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A  M agyar Geofizikusok Egyesülete  
alföldi csoportjának tíz éve

C S Ó K Á S  J Á N O S

A Magyar Geofizikusok Egyesülete alföldi csoportjának tíz éves működése lehetőséget nyújt 
az Alföldön és környékén végzett geofizikai kutatások módszereinek és eredményeinek széleskörű ismer
tetésére. A szaküléseken nyilvánosság előtt elhangzott előadások és viták nagymértékben előmozdították 
e tudományág és művelői szakmai együttműködését és fejlődését. Különösen eredményes a rokonterü
leteken dolgozókkal, geológusokkal, bányamérnökökkel kiépült szakmai kapcsolat.

Több ipari kutatási eljárás a szaküléseken elhangzottak alapján terjedt el.

Десятилетняя работа Альфельдского филиала Общества венгерских геофизиков спо
собствовала ознакомлению широксого круга специалистов с методикой и результатами 
геофизических работ, проведенных на Большой низменности и в ее окрестностях. Доклады 
и дискуссии, прочитанные и проведенные на специальных сессиях при свете рампы, в зна
чительной мере продвинули дело сотрудничества работников, занятых в этой отрасли 
науки. Особенно эффективным считается установление связи с работниками смежных 
отраслей, с геологами, горными инженерами и т.д.

Ряд методов производственной разведочной работы получил распространение именно 
благодаря этим сессиям.

Die zehnjährige Tätigkeit der ,,Alföldi-gruppé der Ungarischen Geophysikalischen Gesell
schaft bietet die Gelegenheit zu einer weitgehenden Erörterung der Methoden und Resultate der in der 
Tiefebene und Umgebung geführten Untersuchungen. Die im Rahmen der Fachsitzungen publizierten 
Vorträge und geführten Diskussionen förderten in grossem Masse die technische Zusammenarbeit der 
Fachleute dieser Wissenschaft. Besonders erfolgreich war die Zusammenarbeit m it den Forschern 
benachbarter Wissensgebiete, besonders mit Geologen und Bergbauingenieuren.

Mehrere Industrie-Untersuchungsgebiete nahmen ihren Ursprung anhand der an unseren 
Fachsitzungen vor geleg ten Ideen.

A Műszaki és T erm észettudom ányi E gyesületek Szövetségének célja a tudom ány fejlesz
tését, a m űszaki haladást társadalm i úton előm ozdítani, továbbá a szaktudom ányokkal foglal
kozó értelm iség szakm ai és ideológiai felkészültségét emelni, a. hazai és külföldi eredm ényeket 
ism ertetni, új tudom ányos és technikai eredm ények létrehozását és azok gyakorlati alkalm azását 
előm ozdítani.

A Magyar G eofizikusok E gyesülete alapszabályának 2. §-a is az em lített célt tűzi elénk  
azzal, hogy a szakülések a tagok kezdem ényezésének, bírálatainak, javaslatainak is fórumai 
legyenek.

Az ásványi nyersanyagkutatással foglalkozó geofizikusok tábora az egész világon elég nagy. 
Ez érthető, m ivel az em beriség energia- és nyersanyagigénye roham osan növekszik, m inden erőt 
igénybe kell venni újabb és újabb lelőhelyek felkutatása érdekében. A geofizikusok e n agy  tábora, 
a szakma fejlesztése az M TESZ célkitűzéseiben lefektetett elveknek megfelelően szélesedik és egy
ben integrálódik. M egfigyelhető ez a folyam at mind a szocialista, mind a kapitalista országokban. 
A szocialista összefogás m egszervezésében éppen a Magyar Geofizikusok E gyesületének ju to tt  
fontos szerep. A kap ita lista  országokban a két nagy egyesület, a K utató  Geofizikusok Európai 
Egyesülete és az Am erikai G eofizikusok E gyesülete kettős tagságának előnyeit ecseteli Dobrin, 
az amerikai egyesület elnöke a Geophysics 1970. évi 1. szám ában. H asznosnak látszik, ha a m osta
ni vándorgyűlésünkön ezt a világtendenciát észrevesszük. Arról van szó, hogy nagyon fontos 
szerepe van a szakfolyóiratoknak: a legújabb technológiai eljárásokról időben és gazdaságosan  
informálódni csak nem zetközi összefogással lehet.

