
Tisztelt Kollégák !

MEGEMLÉKEZÉS EGYED LÁSZLÓ HALÁLÁNAK 25 ÉVES ÉVFORDULÓJÁRA

EGYED László 1914-ben született és már 25 éve 
halott. A most működő geofizikusok közül sokan 
ismertük, tiszteltük és szerettük. A fájdalmasan korai 
halála óta eltelt negyedszázad alatt azonban új geo
fizikus generációk nőttek fel, akik kevéssé, vagy 
egyáltalán nem ismerik életét és munkásságát.

Jelenünk megértéséhez, jövőnk alakításához is
merni kell a múltat. Ez nemcsak a nemzetre, sokkal 
kisebb közösségekre is érvényes.
Fontos számunkra is, hogy emlékez
zünk a hazai geofizikai kutatások 
meghatározó személyiségeire.
EGYED László szakmánk fejlődését 
meghatározó tudós, tanító és tudo
mányszervező volt.

Pályáját matematika—fizika sza
kos tanári diplomával kezdte. Tanár
segédi kinevezést kapott és kutatá
sairól 1938-ban már előadást tartott a 
varsói matematikai kongresszuson.
Ugyanabban az évben adta be dokto
ri értekezését a kiválasztási axiómá
ról és első dolgozatai is matematikai 
tárgyúak voltak [1], [2], [3].

Később a Magyar—Amerikai 
Olajipari Részvénytársaságnál (MA- 
ORT) helyezkedett el, ahol megis
merte és megszerette a geofizikát. Gravitációs és 
mágneses méréseket végzett, de a méréseknél jobban 
vonzotta az eredmények kiértékelése és értelmezése. 
Első geofizikai tárgyú dolgozatai a korrekciókról, az 
átlagsűrűség meghatározásáról, különböző hatók 
mágneses anomáliáiról és értelmezéséről szóltak 
[4]—[11]. Ebbe a sorozatba tartoznak, de már az 
általános geofizika felé mutatnak az izosztatikus 
anomáliákkal kapcsolatos munkái [12], [13].

A geofizika oktatása a MAORT-nál töltött időben 
keltette fel figyelmét, 1947-ben már egyetemi ma
gántanár a budapesti Tudományegyetemen. Az első 
években geológusoknak adott elő geofizikai tárgya
kat, majd VADÁSZ Elemér támogatásával megindí
totta az önálló geofizikus képzést. 1951-ben alakult 
meg a — most már EÖTVÖS Loránd nevét viselő 
Tudományegyetem Természettudományi Karán — a 
Geofizikai Tanszék. Ennek volt először tanszékve
zető docense, majd 1956-tól tanszékvezető pro
fesszora.

Oktatói működésének egyik legfontosabb ered
ménye az első magyar nyelvű geofizikai tankönyv 
megalkotása [14]. A munka 1955-ben jelent meg. Ma 
már csak néhány példánya van meg könyvtárakban

és régebben végzett geofizikusok birtokában, de 40 
év után is érdemes kézbe venni. Jelentőségét szinte 
nem is lehet eléggé hangsúlyozni. Abban az időben 
nem bővelkedtünk magyar nyelvű geofizikai szak- 
irodalomban. A néhány angol vagy német nyelvű 
geofizikai könyvhöz alig lehetett hozzáférni. EGYED 
László világos szerkezetű, igen jól illusztrált köny
véből mindenki tanulhatott az is, aki geofizikus hall

gató volt, az is, aki más képzettség
gel indulva a geofizikához érkezett, 
az is, aki rokon szakmákban (geoló
gia, geodézia, földrajz) dolgozott és 
képet akart kapni a geofizika felada
tairól, módszereiről és eredményei
ről.

Az egyetemi Annalesekben elin
dította a Sectio Geologica évente 
megjelenő köteteinek sorozatát, 
mely napjainkban Sectio Geophysi- 
ca et Meteorologica néven él tovább.

EGYED Lászlónak döntő szerepe 
volt a Magyar Geofizikusok Egyesü
lete megalakulásában. Szorgalmazta 
nemzetközi geofizikai ankétok, 
majd szimpóziumok szervezését. 
Fontosnak tartotta, hogy a geofizika 
különböző területén dolgozók meg

ismerjék egymás gondjait, problémáit és eredménye- 
it.

