
Egyesületi hírek

A Német Szövetségi Köztársaság kontinentális mélyfúrási
programjáról

Az NSZK kutatási és technológiai minisztere 1985 februárjában megadta az 
engedélyt az NSZK legnagyobb földtudományi kutatási programjának beindítá
sához. E program legfontosabb célkitűzése egy igen nagy mélységű fúrás (14 — 15 
km) kivitelezése 1988 — 1994 között. A költségvetés tervezet 450 millió márkát 
irányoz elő.

A mélyfúrás az alapkutatást, a mélyebb kontinentális földkéreg fizikai, vegyi 
feltételeinek megismerését szolgálja, hogy ezen keresztül jobban megértsük az 
intrakontinentális kéreg szerkezetét, dinamikáját és fejlődését.

Földünk belsejének megismerése nagymélységű fúrások segítségével a föld- 
tudománnyal foglalkozók régi óhaja. A műszaki lehetőségek kialakulásával az 
első lépések már 25 évvel ezelőtt megtörténtek. Bár a 60-as évek elején részletesen 
kidolgozott MOHOLE terv nem valósult meg, előkészítette az utat az 1968-ban 
az USA által megkezdett Deep Sea Drilling Project (DSDP) számára. E prog
ramnak és nemzetközi továbbfejlesztésének tekinthető változatának célja az óce
ánok alatti kéreg vizsgálata. A Glomar Challenger nevű fúróhajó 15 év alatt több 
mint 600 fúrást mélyített le az üledékes összleteken át a bazalt rétegekig, de az 
első tényleg mély fúrás (1350 m) csak 1982-ben készült el. E fúrás eredményei 
közül geofizikai szempontból különösen jelentős, hogy a részletes mélyfúrás
geofizikai mérések, valamint a magok alapos petrofizikai és vegyi vizsgálatai 
először nyújtottak lehetőséget a földkéreg ilyen jellegű kőzettömegeiben 
a közvetett geofizikai mérések és a közvetlenül mért kőzettulajdonságok össze
vetésére.

A DSDP-n kívül a felső földkéreg kutatását szolgálta a Salton Sea Project 
(USA, Los Alamos), valamint a 12 000 m-nél mélyebb Kola-félszigeti fúrás a 
Szovjetunióban. Az előbbi azonban elsősorban geotermikus célokat követett, az 
utóbbi pedig egy stabil pajzson mélyült.

Az NSZK kontinentális mélyfúrása a paleozoikumban és tercierben többször 
reaktivált kéreg feltárására vállalkozik. Helyének kijelöléséhez 25 lehetséges lo
kációt vizsgáltak meg, s kiterjedt előkutatásokat végeztek. A végleges döntés 
szerint a fúrás az NSZK DK-i részén, Bayreuth-tól mintegy 50 km-re mélyül, 
mivel itt, a cseh masszivum peremén, jelentős varisztikus áttolódási tektonikával 
jellemzett területen remélhető a leggazdagabb tudományos profit.

Ragadjunk ki néhány geofizikai problémát! Az utóbbi években nagyobb 
mértékben alkalmazott mélyszerkezet-kutató geofizikai módszerek számos szer
kezetet és heterogenitást tártak fel a felső köpenyben, melyek okait és természe
tét nem ismerjük. A szélesszögű reflexiós szeizmika pl. a Conrad-felület környe
zetében — 8 — 15 km között — egy kisebb sebességű csatorna jelenlétét, vala
mint a transzparens felső zónában prominens reflektor felületeket, az alsó kéreg
szakaszokban viszont erős horizontális rétegződést mutatott ki. A különböző 
geoelektromos mélykutató eljárások jól vezető zónákat és rétegeket tükröznek 
és arra is utalnak, hogy az alsó kéreg nyilvánvalóan jó elektromos vezető kell 
legyen. Végül a hosszabb időn keresztül vizsgált földrengés hipocentrum-eloszlás
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alapján is felosztható a kéreg egy szeizmikusán aktív felső és a földrengésmentes 
alsó kéregrészre.

