A zsűri tagjai külön-külön rangsorolták az egyes
előadásokat, és az egyes helyezési számok összegzé
se adta a végső eredményt.
A zsűri egy I., három П. és két Ш. díjat osztott ki.
Mindezek alapján:
I. dijat kapott (ami egyben a Legjobb Első Előadó
díja is):
POLLNER László az ELTE T I K Geofizikai Tanszé
kéről, Neutronmodellezés Monte-Carlo-módszerrel c. előadásáért,
II. díjat kapott:
GERNER Péter az ELTE TTK Geofizikai Tanszéké
ről, Recens kőzetfeszültségek a Pannon-medencé
ben és környékén c. előadásáért,
PLANK Zsuzsanna az ME Geofizikai Tanszékéről,
Üregkutatás geofizikai módszerekkel c. előadásá
ért,
STEINBACH Péter az ELTE TTK Geofizikai Tanszé
kéről, Régészeti célú mágneses terepkutatás, hét
év eredményeinek ismertetése c. előadásáért,
III. díjat kapott:
VÁRKONYI László a MÓL Rt. Kutatás-Termelési
Ágazatából, Magasabbrendű szekvenciák vizsgá
lata a pannon összletben Dél-Magyarországon c.
előadásáért,
TÓTH Tamás az ELTE TTK Geofizikai Tanszékéről,
Szeizmikus szelvények interaktív feldolgozása c.
előadásáért.
A közönségszavazatok alapján Közönségdíjat is
adtunk ki, ezt idén megosztva HORVÁTH Zoltán (M E
Geofizikai Tanszék) és STEINBACH Péter kapta.
A GES Kft. ez alkalommal először egy különdíjat
is felajánlott, amelyet a GES jelenlévő képviselője,
KÉSMÁRKY István MOLNÁR Gábornak (ME Geofi
zikai Tanszék) ítélt oda.

Az I. díj egyébként 15 000 Ft, a II. díjak 1010 000 Ft, a III. díjak 7 500-7 500 Ft pénzjutalom
mal, a GES Különdíja 10 000 Ft-tal, míg a Közön
ségdíjak 2 500-2 500 Ft-nyi könyvutalvánnyal is
együtt járnak, az erkölcsi-szakmai sikeren tűi.
Az Ifjúsági Bizottság nevében ismételten gratulá
lok a díjazottaknak.
Az idei Ankét programjának nagyon fontos része
volt még két, kissé más tartalmú és célú előadás
meghallgatása is.
Az egyik előadást BÉRCZI István, a MÓL Rt. Ku
tatás-Termelési Ágazata kutatás-mezőfejlesztési üz
letágának vezetője tartotta, A hazai és külföldi kon
cessziós kutatások jövőbeli lehetőségei címmel. A
másik előadást pedig F a r k a s István, a M agyar Geo
lógiai Szolgálat főigazgatója tartotta, Az államilag
finanszírozott földtani és geofizikai kutatások jövője
címmel. M indkét előadás részletesen, mélyrehatóan
és kritikusan mutatta be a jelent és a középtávon
várható mozgásokat, lehetőségeket. Nagyon pozitív
volt mindkét előadásban, hogy az előadók a jövő
kutatói előtt plasztikusan éreztették a közeljövő
szakmai és szemléleti követelményeit.
Az első nap különleges eseménye volt a vacsora
után a nagy magyar világutazóval, F a Nándorral
történt találkozó. Nagyon közvetlen hangulatú, igen
informatív, s az előzetesen tervezettnél jóval hoszszabb ideig tartó beszélgetést folytattunk az immár
legnagyobb magyar tengeri hajóssal.
Összességében — tolmácsolva az Ankét résztve
vőinek szinte egyöntetű véleményét — elmondhat
juk, hogy az idei Ifjúsági Ankét az utóbbi évek ki
emelkedően legjobb színvonalú és nagyszerű hangu
latú eseménye volt. Reméljük, jövőre is sikerül ha
sonlót tartanunk.
