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SÁGHY György VlDA Zsolt ZlMÁNYI István

KETTŐS SZÜLETÉSNAP TIHANYBAN
50 éves a Tihanyi Obszervatórium és 950 éves a Tihanyi Bencés Apátság

Kettős születésnapot ünnepeltünk ebben az évben Ti
hanyban. 2005. szeptember 8-án az MGE Szeniorok Bi
zottsága tanulmányi kirándulást szervezett a fennállásának 
ötvenedik évfordulóját ünnepelő Tihanyi Obszervatórium
ba, illetve az alapításának kilencszázötvenedik évfordulóját 
ünnepelő Tihanyi Bencés Apátságba.

Több mint 50 évvel ezelőtt Barta György, az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem külső előadója, aki a budapesti 
egyetem első geofizikus hallgatóinak földmágnességet 
adott elő, elvitte az évfolyamot a tihanyi Cser-hegyre és 
bemutatta azt a helyet, ahol az új magyar földmágneses 
obszervatóriumot szándékozott létrehozni.

Előadása nyomán kirajzolódott a hallgatóság előtt, hogy 
ez a hely a létesítendő obszervatórium számára a legjobb 
választás: a félszigetet három oldalról víz veszi körül, nincs 
és feltehetőleg nem is lesz az obszervatóriumi észleléseket 
zavaró ipari tevékenység a félszigeten, és a vasútvonalak is 
kellő távolságban vannak. Megtudtuk, hogy a félsziget 
előzetes földmágneses felmérése szerint a kiválasztott hely 
környékén a tér változása nem haladja meg a 20 nT-t. Na
gyobb anomália csak a Külső-tó területén volt kimutatható.

Ötven évvel ezelőtt Tihany egy forgalomtól elzárt, sze
gény halászfalu volt. Megközelítése vasúton volt lehetsé
ges, Aszófő-Tihany vasútállomástól 6 km gyaloglással 
Tihany községig.

Az új magyar földmágneses obszervatóriumra az 
ógyallai obszervatórium pótlása miatt volt szükség.

1944-ig Barta György az ógyallai obszervatóriumban 
végezte a földmágneses méréseket, abban az obszervatóri
umban, ahová Konkoly-Thege Miklós, a kor neves csil
lagásza 1893-ban az ipari zajok megnövekedése miatt áthe

lyezte a budai földmágneses észleléseket a saját földbirto
kára. A második világháború után Ógyallát ismét elcsatol
ták Magyarországtól, hazánk tehát földmágneses obszerva
tórium nélkül maradt. (Jelenleg Hurbanovo néven a Szlo
vák Tudományos Akadémia működteti az obszervatórium
ot). A háború számunkra szomorú vége előtt BARTA  
György visszatért budapesti állomáshelyére, az Országos 
Meteorológiai és Földmágnességi Intézetbe, ahol akkor a 
földmágneses kutatás irányítása folyt. Magával hozta Bu
dapestre a ládákba csomagolt földmágneses műszereket és 
elhelyezte az intézet egyik szobájában. Budapest ostroma 
során ez a helyiség találatot kapott, a romok maguk alá 
temették a műszereket. Csak a romeltakarítás során derült 
ki, hogy a ládák megvédték a műszereket a pusztulástól, 
így rövidesen el lehetett kezdeni a földmágneses észlelése
ket. Átmenetileg Budakeszi határában, az erdészet telepén 
egy épület pincéjében kezdték meg a méréseket. 1948 vé
gétől 1954-ig folyt itt a földmágneses regisztrálás.

A Tihanyi Obszervatórium építése 1953. augusztus 15-én 
kezdődött és egy év múlva már álltak a mérőházak, valamint 
az iroda- és lakóépületek. Az utódok mély tisztelettel kell, 
hogy adózzanak Barta Györgynek, aki pusztán a szakma 
iránti szeretetétől indítva egyedül vállalta az építkezés min
den terhét és felelősségét. Az obszervatórium építésének 
rövid történetét Barta Györgyné Folkmann Viola grafikus 
rögzítette az obszervatórium alapítólevelében, amelynek 
hiteles másolatát a tanulmányi kirándulás résztvevői aján
dékba megkapták a Földfizikai Főosztálytól.

1954 végén megkezdődtek Tihanyban a földmágneses 
mérések és 1955 volt az az év, amelynek teljes mérési 
anyagát már a Tihanyi Obszervatórium szolgáltatta.
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Az obszervatórium vezetői a következő munkatársak 
voltak:
1954-1960 Nyitrai Tibor 
1960-1968 Sajti László 
1968-1977 Nemes István 
1977-1981 Tóth Péter
1981- 1982 Hegymegi László
1982- 1998 Körmendi Alpár 
1998- Csontos András

A Tihanyi Obszervatórium az idők során más geofizi
kai módszerekre is kiterjesztette a tevékenységét. Ma 
hivatalosan mint Geofizikai Obszervatórium működik, a

Geofizikai Intézet Földfizikai Főosztályának irányításá
val. A Földfizikai Főosztály élén Hegymegi László 
főosztályvezető áll.

Az obszervatórium munkatársainak vezetésével a ta
nulmányi kirándulás résztvevői megismerkedtek az ob
szervatóriumban folyó kutatómunkával, jelenlegi tevé
kenységükkel.

Ugyancsak 2005-ben Tihany egy másik, nagyon fontos 
születésnapot is ünnepelhetett. 1055-ben, 950 évvel ezelőtt 
alapította meg a Tihanyi Bencés Apátságot I. András ma
gyar király, akinek hamvai az apátsági templom altemplo
mában nyugszanak.

A latin nyelven íródott alapítólevélben a kutatók szerint 
58 magyar közszó szerepel, ez teszi oly becses, első ma
gyar nyelvemlékünkké. A tanulmányi kirándulás vala
mennyi résztvevője ajándékba megkapta az alapítólevél 
latin és magyar szövegét.

A jubileumi évfordulóra az apátság történeti és képző- 
művészeti kiállításokat rendezett, leróva a tiszteletet az 
alapító előtt.

A Szeniorok Bizottsága örömmel nyugtázza, hogy idei 
tanulmányi kirándulása az átlagosnál nagyobb érdeklődést 
váltott ki. 74 tagtársunk vett részt a rendezvényen.

Köszönet illeti Stomfai Róbertét, a Szeniorok Bizottsá
gának tagját, aki a tanulmányi kirándulás előkészítő mun
kájában szerzett érdemeket. Köszönettel tartozunk Bartha 
Lajos tagtársunknak a földmágneses kutatás Magyarorszá
gon tárgyú összeállításáért és ismertetéséért, amelyet csa
toltan közlünk. Hálásak vagyunk a Magyar Geofizikusokért 
Alapítványnak a rendszeres anyagi támogatásért, BellÉR 
Éva ügyvezető titkárnak a program gondos megszervezésé
ért. Vida Zsolt tagtársunknak köszönjük a résztvevőkről 
készített, jól sikerült csoportképet. Végül, de nem utolsó
sorban köszönjük a budapesti és tihanyi munkatársaknak: 
Hegymegi Lászlónak, Kovács Péternek, Csontos And
rásnak, Heilig Balázsnak, valamint Szabados Lászlónak a 
szakmai vezetést.

Aczél Etelka, 
a Szeniorok Bizottságának elnöke
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