A kontinentális mélyfúrási program egyik fő célkitűzése tehát a különböző 
geofizikai eljárásokkal kimutatott szerkezetek és heterogenitások vizsgálata és 
értelmezése. A fő kérdések:

— az alacsony sebességű zóna mibenléte (gránitok, metaszedimentek, flui- 
dumok, kőzetlazulás) ?

— reflektorok és lamináció természete (szerkezeti anizotrópia, folyadékok, 
áttolási vagy vetőfelületek) ?

— jó vezetőképesség oka (víz, grafit, szulfidos ércek) ?
Fenti kérdések megválaszolása valószínűleg lehetővé teszi a mélyszerkezet- 

kutató geofizikai eljárások „behitelesítését” és világszerte mért felvételeinek 
értelmezését.

A tervezett vizsgálati program ennek megfelelően igen terjedelmes. Ezt már 
a problémakörök felsorolása is jelzi. A már említett geofizikai felvetéseken túl 
általános földtani, petrológiai, geokémiai, geotermikus stb. kérdéscsoportok vár
nak megválaszolásra.

Jelen rövid ismertető szerzője számára különösen izgalmas, s egyben az egész 
vállalkozás jellemzésére nagyon alkalmasnak tűnik — a mélyfúrásgeofizikai vizs
gálati terv, amely egy, a résztudományok képviselőinek jóváhagyásával kidolgo
zott prioritási sorrendre épül.

Prioritás -j egy zék:
— Termodinamika: hőmérséklet, nyomás, folyadékminták.

Mérések: Temp, НЕТ, Nyomás, FS, AMS, NGS, WLM.
— Pórusfolyadékok, folyadékmozgás: porozitás, permeabilitás.

Mérések: DLL\MSFL, SDT/WF, LDTICNL/NGS, PLT.
— Struktúra, textúra: repedésrendszerek, dőlés-, csapásirányok, mátrix. 

Mérések: SHDT, FMST, BHTV, NGS, ACT.
— Fúrástechnika: fúrólyuk térbeli lefutása, műszaki paraméterek, cemen-

Mérések: Geofon, SDT, LDT, CBL\VDL\CET, GPIT, FPI\BO.
— Fúrólyukstabilitás: feszültségek, kavernásodás.

Mérések: BGT, nyomáspárna, hidraulikus rétegrepesztés.
— Egyéb paraméterek: mágneses szuszceptibilitás, mágneses tér, gravitá

ciós tér (sűrűségeloszlás), hőpotenciál, kőzetellenállás.

Az alkalmazott jelölések:
HRT — Nigh Resolution Temperature Log,
FS — Fluid Sampler
AMS — Auxiliary 1/easurement /Sonde
NGS — Natural Gamma /Spectrometry
WLM — Hővezetőképesség-mérés
DLL — Dual Spacing Laterofog
MS FL— d/icro /Spherically Focussed Log
SDT — /Sonic Digital Tool
WF — JFave Form
LDT — Ditho-Density Tool
CNL — Compensated Neutron Log
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Production Dogging Pool 
Stratigraphic High Resolution Dipmeter Pool 
Pormation Jficro Scanner Pool 
Borehole Peledewer 
Aluminium d a y  Pool 
Dement Pond Log 
Fariable Density Log 

Dement Pvaluation Pool 
Peneral Purpose inclinometer Pool 
Pree Point indicator 
Pack Off
Pore Hole Deometry Pool

A mérési program számára is lényeges, hogy a fúrási tervben egy kb. 3000 
m mély kísérleti vagy előfur ás is szerepel, amely a nagy mélységű fúrástól mintegy 
200 m-re lesz. Mivel ez természetesen kisebb átmérővel (6” ), mélyül, mint a „fő- 
fúrás” felső szakasza (143/4” ), jobb mérési feltételeket biztosít, s egyben teher
mentesíti is a nagy mélységű fúrást. Az előfúrás elkészülte után tervezett vizsgá
latok időigénye 10 —12 hónap!

