
HÍREK, BESZÁMOLÓK

TAKÁCS ERNŐ PROFESSZOR EMERITUS 70. SZÜLETÉSNAPJA 
ALKALMÁBÓL RENDEZETT NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS 

KONFERENCIA ÉS SZEMINÁRIUM

Miskolcon 1997. március 6 -án és 7-én a Miskolci 
Egyetem, az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága, 
a Magyar Geofizikusok Egyesülete és az Országos 
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület szerve
zésében került sor arra az ünnepi tudományos ren
dezvényre, melyen kollégái, tanítványai, barátai 
köszöntötték TAKÁCS Ernő professzor emeritust 
hetvenedik születésnapja alkalmából. Az első napi 
ünnepi tudományos konferencián az ország minden 
részéből több mint 100 résztvevő volt jelen. A ren
dezvényeknek az MTA Miskolci Akadémiai Bizott
sága adott otthont. STEINER Ferenc professzor, a 
Geofizikai Tanszék vezetője megnyitója után 
KOVÁCS Ferenc akadémikus, a Bányamérnöki Kar 
dékánja TAKÁCS Ernő egyetemi vezetési és szerve
zési, míg Steiner Ferenc az ünnepelt oktatói és 
kutatói tevékenységét méltatta. Az MTA X. Osztá
lya részéről ÁdáM Antal akadémikus ismertette 
Takács Ernő tudományos munkásságának főbb 
területeit, elért eredményeit. Ezen három méltató 
előadást rövidebb intézményi köszöntések követték. 
Az MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága elnöke
ként Kozák Imre akadémikus, az ELTE Geofizikai 
Tanszéke nevében MESKÓ Attila akadémikus, tan
székvezető egyetemi tanár, az MTA Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóintézete részéről dr. Varga Péter 
igazgató gratulált az ünnepeknek. A két rendező 
egyesület — MGE és OMBKE — jókívánságait 
dr. ORMOS Tamás elnök, ill. dr. KÁROLY Gyula 
alelnök tolmácsolta. A Magyar Geológiai Szolgálat 
(MGSZ) nevében dr. Farkas István főigazgató, a 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet 
részéről dr. BODOKY Tamás igazgató, a MÓL Rt. 
képviseletében Somfai Attila részlegvezető, a Geo
fizikai Szolgáltató (GES) Kft.-től ZELEI András 
igazgató méltatta Takács Ernő emeritus professzor 
oktatói, kutatói tevékenységét és az együttműködés 
révén elért eredményeket. Az MTA Veszprémi 
Akadémiai Bizottsága és a veszprémi régió nevében 
dr. Balogh Iván gratulált. Az ünnepelt megkö
szönte a jókívánságokat, a méltató szavakat. A déli 
állófogadáson KOVÁCS Ferenc akadémikus mondott 
pohárköszöntőt.

Az ünnepi tudományos konferencián ÁdáM 
Antal akadémikus (MTA GGKI) A dunántúli 
vezetőképesség anomália belső szerkezete EM  
tértorzulások, modellezések és inverziók alapján, 
prof. M. N. BERDICHEVSKY (Moszkvai Egyetem) 
A modern geoelektrika módszertani elvei, MESKÓ 
Attila akadémikus (ELTE Geofizikai Tanszék) 
Elektromágneses módszerek alkalmazási lehető
ségei földrengés veszélyeztetettségi vizsgálatok
ban címmel tartottak előadást. Egy rövid szüne
tet követően a Utah Egyetem (USA) professzora, 
M. S. ZHDANOV Felszín alatti elektromágneses 
leképezések, VERŐ József akadémikus (MTA 
GGKI) Mit sikerült megoldani a 
40 év előtti problémáiból?, az Oului Egyetem 
(Finnország) professzora, P. Kadckonen A és 
VLF-R mérések néhány értelmezési szempontja 
címmel számoltak be újabb kutatási eredményeik
ről. Végül Nagy Zoltán, a MÓL Rt. vezető geofizi
kusa Szerkezetkutatás és direkt detektálás: a 
geoelektromágneses szondázások paradoxona, 
dr. Nemesi László, az ELGI ny. főosztályvezetője 
A magyarországi tellurikus kutatások helyzete, 
dr. Szarka László, az MTA GGKI főosztályveze
tője Néhány háromdimenziós magnetotellurikus 
paraméter illusztrálása az ünnep alkalmából, 
dr. Pethő Gábor, a ME Geofizikai Tanszék tudo
mányos munkatársa 2.5 dimenziós FÉM numerikus 
modellezési eredmények bemutatása, dr. TÚRÁI 
Endre, a ME Geofizikai Tanszék egyetemi adjunk
tusa Elektromágneses módszerfejlesztés néhány 
eredménye címmel tartottak előadást.