Az alföldi csoport m egalakulása is, bár kicsiben, de mégis hasonló integrálódási okok m iatt 
vált tíz évvel ezelőtt időszerűvé. A D unától keletre akkor már szám ottevő geofizikai tevékenység  
folyt. Itt m űködtek Szolnokon és Egerben az OKGT karottázs csoportjai. Miskolcon dolgozott 
a Magyar Állami E ötvös Loránd Geofizikai In tézet kihelyezett karottázs csoportja és itt  végeztek  
nagyon eredm ényesen, fő leg  barnaszén- és lignitkutatást az Országos K utató és Fúró Vállalat 
Észak-m agyarországiÜ zem ének geofizikusai. 1959-ben á tköltözött a Dunántúlról a NM E bánya-
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inérnöki kara és vele együtt a Geofizikai Tanszék is Miskolcra. Ezzel az ipar és oktatás, a gyakor
lat és elm élet összekapcsolása szinte m agától adódott.

Az em lített feltételeken kívül olyan célokat is tűzött elénk akkor az élet, am elyek szinte  
köteleztek az alföldi csoport m egszervezésére. Az egyik nagy feladat volt a karottázs mérések 
elfogadtatása és elterjesztése, elism ertetése a rokon szakm ákban dolgozók, elsősorban a geológu
sok és bányászok között.

A  másik feladat a szénhidrogén-karottázs gyakorlati tapasztalatainak ism ertetése a víz- 
és szilárd ásványi-kutatást végző karottázs szakem berek előtt és viszont.

H arm adik feladat az egyetem i hallgatók bekapcsolása volt a szakm ai közéletbe.
Ilyen körülm ények között te ttü nk  szóbeli előterjesztést már I960 márciusában az E gyesü 

let elnöksége és választm ánya felé, m ajd kértük a m egalakulás engedélyezését. Az elnökség 1961. 
évi beszám olójában már elismeréssel szól az alföldi csoport munkájáról.

E m lített céljaink elérése több úton történt. A bányaföldtani szolgálatot ellátó geológusok  
és bányászok m egnyerése a fúrólyukszelvényezés és ezen keresztül a többi geofizikai módszer 
szám ára főleg azzal a lépéssel történt, hogy  a csoport tagjai előadásokat tartottak  az ő szakü lé
seiken, így  a M agyarhoni Földtani Társulat Észak-m agyarországi Szakosztálya e lőtt, valam int 
az Országos B ányászati és K ohászati E gyesü let helyi szervezetében is. Végül a geológus kollé
gákkal olyan szoros le tt az együttm űködés, hogy közös szaküléseket szerveztünk, am ely az ő 
programjukban „geofizikus nap” elnevezéssel szerepelt. A Borsodi M űszaki H eteken évről-évre 
közösen olyan előadásokkal vonult fel a két fél, am ely a m egye párt- és állam i, valam int m űszaki 
vezetői figyelm ét is fe lh ívta  az ásványi nyersanyagkutatás geofizikai, bányageofizikai m ódsze
reinek jelentőségére.

A tém akörök közül kiem elhető a m átra-bükkaljai lignitkutatások kérdéseiről elhangzott 
szám os előadás. Ezen kutatások eredm énye m a már villam osenergia term elés a Mátra-alján és az 
lesz a Bükk-alján is.