A mélyfúrási geofizikai mérések és kiértékelésük költségelőirányzata az élő- 
fúrásban 4,5 millió DEM, a főfúrásban 10 km-ig 20 millió DEM.

A mérések kivitelezőit az ajánlatok részletes összehasonlítása után választ
ják ki. A munka jellegéből eredően nem csak standard eszközöket fognak hasz
nálni, hanem ezek különlegesen hőálló változatait, valamint sok új kísérleti esz
közt is. Ez utóbbiak fejlesztését a program céltudatos megbízásokkal támo
gatja is.

Ismét csak szemléltetésül néhány szót a szondák hőállóságának fokozásáról 
(250 °C-ról mintegy 320 °C-ra):

— hőállóbb elektronikus alkatrészek alkalmazása (kerámia ellenállások és szi
getelő anyagok, hibrid vastagfilm kondenzátorok, Ga-As tranzisztorok, Ga-Ph 
diódák, ZrTiBa-mérőátalakítók, MO-szigetelésű vezetékek),

— új, javított kivitelű Dewar-edények,
— aktív hűtőberendezések, Peltier-hatás és kompresszoros hőszivattyúk alkal

mazása,
— a szondák hűtése a mérés idején iszapcirkulációval (rudazattal beépíthető 

mérőrendszerek, mint pl. a Tool Pusher System, Gearhart Industries Slant 
Hole Express, Western Atlas Int., Tough Logging Condition System, Schlum- 
berger),

— új nagyhőállóságú műanyagok tömítések packerek és kábelszigetelés készí
téséhez,

— eldobható szondaelektronikák; a szondák belsejében disszipált hő miatt a 
maximális hőmérséklet csak a mérés befejezésekor, a kiépítés során alakul ki, 
az ekkor bekövetkező károsodás előtt még kifogástalan mérés végezhető. A 
mérésenként cserélendő elektronika ára egy nagyságrenddel is kisebb lehet, 
mint a tartós használatra alkalmas kivitelé,

— optikai mérőkábelek alkalmazása (Laseres adatátvitelhez optoelektromos 
csatolók hőálló kivitelben).
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Milyen nagy hőállóságú eszközök állnak rendelkezésre jelenleg ?
— 245 °C-ig: karmantyúlokátor, oldalfalmaglövő,
— 260 °C-ig: laterolog, indukciós, dipmeter, akusztikus, geofon, hőmérsék-

let, graviméter,
— 300 °C-ig: lyukátmérő, gamma és spektrálgamma, sűrűség, neutron-

porozitás,
— 310 °C-ig: folyadékáramlás-mérő,
— 340 °C-ig: inklinometer,
— 360 °C-ig: mechanikus manométer.

A kontinentális mélyfúrási program vezetői a rendelkezésre álló prognózisok 
alapján úgy vélik, hogy a fúrás mélyülése során, megfelelő időpontban szinte 
valamennyi karotázs módszer alkalmazhatóvá válik, az ún. fejlesztési potenciál 
1992 —1994 között valamennyi alapvető műszer 300 °C-ig hőálló kivitelét meg
teremti.

Az információszerzés másik alapvető forrása a fúrólyukból eredő minták 
vizsgálata. E minták lehetnek: iszapból eredők (furadék, gáz) vagy közvetlenül 
a lyuk környezetéből eredők (fúrómag, oldalmag, mélységi mintavevővel vett 
gáz vagy folyadék). A vizsgálatokat elsősorban a jól felszerelt terepi laborató
riumban fogják végezni, amely mintegy 50 helyiségével és 2500 m2 alapterületével 
egy kutató intézet benyomását kelti.

A kontinentális mélyfúrási program ún. nyílt program, melyben bármely 
belföldi (NSZK) vagy külföldi intézmény részt vehet, amely többletinformációt 
ígér, s ezt megfelelő bizonyítékanyaggal alátámasztja. Reményt keltő új eljárások 
továbbfejlesztésére, vagy meglevő módszerek alkalmazási korlátainak tágítására 
megbízási szerződést kötnek.