Este baráti találkozón folytatódott az ünneplés, 
ahol további születésnapi jókívánságok hangzottak 
el. Dr. PATAKI Attila intonálta a Cimbora, ma rád 
köszöntőm a legelső poharat kezdetű dalt, ezt 
követően pedig a szén-, urán- és bauxitbányászat 
képviselői, dr. Várhegyi András, Berta Zsolt, 
dr. Pataki Attila, ajándékaikat átadva, köszöntöt
ték szívből volt professzorukat.

Másnap a Miskolci Egyetem Geofizikai Tan
székén a Takács professzor által kiemelten 
művelt geoelektromágneses kutatómódszerek
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témakörében került sor egy szemináriumra, 
amelyet az ünnepelt vezetett le és a meghívott, 
nemzetközileg is elismert külföldi professzorok 
előadásai a következő témákban hangzottak el: 
Prof. M. N. ZHDANOV Háromdimenziós 
lineáris elektromágneses modellezés és inverzió, 
Prof. P. Kaikkonen Magnetotellurikus vékony 
lemez modellezés eredményei, Prof. M. N. BER
DICHEVSKY Magnetotellurikus szondázások a kir
giz Tien-San hegységben.

Az ünnepi alkalomból rendezett két napos konfe
rencia és szeminárium a külföldi vendégek számára

szervezett egy-egy napos egri és aggteleki szakmai 
kirándulással fejeződött be.

Nem maradhat említés nélkül, hogy a résztvevők 
által jól sikerültnek minősített konferencia szerve
zésében a szervező négy testület, ill. intézmény 
számos tagja végzett eredményes munkát, de az 
oroszlánrészt dr. PETHŐ Gábor és dr. TÚRÁI Endre 
vállalta. A konferencia egésze sugallta azt a gon
dolatot, amit az ünnepelt — szabadon idézve — így 
fogalmazott meg: minden szempontból előnyös és 
szükséges, hogy egymás munkáját kölcsönösen 
figyelemmel kísérjük és elismerjük.

Steiner Ferenc

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA CLX. RENDES
KÖZGYŰLÉSE

Sajnos, a folyó év május közepén (május 12-13.) 
lezajlott 160. akadémiai közgyűlésről előző szá
munkban már éppen nem tudtunk beszámolni, eb
ben a számunkban pedig a beszámoló már kissé 
megkésett. Ezért szerkesztőségünk úgy határozott, 
hogy a közgyűlésről csak igen röviden tájékoztat és 
csak azokról az eseményekről, illetve határozatok
ról tesz említést, amelyek a geofizikusok körében 
különös érdeklődésre tarthatnak számot.

A közgyűlés legfontosabb kérdése az akadémiai 
kutatóintézetek hálózatának konszolidációja, illetve 
a konszolidációs elképzelések konkrét megvalósu
lásának formája volt. A soproni Geodéziai és Geo
fizikai Kutatóintézet révén ebben a kérdésben 
szakmánk is közvetlenül érdekelve van.

Hogy a konszolidáció miért szükséges, mit kell 
értenünk alatta és mi a célja, arról az Akadémia 
elnöke, Glatz Ferenc, már a közgyűlést megelőző
en is igyekezett a köztestületi képviselőket tájékoz
tatni, engedjék meg, hogy őt idézzem:

„ ... Az 1949 és 1972 között kialakult intézet
rendszer koncepcionális felülvizsgálata elmaradt 
(1978-ban — B.T.). Az 1980-as években megindult 
és 1989-ben felgyorsult reformfolyamat elakadt. 
A hangsúly nem a belső reformra esett, hanem a 
kutatóintézet rendszerének megvédésére. Ez a vé
delem önmagában sikeresnek mondható. A magyar- 
országi akadémiai kutatóhálózat kevésbé sérült, 
mint a szomszédos, szintén volt szocialista országok 
intézményrendszere. Az 1994 évi Akadémiai Tör
vény kimondta a felsőoktatástól független kutatóin
tézetek fenntartásának szükségességét. De a törvény 
ellenére mind gyakrabban kérdőjelezték meg ezen 
intézethálózat fenntartásának lehetőségét...

