium észlelési épületeit az anomáliamentes vidék közepe 
táján, a Hármas-hegy oldalába építettük. Az anomáliamentes helyen 
telepített obszervatóriumtól kis távolságra (kb. 2 km) vannak az említett 
4* — 2/ s
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1. A tihanyi félsziget mágneses anomáliái és az obszervatórium épületeinek elhelyezése.
A  = ab szo lú t h áz ; R  = reg isz trá ló  ház ; L  = L akóép ü le t
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jelentékeny mágneses anomáliák. Ez a kutatás szempontjából előnyös, 
mert az anomáliákat összehasonlító és kísérleti mérésekre jól felhasznál
hatjuk.

Az obszervatórium tervezését 1953 elején kezdtük meg. Az obszer
vatóriumnak központi épülete és mágneses mérésekre szolgáló épület- 
csoportja van. Az állandó alkalmazottak számára a szolgálati épületben 
két lakást, az ideiglenesen ott tartózkodó kutatók számára pedig 6 vendég
szobát építettünk. Ezen kívül irodák, laboratóriumok, könyvtár, raktár 
és garázs épültek az obszervatóriumban.

Az újabb kutatások a földmágneses tér változásai és az időjárás között 
kapcsolatokat állapítottak meg, ezért a Meteorológiai Intézet és Geofizikai 
Intézet működésének szorosabb egybehangolása érdekében a Meteorológiai 
Intézet részére is épült két szoba az obszervatóriumban.

A földmágneses elemek időbeli változását és abszolút értékét a Hármas
hegyen elhelyezett regisztráló és abszolút müszerházakban mérjük. Ezek a 
házak teljesen vasmentes kövekből és mágnesezhetetlen anyagokból 
készültek.

A regisztráló ház négy helyiségből áll. A hőmérséklet egyenletességé
nek biztosítására az épületet kb. 3 méterre föld alá építettük és a boltíves 
szerkezetű szobák födémére 1 m vastag földréteget helyeztünk, továbbá 
az épületet 30 cm vastag, szintén jó hőszigetelő nádfedéllel fedtük be. 
A műszerszobákban betonpilléreken helyeztük el a mágneses regisztráló 
műszereket. A regisztráló műszerek és órák pillérei ugyanabból a beton
alapból emelkednek ki, ezért egymáshoz viszonyítva nem mozdulhatnak el. 
A pillérek betonalapja 5 cm vastag, rengésmentes, parafalapon nyugszik. 
A pillérek befedésére homályosított üveglapokat használtunk. Tapasztala
tunk szerint az ilyen üveglapokra felállított műszerek nagyon szilárdan 
állnak. A föld alá épült regisztráló ház elég száraznak mondható, hőmér
séklete egy napon belül állandónak vehető, évi változása sem haladja meg 
a 10— 12°-ot.

A felszínen épült, két helyiségből álló, abszolút ház egyik szobájában 
kettő, a másikban négy műszerpillér van. A műszerpillérek szintén közös 
betonalapból nyúlnak ki, az alapok parafalapon nyugszanak. A műszer- 
pilléreket márványlapokkal fedtük be és középpontjukat kis bronzcsa
pokba vésett kereszttel jelöltük meg.

A regisztrálás folyamatosságának biztosítására elektromos berendezést 
kellett létesíteni. A mérőházaktól kb. 60—70 méter távolságra akkumulá
tor házat építettünk. A ház egyik szobájában egy 24 Y-os ólomakkumulátor 
telepet, másik szobájában pedig kapcsolótáblát és egy töltő berendezést 
helyeztünk el. A kapcsolótáblára szerelt reléberendezések a regisztráló 
rendszerek lámpájának kiégése esetén automatikusan tartaléklámpát 
gyújtanak ki. A kapcsolótáblán helyeztük el a regisztráló műszerek 
graduáló berendezésének árammérő és ellenállásegységét is.

Az abszolút mérések megkezdése előtt meg kellett határozni a műszer
pillérek földrajzi koordinátáit, magasságát, valamint a műszerpillérekről 
látható valamilyen tereptárgy azimutszögét is. Ezekre a geodéziai munkála
tokra a Geodéziai és Kartográfiai Intézetet kértük fel. Az intézet a Hármas
hegy legmagasabb pontján, és attól mintegy 150 méterre az obszervatórium
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kertjében egy-egy Laplace-pontot létesített. A Laplace-pontok adatait 
1954 nyarán By ff Imre és csoportja; a Laplace-pontok, a mérőházakban 
elhelyezett bronzcsapok, a transzformátorház és a szolgálati épület falában 
elhelyezett csapok magasságát Bendefy László határozta meg.

