
TÓTH GÉZA köszöntése
az MGE közgyűlésén, 1982. február 19-én

Tóth Géza 1901-ben született Nyitrán. 1926-ban a Budapesti Tudomány- 
egyetemen matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett, de már 1925-től 
kezdve tanársegédként működött a Műegyetem I. sz. matematikai tanszékén.

1927-ben lett az Országos Meteorológiai és Földmágnességi Intézet kuta
tója, 1933-tól a Magaslégkör-kutató Osztály vezetője, majd 1943-ban az Időjelző 
Osztály, 1945-ben a Repülési Szolgálat irányítását vette át. 1948-ban az Intézet 
vezetésével bízták meg. Légkörkutató tevékenysége kapcsán élénk részt vett 
a magyar repülési időjárási szolgálat ellátásában, főként mint a vitorlázó re
pülők tanácsadója.

Szakmai működésének több évre terjedő megszakítása után 1956-ban 
a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet munkatársa lett, ott először 
a Földmágneses, majd az Egyeztető Osztályon dolgozott és részt vett az első 
magyar luniszoláris gravitációs mérések feldolgozásában. 1963-ban a Számítás- 
technikai és Ügyvitelszervező Vállalatnál felállított elektronikus számítógép
részleg vezetője lett 1965-ben bekövetkezett nyugalombavonulásáig.

Már 1956-tól kezdve, de még inkább nyugdíjba lépése óta tevékeny részt 
vesz a Magyar Geofizikusok Egyesülete munkájában, elsősorban a nemzetközi 
szimpóziumok szervezésének lebonyolításában és jelentős része volt azok sike
rében. Ugyancsak élénk részt vett a Magyar Geofizika szerkesztési munkáiban.

Tóth Géza szakmai és szervezési munkáival megnyerte a geofizikus társa
dalom megbecsülését. Egyesületünknek 1969 óta tiszteleti tagja.

Geofizikai tevékenységet az Egyesületen kívül a Geofizikai Tanszék könyv
tárának fejlesztésével végez. Kívánjuk, hogy szervező-fejlesztő tevékenységét 
jó egészségben sikeresen folytassa az egész geofizikus társadalom és tudomány 
hasznára.

Dr. Beírta György
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SZILÁRD JÓZSEF köszöntése
az MGE közgyűlésén, 1982. február 19-én

Szilárd József, oki. építészmérnök Temesvárott született 1902-ben. 1930-ban 
került a Geofizikai Intézethez és néhány év megszakítással, 1967-ben történt 
nyugdíjazásáig, az Intézet dolgozója volt.

Munkássága kezdetén Pékár Dezső mellett az Eötvös-inga mérésekben vett 
részt és azok egyik legkiválóbb szakértőjévé vált. Mint Eötvös-inga szakértő 
hosszabb időt töltött Perzsiában és Kínában, Olaszországban pedig több éven 
keresztül graviméteres méréseket végzett.

Későbbi gravitációs munkásságában kiemelkedő jelentőségű az 1950 — 55 
között létesített — világviszonylatban is az elsők között levő — I. és II. rendű 
gravitációs alaphálózat megtervezése, méréseinek és feldolgozásának irányítása. 
Nevéhez fűződik az ország rendszeres, áttekintő gravitációs felmérésének meg
indítása, a mérések egységes rendszerbe illesztésének és az eredmények 1:50 000 
méretarányú térképlapokon történő dokumentálásának megszervezése és irá
nyítása. E munkásságával nagymértékben hozzájárult a magyarországi gravi
tációs kutatások áttekintő szakaszának megvalósításához.

Nyugalomba vonulása után sem szakadt el az Intézettől, volt munkahelyére 
azóta is naponta fáradhatatlanul bejár. Részt vesz a Magyar Geofizikusok 
Egyesületének munkáiban, az Egyesület tiszteleti tagja. Eötvös Loránd életének 
és munkásságának, valamint a hazai geofizikai kutatások kezdeteinek feltárása 
és elemzése révén a mai napig tovább gazdagítja ismereteinket.

Dr. Beírta György
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