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A különböző tudom ányágak közül a föld- 
tudományok kényszerültek először szervezett 
nemzetközi együttműködésre, kutatásuk tárgya, 
a Föld nemzetközisége m iatt. Az egyes nemze
tek részvételének m értéke az együttm űködés
ben mindenkor függvénye volt a résztvevő 
ország technikai-kulturális fejlettségének, nép
sűrűségének és annak, hogy m ekkora területen  
végezték a méréseket.

Az utóbbi szempontból a tengeri hatalm ak 
általában előnyben voltak a szárazföldiekkel 
szemben, m ert az óceánok és sarkvidékek nem 
zetközi területei elsősorban a szám ukra voltak 
hozzáférhető kutatási objektumok.

Tudatosan szervezett nemzetközi együttm ű
ködés a földtudományok terü letén  belül is leg
korábban a geofizika egyes ágaiban fejlődött ki. 
Vessünk egy rövid pillantást ennek a meglehe
tősen bonyolult szervezetnek kialakulási körül
m ényeire és tö rténeti fejlődésére.

A Humboldt, Gauss és W eber által megala
kított mágneses egyesület fő feladata a m ágne
ses té r  m eghatározása volt a Föld különböző 
pontjain. Kezdeményezésükre az európai orszá
gok egymás u tán  rendeztek be mágneses meg
figyelőállomásokat, obszervatóriumokat. Tevé
kenységüknek köszönhető, hogy Európában 
1836—41 között 19 helyen folyt egyidejű m ág
neses megfigyelés. Szórványosan ugyan azelőtt 
is végeztek sorozatos obszervatóriumi jellegű 
elhajlásm éréseket (pl. a XVIII. sz. végén ha
zánkban is), de ezek a kezdeményezések nem 
vezettek szorosabb nemzetközi együttműködésre.

Az obszervatóriumok — akárcsak ma — a 
Föld felületén egyenlőtlenül voltak elosztva, a 
sűrűn lakott ku ltúrterü leteken  aránylag sok 
obszervatórium létesült. Már a mágneses egye
sület is érezte, hogy az obszervatórium oknak ez 
az egyenlőtlen eloszlása előnytelen a kutatás 
szempontjából, ezért Humboldt nagy nemzetközi 
tekintélyét felhasználva elérte, hogy az angol 
korm ány gyarm ati állomásokat, az orosz cár pe
dig, Szibériában, mágneses obszervatóriumokat 
állított fel, ahol 1842—48-ig óránként figyelték 
meg a mágneses elemek értékeit. Ezek az állo
mások voltak a kevéssé lakott területek  köze
pén, őserdőkben, sivatagokban, óceáni szigete
ken létesített mágneses obszervatóriumok ősei.

A francia fokmérés a XVIII. sz. végén fel
keltette az érdeklődést Földünk alakjának pon
tosabb meghatározására, amely feladat szintén 
csak szoros nemzetközi együttműködéssel való
sítható meg. A feladat nemzetközi szervezésére 
m integy 100 évvel ezelőtt alakult a közép-euró

pai fokmérés szervezete, amely a századforduló 
tá ján  európai jelleget öltött. Ennek utódaképpen 
1919-ben alakult meg a Nemzetközi Geodéziai 
és Geofizikai Unió (IUGG). Az Unió 7 asszociá
cióból áll: geodézia IAG; szeizmológia és a Föld 
belső fizikája IASPEI; meteorológia és az a t
moszféra fizikája IAMAP; a földmágnesség és 
aeronomia IAGA; oeeanografia IAPSO, hidroló
gia IASH; vulkanológia és a Föld belső kémiája 
IAVCEI.

Az Unió és asszociációi a következő ülése
ket tarto tták : Brüsszel 1919, Róma 1922, Madrid 
1924, Prága 1927, Stockholm 1930, Lisszabon 
1933, Edinburgh 1936, W ashington 1939, Oslo 
1948, Brüsszel 1951, Róma 1954, Torontó 1957, 
Helsinki 1960, Berkeley 1963, Svájc különböző 
városai 1967, Moszkva 1971 (és Párizs 1975).

A Föld jelenségeivel foglalkozó tudom ány
ágak fejlődésével újabb nemzetközi szervezetek 
létesültek a felm erült új problémák megoldásá
ra. Tizenöt évvel ezelőtt alakult meg a nemzet
közi Ű rkutatási Bizottság (COSPAR). Bizonyos 
m unkák elvégzésére időleges szervezetek is 
alakultak. Ilyenek voltak az első sarki év 1882 
—83, a második sarki év 1932—33, m ajd a 
Nemzetközi Geofizikai Év (ÍGY) 1957—58, 
Geofizikai Együttműködés 1959, Nyugodt Nap 
Éve (IQSY) 1963—64 és a Magnetoszféra Éve 
1976—77.

A feladatok megoldására az időben korlá
tozott működésű szervezetek m ellett a k u ta 
tandó fcld tartcm ány vagy feladatkör is alapja 
lehet bizonyos nemzetközi együttműködésnek. 
Ilyen volt a m últ évtized végén m egalakult ún. 
M ohcl-terv, m elynek az eredeti célja a föld
kéreg átfúrása volt. Anélkül, hogy ezt a tervet 
m egvalósították volna, a kutatási irány 1962- 
ben az ún. Felső Köpeny Program má (UMP) 
alakult.