A szolnoki szakülésen főleg a karottázs mérések értelm ezésének tapasztalatai és a mérési 
módszerek tökéletesítésének eredm ényei voltak  szőnyegen. Szakülésenként négy-öt előadás han g
zott el, m elyeket em beri és szakm ai barátságtól á tfű tö tt légkörben v ita ttak  m eg a szolnoki és 
a miskolci geofizikusok, majd hasznosítottak saját m unkájukban. A csoport vezetői m indig  
arra törekedtek, hogy az üzemekben a gyakorlatban dolgozó szakemberek szerepeljenek a szak
mai nyilvánosság e lőtt, m ivel köztudom ású, hogy az ipari élet nem  m indig kedvez a szakm ai 
fejlődésnek, ezért kétszeres eredm énynek szám ít egy kutatóintézet vagy  egyetem i tanszék szá 
mára, ha iparban dolgozó gyakorló geofizikus készít el szakelőadást és azt elő is adja. Ü gy  g on 
doljuk, ez is hozzátartozik az ipari rekonstrukcióhoz.

A szellem i beruházás, a szakem berek tudása is ki van téve az idő erkölcsi koptatásának, 
egy tudom ányos-szakm ai előadás szellem i rekonstrukciót is jelent az erkölcsi siker m ellett.

A jelentősebb tém ák között meg kell em líteni a vízkutatást; az alföldi csoport szakem berei 
nagyon kom oly eredm ényekről szám oltak be ezen a téren is. Nem csak a karottázsról, hanem  fe l
színi módszerekről is szó van. Az 1965. év i Borsodi Műszaki H etek geofizikai előadásairól már 
olyan beszám oló készült, am ely szerint „m egm utatta  a geofizikai kutatások eredm ényességét 
olyan szakterületeken is, ahol eddig azokat elterjedten m ég nem  alkalm azták, pl. az érckutatás
ban és a v ízk utatásb an”. Egyes szaküléseken m egállapodtak a különböző kutatóbázisok vezetői 
különféle technikai segítségnyújtásban, pl. műszerek átadásában és kölcsönzésében, ezzel e lő
seg ítve  egym ás kutatóm unkáját.

H a visszagondolunk az MTESZ VI. K özgyűlésének 1965-ben hozott határozataira, am elyek  
szerint figyelem re m éltó az aktivitás-növekedés vidéki szervezeteinknél, továbbá szorgalm azzák  
központi rendezvények vidéken való m egszervezését, tám ogatni kell az alapkutatások ipari 
alkalm azását, fokozni kell az egyes tagegyesü letek  és a vidéki szervezetek közötti együttm űk ö
dést, akkor m egállapítható, hogy az alföldi csoport ezeknek a határozatoknak eleget te tt .

M imkánk színvonalát több neves külföldi geofizikus látogatásával és e lőadással em elte. 
A Szovjetunióból, Bulgáriából, a N ém et Szövetségi K öztársaságból jártak nálunk neves kutatók  
és tartottak igen értékes előadást szaküléseinken a m aguk kutatási területeiről.