Imre Tamás

ELŐADÁSOK AZ MGE SZERVEZÉSÉBEN
1993 utolsó negyedében a Magyar Geofizikusok
Egyesülete viszonylag mozgalmas periódusát élte,
legalábbis, ami a különböző szakosztályok, illetve
területi csoportok által szervezett előadásokat illeti.
Úgy gondoljuk, hogy nem árt, ha ennek a tevékeny
ségnek a M agyar Geofizikában is nyoma marad,
ezért közreadjuk azon előadások címét, és ha van,
rövid összefoglalását is, amelyekről szerkesztősé
günket tájékoztatták, illetve amelyekről tudomást
szereztünk.
— Az MGE és az ELGI rendezésében 1993. október
28-án Budapesten (sajnos, ezekről az előadásokról
nincsen összefoglalónk):
Af. J. G. COX (Anglia): Technical Training fo r the
1990's
E. BAYSAL (Törökország): Prestack migration and
velocity analysis
— Az MGE Általános Szakosztálya és a Soproni
Csoport közös rendezésében 1993. november 24én Sopronban:
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BENCE Pál: Az aeronómiai kutatás és az űrkutatás

feladatai Intézetünkben
Az M TA GGKI Aeronómiai Osztályán három
tém akörben folyik kutatás. Az első a naptevékeny
ség hatásainak tanulm ányozása az alsó ionoszférában. Ehhez a rádióhullám ok ionoszférikus abszorbcióját és a légköri elektrom os rádiózaj szint
jének m érését, továbbá a légköri elektrom os poten
ciál gradiens regisztrálását lehet felhasználni, m i
vel ezek alkalm asak az ionizáló sugárzás által oko
zott ionizáció változásainak az indikálására. A ku
tatások a m ágneses felhőkkel kapcsolatos interplanetáris m ágneses tér-irányváltás irányának a jelen
tőségére, a galaktikus kozm ikus sugárzásban a
naplatöréseket követő csökkenés és a geomágneses tevékenység lecsengési fázisában mutatkozó, a
sugárzási övezetekből kicsapódó nagy energiájú
részecskék hatásának szuperponálódásából eredő
változásokra hívják fel a figyelm et. A m ásodik
tém akört tekintve az alsó term oszférában a turbu
lens diffúziós együttható m eghatározására kidol
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gozott m ódszerünkkel m agyarázatot találtunk az
évszakos változásban m utatkozó ellentm ondások
ra és újabb összefüggések kim utatása van folya
m atban. A harm adik, űrkutatási jellegű tevékeny
ség területén m odellezéssel is tanulm ányozzuk az
alacsony szélességeken geom ágnesesen zavart pe
riódusokban a term oszférában jelentkező sűrűség
növekedés értelm ezésére kidolgozott m unkahipo
tézisünket, valam int a rádióhullám ok terjedésének
m odellezésével veszünk részt a m esterséges hol
dak útján történő helym eghatározás pontosságá
nak a javításában.

— Az MGE Felszíni Szakosztálya szervezésében
1993. november 24-én Budapesten:
D al STANLEY (US Geological Survey): a Washington
állam (USA) délnyugati részén lévő eocén varrat
zóna szénhidrogén-perspektivitásának értékelése

Az Egyesült Államok csendes-óceáni partvidéké
nek északnyugati részén csak korlátozott lehetősé
gek vannak új szénhidrogén kutatási területek kijelö
lésére. Kiterjedt geofizikai kutatásokkal határoltak le
egy kutatásra javasolt üledékes medencét, amely
W ashington Állam délnyugati részén, a Cascade
hegység vulkáni kőzetei alatt található [STANLEY et
SÁTORI Gabriella: Schumann-rezonanciák
al. 1992, AAPG Bull. 76, 1569-1585]. A magnetotellurikus (MT) módszert használó elektromos geo
A Föld felszíne és az ionoszféra által határolt fizikai leképezés jelezte először azokat a vastag,
térrész, más néven a Föld-ionoszféra hullámvezető
elektromosan jól vezető összleteket, amelyekről fel
vagy a Föld-ionoszféra üregrezonátor sajátfrekven tételezik, hogy felső kréta - oligocén tengeri üledé
kes kőzetek. Á jól vezető összlet 1-10 km mélység
ciáit Schumann-rezonanciáknak nevezzük. Ezen
üregrezonátort a világméretű zivatartevékenység so ben fordul elő a Mt. Rainiert és a Mt. Adamsot
rán a villámkisülésekből származó extrém alacsony
összekötő vonaltól nyugatra lévő területen, amely
frekvenciájú (ELF — Extremely Low Frequency, nyugat felé a Mt. St. Helentől a Mortontól (WA)
