
Lapszemle

Bányászati és Kohászati Lapok, Bányászat 112. évf. 7. sz.

Csókás János: Bemutatjuk Alma Materünk tanszékeit. A geofizikai tanszék, 433 — 436. old.
A  geofizikusmérnök-képzés a Népgazdasági tanács 1951-ben hozott határozata értelmében, 

a Soproni Egyetemi Karok kebelében 1951-ben létrehozott geofizikai tanszéken szerveződött meg. 
1959-ben a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem felállításával kapcsolatban a soproni Bánya
mérnöki Kar Miskolcra költözött és a geofizikai tanszék akkor a bányamérnöki karhoz szegődve 
szintén Miskolcra helyeződött át. A cikk ismerteti a tanszék szervezetét és munkásságát.

T. G.

Pécsi Műszaki Szemle, X X IV . évf. 1 — 2. sz. 1979.

Gerzson István: Eötvös Loránd és a magyar geofizika, 36 — 40. old.
Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Baranya megyei Csoportja és a Magyar Geofizikusok 

Egyesületének Mecseki Csoportja az 1979. évi műszaki és közgazdasági tudományos hetek kere
tében Eötvös Loránd emlékülést rendezett. A cikk az ott elhangzott előadás anyagát tartalmazza. 
A szerző elsősorban Eötvös Lorándnak a geofizika terén végzett tudományos munkájával foglal
kozott, majd röviden összefoglalta a magyar geofizikai kutatás fejlődését Eötvöstől napjainkig.

T. G.

Könyvszemle

К. E. Bullen: An Introduction to the Theory of Seismology (Bevezetés a földrengéstanba); a har
madik kiadás alapján készült első puhakötéses kiadás, Cambridge University Press, Cambridge 
1979. 382 old. 5,50 angol font.

A geofizikai, közelebbről a ázeizmológiai szakirodalom egyik klasszikus, először 1947-ben 
publikált és azóta több kiadást megért és páratlan népszerűségű műve jelent most meg új, a széles 
szakközönségnek könnyebben hozzáférhető alakban, ízléses puhakötéses (paperback) formában. 
A kiadvány alapja az 1963-ban megjelent harmadik kiadás, de még maga a szerző — aki nemrég 
hunyt el — eszközölt kisebb módosításokat az 1965-ben megjelent újranyomáson. így pl. a rend
kívül bő — 33 oldalra terjedő — irodalmi utalásokban már 1964-ben megjelent művek is szere
pelnek.

A  könyv beosztása a megszokott és a szakemberek által jól ismert elrendezés. Az első feje
zetek tartalmazzák az elméleti — matematikai — alapokat, elsősorban a rugalmasságtanból 
szükséges ismereteket, a hullámok elméletét és annak alkalmazását a földrengések terjedési jelen
ségeire. Az ezt követő rész az adatgyűjtés .és a szeizmikus adatok elemzésének módszereit ismerteti. 
Végül az eddig kifejtettekre alapozva megmutatja a szerző* hogy a szeizmológia hogyan vezet el 
a föld belső szerkezetének megismeréséhez. A szerző vizsgálatai olyan általánosan ismert „föld- 
modellek” , sűrűség-eloszlási típusok kialakításához vezettek, melyek íiosszú idő óta világszerte 
alapul szolgálnak a legkülönbözőbb földszerkezeti kutatásoknál.

A könyv így továbbra is a legmesszebbmenő módon alkalmas mind a fiatal geofizikus, szeiz- 
mológus nemzedék számára a tárgykörbe való bevezetésül, mind az érett szakembereknek is 
a tudományágba való elmélyülés, gondolatkeltés céljára: igazi klasszikus képviselője a szeizmológiai, 
de általánosabban is, a földszerkezeti szakirodalomnak.

T. G.

120 I



СОДЕРЖАНИЕ

Проф. М. Вердичевкий: Новейшие результаты магнито-теллурических исследований 81
Дёрдь Погачаш: Отражение глубокозалетающих структур юго-западной Венгрии в

отфильтрованных гравитационных данных .......................................................... 86

Адам А.: Статистическая зависимость между распределением электрической про
водимости и тектоникой разлома Задунайского края ..........................................  95

Адам А., Мйрц Ф., Вере Й., Валлиер, А., Дума Г.. Гутдётч Р Электромагнитные зон
дирования в переходной зоне между Восточными Альпами и Бассейном Паннон 
(Предварительная публикация) ...................................................................................  108

Овзор журналов............................................................................    120
Обзор книг.......................................................................................................................................  120

CONTENTS

М . BerditshevszJci: On recent results of magnetotellurics (Part 2.) ..............................................  81

G . Pogácsás: The geologic structure of SW Hungary on the base of filtered gravity data 86

A . Á d á m : Statistical relationship between electric conductivity distribution and fracture
tectonics in Transdanubia ..............................................................................................................  95

A . Á d á m ,. F . M ä rcz, J ., Verő, Á . ,  W allner, G ., D um a, R ., Gutdeutsch: EM soundings in the
transitional zone between Eastern Alps and Pannonian Basin (Preliminary report) 108

Reviews of books and periodicals ............................................................................................................  120

MAGYAR GEOFIZIKA 
A szerkesztésért felelős: Dr. Sebestyén Károly 

A szerkesztőség címe: 1368 Budapest VI., Anker köz 1. Telefon: 429-754 
Kiadja a Lapkiadó Vállalat. 1073 Budapest, Lenin körút 9 — 11. Telefon: 429-350. Levélcím: 1906 Budapest. Ff. 223

Felelős kiadó: Siklósi Norbert igazgató
80.381. Állami Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Bresztovszky Péter igazgató 

Terjeszti a MAGYAR GEOFIZIKUSOK EGYESÜLETE 
Egyesületi tagoknak tagdíj ellenében 

Megjelenik évente hatszor

Index: 26 507



ENERGIAKUTATÁS ÉS FELTÁRÁS 
HATÉKONY MÓDSZEREKKEL!

STABIL CSÖ RLÖ

— Karotázskábelek átcsévélése ál
landó terhelés mellett

— Nagy mélységű fúrólyukakban 
mérés állandó telepítés mellett

— Kábelsebesség: 3 — 10 m/perc

— Megengedett legnagyobb forgató- 
nyomaték a dob tengelyén:
32 kN • m

— Kábeldob kapacitása ( 0  14 ese
tén) 8500 m

— A meghajtó villamos motor telje
sítménye 55 kW

Ennek a berendezésnek a segítségé
vel a világon először, a Kóla-félszi
geten 9700 m mélységben végeznek 
rétegvizsgálatokat!

GAMMA MŰVEK 

Budapest. Pf. 1., 1509 
Telefon: 853 — 144 
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