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a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnöke.

Tizenöt éve annak, hogy a Szovjetunió dicsőséges Vörös hadserege kiűzte 

hazánkból a német Hitler-fasiszta megszálló csapatokat, valamint ezek hazai nyilas 

cinkosait és felszabadította a magyar dolgozó népet az évszázados úri elnyomás alóL

1945. április 4-én fejeződött be a Horthy-fasiszta rendszer teljes szétzúzása, 
- annak a rendszernek a szétzúzása, amely nyomorba taszította a magyar népet és 

kegyetlen háborúba sodorta az országot.
Mi, magyar dolgozók soha nem felejtjük el ezt a Szovjetunió dicsőséges 

Vörös Hadseregének, és kegyelettel emlékezünk meg azokról a nagyszerű szovjet em
berekről, akik életüket adták a magyar nép szabadságáért, függetlenségének kivívá
sáért. Ezzel több évszázados elnyomás után visszakaptuk nemzeti függetlenségünket 
és megnyílt a szabadság útja a magyar nép előtt.

Felszabadulásunk napja: április negyediké a magyar nép legnagyobb nemze
ti ünnepe lett. Tizenöt évvel ezelőtt az ország irányítása végre azoknak a kezébe ke
rült, akik csakugyan hazánkat képviselik: a munkások és parasztok kezébe.

Mindez megnyitotta az utat ahhoz, hogy hozzáfoghassunk új életünk építésé
hez és lerakhassuk egy új társadalom a szocialista társadalom alapjaik

Munkások, parasztok, értelmiségiek áldozatos munkájának köszönhetők a ti
zenöt év alatt elért hatalmas eredmények. Helyreállítottuk a háború okozta károkat, 
újjáépítettük, szebbé varázsoltuk hazánkat.

Épitő munkánk során szüntelenül érezhettük a Szovjetunió hatalmas támo
gatását 1945-ben kenyeret biztosított a kifosztott, éhező magyar dolgozóknak. Az 
újjáépítés szakaszában alap- és nyersanyagokat, termelőeszközöket adott azok helyett, 
amiket a német fasiszták és magyar csatlósaik az országtól elrabollak.

A felszabadulás óta eltelt évek alatt a magyar dolgozó nép életkörülményei 

gyökeresen megváltoztak. A dolgozók életszínvonala ma az európai államok között ki
emelkedő helyet foglal el. A szociális, kulturális, egészségvédelmi viszonyok szem
pontjából pedig az elsők között vagyunk.

A tudományos kutatás terén is megnyílt a lehetőség az alkolc* munkára, móri 
hiszen a szocialista rendszer az egyedüli rendszer, amelyben a tudományos kutatás



4

ilyen kibontakozása, ilyen perspektívája lehetséges. Ezt a tényt igazolja a tudományos 

kutatás kiszélesedése és az ezirányű tevékenység számtalan eredménye. Tág lehető
ség van a földtani és geofizikai tudományos munka fejlesztésére, mind annak mód

szerei, miiül pedig a műszerek fejlesztése és az ezek segítségével végzett kutatási 
rn u n ká lato к te ki nie té ben.

Л felszabadulás óta hatalmasat fejlődött földtani és geofizikai kutatásunk. Ez 

pedig az egész népgazdaság számára hasznos volt; bővült az energiabázis és az or
szág ásványi nyersanyag ellátása.

Л két egyesületre, illetve társulatra más feladatok hárulnak, mint az iparra, 
vagy a mezőgazdaságra. Mint társadalmi egyesületeknek, az a feladatuk, hogy a nép
gazdaság? tervekben meghatározott konkrét céloknak az eléréséhez szükséges társa
dalmi összefogást kiszélesítsék, megerősítsék, Foglalkozniok kell egyes tudományos 

fejlesztési pioblémák tisztázásával, a fejlesztési tervek előkészítésében való segítség
nyújtással, az iparvezetés magasabb szintre emelésének kérdésével. Útmutatást kell 

nyújtaniok a magyar geológiai kutatás fejlesztésére, a geofizikai kutatás műszerfejlesz
tésére. módszerfejlesztésére és azok alkalmazására nézve.

Kiemelkedő esemény volt egyesületeink életében a Magyar Állami Földtani 
Intézet által, az Intézet 90 éves fennállásának évfordulója alkalmából 1959. őszén szer
vezett mezozoos konferencia, melynek rendezése és szakmai színvonala a megjelent 
külföldi vendégek messzemenő elismerését váltotta ki és igen sikeres volt.