Az 1990-es évek közepéig tartó folyamatos, ka
tasztrofális akadémiai költségvetés-csökkentés,

ennek fűnyíró jellege, rádöbbentette az intézeteket a 
változás szükségességére. ...Az állam teherbíró
képességét és a tudomány nemzetközi fejlődési irá
nyait összhangba kell hozni. Ezért is határozta el az 
akadémiai vezetés 1996 májusában: nem egyszerű
en a félévszázados kutatóintézeti hálózat egyenlete
sen minimális szinten tartását kísérli meg elérni az 
állami tudománypolitikától, hanem az intézeti rend
szer konszolidálására vállalkozik. Mérlegre teszi: 
vajon szükséges-e az adott diszciplínán belül a fe l
sőfokú képzéstől független (illetve főfoglalkozású) 
kutatói közösségek fenntartása. ...Elhatározta: . . .a  
minőség elve vezeti a mérlegre tételt.

Az akadémiai vezetés tehát arra vállalkozott, 
hogy az 1949 után kialakult kutatóintézeti hálózat 
újraformálását végzi el... ”

Az Akadémia vezetése egy kilenctagú Konszoli
dációs bizottságot állított fel. A bizottság elvégezte 
a fent említett mérlegelést, amely minden egyes 
intézet számára a hamleti kérdést jelentette. A bi
zottság Jelentését, illetve egy, az ennek alapján 
összeállított Határozati javaslatát a közgyűlés elé 
terjesztették. A közgyűlés ezt a napirendi pontot 
zárt ülésen, a nyilvánosság kirekesztésével tárgyal
ta. Az óvatosság így utólag szükségtelennek tűnik. 
Semmi rendkívüli sem történt a határozati javaslat 
tárgyalásán, a közgyűlés gyakorlatilag változatlan 
formában fogadta el a határozati javaslatot.

Az ilyen módon Határozattá vált Határozati ja
vaslat szakmánkat illetőleg a következő pontot tar
talmazza:

„ 6 ./Létrejön az MTA Földtudományi Központja, 
amely a megszűnő MTA Természettudományi Ku
tatólaboratóriumok jogutódja (kivéve a Kristályfizi
kai és a Szervetlen Kémiai Kutatólaboratórium 
tevékenységi köre tekintetében), és amelynek kere-
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lében működik az önálló jogi személyként változat
lanul megmaradó MTA Földrajztudományi Kuta
tóintézete és az MTA Geodéziai és Geofizikai Ku
tatóintézete. ”

A soproni intézet számára a válasz tehát „ lenni”. 
Egy hasonló szervezet részévé válik, mint néhány 
évvel korábban, a Magyar Geológiai Szolgálat 
megalakulásakor az Eötvös Loránd Geofizikai Inté
zet. A kérdés csupán az, hogy mit jelent ez meg
maradás, — az ELGI 1989 és 1994 között mintegy 
86- 88%-át vesztette el korábbi létszámának. Re
méljük, hogy az akadémiai konszolidáció ennél 
lényegesen kisebb áldozatot követelve is ugyano
lyan valóságos konszolidációt jelent majd, mint az 
MGSZ megalakítása.

Az egész történettel kapcsolatban azt már 
csak széljegyzetben és némi melankóliával sze
retném megjegyezni, hogy az Akadémiai Érte
sítőnek a közgyűlés határozatait közlő számában 
(XLVI/1997. évf. 7. szám) a szöveg már a geofizi
kát feledve csak az MTA Geodéziai Kutatóintézeté
ről beszél. (Lehet, hogy nem csak az ELGI-ről szo
kás a földtudományokkal kapcsolatban megfeled
kezni?)