A program alapján a közvetlen fúrás mel
lőzésével geofizikai módszerekkel részletesen 
kutatták  Földünk kérgének és felső köpenyének 
sajátságait. Ezt a kutatási program ot idén egy 
általánosabban megfogalmazott nemzetközi fel
adatkör, a Geodinamikai Program  (ICG) váltot
ta  fel, amelynek fő feladata a Föld dinamikai 
tulajdonságainak és felszíni tektonizmusának 
általános vizsgálata.

A m unkafeladatok földterületek szerinti 
felosztása több esetben a nemzetek regionális 
együttm űködésére is vezetett. így alakult meg 
az Európai Szeizmológusok Bizottsága, a két 
világháború között, a nemzetközi földtani unió 
(IUGS) keretében a K árpát—Balkán Asszociáció
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(KBA), vagy újabban a Planetáris Geofizikai 
Kutatások Bizottsága (KAPG) és az űrkutatással 
foglalkozó INTERKOZMOSZ szervezet,a szocia
lista országokra kiterjedő hatáskörrel.

A vázlatos összeállításon is jól látható, 
hogy a nemzetközi együttműködés e keretei a 
legkülönbözőbb térbeli, időbeli, földtani, vagy 
akár nem zeti vagy nemzetközi adottságok alap
ján alakultak ki. Valamennyi szervezetnek egy
séges célja azonban Földünk titkainak  alaposabb 
feltárása érdekében végrehajto tt egységesen 
szervezett m unka. Kérdés, hogy m ilyen szerepet 
játszottak és játszanak a m agyar kutatók ezek
ben a szervezetekben?

Természetes, hogy a szervezet bonyolultsá
ga m iatt az egyes földtudom ányok nem  különül
nek el élesen egymástól. A nemzetközi Geodé
ziai és Geofizikai Unióban is a geodéták és geo
fizikusok m ellett nagy szerepet játszanak a 
meteorológusok, geológusok, hidrológusok és 
oceanografusok. Az egyes tudom ányterületek 
szétválasztása, osztályozása és geofizikai szak
területre  korlátozása teh á t m eglehetősen nehéz. 
Bizonyos kép kialakítása kedvéért — a teljesség 
igénye nélkül — felsorolom a m oszkvai UGGI 
és a seattlei COSPAR konferencián a ké t világ- 
szervezet különböző bizottságaiba beválasztott 
m agyar szakem berek névsorát:

IASPEI Európai Szeizmológiai Bizottság: 
Bisztricsány Ede tag

IASPEI Nemzetközi Hőáram Bizottság:
Boldizsár Tibor tag, Stegena Lajos tag

IAVCEI Sugárzó Izotópok m unkacsoportja: 
Kovács Ádám tag

IASH: Kovács György fő titkár 
IAMAP Légköri Kémia Nemzetközi Bizott
sága:

Mészáros Ernő tag

A Geodinamikai Unióközi Bizottság 6. 
m unkacsoportja (Folyamatok a Föld belse
jében, azok kapcsolata a jelenkori felszíni 
tektonikával és az erőtér-m érésekkel): 

B arta György elnök.

A COSPAR szervezet B ureau-jának tagja: 
B arta György geofizikus; első m unkacsoportjá
nak (mesterséges holdak telem etriája) tagjai: 
Almár Iván, 111 M árton csillagászok és Ferencz 
Csaba elektrom érnök; 6. m unkacsoportjának 
(űrtechnika meteorológiai alkalmazásai) tagja: 
Tánczer Tibor meteorológus.

A korántsem  teljes felsorolásból látható, 
hogy viszonylag kis terü letű , létszám ú és anya
gi lehetőségű országunk a nemzetközi szerveze
tek bizottságaiban megfelelő számban és feladat
körben tevékenykedik.

A CIKKBEN SZEREPLŐ RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE

IUGG

IAG
IASPEI

IAMAP

IAGA

IAPSO

IASH

IAVCEI

IUGS
COSPAR
ÍGY
IQSY
UMP
ICG

International Union Geodesy and Geo- 
physics
In ternational Association of Geodesy 
In ternational Association of Seismology 
and Physics of the E arth ’s In terio r 
In ternational Association of Meteorology 
and A tm ospheric Physics 
In ternational Association of Geomagne- 
tism  and Aeronomie.
In ternational Association of the Physical 
Science of the Óceán
In ternational Association of Hydrological 
Science
In ternational Association of Vulcanology 
and Chem istry of the E arth ’s In terio r 
In ternational Union of Geological Sciences 
Com mittee on Space Research 
In ternational Geophysical Y ear 
In ternational Quiet Sun Y ear 
Upper M antle Project 
In terunion Commission on Geodynamics

PART OF HUNGÁRIÁN GEOPHYSICISTS IN THE 
INTERNATIONAL GEOPHYSICAL ORGANIZATIONS 

GYÖRGY BARTA

A fter a brief description of the evolution and 
historical developm ent of In ternational geophysical 
unions and w ork  program s, th e  au thor presents the 
list of H ungárián  experts who w ere elected in 1971 
as m em bers of d ifferent com mittees of the world 
organizations IUGG and COSPAR at the conferences 
in Moskow an d  S eattle respeclively.
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