A csoport létszám a közben állandóan gyarapodott. Az országos elnökség 1966. évi m unka
tervében már arról esett szó, h ogyh a Szolnokon m egalakul az MTESZ intéző bizottsága, a csoport 
központja Szolnokra kerülne. Végül g yőzött az a felfogás, hogy kár lenne leszűkíteni csupán a 
szénhidrogén-bányászatra az egyesületi tevékenységet, mert a v íz-és  a szilárdásvány-kutatás, a 
felszíni geofizikai m ódszerek, a m érnök-geofizika is fórum ot követel, íg y  tehát jobb, ha m eg
marad az eredeti szervezeti forma. A titkárság k ibővült, két szervező titkár ihtézi a csoport 
ügyeit, gyakorlatilag két székhelye van a csoportnak. Az együttm űködést ez a szervezeti forma  
erősítette. A z MTESZ Borsod m egyei szervezetének Sajtóbizottsága a szerkesztőség tagjai sorába 
kért tagjaink közül egy vezetőségi tagot 1966-ban.
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Áz Í966. évi Borsodi Műszaki H eteken elhangzott geofizikai előadások nyom án javaslatot  
tettünk egyesületünk 'Országos Elnökségén keresztül az MTESZ Országos Elnökségének az É szak - 
Magyarországon m űködő karottázs szolgálat fejlesztése érdekében, m ivel a műszerek és ezáltal 
a módszerek elm aradottsága akkor gazdaságilag is nagyon káros vo lt. 1968-ban már nem csak  
a Magyarhoni Földtani Társulattal, hanem a Magyar Hidrológiai Társaság helyi csoportjával is  
közösen tartottunk egész napos ankétot, ugyancsak a Borsodi M űszaki H etek keretében. Ekkor 
volt 10 éves Észak-M agyarországon a karottázs szolgálat. Az ankéton olyan tém ák szerepeltek, 
m int új típusú term oszondával szerzett tapasztalatok érckutatási és hidrogeológiai feladatok  
megoldásában, vagy  geoelektrom os mérések eredm ényei kavics- és építésföldtani kutatásokban, 
továbbá kutatások a Borsod és H eves m egyei vízellátási feladatok megoldására. 1966. augusztus 
16-án Szolnokon öt előadás hangzott el N D K -kutatóktól m ágneses, geoelektrom os, szeizm ikus 
módszerekről, sőt bányageofizikáról.

Az MTESZ Borsod m egyei Szervezete felkérésére elkészítettük vélem ényünket az MSZMP 
Politikai B izottsága 1966. I l . - i  határozatáról, m ely a tudom ányos kutatóm unka helyzetéről és 
legfontosabb tennivalóiról szólt. Az 1967. március 17-i szolnoki klubnapon az algyői szénhidrogén
mező földtani kutatása  és annak problém ái képezték a v ita  anyagát a kutatást közvetlenü l 
irányító tröszti és vá lla lati geológusok és geofizikusok részvételével, részletes dokum entáció  
alapján.

N agy örömmel fogadtuk a soproni és a pécsi csoport látogatását; az első esetben főleg a 
m agnetotellurika problémáiról alakult ki diszkusszió, a pécsi kollégák látogatása alkalm ával a 
szolnoki és a miskolci tagtársakkal együtt kis aktivitású kőzetek radioaktivitásának mérési 
módszereiről volt szó, különösen hasznos tapasztalatcserére került sor a pécsi és a szolnoki ta g 
társak között. A bányam érnöki kar dékánjának tám ogatásával a kar, a Földtani és a Hidrológiai 
Társaság és az alföldi csoport rendezésében ifjúsági előadóülés és klubdélután zajlott le  1969. 
október 8-án. Örömmel nyugtáztuk  az ifjúság szakm aszeretetét, m ely  a felkészülésből, az előadá
sokkal járó lám palázból, de főleg a gondosan előkészített ábrákból és szép előadásokból látszott. 
Külön örömünkre szolgált, hogy m ind a szolnoki, mind a m iskolci szaküléseinken geofizikus 
technikus m unkatársaink is érdeklődéssel vettek  részt. Jó lenne, ha a csoport m unkája ez irány
ban még nagyobb vonzóerőt gyakorolhatna. H elyes lenne, ha a technikus m unkatársakat is fel
kérhetnénk előadások tartására, ahol az ő tapasztalataik, m unkam ódszereik fogásait közkinccsé 
tennék. Talán dicsekvésnek hangzik az előbbi felsorolás, dehát 10 év  a latt m ég szerény feltételek  
között is lehet dicsekvésre m éltó tetteket végrehajtani. Nem  esett szó a mérnöktovábbképzésről 
készített elaborátumunkról, nem  esett szó az 1964. évi X . Szimpózium kulturális rendezvényeinek  
előkészítéséről M iskolcon (gondoljunk pl. a Baradla-barlangi hangversenyre).

Nem szóltunk az M TESZ helyi szervezet kü ldöttértekezletein való részvételeinkről és még 
sok mindent lehetne felsorolni.