A mágneses elemek regisztrálását 1954 novemberében Dán la Cour- 
rendszerü, Anderson Sorensen dán műszerekkel kezdtük meg. A budakeszi 
obszervatórium működését a tihanyi obszervatórium megindulása után is 
fenntartottuk egy évig, hogy a sorozatok tökéletes összekapcsolását bizto
sítsuk. A budakeszi műszereket 1955 végén leszereltük és 1956 elején 
ezeket is a tihanyi obszervatóriumban állítottuk fel. A két regisztráló rend
szer párhuzamos működtetése a bázisváltozások nagyon pontos és gyors 
megállapítását teszi lehetővé, és a regisztrálás kimaradásának lehetőségét 
is a legkisebbre csökkenti.

Az 1954. év végén megkezdett abszolút méréseket a Budakeszin hasz
nált műszerekkel végeztük. A mágneses elhajlást Wild— Askania mág
neses teodolittal, a vízszintes térerősséget QHM, a függőleges térerősséget 
pedig BM Z  műszerekkel határoztuk meg. 1955. év végén az obszerva
tórium műszerfelszerelése egy Askania-gyártmányú nagy földinduktorral 
és egy Mating—Wiesenöer^-gyártmányú mágneses normál teodolittal 
egészült ki.

Ezekre a műszerekre azért volt szükség, hogy a mágneses tér abszolút 
értékét a tulajdonképpen relatív dán műszerek állandóitól függetlenül 
határozhassuk meg.

1955-ben a regisztráló műszerek alapvonalainak ellenőrzésére mérése
ket végeztünk és meghatároztuk hőmérsékleti együtthatóikat. Az év 
általában az obszervatórium mágneses részlegének megindításával telt el. 
Az év folyamán ezenkívül geofizikus egyetemi hallgatók az obszervató
riumban diplomaterv munkákat készítettek és részletesen felmérték a 
Külső-tó területén fekvő anomáliákat is.

Az Országos Meteorológiai Intézet 1955-ben az obszervatóriumban 
ultraibolya sugárzás mérését indította meg. Mérésre az ultraibolya sugár
zás sóskasav elbontó hatását használták fel, és egy új típusú, tömeges mé
résre alkalmas módszert dolgoztak ki.

1955. szeptember 23—24-én a Magyar Geofizikusok Egyesülete föld
mágneses ankétot szervezett. Ennek keretében m utattuk be először az 
obszervatóriumot a geofizikai és a rokon tudományok képviselőinek. Az 
ankéton részt vett Gerhardt Fanselau a berlini Humboldt Egyetem tanára, a 
niemegki obszervatórium vezetője. Az ankéttal kapcsolatos megbeszélések 
folyamán bizonyos nemzetközi együttműködés körvonalai bontakoztak ki.

A következő években az obszervatóriumot teljesebb geofizikai obszer
vatóriummá kívánjuk fejleszteni. Intézetünk elektromos osztálya már 1956 
elején meg kívánja indítani a tellurikus áramok és a kozmikus sugárzás 
regisztrálását. A vegyes kutatások osztálya pedig egy több száz méter mély 
fúrólyuk mélyén rendszeres, hosszú időtartamra kiterjedő hőmérséklet
mérést tervez.

A legújabb geofizikai kutatásokból arra következtethetünk, hogy a 
gravitációs tér időben változik. A tér rövid periódusú változásait már régen
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ismerjük, ezek az égitestek (Nap, Hold) gravitációs hatására vezethetők 
vissza. Valószínű azonban, hogy a Föld magja is elmozdul felszínéhez 
viszonyítva, ez a tömegelmozdulás szintén okozhat változást a gravitációs 
térben. A feltételezett változás mérésére világszerte történnek kísérletek, 
de eddig még nem sikerült teljesen legyőzni a technikai nehézségeket. 
Rendkívül fontos volna tehát az obszervatóriumban ezzel a problémával 
is foglalkozni, és berendezkedni a gravitációs térváltozás mérésére is. 
Intézetünk gravitációs osztálya ezzel kapcsolatban előkészületi méréseket 
tervez.

A közelgő geofizikai év során is sok feladat vár az obszervatóriumokra. 
A vizsgálat előterébe a mágneses tér rövid periódusú változásai lépnek. 
A rövid periódusú változások vizsgálatára gyorsregisztráló berendezéseket 
állítanak fel a Föld különböző pontjain. A tihanyi obszervatóriumban is 
működtetni kívánunk egy gyorsregisztráló berendezést és ezen kívül az 
ország három helyén (Aggtelek, Debrecen, Szeged) mágneses regisztráló 
állomások felállítását tervezzük.
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2. A lakó- és szolgálati épület
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4. QHM és BMZ műszerek
5. A nagy földinduktor és a mikro- 

galvanoinéter



A tihanyi geofizikai obszervatórium 59

6. A Mating Wiesenberg normálteodolit 
deklináció és kitérítés mérésre fel
állítva

7. A Mating Wiesenberg normálteodolit 
komparáíó berendezése és a lengő
szekrénye




