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A Magyar Geofizikusok Egyesü
lete 1954. április hó 27-én tartotta ala
kuló közgyűlését. A magyar geofizikusok
nak egyesületbe tömörülését időszerűvé 
és szükségessé tette a magyarországi 
geofizikai kutatásoknak a felszabadulás 
óta bekövetkezett hatalmas arányú fej
lődése. Sok olyan probléma vetődött 
fel, amelynek megtárgyalása tudomá
nyos egyesület nyilvánossága előtt na
gyon kívánatosnak mutatkozott.

E cél megvalósítása végett az 
újonnan alakult egyesület elsősorban 
előadó üléseket és ankétokat rendezett. 
A megalakulástól az 1954. év végéig meg
tartott rendes előadó ülések száma négy, 
1955-ben pedig tizenkettő volt. A szak
üléseken a geofizika különböző tárgy
köreiből hangzottak el előadások, ame
lyeket többnyire élénk vita követett. 
Az előadások a geofizika alapvető kérdé
seivel, az országos jellegű geofizika mé
résekkel, az ásványi nyersanyagkutatás 
geofizikai problémáival, továbbá a geo
fizikai mérőműszerek fejlesztési kérdé
seivel foglalkoztak. A legnagyobb érdek
lődést az ásványi nyersanyagkutatás 
terén elért geofizikai eredmények vál
tották ki, de egyéb tárgykörben tar
tott előadások iránt is nagy volt az érdek
lődés.

Az egyesület a rendes szaküléseken 
kívül 1954-ben egy, 1955-ben pedig 
három nagyobb ankétot rendezett.

Az 1954. október 23-án és 24-én 
Pécsett tartott ankét a kőszénkutatás 
és kőszénbányászat geofizikai feladatait 
tárgyalta. 1953-tól kezdve a geofizikai 
kutatások tervszerűen kapcsolódtak a 
szénbányászat földtani feladatainak meg
oldásához. A pécsi ankét célja az volt, 
hogy az eddig végzett munkálatok ered
ményeit, tanulságait összegezze és szé
les körben megvitatásra kerüljenek a 
felmerült problémák. Az elhangzott elő

adásokon a gravitációs, szeizmikus és 
geoelektromos mérések eredményeit is
mertették, s a nagy érdeklődéssel kísért 
előadásokat követő viták során sok kér
dés tisztázódott, elsősorban a népgazda
ság szempontjából annyira fontos mecseki 
kokszolható kőszén geofizikai tovább- 
kutatásának lehetősége. Az ankét leg
főbb tanulsága, hogy a geofizika a kőszén
bányászatnak csak a geológusokkal és 
a bányászokkal együttműködve tud 
komoly segítséget nyújtani.

1955. március 25-én és 26-án a 
magyar-szovjet barátsági hónap kereté
ben a Magyar Földtani Társulat közre
működésével Budapesten tartottunk an
kétot. Az ankét iránt a geofizikusok és a 
geológusok részéről nagy volt az érdek
lődés.

Az ankéton a gyakorlati geológiá
val foglalkozó szakemberek tartották 
a problémákat felvető bevezető elő
adásokat és ezekhez csatlakoztak a 
geofizikusok rövid előadásai.

Az ankét n elhangzott előadások 
három fontos nyersanyag kutatásának 
kérdése köré csoportosultak: a kőolaj- 
kutatás, az érckutatás és a kőszénkuta
tás köré. A bevezető geológus elő
adások összegezték a nyersanyagfel
tárás terén a geofizikus ж által elért 
eredményeket, s azután felvetették azokat 
a problémákat, amelyek megoldását a 
geofizikusoktól várják. A geofizikusok 
rövid előadásaikban ismertették azo
kat az eljárásokat, amelyek a felvetett 
kérdések megoldását előmozdítják. A 
geológusok és geofizikusok együttműkö
dése, amely az ankét rendezésében is 
megny vánult és az egész ankétot jelle
mezte, igen termékenynek bizonyult. 
Az ankét világosan körülhatárolta a 
geofizika feladatait és lehetőségeit az 
ásványi nyersanyagkutatásban. Mind
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két ankét anyaga megjelent sokszoro
sított, illetőleg nyomtatott kiadásban.

Nagyon jól sikerült az 1955. június 
hó 10-én tartott karsztvízankét. Ezen az 
ankéton geofizikusokon és geológusokon 
kívül bányász szakemberek is tevéke
nyen közreműködtek.