Tíz év elm últával nem  lehet szó nélkül hagyni azt a tám ogatást, am elyet az Országos E l
nökség, az OKGT Alföldi Fúrási Üzem e, az Országos Földtani K utató-Fúró Vállalat É szak-m a
gyarországi Ü zem e n y ú jto tt, mind anyagi, mind technikai segítséggel, mind pedig azzal, hogy  
kutatói az üzemi eredm ényeket publikálhatták. H aszonnal tették  ezt, m ivel ezáltal a kutatásaik  
színvonala, a vizsgálatok értelm ezése javult és ez a vállalatok szám ára szám ottevő anyagi h a 
szonnal járt. Különösen a m egrendelők jártak jól, m ert több éves táv latban  nagyon különböző  
anyagi kihatása lehet egy jó l vagy  rosszul k iképzett kútnak, va g y  egy nem  kellő alapossággal 
végzett felszíni geofizikai m érésnek és értelm ezésének. Olyan ez, m int az orvosi diagnózis. H a jó 
a röntgenfelvétel, vérvizsgálat és más műszeres mérés, jó értelm ezése alapján jó a belgyógyász 
diagnózisa, a beteg gyorsan és olcsón felépül. H iányos, felületes vizsgálat, rossz diagnózis tartós  
betegséget, m ég több gyógy ítási költséget, néha pusztulást eredm ényez. Ezért is hasznos az MTESZ 
szakegyesületi m unka hathatós üzemi tám ogatása.

A 10 év alatt végzett m unka elismeréséül több tagtársunk különféle k itüntetésben és más 
elismerésben részesült.

Vannak közöttünk egyesü leti alapító tagok is. Az alföldi csoport vezetőségének tagjai 
derekasan kivették  részüket m ind a szervezésből, mind az előadói tevékenységből. G ondoskodott 
a fiatalabb tagtársakról, u tánpótlást nevelt azzal, hogy többeket felkért a szervezőtitkárok mellé 
segítségül.

Azt hiszem tévednék, ha befejezésül a következő 10 évre szóló terveinket próbálnám fel
vázolni. Sokkal inkább a m ostan i vándorgyűlésünk előadóira és különösen a hozzászólóira hárul 
szakmai-erkölcsi kötelességként ez a feladat. Országos, sőt nem zetközi feladatok m egoldása e lőtt 
állunk. Sok tennivalónk van új műszerek kifejlesztése és elfogadható áron kellő szám ban történő 
árusítása terén. Lehetetlen á llapot az, hogy egyszerű geoelektrom os szondázó berendezésből 
nincs raktári készlet a kereskedelem ben. Számos bányaüzem ben a mérnökségeken, a földtani 
szolgálatokon kellő szám ú szakem ber csak azért nem  végez üzem e kutatásaiban geofizikai m éré
seket, mert nem  kaphatók olcsó, m egbízható m érnökgeofizikai és bányageofizikai műszerek,
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kis m élységű geoelektrom os, refrakciós, elektrom ágneses, radiológiai és más berendezések és 
tartozékok. É vtizedek óta küzdünk az em lített berendezésekért és még m a sincsenek.

