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Ünnepi megemlékezés Sopron és a magyar 
geofizika kapcsolatáról

D r. T Á R C Z  Y H  O R  N  О С  H A N T A L  akadémikus*

A soproni geofizikusok nevében őszinte örömmel köszöntőm én is a Magyar 
Geofizikusok Egyesületének Sopron szabad város 700 éves évfordulója alkal
mából itt rendezett vándorgyűlését.

Nem lesz talán egészen érdektelen, ha ez alkalommal a geofizika és Sopron 
kapcsolatáról röviden megemlékezem.

Kezdhetnék mindjárt azzal, hogy Eötvös Lorándnak kiváló munkatársa, 
majd az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetnek hosszabb időn keresztüli igaz
gatója, Egyesületünk volt társelnöke és tiszteleti tagja, Renner János Sopron
ban született. Középiskolai tanulmányait is itt végezte és szoros kapcsolatot 
tartott az akkori soproni főiskolával, amely már 1932-ben kötelező tárgyként 
bevezette a bányamérnök hallgatók részére bányászati kutató mérések címmel 
az alkalmazott geofizikát.

A felszabadulás után, 1947-ben megindult Sopronban a földtudományokat 
felölelő bányakutatómérnök tagozat, s ugyanezen évben már magántanárt is 
képesítettek Sopronban az alkalmazott geofizika tárgyköréből. A Népgazdasági 
Tanács 1951. évi július 1-i határozata alapján 1951 őszén megkezdődött Sop
ronban a geofizikusmérnök-képzés és ehhez javaslatunkra felállították az 
alkalmazott geofizikai tanszéket, amely az egyetem bányászati karával együtt 
Miskolcon folytatja munkáját.

Még 1947-ben kezdte meg tudományos működését Sopronban a Geodéziai 
és Geofizikai Munkaközösség is, amelyből 1955-ben a Magyar Tudományos 
Akadémia Sopronban két kutató laboratóriumot szervezett. Ebből keletkezett 
1971-ben szintén Sopronban a két rokon tudományszakot összefogó Magyar 
Tudományos Akadémia Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete, amelynek 
szeizmológiai része Budapesten működik. A Geofizikai Főosztály három osz
tályból áll és Sopronban főleg a Föld elektromágneses jelenségeit kutatják az 
ionoszféra, a magnetoszféra és a Föld belső szerkezetének megismerése céljából. 
Erre szolgálnak a Nagycenk melletti elektromágneses obszervatórium mág
neses, földi áram- és ionoszféra-mérései is.

A gravitációs kutatások a geofizika szempontjából is igen fontosak, s így 
a soproni Intézet sopronkertvárosi gravitációs obszervatóriuma a geofizikai 
kutatásokhoz is hasznos adatokat szolgáltat.

Megemlítésre méltó még, hogy Sopronban geofizikai műszerek is készülnek, 
a Gamma Művek itteni gyáregységében; ezek igen jelentős része értékes export
áru és hogy a Földtani Hivatal soproni részlegénél is működik geofizikus.

A soproni geofizikusok kivették és kiveszik a maguk részét a publikációkból 
mind a hazai, mind a külföldi kiadványokban. Igyekeznek résztvenni Egye
sületünk különböző munkáiban is. Egyesületünk soproni csoportja húsz év

* Elhangzott a Magyar Geofizikusok Egyesületének 9. vándorgyűlésén Sopronban.
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óta működik, s a soproni geofizikusokon kívül számos kiváló hazai és külföldi 
geofizikus tartott itt előadást, sőt nemzetközi jellegű geofizikai tudományos 
rendezvények is voltak már Sopronban.

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy Sopronban köszönthetjük 
Egyesületünk 9. Vándorgyűlésének résztvevővit. Igen hálásak vagyunk előadó
inknak értékes munkájukért és mindent elkövetünk, hogy jól érezzék magukat 
mindnyájan körünkben.
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