A közgyűlés másik, bennünket is érintő témája a 
köztestületi mandátumok 1998. évi lejárta és az 
emiatt esedékessé váló választások előkészítése 
volt. A választások lebonyolítása — az előző vá
lasztásokhoz hasonlóan — két fordulóban, először 
a jelöltek, majd a képviselők megválasztásával 
történik. Itt a kérdés nem is annyira a választás

lebonyolítása, mint inkább a képviselői helyek 
tudományágak közötti felosztásának módja volt. 
Erre is született egy előterjesztés Harmathy 
Attila alelnök részéről, gondos statisztikai elem
zéssel alátámasztva.

A közgyűlési képviselők tudományági arányának 
megállapítása végül is nem hozott sok újat a koráb
biakhoz képest. Az Akadémia Alapszabálya szerint, 
100 képviselői helyen az osztályok egyenlő arány
ban, a további 100 helyen köztestületi tagjaik lét
számának arányában osztoznak. Ez a rendszer tehát 
a kisebb taglétszámú osztályok számára pozitív 
diszkriminációt jelent. A Földtudományok Osztálya 
a maga 4,87%-os létszámarányával az egyenlő 
arányban járó 9 helyéhez még 5-öt kapott és így 
megint 14 köztestületi képviselőt küldhet a köz
gyűlésbe. Ebből nekünk, geofizikusoknak szintén 
az előző ciklusban is elfoglalt 2 hely jut.

Az Akadémia közgyűléséhez szokásosan kap
csolódva az egyes Osztályok is nyilvános osz
tályüléseket tartottak. A Földtudományi Osztály 
osztályülésére május 5-én A Pannon-medence ki
alakulása és felépítése címmel került sor. Az osz
tályülésen a geofizika képviseletében MÁRTONNÉ 
Szalay Emőke a nagyszerkezeti egységek mozgá
sáról és mai helyükre kerüléséről, ADÁM Antal és 
POSGAY Károly a Pannon-medence jelenlegi mély- 
szerkezetéről, Horváth Ferenc az utolsó 5 millió 
év tektonizmusáról beszélt.

Bodoky Tamás

25 ÉV ÉS ANNAK ELŐZMÉNYEI AZ MTA GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI
KUTATÓINTÉZET TÖRTÉNETÉBEN

1972. január 1-én, tehát 25 éve alapította meg a 
Magyar Tudományos Akadémia a Geodéziai és 
Geofizikai Kutatóintézetet Sopronban a korábban 
önálló Geodéziai Kutató Laboratóriumból és a Geo
fizikai Kutató Laboratóriumból, továbbá az ELTE 
Geofizikai Tanszékének Szeizmológiai Obszervató
riumából, amely addig tanszéki akadémiai céltámo
gatott kutatóhelyként működött és EGYED profesz- 
szor 1970. évi halála utáni vezetője, dr. BlSZTRI- 
CSÁNY Ede már 1971-ben bejelentette csatlakozási 
szándékát a soproni laboratóriumokhoz, amelynek 
igazgatását TÁRCZY-HORNOCH Antal akadémikus 
„perszonálunióban” végezte.

Az előadás a Magyar Geofizikusok Egyesüle
tének 26. Vándorgyűlésén hangzott el 1997. 
szeptember 10-én.

25 éves múltról beszélni tehát teljesen illuzóri
kus, mikor a formális intézetalapítás előtt már jól 
működő „részegységek” léteztek, amelyek hozomá
nya meghatározta az intézet tematikáját és szakmai 
célkitűzéseit, helyét és szerepét a hazai földtudo
mányi kutatásokban.

Mielőtt tehát az intézet 25 éves múltjának néhány 
lényeges vonását felvázolnánk, nyúljunk vissza a 
gyökerekhez, mégpedig először a fenti alkotó ele
mek, a „Laboratóriumok” létrejöttét megelőző idő
szakhoz. Teszem ezt a Laboratóriumok, majd a 
most ünnepelt intézet közös ősének, a Nehézipari 
Műszaki Égyetemnek az MTA által támogatott 
Geodéziai és Geofizikai Munkaközössége első
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önálló kutatójaként, akit TÁRCZY-HORNOCH Antal, 
a Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék, KÁNTÁS 
Károly, a Geofizikai Tanszék és VENDEL Miklós, a 
Földtan-Teleptan Tanszék professzora 1952. évi 
diplomázásom után az Egyetem fenti kutatási szer
vezeténél marasztalt. Lényegében e szerepkörben 
kezdte szakmai munkáját WALLNER Ákos kollégám 
is, akit azonban TÁRCZY-HORNOCH professzor 
tanszékének olyan tanársegédjeként alkalmaztak, 
aki nem érintkezhetett a hallgatókkal, ködös politi
kai indoklás miatt. AuER Vilmos tanszéki mérnök 
volt még kezdettől fogva kollégánk, majd 1953-ban 
csatlakozott hozzánk BENCZE Pál, mint hazánk 
egyik első geofizikusként diplomázott kutatója.

