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EMLÉKEZÉS STERNECK ROBERTRE, HALÁLÁNAK FÉLÉVSZÁZADOS FORDULÓJÁN. 
A századforduló nagyszerű geodétái és geofizikusai között különösen 
elismert nevet szerzett ©agának mind a felsőgeodézia, mind a g e o fiz i
ka terén dr Sterneck Róbert mérnök-tábornok, az egykori Bécsi Katonai 
Fö ldra jz i Intézet c s illa gá s za ti- , majd az egész geodézia és gravitá 
ciós osztályának vezetője*

Prágában született 1839 febr. 7-én. Iskoláit a müBzakl főiskola 
első két évfolyamáig bezáróan ugyanott végezte, majd 1859-ben önként 
a katonai pályára lepett.

A háború után egy utász zászlóaljhoz került. I t t  ismerkedett meg 
az alsőgeodézlával. Majd rövidesen a bécsi Katonai Fö ldra jz i In tézet
hez nyert beosztást. Bécsi szo lgá la ti évei a la tt nemcsak befe jezte  mű
egyetemi tanulmányait, hanem kiváló előhaladást te tt a f iz ik a i  tanul
mányok terén is a bécsi egyetemen. Abban az időben még senki sem be
s zé lt geo fiz ik á ró l. Ez a tudomány még megalapozóira várt. Sterneck 
Róbert és Eötvös Lóránd körülbelül egyidőben tették  meg az első lépé
seket ebben az irányban.

Sternecknek, mint a geodéziai osztály vezetőjének igen sok, ak
kor még fö lö tte  nehéz fe lada tta l k e lle tt  megbirkóznia.A mágneses dek
lináció  meghatározása érdekében fog la lkozott a mágneses erőtér v i 
szonyainak v izsgá la táva l, de igazi eleme 1880 óta a fö ld i nehézségi 
erőtér változásainak vizsgálata v o lt . A nehézségi gyorsulás megha
tározására igen kiváló re la t iv  ingákat szerkesztett.

Ingakisérletei t  kezdetben bányákban, majd Csehországban, végül 
egész Európában fo ly ta tta , sőt a kis súlyú és pontosan dolgozó mű
szerével bejárta az Adriát és a Földközi tengert is .  Végül Venlng Mei- 
nesz szerzett v ilágh írnevet Sterneck re la t iv  ingáinak.

Nálunk sokat dolgoztak Sterneck ingáival. Idb. Lóczy Lajos f e l 
kérésére 1901-ben e lkészítették  a Balaton környékének gravitációé tér
képét. El kell ismernünk, hogy ez a korai gravitációs fe lv é te l olyan 
jó  izanoraál-görbéket eredményezett, amelyek (az állomások kevés szá
méhoz mérten; igen jó l  jellem zik a szóbanforgó vidék gravitációs v i 
szonyait .

Sterneck az ingaméréseket azzal a c é lla l kezdte meg, hogy a mo
narchia szaD átbs  szintezési hálózatának k ife jlesztéséhez szabatos 
"normál g" értéket szolgáltasson. Ez olyan kitünően sikerült, hogy 1918- 
óta eem Magyarország, sem Csehszlovákia lényegesen nem vá lto zta to tt 
ezen az értéken.

A mérési hálózat fe jle sz tése  m ellett, azokkal egyidőben, uj cs il
lagászati módszert dolgozott ki a sarkmagasság és azimutmérésekre. Ezt 
az e ljá rást ma is Stem eck-féle módszernek nevezik.

Végül igen nagy érdeme, mint geofizikusnak, a ta lattográfok u j, 
ja v íto t t  típusának megszerkesztése és e lte r jes ztése . T rieszt, Spalatc 
Raguza, és Zengg kikötőibeh állandó talattogréf-á llom ást rendezett be, 
több kisebb lakatlan sziklaszigeten pedig az á lta la szerkesztett kis 
hordozható tá lá tto g rá ffa l időleges állomásokat lé te s íte t t .  Az i ly  mó
don öeszegy Ujtött adathalmaz nagy esi je len tős mértékben járu lt hozzá 
az Adria oceanográfiai vizsonyainak megismeréséhez.

Még nyugállományba kerülése (1906. jan. 1 .) után is lankadatla
nul dolgozott tovább, 1910 nov. 2-án bekövetkezett halá léig.
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SZECSŐDY MIKLÓS 80 ÉVES

1961. május 15-én tö ltö t te  be 80-ik életévét Szecsődy Miklós, a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének t is z t e le t i  tagja. Egész életpályá
ján g eo fiz ik a i kutatásokkal fog la lk ozó tt* ^Fiatal korában Eötvös Ló- 
ránd megbízásából Oltay Károllyal együtt ő végezte hazánkban a re la 
t iv  ingaméréseket és a függővonaleihaj 1ások cs illa gásza ti meghatáro
zását. 1918. óta I960, elején  történt nyugalomba vonulásáig legna
gyobb részben az Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet munkatársa volt. Nagy 
szakértelemmel, példamutató szorgalommal és lelkiismeretesen tevékeny
kedett a gyakorlati geo fiz ik a i területén és félévssázados munkássá
gával nagyban hozzájárult e kutatások eljárásainak kialakításához.Kü
lönösen kitűnt kiváló gyakorlati képességével a műszerek szabályozá
sa és fe jle s z té se  terén, Évtizedeken át fog la lkozott az Eötvös-inga 
fe jle s z té s é v e l és nemrégen sikerü lt könnyen kezelhető, g^ors c s i l la -  
poaásu műszert szerkesztenie. Eötvös-inga féréseket hazánkon kivül 
Indiában és Iránban is végzett. Érdeklődése széles körre k ite rjed t és 
minden térben újításokra törekedett*

Egyesületünk tag ja i és t is z t e lő i  meleg sze rete tte l kívánnak neki 
évek hosszú során át jó  erőt és egészséget.

A "NEGYEDIK NEMZETKÖZI TÍVMÉRÓ TANFOLYAM"

A szeptemberi "Német Geodétagyülés"-t megelőzően rendezik meg 
Münchenben szeptember 4 és 12 között a "Negyedik Nemzetközi Távmérő 
Tanfolyam"-ot Kneissl professzor, a müncheni technikai főiskola Geo
dézia i Intézete és a Német Geodéziai Kutatóintézet igazgatójának irá 
nyításával.

Az előadás sorozat központi témája: az elektronika és az automa
tizá lá s  szerepe a müszerszerkesztésnél, elmélet és gyakorlat.

Az előadók között a geodéziai tudomány legkiválóbb képviselői
nek nevét olvashatjuk: Kneissl, Ledersteger, Karolus, Kukkamaki., Gigas 
és mások előadásai szerepelnek a programban. Magyar részrő l Tárczy- 
fíomoch Antal "További adalékok a távn égerszöge к kiegyenlítéséhez" cím
mel ta rt előadást szeptember 8-án. Az előadáshoz kapcsolódó v itá t dr. 
S ig l müncheni geodéta veze ti.

Az előadássorozat részletes programja a Geofizikai Intézetben meg
tekinthető.


