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Hft a könyvet egy mondatban, összefog
lalóan akarnánk jellemezni, valahogy így kel
lene nyilatkozni: nem rendszeres tankönyv 
ós mégis teljes elméleti egzaktsággal megala
pozott; nem törekszik teljességre As mégis a 
tudományág egész területéről jó áttekintést 
ad; komoly szakemberek igényét elégíti ki és 
mégis igen érdekes olvasmány: mindent 
összefoglalva, nem mindennapi, figyelemre 
méltó kis könyv.

A könyvnek ez a nem mindennapi jellege 
abból a különö3 körülményből következik, 
hogy a mű, mint „folytatásos" közlemény 
jelent meg évek során át az igen jónevű és 

.magas színvonalú svájci ipari és kereskedelmi 
hírlapban, a „Technische Rundschau"-ban 
1953-tól 1959-ig. A cikkek a könyvbe válto
zatlanul kerültek bele, csupán a szerző- és 
tárgymutató szerepel kiegészítésképpen. A  
magas szintet a két szerző személye már eleve 
biztosítja, úgyhogy az újságcikkek alakjá
ban való megjelenés a színvonallal szemben 
a legcsekélyebb mértékben sem nyújt bizal
matlanságra, vagy előítéletre alapot. F. Gass
mann a zürichi műegyetemen a geofizika 
professzora, M. Weber pedig magántanár 
ugyanott: mindketten a geofizikai szakiroda- 
lom kimagasló művelői.

A munka öt гёзгге tagolódik. Az első rész 
(43 szakasz, 27 oldal terjedelemben) általános 
alapfogalmakat tárgyal és áttekintést ad az 
alkalmazott geofizika munkaterületéről, fel
sorolja a módszereket, beszél a kutatások 
tervezéséről, a mindenkor szükséges, illetve 
alkalmas módszer kiválasztásáról, az alkalma
zásról, gazdaságossági kérdésekről és rövid 
történeti áttekintést is ad. Számunkra érde
kes ebben a részben, hogy Eötvös szerepét 
a szakirodalomtól nem minden esetben lát
ható objektivitással méltányolja. Megemléke
zik az Eötvös-inga megszerkesztésének és 
gyakorlati terepi mérésekre való első alkalma
zásainak körülményeiről, majd így folytatja: 
Ezzel Eötvös lerakta a modern alkalmazott 
geofizika alapjait. Ugyancsak megemlíti, hogy 
Book Hugó volt az е1зо, aki Eötvös eredmé
nyeit tényleg sódómok és antiklinálisok fel
kutatására alkalmazta, a továbbiakban vi
szont talán a kelleténél kissé egyoldalúbban 
emeli ki a Schweydar szerkesztette Askania. 
ingák szerepét, mondván, hogy ezek voltak az 
első igazán „terepálló” műszerek!

Érdeke3, amit a légi mágneses műszerek 
fejlődésével kapcsolatban elmond. A módszert 
legelőször Logaesev a Szovjetunióban alkal

mazta 1930-ban Sztaraja Russa felett, de a 
műszer még nagyon érzéketlen volt. Komoly 
fejlődést csak a második világháború hozott, 
amikor is Vacquier az USA-ban ezen az elven 
alapozva tengeralattjáró-nyomozó eszközt 
fejlesztett ki és ennek a során módjában állott 
költségkímélés nélkül felhasználni a modern 
technika nyújtotta lehetőségeket. A haladás 
előnyét a háború után persze az alkalmazott 
geofizikai kutatás élvezte.

A következő részek tárgyköre: /7 . Uram- 
metrik (44 — 143. szakasz, 2 8 -  79. oldal) :
111. Magnetik ( 1 4 4 - 2 1 9 .  szakasz, 80 — 129 
oldal) ;  IV . Seismik (220 -  390. szakasz, 130 — 
239. oldal): V. Geoelektnk (391 -  467. szakasz, 
2 4 0 - 2 7 9 .  oldal).

A szöveget mindenütt ábrák egészítik ki 
és teszik érthetőbbé (ezek számozása nem 
folytatólagos, hanem a szakasz számával 
megegyező, esetleg a), b) stb. jelöléssel), bőven 
találunk a szöveg között elhelyezve irodalmi 
utalásokat is. A mérési eljárások és a mérő
műszerek leírása mellett a szerzők nagy súlyt 
fektetnek a gyakorlati alkalmazási és értelme
zési példák gondos kiválasztására is.

A fentiek alapján mégegyszer leszögez
hetjük, hogy igen érdekes és hasznosan for
gatható kis összeállítással van dolgunk, de 
tekintetbe kell vennünk a felsorolt körülmé
nyek megszabta korlátokat is. Amint a fen
tebb adott tartalmi felsorolás is mutatja, az 
egye3 kutatási ágak nem egészen jelentősé
güknek megfelelően kaptak teret, hanem vala
mennyire a szerzők érdeklődési körének ala
kulása szerint, továbbá azért is, mert a hosz- 
szú időszakra kiterjedő sorozatos megjelenés 
eleve lehetetlenné tette a teljes, arányos 
dimeuzionálást. így történt aztán, hogy míg 
a szeizmika része mintegy 110 oldal, az elekt
romosságra csak kb. 40 jutott s olyan ugrás
szerűen fejlődő kutatási ág, mint a lyukszel- 
vónyezés, éppenhogy csak megemlítést nyert 
az általános részben. Mindez azonban abból 
folyik, hogy nem is tankönyv vagy kézi
könyv készült, hanem egy többé-kevésbé 
szabad szerkezetű, de a maga nemében igen 
jól használható ós némely részben igen kiváló 
és alapos ismereteket nyújtó, az elméleti 
alapokat röviden, de egzakt formában adó 
cikkgyűjtemény, amelynek forgatását a szak
embereknek is, de a rokon szakmák általános 
tájékoztatást kereső munkásainak is igen 
ajánlhatjuk.

