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A  Magyar Geofizikusok Egyesületének Mecseki Csoportja által 
rendezett pécsi ankét —  mint ezt a résztvevők és hozzászólók nagy 
gzáma is bizonyítja —  kitűnően sikerült.

Megállapíthajuk, hogy sok olyan probléma vetődött fel, amely
nek megvitatása a szakemberek nyilvánossága előtt célszerűnek m u 
tatkozott. Az előadásokat követő viták során sok kérdés tisztázódott. 
Az együttműködés és a koordináció vonatkozásában merültek fel 
ugyan nézeteltérések, reméljük azonban, hogy a Mecsek kutatásával 
kapcsolatos távlati terveket sikerül közös erővel kidolgozni és érté
kelni. Az ankét legfőbb tanulsága az volt, hogy a geofizika a me
cseki szerkezeti- és nyersanyagkutatásban a geológusokkal és bányá
szokkal együttműködve képes komoly segítséget nyújtani.

Sajnos folyóiratunk szűkreszabott terjedelme nem engedi meg, 
hogy az ankéton elhangzott valamennyi hozzászólást —  s az előadók 
válaszait —  ismertessük. Megemlítjük azonban, hogy a felmerült 
problémák tisztázásához és a mecseki kutatások tekintetében kialakult 
—  azt hisszük —  közös szemlélethez nagy mértékben hozzájárultak 
Barta György, Benkő Ferenc, Bese Vilmos, Dombai Tibor, Elek István, 
Gyovai László, Jantsky Béla, Lakatos Sándor, Oszlaczky Szilárd, Pólai 
György, Radó Aladár, Sebestyén Károly, Stegena Lajos, Szalai Mi
hály, Szalai Tibor, Varga Imre és Várhegyi László hozzászólásai, ame
lyekben világosan körülhatárolták a geofizika feladatait és lehetősé
geit a Mecsek szerkezeti- és nyersanyagkutatásban.

*

A Magyar Geofizikusok Egyesületének 1962. évi munkájáról szó
ló beszámolót legközelebbi számunkban közöljük.

❖

Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a közlésre szánt tanulmá
nyaik „nyomdai kézirat” előkészítésére vonatkozó előírások a Magyar 
Geofizikusok Egyesülete titkárságánál rendelkezésre állanak.
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Kádár József, az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt Szeizmikus 
Kutatási Üzemének geofizikusa, a Magyar Geofizikusok Egyesületé
nek választmányi tagja, életének huszonkilencedik évében, 1962. ok
tóber 18-án hosszas betegség után elhúnyt.

Nagy felkészültséggel, türelmes gonddal, igénnyel és hatalmas 
munkabírással dolgozott —  amíg dolgozhatott. —  Utolsó cikke: „Fá
ziskorrelációs refrakciós mérések eredményei Dél-Kelet Magyarország 
nagyszerkezetének kutatásánál” címmel folyóiratunkban jelent meg, 
$ nem szárnypróbálgatás, hanem tudományos és ipari szempontból 
jelentős és sokat ígérő tanulmány volt. Halálával a Magyar Geofiziku
sok Egyesülete aktívan dolgozó tagtársat, a magyar szeizmikusok ki
váló szakembert, közvetlen munkatársai pedig jó kollégát veszítettek 
•1 .

Mély megrendüléssel búcsúztunk tőle s emlékét kegyelettel őriz
tük.
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