
ban foglalkozott. Tanulmányaiban a geoelektromosság és a geomágnesség 
problémáit is tárgyalta.

Tárczy-Hornoch Antal sok irányú elfoglaltsága mellett Egyesületünk 
életében is aktív szerepet vállalt. Egyesületünk társelnöki, a soproni csoport- 
nak megalakulásától elnöki tisztét tölti be. Érdemeinek elismeréseképjien 
Egyesületünk őt 1964-ben tiszteleti tagjává választotta, 1969-ben az Eötvös- 
emlékéremmel tüntette ki.

Könyvszemle

Somogyi József (biadó): Tárczy-Hornoch Antal professzor 75-ik születésnapjára. Ünnepi emlék
könyv, litografált kiadvány 1 — 290 oldal. Angol nyelvű cikkekkel, az ünnepelt arcképével, 
65 ábrával és számos táblázattal.
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MesJcó A . — Kovács F .:  A  nehézségi maradék-anomáliák számítására ajánlott két módszer 
tárgyilagos összehasonlítása, 68 — 78. old. (angolul).
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Szilárd József: Emlékezzünk Eötvös Lorándra, 2 5 7 —265. old.
Szerző megkísérli, az Eötvös Loránd elhunyta után visszamaradt és gondos kezek 

által összegyűjtött és megőrzött, belföldi és külföldi szakkörökkel — magánosokkal és intézmé
nyekkel egyaránt — folytatott levelezések egy bizonyos részét rendezve, az érdeklődők elé tárni. 
Kitér a levelezési anyag egyes részeinek sorsára és jelenlegi elhelyezésére és felsorolja a forrásokat, 
publikációkat, melyek Eötvös személyiségével és pályafutásával eddig foglalkoztak, majd sze
melvényeket közöl Eötvös Loránd levelezéseiből, melyeket A . Berget-tel, A . Einsteinnel és több  
külföldi tudományos társasággal folytatott.
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