Tagja volt a Nemzetközi Űrkutatási Bizottság 
(COSPAR) elnökségének, jelentős szerepe volt a 
Nemzetközi Geofizikai Év és az akkori szocialista 
országok akadémiái között planetáris vizsgálatokat 
összehangoló szervezet, a KAPG megalakításában. 
Bár a KAPG 1990-re jelentőségét elvesztette és fel 
is oszlott, a maga idejében komoly szerepe volt a 
hazánkban működő geofizikusok és más földtudo
mányi szakemberek látókörének bővítésében.

EGYED László nevét a lassú expanzió hipotézise, 
egyszerűbben fogalmazva a Föld tágulásának elmé
lete tette világszerte ismertté. Számos nemzetközi 
fórumon ismertette elméletét és nagyon sok egye
temre kapott meghívást előadás tartására. 1967— 68 
folyamán UNESCO szakértőként Japánban dolgo
zott.

Nemzetközi sikereit méltó hazai elismerések kö
vették. 1957-ben Kossuth-díjat kapott, 1960-ban a 
MTA levelező tagjává, majd 1970-ben, halála évé
ben rendes tagjává választotta. Halálakor már harma
dik éve a Természettudományi Kar dékánja volt. 
Felismerte, hogy a Karnak új, jobb oktatási feltétele
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két biztosító épületekre van szüksége és elfogadtatta 
az új elhelyezés terveit. A megvalósulást — több 
más, hasonlóan nagyszabású, a jövőt szolgáló tervé
vel együtt — már nem érhette meg.

Tudományos és tudományszervezői munkásságá
ból négy fontos témakört emelek ki: a szeizmológiát, 
a paleomágneses kutatásokat, az űrkutatást és a tek
tonikai vizsgálatokat. Szerepe döntő volt e kutatások 
megindításában vagy nemzetközi szintre emelésé
ben.

A szeizmológia a legfontosabb adatokat szolgál
tatja a Föld szerkezetének megismeréséhez. A ma
gyarországi szeizmológiai hálózat újjászervezése — 
beleértve a meglévő obszervatóriumok ellátását mo
dem műszerekkel, új állomások kialakítását és a 
rendszeres állomásszolgálatot — EGYED professzor 
érdeklődési köréből adódó evidencia volt. De ezen 
túl is támogatott olyan vizsgálatokat, melyek fontos
sága csak évtizedek után vált nyilvánvalóvá.

A makroszeizmológiai adatgyűjtés és feldolgozás 
a földrengés-veszélyeztetettség meghatározásának 
egyik fontos eszköze. Különböző nagy és megvéden
dő létesítmények (pl. erőművek) helyének kiválasz
tásában az utóbbi évtizedben vált döntő jelentőségű
vé a földrengés-veszélyeztetettség objektív megha
tározása.

A litoszféra- és asztenoszféra-kutatás támaszko
dik az alacsony sebességű öv helyzetét és a benne 
terjedő szeizmikus hullámok sebességét meghatá
rozni tudó szeizmológiai módszerekre. A Guten- 
berg-féle, illetve Gutenberg—Mohorovicic-féle szá
mítások elvégzését EGYED László már az 1960-as 
években szorgalmazta. Lényegesnek tartotta a föld
rengések és a nukleáris robbantások elkülönítésére 
irányuló vizsgálatokat is.

Felesleges hangsúlyozni, hogy ezek a problémák 
ma is lényegesek a szeizmológiai kutatásokban. Az 
eszközök és a módszerek változtak. A szeizmikus 
tomográfia sokkal pontosabb képet tud adni a kéreg 
és köpeny sebességviszonyairól, mint a Gutenberg- 
módszer, a modem szeizmológiában ma használt 
digitális szeizmográfok és számítógépek 3 évtized
del ezelőtt nem léteztek. A makroszeizmológiai 
anyagot a tektonikai ismeretekkel együtt bonyolult 
modellszámításokkal dolgozzák fel. De a szeizmoló
gia jelentőségét, fontos vagy a jövőben fontossá váló 
feladatait EGYED László igen jól látta. Néhány saját 
vagy társszerzőkkel írt szeizmológiai tárgyú dolgo
zata mellett [15], [16], [17], [18] említést kell tenni 
a Korunk Tudománya sorozatban megjelent népsze
rűsítő könyvéről is, melyben két szakember és egy 
érdeklődő beszélget a földrengésekről és a Földről 
[19].