A Geodéziai és Geofizikai Munkaközösség a fent 
említett három tanszék mellett magába foglalta 
HAZAI István professzor Felsőgeodéziai Tanszékét 
is. A mi „kutatói magunk” geofizikai irányultságú 
volt és elsősorban a Geofizikai Tanszék kutatási 
problémáival foglalkoztunk, amelyeknek kijelölé
sében azonban, legalábbis kezdetben, KÁNTÁS és 
TÁRCZY-HORNOCH professzorok egyet is értettek. 
Sajnos, közöttük a harmónia — bizonyára emberi 
gyarlóságok —, vélt vagy valódi rivalizálás miatt 
megszakadt és ez vezetett 1955-ben két akadémiai 
kutató laboratórium létrehozásához, amelyek közül 
a Geodéziai Kutató Laboratórium közvetlenül az 
MTA szülöttje volt, míg a Geofizikai Kutató Labo
ratóriumot KÁNTÁS professzor a kormányban lévő 
potenciális kapcsolatai által hívatta életre. KÁNTÁS 
Károly 1956. november 4-i külföldre távozása után 
(az Österreichische Mineralölverwaltung -  ÖMV -  
geofizikusa lett) a két Laboratórium, szakmai kü
lönállását megőrizve, TÁRCZY-HORNOCH profesz- 
szor révén „perszonálunióban”, 1960-tól közös 
épületben — a mai Csatkai E. (korábban Múzeum) 
utcai öreg épületünkben — is dolgozott, miután az 
Egyetem Bányamérnöki Kara és ezzel együtt 
TÁRCZY-HORNOCH professzor tanszéke is 1959-ben 
végleg Miskolcra költözött és a Geofizikai Kutató 
Laboratórium feladta Szent György u. 16. alatti 
műemlék épületben lévő helyiségeit. (A Geofizikai 
Kutató Laboratórium patronálása mellett működő 
Geofizikai Műszergyár, később GAMMA Művek 
soproni gyáregysége azonban továbbra is ott ma
radt.)

Rátérek a „szakmai hozományra”, illetve annak 
fejlődésére, amely az intézeten belüli mai tematikai 
struktúra kialakulásához vezetett.

A Geodéziai és Geofizikai Munkaközösség — 
szerény kutatói létszámára tekintettel — két-három 
tématerületen tevékenykedett. A geoelektromos 
módszerek hazai alkalmazásának szélesítése, az 
ivóvízbázisok felkutatása mellett (Szombathely, 
Nyíregyháza stb.) elsősorban a bányabeli karsztvíz

veszély csökkentésére irányult, karsztos, víztároló 
üregek bányabeli felkutatásával mészkővájatokban, 
továbbá vájvégeken horizontális előfúrás-szelvé- 
nyezéssel. A másik nagy terület — elsősorban a 
Geofizikai Tanszék tanszemélyzete, elsősorban 
TAKÁCS Ernő irányításával — a tellurikus módszer 
kikísérletezésére irányult. Ez a későbbiekben döntő 
befolyást gyakorolt intézményünk témaválasztására. 
Mielőtt ezt részletesebben leírnám, még egy témát 
kell megemlítenem: BENCZE Pál elméleti és gya
korlati kutatásait az indukciós fúrólyuk-szelvé
nyezést illetően, amelyet még diplomamunkája 
örökségeként művelt.

Visszatérve a tellurikára érdekes megjegyezni, 
hogy ez milyen sok irányban szerteágazott.