3 H z—3 kHz) elektromágneses hullámok gerjesztik.
kissé nyugatra húzódó vonalig tart. A jól vezető
Az MTA GGKI Nagycenk melletti Geofizikai Ob kőzetek akár 10 km-es vastagságot is elérhetnek.
szervatóriumában az első három rezonancia-módus
Úgy tűnik, hogy az anomális kőzetek nagyon közel
frekvenciájának és a hozzá tartozó amplitúdónak a vannak a felszínhez az antiklinálisok tengelyében.
kvázi real-time monitorozása történik, amely a FöldAz antiklinálisokban az eocén tengeri agyagpalák kis
ionoszféra üregrezonátor állapotát (vezetőképesség, mélységbe kerülnek. A fizikai tulajdonságok alapos
geometriai méret) globálisan befolyásoló ionoszféri- figyelembe vétele és az egyes egységek morfológiá
kus, magnetoszférikus, extraterresztrikus hatások jának ismert gyűrt sorozatokhoz való hasonlósága
vizsgálatát teszi lehetővé. (A téma a T4395. sz.
arra utal, hogy a jó vezetőképesség inkább litolóOTKA támogatását élvezi.)
giai/sztratigráfiai egységekhez kapcsolódik, nem pe
dig a fizikai tulajdonságok változásaihoz. A regioná
lis geológia és szerkezet tanulmányozása alapján vé
VERŐ József: A geomágneses pulzációk és az
leményünk szerint az anomális szelvényeken a leg
járás
valószínűbb litológiai felépítés az eocén és idősebb
tengeri agyagpalák túlsúlya. Más, az anomális szel
A z űr-időjárás fogalma a közelmúltban jelent meg
vények értelmezésére lehetséges litológiák közé tar
a Föld környezetének kutatásában. Jelenti a Napból
toznak a tercier, szárazföldi eredetű üledékes egység,
érkező részecskeáramlás, a napszél, a bolygóközi
mágnestér paramétereit, lökéshullámokat stb. Ah erősen átalakult lávafolyások és tercier előtti metaüledékek, jelentős grafittartalommal. Erre az anomális
hoz, hogy a geomágneses pulzációk felhasználhatók
vezetőképességű területre mint a dél-washingtoni
legyenek az űr-időjárás „hőmérőiként”, pontosan
kell ismernünk paramétereik kapcsolatát a fentiek Cascade vezetőre (SWCC) hivatkozunk. Az M T mé
rések eredményei alapján egy nagyszabású szeizmi
kel. Az előadás ilyen célú vizsgálatokról szól.
