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1992. október 21-én, 77-ik életévében elhunyt 
BARTA György akadémikus, a Föld mágneses teré
vel kapcsolatos kutatások nemzetközileg kiemelke
dő tudósa. Nevéhez fűződik a Tihanyi Geofizikai 
Obszervatórium létrehozása, az első korszerű orszá
gos mágneses mérés megszervezése, számos világ- 
konferencia, közöttük a COSPAR 1980. évi ülésének 
megrendezése. A világon elsőként ismerte fel a mág
neses tér 50 év körüli periódusidejű szekuláris válto
zását. Hosszú időn keresztül volt a Magyar Állami 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet osztályvezetője, 
majd 1971-1985 között az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Geofizikai Tanszékének tanszékveze
tő egyetemi tanára.

1915. október 29-én Poprádon született. A Buda
pesti Tudományegyetem Bölcsészeti Karának 
mennyiségtan-természettan szakán 1939-ben szer
zett tanári oklevelet.

1939-ben a Magyar Állami Meteorológiai és Föld- 
mágnességi Intézet kötelékébe lépett és 1940-ben az 
intézet ógyallai obszervatóriumába került. Az Orszá
gos Ösztöndíj Tanács 1941 márciusától 1942 febru
árjáig kiküldte a németországi és dániai földmágnes- 
ségi obszeiyatóriumok tanulmányozására. Visszaté
rése után Ógyallán a földmágnességi szolgálat fej
lesztésével foglalkozott. 1943 őszén Észak-Erdély- 
ben mágneses területi mérést végzett. 1947 tavaszán 
a debreceni Tudományegyetemen fizikai földrajz, 
fizika és matematika tárgykörökből „summa cum 
laude” doktori fokozatot ért el. 1947-ben az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet kikérése alapján részt vett 
a Pálháza környéki sókutató munkálatokban, majd 
megbízták a földmágnességi szolgálat újjászervezé
sével. Ekkor állította fel Budakeszin az 1955-ig dol
gozó földmágnességi regisztráló állomást. 1949 júli
usában a Geofizikai Intézet megbízta az ország föld

mágneses alaphálózatának elkészítésével. Az orszá
gos mérések folyamán a Meteorológiai Intézet le
mondott az eddig hozzá tartozó földmágnessségi 
munkakörről, a műszerekkel együtt 1950. szeptem
ber 1-én átadta a Geofizikai Intézetnek.

1953-54-ben a tihanyi Geofizikai Obszervatóri
um tervezésével, felszerelésével és működésének 
megindításával foglalkozott. 1960-ban felszerelte a 
bajai és nagycenki mágneses obszervatóriumokat is. 
Szem előtt tartva a hazai földmágneses mérések 
nemzetközi összehasonlíthatóságát, 1953 júliusában 
elvégezte a magyar és csehszlovák mágneses műsze
rek összemérését majd 1958 júniusában az NDK 
niemegki földmágnességi obszervatóriumában vég
zett összehasonlító méréseket. 1959 nyarán cseh
szlovák-magyar együttműködés keretében meghatá
rozta a két ország mágneses obszervatóriumainak 
nívókülönbségét és a határmenti alaphálózat pontja
inak összekötő értékeit.

Törekedett arra, hogy kutatási eredményeit a nem
zetközi tudományos élet résztvevői megismerjék. 
1962-ben a lipcsei Jelenkori Földkéregmozgás és a 
párizsi Gravitációs Kongresszuson a Föld magjának 
excentricitásáról, a gravitációs tér évszázados válto
zásáról tartott előadásokat. Az előadásokban javasolt 
Egyenlítő körüli graviméteres méréseket a párizsi 
kongresszus elfogadta. Ezen a területen végzett tu
dományos munkájának elismerése volt, hogy az 
UGGI Geodéziai asszociációja 5. Speciális Tanul
mányi Bizottságának (Special Study Group No. 5) 
tagjává választották. Ezenkívül az IAGA (Interna
tional Association of Geomagnetism and Aeronomy)
I., III. és IX. Bizottságának (Obszervatóriumok és 
műszerek; Földmágnesség és Föld belső szerkezet 
és Történeti Bizottság) is tagja lett.
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1963 májusában a berlini Tudományos Akadémia 
újból meghívta földmágnességi elmélete ismerteté
sére, majd 1964 februárjában a Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiájának meghívására a VII. Általá
nos és Paleomágneses Kongresszuson vett részt, 
ahol ismertette elméletének legújabb eredményeit.

1965 szeptemberében a Nemzetközi Geodéziai és 
Geofizikai Unió Geodéziai és Gravitációs Asszociá
ciója Gravimetrikus Bizottságának meghívására 
részt vett annak párizsi kongresszusán. A gravitációs 
tér évszázados változásával foglalkozó ülésen elnö
költ és ismertette az elgondolással kapcsolatos új 
megfigyeléseket és eredményeket. A kongresszus 
újabb határozatokban mutatott rá a földalak és gravi
tációs tér feltételezett évszázados változása kimuta
tásának elvi fontosságára.

1965 novemberében részt vett Potsdamban a Né
met Tudományos Akadémia Földmágneses Intézeté
nek paleomágneses kongresszusán, és a középkelet- 
európai demokratikus államok földmágneses térkép- 
szerkesztő munkabizottságának varsói ülésén. Áz 
utóbbin a csehszlovák-magyar földmágneses alap
hálózatok csatlakozó méréseiről és annak eredmé
nyeiről tartott előadást.