Először is, minthogy a mérés alapfeltétele a 
műszer, a műszerszerkesztés kamatozott sokrétű
en. A kísérleti berendezést 1955 őszén TAKÁCS 
Ernővel bemutattuk Kínában és a sikeres próba
mérés után a Geofizikai Műszergyár jelentős meg
rendelést (50-60 darab) kapott és ezek kivitelezé
sére Sopronban gyárrészleget alapított, amelyet 
később a Gamma Művek is átvett és kb. két évti
zeden át, irányításunkkal, a geoelektromos és 
tellurikus-magnetotellurikus hazai műszertervezés 
és -gyártás egyik bázisa volt. Ezzel a tellurikus 
műszerrel szereltük fel a Nemzetközi Geofizikai 
Évben, 1957-ben a Nagycenk melletti obszervató
riumot és kezdődött meg ott a témáink között ma 
is hangsúlyos magnetoszféra-fizikai kutatás a 
tellurikus pulzációkkal. (Ennek előzménye volt 
egy Sopron-Peking közötti pulzációs összemérés 
1956 januárjában.)

Elsősorban az üledékes medencék szerkezetének 
vizsgálatára szolgáló tellurikus kutatásokból fejlő
dött ki a földkéreg és a felső köpeny kutatását le
hetővé tevő „relatív tellurikus ffekvenciaszondázási 
módszerünk”, majd 1960-tól a magnetotellurika, 
amely ugyancsak nemzetközi ösztönzést kapott az 
ún. Upper Mantle Project (Felső Köpeny Terv) 
révén a hatvanas években és az asztenoszféra ta
nulmányozásával a globális tektonikához (lemez
tektonika) is hozzájárult. E témához a 60-70-es 
évektől kezdve, új erőkkel, komoly módszerfej
lesztés is járult.

Az obszervatórium bővítése a teljes elektromág
neses komplexum irányába történt a 60-as években 
és így kerültek bevezetésre a légköri elektromosság 
és az ionoszféra — főként alsó rétegeinek — vizs
gálatára szolgáló mérések, regisztrálások. Az 
ugyancsak a 60-as évek elején indult — La Cour 
rendszerű — mágneses regisztrálás napjainkban, új 
digitális eszközökkel, az INTERMAGNET hálózat
ba integrálódott. A kutatások szélesedésével 1957- 
ben csatlakozott a Geofizikai Kutató Laboratóri-
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umhoz VERŐ József, majd CZUCZOR Emőné és 
MÄRCZ Ferenc geofizikus mérnök, akiket később 
Holló Lajos is követett. A 60-as években a Geofizikai 
Kutató Laboratórium munkatársa lett TÁTRALLYAY 
Mariella és a 70-es évek legelején SÁTORI Gabriella. 
Már az intézethez érkezett KOVÁCS Károly, SZARKA 
László, Steiner Tibor, a Varga házaspár,

WESZTERGOM Viktor, legutoljára 
ZlEGER Bertalan geofizikus kutató.

Az előzőekben felvázolt 
magaslégkör-kutatás (magnetoszféra, 
ionoszféra) és a szorosan kapcso
lódó obszervatóriumi tevékenység, 
valamint a szilárd Föld elektro
mágneses kutatása tehát az intézet 
„megalapítása előtt” kialakult és 
meghatározta a közös intézet geo
fizikai főosztályának szerkezetét — 
két osztály: geomágneses és aero- 
nómiai, amelyhez a budapesti sze
izmológiai osztály csatlakozott. 
Nemzetközi mércével is mérhető 
kutatási eredmények főként az 
elmúlt 25 év alatt értek be, annál is 
inkább, mert a Kádár-féle szocia
lizmus ekkor már felpuhult és nyi
tottabbá vált számunkra a nemzet
közi érintkezés, kezdetben a szoci
alista országok között a KAPG és 
az INTERKOZMOSZ révén, majd 
nagyon lassan, de fokozatosan 
azért a nagyvilág felé is. Nem lehet 
célja ennek az előadásnak, hogy 
számba vegyen valamennyi kutatá
si eredményt, amelyek számos 
szakcikkben nemzetközi és hazai 
idegen nyelvű folyóiratban láttak 
napvilágot. Néhány főbb kutatási 

£ eredményre azonban utalni fogok a
I  későbbiekben.
> Mivel az intézet 25 éves jubile-
•g urnáról bármennyire is a geofiziká-
” ban érdekelt hallgatóságnak kell
•i szólnom, amelyet eddig figyelembe
Z vettem, álljon itt néhány gondolat
iS és adat a teljes intézetről.
I  Az intézetet alapításától kezdve
I  19 éven keresztül SOMOGYI József
jj irányította, őt követte Varga Péter
•3 igazgató 1991-től. Mindketten a
a tudományok doktorai. SOMOGYI
я József igazgatásának kezdetén

épült fel — az ő nagy aktivitásának 
köszönhetően — az intézet új öt

szintes korszerű székháza, ahová 1973-ban költöz
tünk be. Ugyancsak az ő közbenjárására kapott a 
80-as években a budapesti szeizmológiai osztály új 
korszerű állomást a Sas-hegyen.