Jelen ismertető sok (elsősorban fúrástechnikai) kérdést nem érintett, máso
kat is csak felületesen. Részletesebb felvilágosítást az eredeti dokumentációk 
alapján (beleértve a munkába történő bekapcsolódás lehetőségét is) szívesen 
szolgáltat a szerző.

Dr. Deres János
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Egyesületi hírek

A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) vancouveri 
XIX. Általános Ülésszakáról, főként elektromágneses indukciós 

kutatások szemszögéből

A Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió (IUGG) 1987. augusztus 9. és 22. 
között tartotta Vancouverben (Kanada) XIX. általános ülésszakát. A több 
ezerfős nagyrendezvényt a British Columbiai-i Egyetem fogadta be korszerű 
létesítményeivel.

A számos sajátos, de főként interdiszciplináris konferencia mellett, a hatal
mas tudományos szervezet kis és nagy egységei tudományszervezési megbeszé
léseket (ún. business meeting-eket) is tartottak, továbbá a legkülönfélébb össze
jöveteleket, szakmai kirándulásokat szerveztek részben a konferencia alatt, de 
főként a konferencia után.

A szakmai társadalmi összetartozást erősítette a TENT ( =  sátor), amely hív
ta a résztvevőket baráti megbeszélésekre.

Csak néhány tájékoztató adat a 461 oldalas programfüzetből, amely az ál
talános tudnivalók (30 oldal) mellett csak az előadások címeit sorolja fel.

Hierarchikus sorrendben a tudományos rendezvények a következők voltak:
— 2 naponta űn. ,,Union Lecture” valamennyi résztvevőnek általános tu 

dományos kérdésekről
20 IUGG interdiszciplináris konferencia (U l—20 jelű)

— a Geodéziai Asszociáció (IAG) rendezvényei:
6 IAG szimpózium
5 szervezési és technikai konferencia az IAG szekciók számára

— Szeizmológiai és Földbelsőfizikai Asszociáció (IASPEI):
11 IASPEI szimpózium
3 workshop
5 munkacsoport konferencia

— Nemzetközi Vulkanológiai és Földbelsőkémiai Asszociáció (IAVCEI)



— Nemzetközi Hidrológiai Asszociáció (IAHS) rendezvényei 
6 IHS szimpózium
8 workshop

— Nemzetközi Óceánfizikai Tudományok Asszociációja (IAPSO)
10 IAPSO szimpózium
1 workshop

Az IUGG Asszociációival közös rendezvényeket szervezett az IUGG és IUGS 
(Földtani Tudományok Nemzetközi Uniója) interuniós szervezete a ,,Nemzetközi 
Litoszféra Program’ ’ (ILP) Bizottsága is, de az ILP-nek volt 2 saját rendezvé
nye is. Az 1919-ben létrejött világszervezet ma is legerősebb és legtevékenyebb 
asszociációja az IAGA, amint az 55 saját konferenciájából is megítélhető! Ez a 
szám nem tartalmazza a tudományszervező tárgyalásokat és interdiszciplináris 
(U jelű) konferenciákon való részvételét.

A konferenciát műszer- és könyvkiállítás kísérte, ahol a MÁELGI bemutatta 
működés közben a DIM ARS nevű digitális obszervatóriumi adatgyűjtő műszerét, 
amelyet előadásban Hegymegi László ismertetett.

A teljes magyar képviselet — tudomásom szerint — nem teljes időre kb. 
13 fő volt.