EGYED Lászlónak döntő szerepe volt a hazai űr
kutatási vizsgálatok és paleomágneses vizsgálatok 
megindításában is. Az űrkutatás rendkívül szerteága
zó feladatai közül jó érzékkel választotta ki azokat, 
melyek hazánkban is eredményesen művelhetők. Az 
ionoszféra és magnetoszféra fizikai tulajdonságai
nak megismerésére, a kozmikus sugárzás vizsgálatá
ra és a Nap—Föld fizikai kapcsolatok felderítésére 
helyezte a hangsúlyt. E kutatások fontossága napja
inkban már alkalmazásaik gazdasági következmé
nyei miatt sem kétséges. Sajnálatos, hogy ez a terület 
az utóbbi években már nem kapta meg azt az anyagi 
és erkölcsi támogatást, melyet fontossága és a

kisszámú, de nemzetközileg elismert kutatógárda 
méltán kiérdemelt. Ha hosszabb időn át hatott volna, 
EGYED László egyénisége, önzetlen támogatása ta
lán más helyzetet eredményez.

A paleomágneses kutatások azért is érdekelték, 
mert eredményeikből a kontinensek relatív helyzeté
re lehet következtetni. A virtuális pólus-vándorlási 
görbék menete egyértelműen alátámasztotta a konti
nensvándorlás elméletét, ezzel megerősítette nagy 
horizontális mozgások realitását. Bebizonyosodott 
az, ami EGYED Lászlót már az 1950-es évektől kezd
ve foglalkoztatta: a Föld dinamikus, állandóan válto
zó, megújuló rendszer. A mozgások okát EGYED 
László a Föld lassú tágulásában kereste. A sugámö- 
vekedés meghatározására a paleomágneses mérések 
eredményeinek felhasználásával két módszert dol
gozott ki [20], [21]. A korabeli számítások az ún. 
gyors expanzió lehetőségét kizárták, de a mintegy 
0,5 mm/év sugámövekedésnek nem mondtak ellent. 
Bár a lassú expanzió hipotézise az általános geofizi
ka igen sok területére kiterjedő munkásságának csak 
egy eleme, kétségtelen, hogy ő maga is igen fontos
nak tartotta, mint olyan egységes okot, melyből a 
Föld szerkezete és fejlődése ellentmondás-mentesen 
levezethető. Az első közleményektől kezdve, melyek 
az 1950-es évek közepén jelentek meg [22], [23], 
egészen haláláig foglalkoztatta a hipotézis. Először 
a tágulással magyarázható megfigyeléseket gyűjtötte 
össze, majd fizikai okait igyekezett megtalálni és 
mindvégig bizonyítékokat keresett a hipotézis egyér
telmű igazolásához. Eközben olyan részeredménye
ket fogalmazott meg az afrikai árkok kialakulásáról, 
az indiai félsziget és a Himalája szerkezetéről és 
lehetséges kialakulásáról, melyek ma is helytállóak 
és a modem lemeztektonika elméletének is egyik 
előfutárává teszik [24], [25], [26], [27].

A lassú expanziós elmélet általa adott — sajnos 
végső — megfogalmazását 1969-ben publikálta 
[28]. Ekkorra már kiderült, hogy a lassú expanzió 
egyedül nem tudja magyarázni az óceáni medencék 
kialakulását. A sea-floor spreading viszont elfoga
dott és bizonyított tény volt. EGYED László azt téte
lezte fel, hogy az expanzió az újonnan képződő óce
áni területek 10-15%-át hozza létre. A közép-óceáni 
hátságok középvonala mentén a tágulásból adódó 
felszakadás után konvekció indul meg és kidombo- 
rodást, ún. megatumort hoz létre. Ennek szárnyain, a 
megatumor lejtőin a gravitációs csúszás miatt hori
zontális mozgás indul meg. A mélytengeri árkok 
környezetében a lecsúszó blokk már mélyen a kö
penybe hatol, amit a mélyfészkű földrengések hipo
centrumainak eloszlása egyértelműen bizonyít. Mai 
szóhasználattal élve az elmélet a lemeztektonikai 
mozgások megindulását vezeti le a tágulásból és így 
a megatumor elmélet, a passzív konvekció és a tágu
lás elmélete szintézisének tekinthető. A lemeztelrto- 
nika kibontakozását, az új mérési eredményeket 
EGYED László már nem érhette meg, de nem kétsé
ges, hogy invenciózus, új, merész szempontokat fel
vető munkái hozzájárultak volna az elmélet fejlődé
séhez.

EGYED László sokunkat indított el vagy támoga
tott a geofizikai pályán. Mindig az értékek megbe
csülése, a nagyvonalú, önzetlen segítőkészség vezet
te. Halálának 25. évfordulóján nemcsak a kiemelke
dő életműre emlékszünk tisztelettel, de hálával és
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szeretettel gondolunk arra a kollégára, akinek mint 
geofizikusnak is sokat köszönhetünk.
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