Óriási feladataink vannak módszerkutatás terén. Fokozni kellene az ipari geofizikai alap
kutatásokat. H allatlan erőfeszítések árán lehet elérni egy-egy eredm ényt az érc-, a vízkutatás 
módszerei fejlesztésében. Vannak területek, pl. színesásványok, evaporitok kutatása, nyom elem 
kutatás terén, ahol alig történik valam i. Milyen kevés történt eddig egyik legnagyobb értékű  
és m ennyiségű ásván yi nyersanyagunk, a bauxitkutatás m ódszertana érdekében. Lehetetlen  
állapotnak tűnik, hogy csupán egy pár akusztikus szonda dolgozik, indukciós szondáról inkább  
csak hallani lehet. M agnetométer állom ányunk nincs, korszerű gravim étereink alig vannak. 
Geofizikusaink m unkával túlterheltek, kevés a kutatói létszám  az iparban és am i a legköltsége
sebb, a kutatók m ellett nincs képzett technikusi állom ány. H ogy engedhetjük m eg magunknak, 
hogy laboratóriumi vagy  terepi rutinm éréseket diplom ások végezzenek, vagy  ami m ég rosszabb, 
sokszor ideiglenesen alkalm azott, képzettség nélküli munkaerők ? E zeket a kérdéseket nem  pesz- 
szim izm us sugallja. Tudjuk, hogy dollár-százezrekért, sőt m illiókért vásárol az ipar modern 
berendezéseket, szám ítógépeket. Új székházba költözik a Geofizikai In tézet, gyönyörű hely i
ségekben van az E L T E  Geofizikai Tanszéke, székház épül az ÉM K utató-Fúró Vállalat részére, 
amiből a geofizikusok is rem élhetőleg részesülnek. E lkészült az aranyosvölgyi kutatóállom ás, 
ahol nem sokára az Országos Szeizmológiai és a Mágneses O bszervatórium i Szolgálat geofizikusai 
regisztráló berendezéseket állítanak elő.

De m iért legyünk elégedettek! Minden új eredm ény még többre kötelez, ez vezéreljen ben
nünket a következő tíz  évben.

Lapszem le
(Folytatás a 170. oldalról.)

Trócsányi Gábor: A Nagyalföldön végzett szeizm ikus mérések és azok eredm ényei 1968-ig, 
46 — 53. oldal, 1 ábra, 1 tábl.

Összefoglalva: A nagyalföldi szeizm ikus mérések által k im utatott szerkezetek szám a 159. 
Ebből fúrásokkal m egkutatott és szénhidrogén tárolás szem pontjából eredményes: 43, meddő: 
41 és vizsgálat alatt áll, vagy  arra vár 9.

Lantos Miklós — Nagy Zoltán: Újabb adatok a K isalföld m élyszerkezetéről, 53 —56. oldal, 
3 ábra.

G eoelektrom os, tellurikus mérésekkel (frekvenciaszondázás) nyert eredm ények feldol
gozása.

Molnár Károly —Nagy Zoltán — Tóth János: E lektrom os sekélyszondázások felhasználása  
szeizm ikus robbantási m élységek m eghatározására, 56 — 60. oldal, 2. ábra.

Ujfálusy Antal: A korrelációs, refrakciós mérések értelm ezési problém ái bonyolult geológiai 
felépítésű terü leten , 60 — 68. oldal, 13. ábra.

Szerző arra m utat rá, hogy bizonyos esetekben m a is fontos szerepe van a refrakciós k u tatás
nak, bár a d igitális technika következtében a reflexiós stack in g  eljárás elterjedtebb.

Szanyi Béla: E lektrom os karottázs görbék és szeizm ikus időszelvények korrelációja, 69 — 70. 
oldal, 1 ábra.

Péterfai Béla: Geoelektromos szondázási görbék pontjainak m egbízhatóbbá tétele, 70 — 71. 
oldal, 1 ábra.

Módszer a tellurikus jel kiszűrésére (digitális szűrés) a m élyszondázásoknál.

Miklós Gergely — Sághy György: A  kőolajipari szeizm ikus kutatási tevékenység hatékony
sága, eredm ényessége és gépi- és m űszertechnikai szerepe M agyarországon, 71 — 76. oldal, 5 ábra.

Szerzők kim utatják , hogy a szeizm ikus mérések végzése érdekében eszközölt beruházások 
szükségesek v o ltak  és fokozták a kutatóm unka eredm ényességét.

Csalagovits István: A  szénhidrogén-kutatás fö ldtan i és műszaki adatainak kétsoros perem- 
lyukkártyás (ABC) adattároló rendszere, 77 — 85. oldal.

Tóth Géza
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