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1983. augusztus 29. és 31. között a Magyar Geofizikusok Egyesülete Orszá
gos Elnökségének meghívására Magyarországra látogatott Professor J. T. Weaver 
neves geofizikus, a Victoria-Egyetcm (British Columbia, Kanada) Fizikai Tan
székének az elnöke. Weaver professzor neve elsősorban az elektromágneses 
numerikus modellszámítások elméleti alapjainak és módszertanának kidolgozása 
révén vált ismertté szakterületünkön. Jól ismert mint tudományszervező is. Fő
ként a Nemzetközi Földmágnességi és Aeronómiai Asszociáció köszönhet az ő 
alapos rendezésének egy jól sikerült konferenciát 1982-ben az elektromágneses 
indukciós kutatások terén. Minthogy intézménye kezdeményező szerepet ját
szott a 60-as évek végén az elektromágneses fizikai modellezésben is (vezetője 
H. Dosso), a hazai kutatási érdekek képviseletében az Általános Geofizikai Szak
osztály javasolta a meghívást az Országos Elnökségnek.

Weaver professzor látogatása Sopronban, az MTA Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézetben kezdődött. Megismerkedett az intézet általános működésével 
és főként indukciós kutatási eredményeivel. Megtekintette az Elektromágneses 
Modell-Laboratóriumot és a Nagycenk melletti obszervatóriumot. Tanulmányoz
ta a nagycenki Széchenyi kastélyban a Magyar Tudományos Akadémia meg
alapítójának, Széchenyi Istvánnak életét és munkásságát bemutató reprezentatív 
kiállítást.

Budapesten az Egyesület elnöke, Molnár Károly, hivatalában fogadta és 
Dr. Deres János főtitkárral együtt az Egyesület szervezeti felépítését és munká
ját ismertette. Felhívták a vendég figyelmét az Egyesület nemzetközi rendez
vényeire. Ezután Takács professzor részvételével a Geofizikai Kutató Vállalat 
geoelektromos kutatásainak néhány figyelemreméltó eredményét vitatták meg 
Nagy Zoltán osztályvezető bemutatásában.

Mind Sopronban, mind Budapesten — az Általános és Felszíni Geofizikai 
Szakosztály rendezésében — kérésünkre általános, az egész intézménye munkáját 
bemutató előadást tartott * ‘Electromagnetic induction studies at the University 
of Victoria” címen.

Az előadás révén megismerkedhettünk Kanada Csendes-Óceán menti part
vidékének sajátos földtani-tektonikai helyzetével (Juan de Fuca plate), amelynek 
lemeztektonikai kutatására új geofizikai projektet szerveznek EMSLAB címen 
kanadai és USA-beli kutatók. Érdekes modellszámítási és modellmérési ered
ményeket láthattunk az utóbbi végzését szolgáló berendezéssel együtt. Az előadó 
érintette a Pacific Geoscience Center sokoldalú vizsgálatait is, amellyel az Egye
tem szorosan együttműködik. — A kölcsönös tapasztalatcsere bizonyára mind
két felet gazdagította.
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