kus reflexiós mérési programot hajtott végre az Ener
giaügyi Minisztérium (DOE). A DOE programban
W ESZTERGOM Viktor: INTERM AGNET állomás a
1000 csatornás előjel-bites regisztráló rendszert
Nagycenki Geofizikai Obszervatóriumban
használtak, energiaforrásként pedig öt Vibroseis vib
Mind a geomágneses adatokat felhasználó tudo rátort. A vibrátorok downsweep üzemmódban dol
mányterületek, mind a technogén célú felhasználá goztak, 15 s-ig regisztráltak, bár a felvételek kevés
sok fokozódó követelményeket támasztanak a geo használható információt tartalmaztak mintegy 4 s
mágneses adatszolgáltatással szemben. A megnöve kétutas menetidő után. Az adatokat CD-ROM-on, a
kedett igényeket kielégítő „real time” digitális ob 92-714 számú USGS Open-file Reportban (nyílt je 
lentés) közreadták. Ezenfelül nagy felbontóképessé
szervatóriumi világhálózat megvalósítását tűzte ki
célul az INTERM AGNET program az IAGA kezde gű légi mágneses kutatást végeztek a feltételezett
ményezésére. Az INTERMAGNET programhoz va tengeri medence területe felett, ennek adatai a 92-251
ló csatlakozás szándékával az MTA GGKI Nagycen számú USGS Open-file Reportban találhatók. Bár új
ki Geofizikai Obszervatóriumában 1992-ben instal gravitációs mérést nem végeztek, a meglévő adatok
modellezése is hasznosnak bizonyult a terület geoló
láltuk egy INTERMAGNET-kompatibilis állomás
mérő és adatgyűjtő részét. 1993 szeptemberében ke giájának bizonyos szempontból való vizsgálatában.
rült sor a m űholdas adatátvitel kísérleti megindításá A kérdéses területet az MT, szeizmikus, mágneses és
ra. A hálózat nyújtotta előnyök több új hazai kutatási gravitációs adatokon felül sok más adat felhasználá
sával is vizsgálták. Speciális földtani térképezési fel
projekt beindítását ösztönözték, emellett az adatok
technogén célú felhasználási lehetőségeinek folya adatokat végeztek el az Energiaügyi Minisztérium és
a USGS finanszírozásában a kutatásra javasolt me
matos bővülése is várható.
dence nyugati részén, Morton (WA) közelében. A
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USGS Üledékes medencék kialakulása című prog jelezhetnek bizonyos tárolóképességet. A Morton
ramja keretében végzett, fúrásokat és kibúvásokat antiklinális transzpressiós deformációjára, törések és
felhasználó más regionális geológiai vizsgálatok to vetők keletkezésére vonatkozó sok bizonyítékot ne
gatív tényként kell tekinteni egy megfelelő rezervoár
vábbi információkat adtak, amelyek szűkítették az
SWCC kőzeteinek lehetséges változatait és tektoni előfordulása szempontjából. Az ilyen megfontolá
kai helyzetüket. Újabban a szeizmicitás eloszlásának sok, a megfelelő anyakőzet meglétére vonatkozó
vizsgálata az SWCC területén azt mutatta, hogy va korlátozott bizonyítékok a Morton-antiklinális terü
lószínűleg számos, egymással párhuzamos, egymás letét nagyon kockázatos kutatási területté teszik, de
ra lépcsóződő oldaleltolódás van, amelyek létrehoz talán egyik azon néhány közül, amelyeket még meg
hatták ezt a kutatásra javasolt medencét, vagy meg kell vizsgálni W ashington állam nyugati részén.