Az elektromágneses indukciós kutatásokkal foglalkozó szakemberek részére 
szorosabban véve a következő rendezvényeket szervezték:

— U13 — Az EMSLAB Project eredményei
(EMSLAB = Electromagnetic /Sounding of the Lithosphere and Eeyond)

— SWG3 = Elektromágneses litoszféra és asztenoszféra szondázás (ELÁS)
— GA 1.4 = Az elektromos vezetőképesség-modellek összehasonlítása más 

geofizikai módszerekkel kapott eredményekkel
— GA 1.5 — Elektromágneses indukciós tanulmányok
— GA 9.2 — Vezetőképesség-kutatások külső (external) áramrendszerek

kel.
Jelentős mértékben érdekelt volt az EM indukciós szaktársadalom még 
az

— U6 — Nagyméretű háromdimenziós szerkezetek a Földön, és az
— U7 — Az alsó kéreg sajátságai és folyamatai című interdiszciplináris 

konferenciákban is.
(A személyes szereplésemről csak annyit, hogy a GA 1.4 konferencia szervezője 
voltam és 5 előadásom a SWG3, GA 1.4, GA 1.5, GA 9.2 és U6 konferenciákon 
hangzott el. Kanadai költségeimet az IAGA viselte, míg utazásomat a MTA és a 
MTA GGKI közösen fizette.)

A továbbiakban az EM indukciós kutatások területéről néhány gondolatot, 
tendenciát, eredményt említek meg.

Az EM-kutatások (magnetotellurikus, földmágneses mélyszondázások) 
szerepe a litoszféra, különösen az alsó kéreg, továbbá az asztenoszféra kutatásá
ban az utóbbi időben jelentősen megnőtt. Ezt példázza két nagy projekt: az 
EMSLAB és az ELÁS. Különösen figyelemre méltó az a kiterjedt kutatómunka, 
amellyel az EMSLAB keretében a Juan de Fuca lemez szubdukciós zónáját vizs
gálják É-Amerika Ny-i peremén elektromágneses módszerekkel az USA, Ka
nada, Japán, Mexikó és Ausztrália 18 egyetemi és kormányzati intézményének 
részvételével. 1985 augusztusában és szeptemberében 118 műszer egyidejűleg 
regisztrálta a természetes EM-tér változásait főként Washington és Oregon ál-

75



lamban, továbbá jórészt a Juan de Fuca lemezen, az óceánban stb. Jelentős mű
szer- és módszerfejlesztés kapcsolódik a mérésekhez és adatfeldolgozáshoz.

Jól összehangolt munka folyik az elektromos és szeizmikus asztenoszféra- 
kutatás és értelmezés terén egy IAGA —IASPEI közös munkacsoportban (ELÁS), 
amely sajátjának tekinti az EMSLAB projektet is többek között.

Egyre kiterjedtebb EM-kutatások folynak az óceánok területén. Jelentős mér
tékben megnőtt az óceánfenék-magnetométerek száma (OBM) és csökkent a mé
réseknél a műszerveszteség. A magnetoszférás-ionoszférás eredetű EM változá
sokból csak az 5 percnél nagyobbakat tudják hasznosítani a tengervíz árnyékoló 
hatása miatt. Ezek mellett a nagymélységű kutatásokban fel tudják azonban 
használni a tengervíz mozgása által a földmágneses térben gerjesztett térváltozá
sokat (pl. az árapály komponenseket) is. Ezek szétválasztása a parton elhelye
zett referencia állomás segítségével történik. Az elmúlt évek során az óceáni 
asztenoszféráról MT szondázások révén alkotott kép tökéletesen megfelel a ,,ki
hűlő határréteg” modellnek. Nagy jelentőségűnek tartják a tengerfenék elektro
mos anizotrópiájának a felfedezését is.

Az alsó kéreg kutatásában egyre világosabban rajzolódik ki a magnetotellurika 
és a reflexiós szeizmika ésszerű kombinálása révén, hogy a jól vezető és a jól reflek
táló alsó kéreg azonos képződményt képvisel, amelynek mélysége a hőáram, il
letve a földtani kor függvénye. Ezt az egyébként kis viszkozitású réteget a kőze
tek hidratációja révén felszabaduló pórusfolyadék hozza létre a Conrad réteg kö
zelében, permeábilis közegben, 400 — 500 °C mellett.

