
A IX. Szimpózium ünnepi megnyitója
B E S E  V IL M O S

a Magyar Geofizikusok Egyesülete elnöke

Engedjék meg, hogy a Magyar Geofizikusok Egyesülete vezetősége nevé
ben meleg szeretettel üdvözöljem Önöket. Külön szeretettel üdvözlöm kedves 
külföldi vendégeinket, akik eljöttek hozzánk, hogy részvételükkel, előadásaik
kal és hozzászólásaikkal ezen Szimpózium színvonalát emeljék.

Immár kilencedik alkalommal ül Össze a magyar geofizikusok népes tá 
bora, valamint a külföldi geofizikai kutatások képviselői, hogy beszámoljanak 
kutatásaik legújabb eredményeiről. Kölcsönösen átadják, illetve átvegyék 
egymás tapasztalatait. Ezek az egyre nagyobb érdeklődésre számot tartó meg
beszélések, mint minden évben így ebben az esztendőben is két nagy tárgykör 
köré csoportosulnak.

Egyik, évről évre visszatérő gondolatkör a Kárpát-medencék kutatásához, 
nagy tektonikai elképzelések geofizikai alátámasztásához, nyersanyagkutatás 
legtágabb kereteinek megállapításához kapcsolódik. Ez a témakör, évről évre 
újabb eredményekről számolhat be, mert az egyre közvetlenebbé váló nem
zetközi kapcsolatok megadják a lehetőségét az egyes országokon belül foly
tatott kutatások kölcsönös megismerésének. A mérési tevékenységek nem zá
ródnak le egy-egy országhatár közelében, hanem kölcsönös összemérések alap
ján lehetővé válik kiterjesztésük több országot magában foglaló területekre, 
egységes megszerkesztésükre. Ez így is van rendjén, mert a Föld mélyében el
helyezkedő tektonikai alakzatok: a nagy medencék, a hegy vonul átok, a nagy 
törésvonalak stb. nem alkalmazkodnak a politikai határokhoz. Teljes kép al
kotása csak közös kutatásokkal lehetséges.

Ezeknek a közös kutatásoknak a kialakulásában természetesen nemcsak 
szakmai szükségessük felismerése a döntő. Ez a felismerés a szakemberek ré
széről többé-kevésbé világos fogalmazásban már hosszú évek, sőt évtizedek óta 
megvan. Hogy mégis most kezdenek konkrét valósággá válni, annak politi
kai és gazdaságpolitikai okai vannak. Az egyik legfontosabb tény az, hogy a 
szocialista tábor népeinek tudata ma már elérte azt a fejlettségi fokot, mely sa
ját fejlődésének egyik sarkalatos követelményét látja a másik ország fejlődé
sében. A kölcsönös előrehaladás záloga az együttműködés. Együttműködés 
gazdasági és tudományos téren egyaránt. Ennek a törekvésnek megvalósulása 
gazdasági téren a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa, a KGST, tudományos 
vonatkozásban pedig az együttműködés szervezett vagy spontán formái.

Szimpóziumunk másik nagy témaköre a nyersanyagkutatás új módszerei
nek, műszereinek, és az ezzel végzett kutatások kiértékelési eljárásainak meg
tárgyalása. Évről évre bemutatásra kerülnek új eljárások, új műszerek. De
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ha figyelemmel kísérjük ezek témáit, gyakran tapasztaljuk, hogy az azonos ku
tatási célok felé a szocialista tábor több országában folynak kutatások anélkül, 
hogy a megfelelő koordináció megvolna.

Egy-egy nemzetközi rendezvény, így a mi évről évre visszatérő szimpóziu
munk jó alkalom arra, hogy egymás kutatási eredményeit, törekvéseit megis
merjük. A  hallottakat a magunk kutatásaival összehasonlítsuk. A  megbeszé
lések, hozzászólások során bizonyos egyeztetést hajtsunk végre.

Ez azonban nem minden, amit a szocialista tábor kutatásainak leggyor
sabb előreviteléhez megtehetünk és meg is kell tennünk. Célunk a gyakorlati 
geofizikai kutatások területén is a legszorosabb kooperáció megvalósítása kell, 
hogy legyen. Ahogy termelés vonatkozásában a szakosítás, a termelési felada
tok optimális elosztása az út, ugyanígy a kutatások — ezeken belül a geofizikai 
kutatások — végzésében is a legszorosabb kooperáció kialakítása és a felada
tok szakosítása szükséges.

Addig is, amíg ennek megvalósítása lehetővé válik, fokoznunk kell nem
zetközi tanácskozásaink számát az együttműködés kialakítása céljából.

Kívánom, hogy ez a Szimpózium mindnyájunk számára hasznos legyen és 
elősegítse kapcsolataink még szorosabbá válását

Abban a reményben nyitom meg a Magyar Geofizikusok Egyesülete ki
lencedik szimpóziumát, hogy ez a tanácskozás is hathatósan szolgálja előbb 
vázolt céljainkat.

Kérem Kedves Vendégeinket, hogy érezzék magukat olyan jól itt nálunk, 
mint amilyen szeretettel fogadjuk Önöket. Szabad idejükben nézzék meg szép 
Budapestünket, amire mi büszkék vagyunk, és mindazt, ami felkelti érdeklő
désüket.

Végezetül fel kívánom hívni Kedves Vendégeink figyelmét az 1964. évben 
a Magyar Geofizikusok Egyesülete fennállásának 10. éves évfordulóján ren
dezendő szimpóziumra, illetőleg üimepségeinkre, amelyet a mostaninál sokkal 
szélesebb körben kívánunk megrendezni és amelyre szeretettel várunk minden 
érdeklődőt.