változtatták geológiáját. Ezenfelül a szeizmicitás el
— Az MGE Felszíni Szakosztálya szervezésében
oszlása kijelöli az alapvető antiklinális szerkezetek
1993 december 1-én Budapesten:
és feltolódások tengelyét. Az SWCC jellege még
mindig titokzatos, a kőzettípusokra, valamint a terü Csathó Beáta: A légi geofizikai és távérzékelési
let szénhidrogén-perspektivitását meghatározó más
módszerek alkalmazása a geológiai kutatásban
tényezőkre vonatkozó következtetéseink ellenére. A
jól vezető rétegek nyomon követése a felszínig a
A távérzékelési és légi geofizikai módszerek a
Morton (WA) körüli területen, vagy a felszín köze felszíni és a felszínközeli képződmények megisme
iéig a Mt. Rainiertől nyugatra arra utal, hogy korre résének gyors és hatékony eszközei. A hagyomá
láció van az anomális egységek és olyan kőzetek nyosnak tekinthető módszerek (légi gamma spektroközött, mint amelyet a Raging River, Carbonado és
metria, mágneses és elektromágneses módszer,
M cIntosh formációkban vannak. Ezek mind közép passzív távérzékelés a látható és a termális optikai
ső-eocén korúak. A Morton antiklinális Morton
tartományban, radar, passzív mikrohullámú mérések
(WA) közelében egy fő szerkezeti elem az SWCC-n
stb.) mellett a folyamatos fejlesztés eredményekép
belül. M agját a Puget-csoport eocén üledékes kőzetei
pen újabb módszerek terjednek el (például a légi és
alkotják, amelyek felszíni feltárások, MT modellezés
műholdas gravitációs és mágneses mérés, lézerra
és szeizmikus reflexiós adatok alapján több km vas dar), illetve a korábbi kis spektrális és térbeli felbon
tagságot is elérhetnek. A Puget-csoport egész sor, tású műszereket korszerűbbek váltják fel. A hagyo
egymással összeköttetésben lévő medencében hal mányos és hazánkban is sikeresen alkalmazott ana
mozódott fel, a Coast Range provinciát (amelynek a
lóg kiértékelési eljárások (fotogeológiai értelmezés,
feküje eocén bazalt) és a Cascade-ok pre-tercier pro fajlagos ellenállás térképek vizuális értelmezése stb.)
vinciáját (amelynek feküje különböző pre-tercier kő mellett egyre fontosabbá válnak a digitális eljárások
zetekből áll) elválasztó kibúvásos területtől keletre.
(digitális képfeldolgozás, eletromágneses inverzió).
A Puget-csoport delta eredetű rétegei az antiklinális
Az adatok integrálásának alapvető eszköze a Földta
középpontjában kibúvásban vannak feltárva és szá ni Információs Rendszer (GIS) és kísérletek folynak
razföldi és sekélytengeri kőzetek váltakozásából áll különböző speciális adatfeldolgozási eljárások (ada
nak. A területen másutt a Puget-csoport kőzetei alatt tok összeolvasztása, automatikus képfelismerés stb.)
a Raging River formáció finomszemű tengeri üledé alkalmazására is.
Az előadó Fulbright-ösztöndíjjal egy évet töltött
kei találhatók [JOHNSON 1992, USGS Oper-file Rert 92-581], esetleg hasonló kőzetek alkotják a fe- az Egyesült Államokban. A tanulmányút célja az új
t a Morton területen is. A Raging River formáció eljárások megismerésén kívül hazai távérzékelési és
ból vett magok jelentős mennyiségű szerves anyagot légi geofizikai adatok elemzése, digitális képfeldol
tartalmaznak, de túlérettek és nem adnak megbízható
gozása volt.
szénhidrogén anyakőzet adatokat. Számos szénréteg
Az előadásban a m űszerek és módszerek áttekin
előfordulása azt jelenti, hogy a szénből származó
tésén kívül szó lesz a távérzékelés jövőjéről — a
metán esetleg előfordulhat. Egy, a Morton antikliná- tervezett EOS (Earth Observing System) program
lisban lévő sztratigráfiai kutatófúrás vitrinit reflexió
ról, a közelmúltban üzembe helyezett, ill. a közeljö
adatai RO =l,34-től 0,96 százalékig terjednek (524,
vőben felbocsájtandó műholdas rendszerekről. Az
ill. 171 m mélységből). Az antiklinális nyugati szár előadás a módszerek alkalmazási lehetőségeit hazai
nyán lévő két felszíni feltárásból vett minták RO
példákkal mutatja be. A hagyományosnak tekinthető
adatai 0,59 és 0,78 közé esnek. A keleti szárnyon
geológiai alkalmazások (szerkezetkutatás, bauxitkulevő Coal Canyon egy feltárásából vett minták 0,40 tatás, földtani térképezés) mellett a környezetvéde
és 0,52 százalék közötti értékeket mutatnak. Kis intlemhez kapcsolódó példákat (szervesanyag szennye
ruziók közeléből vett mintáknak nagyobb vitrinit zés kimutatása, szennyeződés érzékenységi térkép
reflexió értékeik vannak, egészen 2,21 százalékig.
szerkesztése stb.) is láthatunk majd.