A földrengések fészke rendszerint e zónán kívül helyezkedik el, maximális 
mélységét a hőáram behatárolja a rugalmas és a plasztikus réteg határával (an
gol szóval ,,brittle” és ,,ductile” réteg).

Számos rendkívül érdekes lokális és regionális szerkezeti (tektonikai) prob
léma megoldásához járult hozzá az utóbbi években az EM indukciós módszer, 
beleértve a medencekutatást is.

Az EM indukciós módszerek fejlesztése több irányban folyik. Az átviteli függ
vények minél pontosabb meghatározását kívánja a módszer teljesítőképességé
nek, feloldó-képességének növelése. E cél érdekében különböző zavar- és zajszű
réseket végeznek (pl. a ,,remote reference station” általánossá vált inkoherens 

» zajszűrésre). A statisztikus adatfeldolgozás jóságát fokozzák pl. a terjedőben levő 
robusztus becslések.

A 2- és 3-dimenziós direkt és inverziós feladatok megoldása változatlanul az 
érdeklődés előterében áll. A nagymennyiségű adat inverziója a gyors módszerek 
kialakítását indokolja. Ebben az irányban tevékenykednek az EMSLAB kutatói.

Műszeres téren a SQUID (szupravezetéses magnetométer) rövid „virágzása” 
után, az indukciós szondáknak erős vetélytársa akadt a körgyűrű (ring core) flux- 
gate magnetométerekben. Érzékenységük az 1 Hz körüli „holt sávban” már össze
mérhető és az átvitelük a hosszabb periódusoknál sokkal jobb. Elterjedésüket 
még korlátozza a megfelelő ,,mag” -anyag elérhetősége, de a korszerű mágneses 
obszervatóriumokban (USA, Kanada) már megkezdődött az eddig használatos 
EDA fluxgate-magnetométerek felcserélése ezekkel.

A tájékoztatóm csak nagyon vázlatos még e szűkebb szakterületen belül is. 
A technikai-tudományos fejlődés óriási ütemű és ez a földtudományokban is ki
fejezésre jut.

Ádám Antal
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DR . EG ER SZEG I P Á L  

(1929  — 1988)

Megrendüléssel értesültünk — volt munkatársai és barátai — ez év január
jában arról, hogy végső búcsút kell vennünk dr. Egerszegi Páltól. A megrendülést 
és a fájdalmat nem csökkentette, hanem sajátságos módon még fokozta az, hogy 
végzetes betegségéről, a reális kilátásokról a hozzá közelállóknak józan, szinte 
szenvtelen, de bölcsességről és önuralomról egyaránt tanúskodó tájékoztatást 
adott életének utolsó éveiben.

1929. február 10-én született Mecsekalja-Kertvároson. Gimnáziumi tanul
mányait Veszprémben kitűnő érettségivel zárta 1947-ben. Tanulmányait Sop
ronban folytatta az akkor induló bányakutató mérnöki tagozaton. Kiváló ké
pességének és szorgalmának köszönhetően már 1951. augusztusában kinevezték 
tanársegédnek az akkor megalapított geofizikai tanszékre noha csak 1952-ben 
végzett.

Oktatói pályáj ának kezdete egybe esett a geofizikus mérnökképzés megindí
tásával, ami különösen egy kezdő oktató számára felelősségteljes és nehéz fel
adatot jelentett. Szakmaszeretetével, szorgalmával, tehetségével és kiváló em
beri adottságával kivívta hallgatói, oktatótársai megbecsülését és szeretetét. 
Oktatási, nevelési és kutatási' tevékenységét egyaránt igényesen és magas szín
vonalon végezte, így viszonylag korán, 1957-ben egyetemi adjunktusnak ne
vezték ki.