1966 májusában részt vett a Nemzetközi Geofizi
kai Év eurázsiai régiója planetáris geofizikai bizott
sága (KAPG) alakuló ülésén (Lipcsében), ahol szű- 
kebb szakterületének — a mágneses szekuláris vál
tozások kutatásának — koordinálására Magyaror
szágot kérték fel. A magyar KAPG bizottság munká
jának évtizedeken át résztvevője volt, hosszú időn 
keresztül elnökhelyettesként irányítva tudományos 
szakterületén a hazai és koordinálva a külföldi kuta
tásokat.

Számos további külföldi kiküldetése közül ki
emeljük a Seattle-ben (USA) megrendezett COS- 
PAR konferenciát, ahol 1971-ben a Nemzetközi 
COSPAR Bizottság elnökségi tagjává választották, 
az Uppsalai Egyetem (Svédország) meghívására tar
tott előadás-sorozatát és az IUGG Moszkvai Konfe
renciáját, ahol a Nemzetközi Geodinamikai Program
6. munkacsoportjának vezetésére kapott megbízást.

Kutatási eredményeiért 1952-ben elnyerte a mű
szaki tudomány kandidátusa, 1956-ban a tudomány 
doktora fokozatot. A Magyar Tudományos Akadé
mia 1970-ben levelező, 1982-ben rendes tagjává vá
lasztotta.

1949-50, 1954-55, 1955-56 tanévekben a buda
pesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen „A földi 
mágneses tér” címmel, 1961-62 tanévben és 1965- 
66 tanév második felében pedig „Speciális fejezetek 
a földmágnesség köréből” címmel heti 2 órában; 
1962-63 és 1963-64, valamint 1964-65 tanévek első 
felében pedig a budapesti Építésipari és Közlekedési 
Műszaki Egyetemen heti 5 órában „Általános geofi
zika” címmel tartott előadást.

A művelődésügyi miniszter, az ELTE tanácsának 
előterjesztésére, számára a címzetes egyetemi tanári 
címet adományozta.

1959-71 között osztályvezetőként irányította a 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
földfizikai kutatásait. 1971-ben az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Természettudományi Kara meg- 
hívta az Egyed László halálával megürült Geofizikai 
tanszék vezetésére. Ezt a pozíciót 1985-ig, 70 éves 
koráig töltötte be, de a kutató munkától haláláig nem 
szakadt el. Tudományos tanácsadóként az Eötvös 
kísérlet megismétlését tervezte gyűrű alakú kitérítő
tömeg felhasználásával.

Tudományos munkásságának kiemelkedő, mara
dandó értéke a földmágneses tér szekuláris változásá
ban felismert közel 50 éves periódus, melyet sokolda
lúan analizált és fizikai magyarázatára is több elgondo
lást dolgozott ki. De eredeti meglátásai voltak a Föld 
alakjáról, a földi gravitációs és mágneses tér kapcsola
táról, az Eötvös-kísérlet megismétléséről is.

Két könyve, száznál jóval több tudományos tanul
mánya és számos népszerűsítő dogozata jelent meg. 
Szívesen beszélt a rádióban és televízióban kedves 
tudományáról, a geofizikáról.

Igen sok tudományos társaság és bizottság mun
kájában vett részt. Egyik alapító tagja, majd tisztség- 
viselője, végül tiszteleti elnöke volt a Magyar Geo
fizikusok Egyesületének. Több szimpóziumon a ma
gyar küldöttség vezetője. Az MTA Geofizikai Bi
zottságának szintén megalakulásától kezdve tagja, 
több cikluson át elnöke, az MTA Geonómiai Bizott
ságának alelnöke, majd elnöke, később a Geonómiai 
Bizottságból kialakított Természetfejlődési Bizott
ság elnöke volt. De hosszú ideig tagja volt az MTA 
Fizikai Bizottságának is és ellátta a Gravitációs albi
zottság elnöki teendőit is.

Számos nemzetközi szervezetben töltött be vezető 
funkciót: 1971-75 között tagja volt a COSPAR hét
tagú elnökségének, 1971-től 1980-ig irányította a 
Nemzetközi Geodinamikai Program 6. munkacso
portját. Az International Academy of Astronautics 
(Paris) is levelező tagjává választotta.

Működését több kitüntetéssel ismerték el. 1973- 
ban Állami Díjat kapott, a Magyar Geofizikusok 
Egyesülete 1966-ban Eötvös emlékéremmel, a Ma
gyar Meteorológiai Társaság STEINER Lajos Emlék
éremmel tüntette ki, az NDK Tudományos Akadémi
ája Gauss (1977), majd Humboldt (1984) emlék
éremmel ismerte el kiemelkedő földmágneses kuta
tásait, de megkapta az ELTE Eötvös Loránd emlék
érmet (1986) és az International Academy Foundati
on (USA) Einstein emlékérmét is (1990).

BARTA György halálával a magyar és nemzetközi 
geofizika kiváló tudóst és tudományszervezőt vesz
tett el. Számos munkatársa és tanítványa mellett a 
hazai és nemzetközi geofizikai közösség is gyászol
ja. Eredményei, az általa létrehozott obszervatóriu
mok, az általa újból megindított hazai földmágneses 
kutatás maradandó értékekkel gazdagították a tudo
mányt. Emlékét kegyelettel őrizzük.

Meskó Attila
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