Szénminőségi adatok [W ALSH, LiNGLEY 1991, W as
hington Dept. Natural Resources, Rept. 91-2] a terü — Az MGE Felszíni Szakosztálya szervezésében
leten belül kelet, a Cascade-ok magmatikus íve felé
1993 december 8-án Budapesten:
növekvő értékeket jeleznek. Az előzetes kőzettani
Takács Ernő,
Szalay Árpád,Posgay Károly,
elemzések azt jelzik, hogy a Morton antiklinális te gedűs Endre, TÍMÁR Zoltán: A DK-magyarországi
rületéről származó homokkövek többnyire plagiokmélyszeizmikus mérések legújabb eredményei
lászban gazdag arkózás arenitek, a kalcitos cementáció és az agyagásványok által befolyásolt porozitásDK-Magyarországon az Eötvös Loránd Geofizi
sal. A Puget-csoport egységeinek a Morton területen
kai Intézet 1970 óta végez mélyszeizmikus mérése
levő bányákban térképezett másodlagos porozitású ket, amelyeknek célja a litoszféra és az asztenoszféra
ról szóló, mások által meg nem erősített jelentések
mélységtartományának kutatása. A múlt év végén
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kanadai-svájci-m agyar együttműködésben közel
100 km hosszúságú mélyszeizmikus szelvényt mér
tünk a Makói árkot és a Békési medencét harántoló
nyomvonalon. M éréseink célja a neogén üledékek, a
preneogén medencealjzat és a mélylitoszféra szerke
zetének vizsgálata volt. Előadásunkban megmutat
ju k a Hungarian Geotraverse Project előzményeit, és
a projekt keretében elért eddigi eredményeinket.
Az időszelvény 12 s-ig feldolgozott változatán a
Makói árok alatt olyan mélytörést mutattunk ki,
amely lehatol a Mohorovicic-diszkontinuitásig. Feltételezésünk szerint ez a szerkezeti határ választja el
a preneogén medencealjzat prekambriumi (kris
tályos) és mezozoós korú (karbonátos) kőzeteit.
A szeizmikus szelvény felső 6 s időtartományának
vizsgálata során a részmedencéket elválasztó Battonya-Pusztaföldvári gerinc mindkét oldalán a fiatal
üledékek alatt nagy energiájú, közel vízszintes hely
zetű jelenségeket észleltünk (flatspot-ok). Az ampli
túdó anomáliák kb. 3 km-es mélységben helyezked
nek el és szelvény menti horizontális kiterjedésük
2-3 km. Elképzelhető a nagy energiájú vízszintes
reflexiók rétegtartalommal összefüggő magyarázata,
ezért részletes vizsgálatuk a szénhidrogén-kutatás
szempontjából indokolt. Előadásunkban bemutatjuk
a vizsgálati lehetőségeket is (1D szeizmikus model
lezés és AVO analízis).
A szelvény felső 6 s időtartományának kb. négy
szeresen magasított változatán szeizmikus szekven
ciákat korreláltunk és lehetséges szénhidrogén mig
rációs útvonalakat határoztunk meg. A szekvenciák
jelölésénél a H ód-1 mélyfúrás adataiból indultunk
ki. A Békési medence neogén üledékeiben miocén
nél fiatalabb lisztrikus vetőt mutattunk ki, amelyhez

rollover szerkezeti elemek kapcsolódnak. Szénhid
rogén csapdázódás szempontjából ez a környezet is
érdeklődésre tarthat számot.
K eszthelyi Zoltán, Wittmann Géza: Érdekessé
gek egy 3D-s területmérés feldolgozásában
Az elmúlt évek során a GES Kft. munkájában a
3D-s szeizmikus területmérések feldolgozása kísér
leti újdonságból hétköznapi gyakorlattá vált. Ennek
eredményeit mutatják be a szerzők egy érdekes geológiájú hazai példán keresztül.