Kutatómunkájának nagy szerepe volt a hazai tellurikus mérések beindításá
ban. Sjjeciális szakterülete a különböző geoelektromos eljárások elméleti és gya
korlati vizsgálata, illetve továbbfejlesztése volt. Ebben a témakörben írta doktori 
értekezését, amelynek alapján summa cum laude minősítéssel avatták doktorrá, 
1964-ben. Világos fogalmazású, jó áttekintést adó egyetemi jegyzeteket írt, ame
lyeket a tanszék az oktatástól való megválása után is sokáig eredményesen hasz
nált.
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A Bauxitkutató Vállalatnál 1969-ben kezdte el munkásságát Balatonal
mádiban. Dr. Egerszegi Pált azzal a céllal nyerték meg a feladatnak, bogy te
kintse át a szakmai igényeket és tegyen javaslatot geofizikai módszerek alkal
mazására. A geofizikai tevékenység megszervezésének első eredménye a geo- 
elektromos és termikus mérések beindítása volt 1970-ben, majd — a MÉV közre
működésével — bányabeli, bauxitot harántolt fúrólyukak kísérleti szelvénymé
réseit indította be. — E munka folytatása oda vezetett, hogy 1976-ban már a 
Bauxitkutató Vállalatnak saját karotázs csoportja kezdhette meg működését, 
rendszeresen szolgáltatva a szükséges geológiai és hidrogeológiai adatokat.

Az ALUTERV 1971-ben ajánlatot tett arra, hogy megvizsgálja Észak- 
Vietnámban bauxitbányászat és timföldgyártás megvalósításának lehetőségét. 
Ehhez megfelelő szintre kellett hozni a kínai határ mentén található bauxitva
gyon ismeretességét (geológiai és topográfiai térképezés, bauxitkutatás, dúsítási 
kísérletek, bányatervezés). A komplex feladat összefogására aligha lehetett volna 
dr. Egerszegi Pálnál alkalmasabb szakembert találni. így került 1972-ben Buda
pestre, az ALUTERV geodéziai osztályának élére. Részt vett a kutatási terület 
helyszíni bejárásán és a szerződéskötési tárgyalásokon (1972. február— március). 
A háborús helyzet miatt a munkát csak 1972 végén lehetett elkezdeni. Az expe
díció első vezetője Zólomy Miklós volt, a hazai bázist azonban az Egerszegi Pál 
vezette osztály képezte. 1974-ben, a terepi munka második ,,félidejében” már ő 
vette át a kutatótábor irányítását is.

1975 folyamán Budapesten készültek el a feldolgozási munkák és bányate
lepítési tanulmányok. A fotogrammetriai és geofizikai adatok feldolgozásának 
kulcsembere volt dr. Egerszegi Pál.

1976 — 80 között igen nagy bányatervezési feladatok hárultak az ALUTERV- 
re. Dr. Egerszegi Pál nemcsak a kapcsolódó geodéziai munkákat irányította, ha
nem bányamérnöki végzettségének megfelelően a bányászati elképzelések ki
alakításához is hasznosan hozzájárult.

A sikeres szervezőt és szakembert 1977-ben a szénbányászat nyerte meg 
magának: a Borsodi Szénbányák állományában elsősorban borsodi szénbányá
szati problémák geofizikai megoldásán fáradozott, de feladata volt ebből a szem
pontból áttekinteni tágabb értelemben is a magyar szénbányászat geofizikai vo
natkozásait. К arotázsszelvények és az általa szervezett felszíni geofizikai ku
tatások eredményeinek gondos értelmezésével nagymértékben segítette elő a tek
tonikai kép kialakítását. Végül vetőkutatási módszer kidolgozásával, illetve 
továbbfejlesztésével foglalkozott a NME geofizikai tanszékével együttműködve; 
a tanszékkel szakmai és baráti kapcsolatai egyébként változatos életpályája so
rán sohasem szakadt meg.

Tudományos eredményeit számos, külföldön és belföldön tartott előadáson, 
valamint dolgozatokban ismertette. Ezek szakmai tevékenységének mindhárom 
területén a jövőt illetően megalapozó értékűek. Tanúskodnak mind intuitív, 
mind rendszerező képességéről, tehetségéről. Maradandóan rögzítik dr. Egerszegi 
Pál helyét a hazai geofizikai kutatásban.