Az ankét megállapításai szerint a 
szénmedencék területén, különösen Tata
bányán. elsősorban a geotermikus méré
sek eredményeitől várhatók értékes ada
tok a karsztvízveszély elhárítására. A 
folyamatban levő egyéb (szeizmikus, 
gravitációs és elektromos) mérések komp
lex feldolgozásánál a karsztvízkutatás 
szempontjaira is figyelemmel kell lenni. 
Az ankét kívánatosnak tartja a már 
megkezdett akusztikus és rádiófrekven
ciás kísérleti vizsgálatok folytatását, 
továbbá a szénbányák és egyéb karsztos 
területek környékén bármily célból lemé
lyített fúrás elektromos és termikus 
szelvényezését. A földtani, geofizikai, 
fúrási adatok összegyűjtése és komplex 
feldolgozása feltétlenül szükséges.

Az 1955. szeptember 23 - és 24.-én ren - 
dezett földmágnességi ankét tudományos 
jellegű volt. Az ankét első napja Buda
pesten folyt le, a második nap pedig 
Tihanyban, az újonnan létesült geo
fizikai obszervatóriumban. Az ankéton 
mint az Egyesület vendége résztvett 
G. Fanselau professzor, a Német Demok
ratikus Köztársaság területén fekvő nie- 
megki földmágnességi obszerva órium 
igazgatója és igen értékes előadást 
tartott obszervatóriumáról és a közeledő 
geofizikai évvel kapcsolatos feladatok
ról. Nagyon érdekes volt Fanselau pro
fesszor előadásának az a része, amelyben 
az általa szerkesztett mozgó földmág
neses obszervatóriumok munkáiról szá
molt be. A mozgó obszervatóriumok 
észleléseinek eredményeiből közvetkez
tetni lehet egy, kb. 100 km mélyben 
levő nagy elektromos vezetőképességű 
réteg jelenlétére. Ennek a rétegnek 
továbbkutatása a geofizikai évben nem
zetközi feladat.

A földmágnességi ankét tanúságot 
tett a magyar földmágneses tudományos 
kutatások fejlettségéről és alkalmat adott 
a korszerűen berendezett tihanyi geo
fizikai obszervatórium bemutatására. 
Az ankét tudományos színvonalát Fan
selau meghívott vendég előadásán kívül 
különösen Dombai Tibor, Egyed László 
és Barta György előadásai biztosították.

A szaküléseken és az ankét к n 
elhangzott előadások egy része önálló

kutatási eredményekről számolt be, 
nagyobb része azonban irodalmi tanul
mányokon alapuló ismertető előadás 
volt. Ilyen módon az egyesület a tovább
képzés feladatát is teljesítette. Az elő
adásokon csaknem valamennyi geofizi
kai módszer korszerű kutatási eredmé
nyei szerepeltek, s az ismertetéseken 
kívül ösztönző erővel hatottak a további 
vizsgálatok fejlődésére is. A szakelő
adások új mérési módszerekről, új mű
szerek szerkesztéséről, korszerű értel
mezési problémák bevezetéséről számol
tak be.

Tervszerűen megszervezett oktatás 
eddig az egyesületben nem volt. Az 
1956. év első hónapjaiban ismeretter
jesztő tanfolyam kezdődött a geofizikai 
és földtani munkakörben dolgozó tag
társaink számára. Az oktatás keretében 
egyes geológus kutatók is tájékozód
hattak a geofizikai kutatások alapvető 
ismereteiről. A tanfolyammal az egye
sületi munka egyik hiányosságát pótol
tuk.

A következőkben az Egyesület mű
ködését és fejlődését néhány adattal 
szemléltetjük. Pécsi ankét: “előadások 
száma 6, résztvevők száma 171. Nyers
anyagkutató ankét: előadások száma 17, 
résztvevők száma 302. Karsztvíz ankét: 
előadások száma 8, résztvevők száma 
296. Földmágnességi ankét: előadások 
száma 7, résztvevők száma Budapesten 
208, Tihanyban 90.

A rendes szakűléseken tartott elő
adások jellegük szerint a következő
képpen oszlottak meg: 1954-ben 2 tudo
mányos és 5 gyakorlati, 1955-ben 7 
tudományos és 12 gyakorlati jellegű 
előadás hangzott el.

Az ankéton tartott előadások meg
oszlása: 1954-ben 6 gyakorlati, 1955-ben 
7 tudományos és 25 gyakorlati jellegű 
előadás volt.

A rendes szakülések hallgatóságá
nak átlagos létszáma 50. Tekintettel 
az egyesület taglétszámára és a magyar 
geofizikai kutatásokban foglalkoztatott 
munkatársak számára, az előadások 
hallgatóságának átlagos létszáma nem 
kielégítő. Az egyesület tagjainak lét
száma 1954-ben 290 volt, 1955-ben pedig 
301.