Ismertetik a feldolgozási folyamat egyes lépéseit
a mérési anyag ellenőrzésétől kezdve a különböző
vizsgálatokon át egészen a földtani értelmezést elő
segítő színes szelvények és időmetszetek megjelení
téséig, különös tekintettel az olyan fontos eljárások
ra, mint a zajszűrés, a DMO (Dip M ove Out) és az
egylépéses migráció.
A bemutatott példa különleges, egyedi jellegét az
adja, hogy először sikerült „csatorna” jellegű alakza
tokat nagy felbontásban, látványosan megjeleníteni.
Ismertetőnk végén engedjenek meg egy megjegy
zést. Tagtársainkban joggal merül fel a kérdés, hogy
ez az ismertető miért nem a ‘93. évi 4. számban jelent
meg. A ‘93. évi utolsó szám a jubileumi közgyűlés
ünnepi száma volt, olyan sok mindent kellett bele
zsúfoljunk, hogy ennek az anyagnak ott már nem
jutott hely. Ezért elnézést kérünk.
És még egy megjegyzés: a szerkesztőség nevében
köszönjük SÁTORI Gabriellának, a Soproni Csoport
titkárának a tájékoztatást, örülnénk, ha a többi vidéki
csoport titkára is követné példáját.
Bodoky Tamás

OMBKE-EMLÉKÜLÉS A „JÓ SZERENCSÉT Г KÖSZÖNTÉS SZÁZÉVES
ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
SZARKA Lászlónak, az M G E eln ö k é n e k ü d vö zlő beszéde Várpalotán, 1994. áp rilis 7-én

Hölgyeim és Uraim, Tisztelt Emlékülés!
A bányász szakma vonzásköréhez tartozó szak
m ai-tudom ányos társaság, a M agyar Geofizikusok
Egyesülete nevében tisztelettel köszöntöm az ünnep
lő Közönséget.
Önök jól tudják, hogy a geofizikusok nem konkrét
feltárással, termeléssel foglalkoznak, hanem az elta
kart, szemmel láthatatlan nyersanyagtelepek fizikai
módszerekkel történő kutatását végzik, de közös
bennünk az, hogy mi is Jó szerencsét-tel köszönünk.
A bányász-szemléletű egyetem hatásán kívül van
egy másik ok is, ami miatt ez a köszöntés nálunk is
használatossá vált, hiszen azt a Budapesten végzett
geofizikusok, sőt a szakmába került más kollégák is
átvették.
A bányászköszöntés a mi értelmezésünk szerint
$rra utal, hogy jó szerencse mérési eredményeink
korrekt értelmezéséhez is kell, nehogy a földtani
viszonyok szeszélye folytán ne találjuk meg azt, amit
kerestünk.

Magyar Geofizika 35. évf., 1. szám

Egyesületünk mindössze 40 éves múltra tekinthet
vissza, de a magyar hagyományok ápolása nekünk is
elsőrendű fontosságú. EÖTVÖS Loránd követőinek
valljuk magunkat.
Báró EÖTVÖS Loránd volt a világon az első fizi
kus, akinek célkitűzései között szerepelt a felszín
alatti geológiai szerkezetek kimutatása. Ilyen érte
lemben EÖTVÖS Loránd az alkalmazott geofizika
megalkotójának tekinthető. Mindezt azért említem,
mert a holnapi nap — 1994. április 8. — EÖTVÖS
Loránd halálának 75. évfordulója.
Az emlékülésen, mint amilyen ez a mai nap is, és
a koszorúzásokon, mint amilyen a holnapi nap lesz,
tisztelettel adózunk az elődök emlékének, de ugyan
akkor erőt is merítünk ezekből az alkalmakból. Erre
az erőre — az ország keserves, de elkerülhetetlen
átalakulási folyamata közepette — mindennél na
gyobb szükségünk van.
Úgy érzem, el kell itt mondanom, hogy 1990-ben,
amikor Egyesületünk a mai nyugat-európai szakmai
egyesületek mintájára új alapszabályt készített, sokat
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