Tóth Gáza
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Zárójelentés*

A HARM ADIK EÖTVÖS LORÁND EMLÉKÉREM  KIADÁSÁRÓL

A M AGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE 1963. évi január hó 17-én megtartott 
választmányi ülésén az 1963. évi Eötvös Loránd Emlékérem adományozásának előkészítésére 
a következő tagokból álló bizottságot küldte ki :

Dr. Csókás János, Rádlcr Béla, Dr. Renner Já nos, Dr. llybár István, Dr. Stegena Lajosy
Szabó János és Dr. Tolmár Gyula.

A bizottság számba vette az 1957 -1963 . években megjelent geofizikai tárgyú tanulmá
nyokat és műszerszerkesztéseket. * ** *

A bizottság három alkalommal, 1963 január 31-én, március 14-én és április 11-én tartott 
ülésein az összeállított anyagot tüzetesen megvizsgálta és beható tanácskozás után egyhangúlag 
úgy döntött, hogy a Választmánynak az 1963. évi Eötvös Loránd Emlékéremmel való kitünte-

Dr. EGYED LÁSZLÓ 
egyetemi tanárt.

a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagját, az Egyesület ügyvezető alelnökét javasolja.

Ihr. Egyed László 1956-ban az oktatásügy kiváló dolgozója* 1957-ben Kossuth-díj kitün
tetést kapott. 1960-ban a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották.

Széleskörű társadalmi tevékenységet fejt ki -  a magyar geofizika szempontjából -  az 
MTA Geofizikai Bizottságának elnöki; a Nemzetközi Geofizikai és Geodéziai Unió Magyar 
Nemzeti Bizottságának titkári, valamint a Magyar Geofizikusok Egyesülete ügyvezető alelnöki 
tisztségviselőjeként.

Geofizikai irányú tudományos munkásságának első része olyan módszerek és eljárások 
kidolgozására irányult, amelyek segítségével lehetőleg biztos következtetéseket lehet levonni 
a felszíni mérési adatokból a mélyben levő földtani szerkezetekre. Ezeknek a vizsgálatoknak 
az is feladata volt, hogy tisztázza, mennyire egyértelmű a mérési adatok és a hegységszerkeze
tek közötti összefüggés, és milyen tényezők befolyásolják a kiértékelést. A dolgozatok egy másik 
csoportja olyan eljárásokat tartalmaz, amelyek a geofizikai mérések pontosságának fokozását 
teszik lehetővé, másrészt ilyen irányú kutatások általánosítását jelentik. A dolgozatok harma
dik csoportja a geofizikai ismeretelmélet és tudománytörténet kérdéseivel foglalkozik. Három 
más dolgozatának tárgya : a nyersanyagkutatások geofizikai problémái.

Későbbi vizsgálatai az izosztázia és a Földkéreg rugalmas viselkedése közötti kapcsolatokkal 
foglalkoznak, majd a Föld belső szerkezete került vizsgálatainak előterébe. Itt olyan meglepő új 
eredményekre jutott, amelyek sok szempontból megváltoztatják a Föld felépítésére vonatkozó 
eddigi felfogást. Jelenlegi vizsgálatai is e téma körül mozognak.

A legutóbbi hat évben megjelent tanulmányai közül több mint 30 foglalkozik ezzel a kér
déssel. A dinamikus földmodell jelentős, átfogó koncepció, amely nagy visszhangot keltett szerte 
a világon, intenzív diszkussziókat váltott ki és jelentős hatással van az új geofizikus szemlélet 
kialakítására.

Egyed Lászlónak a Föld felépítésére vonatkozó elmélete minden részletében logikus egy
séget alkot és nemcsak kvalitatív megállapításokat tartalmaz, hanem fizikai paraméterek isme
retében a nyomás, a sűrűség, az energiaviszonyok figyelembevételével elgondolásait mennyisé- 
trileg is alátámasztja.

* A zárójelentés az 1963. évi június hó 27-i Választmányi ülésen vált határozattá.
** Az Eötvös Loránd Emlékérem Bizottság munkájának dokumentációja megtalálható 

л/* -Egyesület könyvtárában.
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E nagyjelentőségű tudományos elmélet kidolgozása mellett megemlítendő az a tevékeny
ség is, amelyet a nevelő és a tudományszervezés területén elvégzett. A ..Föld fizikája" és a 
„Geofizikái alapismeretek'’ című könyvein nevelkedik az új geofizikus nemzedék.

A szeizmológia hazai fellendülése az ő fáradságos munkájának köszönhető.
Az Eötvös-Emlékérem Bizottság 19(53. április 11-i ülésén a megvizsgált munkásságok 

alapján javasolja a választmánynak : Dr. Oazlaozky Szilárd és Dr. Scheffer Viktor érdemes tago
kat- válassza a Magyar Geofizikusok Egyesülete „Tiszteleti tagjáéivá. #

Budapest, 19(>3. április 11.
*

Az Eötvös koráiul Emlékérem Bizottság nevében :

Rádlcr Bélit sk. Dr. Renner János sk.
jegyző elnök
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