Az Egyesület alakuló közgyűlése 
óta, 21 hónap alatt 12 elnökségi és 1 
választmányi ülést tartottunk. Az elnök
ségi üléseken 55 határozatot hoztunk, a 
határozatokat végrehajtottuk, néhány 
határozat folyamatos jellegű, mint pl.
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a vidéki csoportok alakítása és vidéki 
tanulmányi kirándulások rendezése. 
Egyelőre Sopronban szándékozunk vidéki 
csoportot alakítani.

A választmányi ülés 17 határozatot 
hozott, ezek közül 15 megvalós lt, 2 hatá
rozatra vonatkozóan nem történt vég
leges intézkedés.

Az Egyesületnek folyóirata nincs. 
Ezért a szaküléseken megtartott, tar
talmas és értékes előadások nem kerül
hetnek nyilvánosságra, ami annál inkább 
hátrányos, mert az Egyesület tagjainak 
jelentékeny része az év nagy részében 
vidéken terepmunkálatokat végez s így 
ritkán vehet részt a szaküléseken. A 
publicitás hiányán csak némileg segít 
az, hogy egyes, egészen kiemelkedő, 
önálló kutatási eredményeket tartal
mazó előadások anyaga” az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet «Geofizikai 
Közlemények» c. kiadványában meg
jelenik. Az Egyesület arra törekszik, 
hogy folyóirat hiányában legalább a 
fontosabb ankétok anyagát valamilyen 
módon közzétegye. Az 1954 október 
havi pécsi kőszénkutatási ankét anyagát 
az Egyesület stenciles sokszorosítással 
kiadta s az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet segítségével az 1955. március 
havi nyersanyagkutatási ankét anyaga 
nyomtatásban is megjelent. Mindez azon
ban nem pótolja a rendszeresen megjelenő 
egyes leti folyóiratot.

A beszámoló vázolta Egyesületünk 
2 évi munkáját. A jövőben az gyesület 
igyekszik azokat a feladatokat teljes íteni, 
amelyek a műszaki fejlesztésre vonat 
kozó párt- és kormányhatározatok 
végrehajtása terén az Egyesületre há- 
ruln Elsősorban erre voltunk fi
gyelemmel az 1956. évi terv összeállí
tásánál.

Az Egyesület eddigi munkájának 
nagy részében is érvényesült az a törek

vés, hogy a műszaki fejlesztést a geo
fizikai kutatások területén elősegítsük. 
Az előadásokon kutatóink olyan mun
kákról számoltak be, amelyekből kitű
nik, hogy szakembereink állandóan töké
letesíteni, korszerűsíteni akarják a mód
szereket és a tudomány haladásával 
lépést tartanak. Az gyesület vezetősége 
behatóan foglalkozott a műszaki fejlesz
tés problémáival és az egyesületi munka 
szerves részévé vált a műszaki fejlesztés 
elősegítése. Ebben a kérdésben igen nagy 
előnyt jelent, hogy a Geofizikai Inté
zet főhatóságával kitűnő kapcsolat léte
sült és az Országos Földtani Főigazga
tóság a legnagyobb mértékben támogatja 
az Egyesület munkáját. Szoros kapcso
lataink vannak a többi főhatósággal is, 
elsősorban a Vegyi- és Energiaügyi 
Minisztérium Kőolajipari Igazgatóságá
val, valamint a Magyar Tudományos 
Akadémia Geofizikai Főbizottságával.

Az Egyesület a geofizikusoknak 
olyan fóruma, ahol legújabb eredménye
ket előadhatták, s az eddig elhangzott 

előadásokat követő viták, hozzászólá
sok a kutatók további munkáját, a 
technika fejlesztését sikeresen mozdí
tották elő.

Előadásainkon a nyersanyagkuta
tás eredményeinek ismertetése” mellett 
jelentős helyet foglaltak el azok a beszá
molók is, amelyek a magyar geofizikai 
műszeripar fejlődéséről, sikereiről szól
nak. A szeizmikus berendezés, Eötvös
in ga, tellurikus áramok mérésére szol
gáló műszerek, a radioaktív lyukszel- 
vényező szonda szerkeszléséről hallot
tunk előadásokat.

Örvendetes, hogy a fiatal geofizi
kusok mind gyakrabban jutnak szóhoz 
és tanúságot tesznek arról, hogy a jövő
ben bátran bízhatunk rájuk komoly és 
felelősségteljes feladatokat.