— Amikor egy februári napon a miskolci Mindszenti temetőben hamvaitól 
búcsúztunk, évfolyamtársai, tanítványai, barátai, volt kollegái olyan nagy szám
ban gyűltünk össze, hogy az méltóképpen fejezte ki tiszteletünket dr. Egerszegi 
Pál, a kiváló geofizikus és egyszersmind az igaz ember iránt.

Steiner Ferenc

78



SZU C H E N T R U N K  JÁNOS  

(1 9 3 4 — 1987)

Szuchentrunk János geofizikus mérnök kollégánk 1987. december 22-én, rö
vid szenvedés után elhunyt.

Vitnyéden született 1934. augusztus 27-én. Vitnyédi és kapuvári tanuló
éveit követó'en a soproni Berzsenyi Dániel gimnáziumban tanult, ahol 1953-ban 
érettségizett. Egy évet dolgozott, majd 1954-től a Nehézipari Műszaki Egyetem 
geofizikus mérnöki szakán végezte egyetemi tanulmányait Sopronban. 1959 
áprilisában szerezte meg geofizikus mérnöki oklevelét és röviddel ezután — május 
15-én — lépett be a jelenlegi Geofizikai Kutató Vállalathoz, ahol korai haláláig 
dolgozott.

Közel 18 évet töltött szeizmikus csoportoknál, előbb mint kiértékelő, majd 
1968-tól mint csoportvezető. 1977-től szeizmikus mérési adatok feldolgozásán 
dolgozott.

Kiváló dolgozó, a Bányász Szolgálati Érdemérem bronz és ezüst fokozatának 
birtokosa volt.

Leginkább kevés-szavúnak mutatkozott. Olvasottságát, sokoldalú érdeklő
dését ezért csak kevesen ismerhették meg.

Szerette a természetet, a vitorlázást, a kertészkedést és alkalomadtán a dalt.
1987 novemberéig nem ismert betegséget. Még ott volt a drezdai szimpóziu

mon.
Az alattomos kór hirtelen ragadta el közülünk.
Őrizzük emlékét és halála feletti megrendülésünket!
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Ráner Géza MTESZ-díjas

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége Ráner Gézát, a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének titkárát, MTESZ-díjjal tüntette ki.

Ráner Géza a Magyar Geofizikusok Egyesületének 20 éve tagja és 8 éve a 
titkára. Figyelemmel kíséri és ösztönzi a szakosztályok, bizottságok és a területi 
csoportok munkáját. Példamutatása, szervezőkészsége nagyban elősegítette az 
egyesületi munkát, a területi csoportok és a központi szakosztályok közötti 
együttműködést.

Tagja a MTESZ budapesti intézőbizottságának és rendszeresen képviseli 
egyesületünket a MTESZ különféle fórumain.

Ráner Géza a M. Áll. Eötvös Loránd Geofizikai Intézet nagy gyakorlatú 
kutatója és igazgató helyettese. A szeizmikus kutatás valamennyi fázisát a gya
korlatban sajátította el: volt észlelő, terepi csoportvezető, értelmező, kutató osz
tályvezető stb. A hazai szeizmikus szén- és bauxitkutatások metodikájának ki
alakításában döntő szerepe volt. Igazgatóhelyettesi és MGE titkári elfoglaltsága 
mellett nagy munkabírással és lelkesedéssel dolgozik az országot behálózó föld
tani alapszelvényeken történő geofizikai adatgyűjtés irányításán és az ország 
nagy szerkezetének korszerű megismerésén.

Kitüntetései közül kiemelkedik az 1975-ben kapott Munkaérdemrend és az 
1987. évi MTESZ-díj.

Kitüntetése alkalmából az MGE tagsága nevében gratulálunk és mind egye
sületünkben, mind munkahelyén további szép eredményeket kívánunk!

80