Ugyancsak meg kell említenem a Magyar Geofizikusok Egyesülete által éven
te megrendezésre kerülő nemzetközi ankétokat is, melyek mindenkor igen hasznosak 

és eredményesek.
Beszélnünk kell a magyar szakemberek külföldön végzett kiváló munkájáról 

is, igv például a Kínában dolgozó expedíció sikeres működéséről. Munkájuk során ed
dig 50 szerkezetei mutattak ki, melyből négy szerkezeten végeztek kutató-fúrásokat 
és mind a négy szerkezeten szénhidrogén-nyomokat, illetve olajat találtak.

A magyar kutató szakemberek nagyszerűen megállják helyüket a Kölcsönös 

Gazdasági Segítség Tanácsa keretében Magyarországra háruló feladatok megoldásá
ban. de komoly szakmai segítséget nyújtanak a többi demokratikus állam földtani, il
letve geofizikai kutató munkájához is.

Mindez elsősorban annak köszönhető, hogy felszabadulásunk óta eltelt idő—
✓

ben Pártunk és Kormányunk nagy segítséget nyújtott ahhoz, hogy a magyar földtani



és geofizikai kutatás ezt a ^íatalmas fejlődést elérje, amelynek eredményei a tudomá

nyos és ipari kutató munkában meg is mutatkoznak.
A Párt és Kormány támogatásának felhasználásával emeljük még magasabb

ra kutatóink szakmai színvonalát, bővítsük nemzetközi kapcsolatainkat, segítsük a Köl
csönös Gazdasági Segítség Tanácsában résztvevő demokratikus államok kutatási mun

káját, fejlesszük műszereinket, hogy olyan eszközök álljanak rendelkezésünkre, a -  

melyekkel egyre jobban előre vihetjük hazánk és a demokratikus államok kutatási mun
kásságát Erősítjük ápoljuk továbbra is a magyar geológusok, geofizikusok együttmű
ködését, mert ez az együttműködés az alapja további kutatásoknak és azok eredmé
nyességének.

A második ötéves terv Pártunk VII. Kongresszusán meghatározott feladatai
nak ismeretében látnunk kell, hogy az ilyen hatalmas arányú iparfejlesztéshez még 
nagyobb alapanyag-, illetve energiabázisra van szükség. Ezen belül a szén melleit 
előtérbe kerültek, mint olcsó energiahordozók, és vegyipari alapanyagok, a szénhid
rogének, a földgáz és a kőolaj.

A felszabadulás óta eltelt tizenöt esztendő fejlődésben nagy, eredményekben 

gazdag időszak volt. csak úgy következhetett be, hogy adva voltak a békés épiló mun
ka lehetőségei és most, amidőn felszabadulásunk tizenöt éves évfordulóját ünnepeljük, 
nyugodtan kiemelhetjük: csak azért építhettük ilyen békés időszakban hazánkat, mert 
ma már van egy olyan erős bázisa a világnak, mint a Szovjetunió, Kína és az egész 

demokratikus tábor, melynek nem az a célja, ami az imperialista államoknak: más 
államok legyőzése, gyarmati népek leigázása és kizsákmányolása, érdekeiknek meg

felelően egyre újabb háborúk elindítása. A Szovjetuniónak, Kínának és a demokrati
kus tábornak az volt és az lesz továbbra is a célja - ée ennek érdekében fejtenek 

ki erőfeszítést, - hogy végre megszűnjenek a háborúk, és az emberek békés, nyu
godt építő munkával töltsék napjaikat, egyre nagyobb jólétben éljenek, megismerjék 

egymás országait, élvezhessék az élet természet nyújtotta és emberek állni terem
tett szépségeit. A világ népei ma már látják, iiogy a háború csak egyes imperialista 

csoportok számára szükségszerű.

Ha figyelemmel kisérjük Hruscsov elvtárs amerikai, középkeleü és francia
országi útját, látnunk kell. hogy az itt-ott mutatkozó kezdeti tartózkodó fogadtatás mint 
változott át két-három napon belül lelkes ünnepléssé, ami annak a bizonysáén, hogy



ezek a népek már Hruscsov elvtárs első szavaiból és magatartásából megértették.
$

hogy a Szovjetunió nem az emberek pusztulását, a világ rombadőlését akarja, hanem 

a népek boldogulását, és az emberek szabadsága, felemelkedése érdekében harcok 

Ránk, xnagyar dolgozókra a béke nagy ügye azt a feladatot hárítja, hogy to

vábbra is fokozzuk erőfeszítéseinket a tudomány fejlesztése érdekében. - erősítsük 

hazánkat, szilárdítsuk a béketábort és támogassuk a Szovjetunió Kommunista Pártja 

által vezetett harcot, amely végső kimenetelében mégiscsak a háborúmentes, békés 

jövőt biztosítja a világ népei számára.