Az Intézet mai struktúráját mutatja be az 1. ábra.
A két főosztály tehát 3-3 osztályra tagozódik. Bár 
eredetileg a szeizmológiai osztály a geofizikai fő-
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osztály egyik egysége volt, ma külön kezeljük, lé- tünket egy Földtudományi Központba az MTA 
vén a telephelye Budapest. Az ugyancsak budapesti Geokémiai Kutató Laboratóriumával és Földrajztu- 
illetőségű igazgató, VARGA Péter a szeizmológiai dományi Intézetével további fájdalmas létszám
osztály ügyeit közvetlenül tudja intézni. Meg kell csökkentést írt elő (kb. 20%). 
jegyeznem, hogy az intézet teljes virágzása idején Ezek után lássuk az intézet Alaptevékenységi 
kb. 100 fővel dolgozott. Az első erózió 1991-ben a Feladatait az alapító okiratból, amelyek a múltban, 
létszámot a mai szintre (kb. 75 fő) csökkentette. Az de feltehetően a jövőben is eligazítanak bennünket 
MTA 1997. májusi közgyűlése, besorolva intéze- intézeti tevékenységünkben (2. dóra).

Alaptevékenységi feladatok
— az országos jelentőségű geodéziai és geofizikai alapkutatások vég

zése, eredményeinek felhasználásra való előkészítése, illetőleg köz
zététele,

— a geodéziai és geofizikai alapkutatásokhoz szükséges elméleti vizs
gálatok, terepi és laboratóriumi mérések végzése, tudományos mű
szerek, módszerek kialakítása, valamint a mérési adatok tudomá
nyos feldolgozása és publikálása, obszervatóriumok fenntartása, il
letőleg szükség esetén újak létesítése,

— a nemzetgazdasági érdekek elősegítése céljából együttműködés, 
illetőleg segítségnyújtás az ipari kutatóintézeteknek, valamint 
egyéb szervezeteknek a felmerülő geodéziai és geofizikai alapku
tatás jellegű kérdések megoldásában,

— közreműködés a geodéziai és geofizikai alapkutatásokkal kapcso
latos nemzetközi tudományos szervezetekben és rendezvényekben, 
segítségnyújtás ilyenek hazai megrendezéséhez, illetőleg megbíza
tás esetén ezek megrendezése,

— Magyarországnak a nemzetközi szervezetekben való tagságából, 
továbbá a multilaterális és bilaterális együttműködési megállapodá
sokból származó és az intézetre háruló kutatások elvégzése,

— részvétel a graduális és posztgraduális szakemberképzésben.

2. ábra. A GGKI alaptevékenységi feladatai

Utalva az alapokmány egyes tételeire, felvázo
lom — természetesen csak nagy vonalakban — 
működésünk főbb eredményeit, megint csak a geo
fizikus hallgatóságra tekintettel főként a geofizikára 
koncentrálva — nem lebecsülve geodéta kollégáim, 
illetve azokkal egy teamben dolgozó matematikus, 
fizikus és mérnök kollégáim érdemeit, oktatói mun
káik számos fontos eredményét sem!

a) Alapkutatásaink közül említést érdemelnek a 
következők:

—A magnetoszféra és az interplanetáris tér 
jelenségeinek vizsgálata az EM (elsősor
ban tellurikus) pulzációkkal. Korábban a

magnetoszféra diagnosztikájáról beszél
tünk, most a megfelelő kifejezés: űridőjá
rás. Számos, főként meridián mentén vég
zett szinkron méréssel sikerült szétválasz
tanunk a magnetoszférában változatlanul 
terjedő pulzációkat a mágneses erővonal
héjak rezonanciája által módosítottaktól. 
Számos összefüggés levezetésével terem
tettek a kutatóink kapcsolatot a pulzációk 
és a napszél paraméterei (sebesség, mág
neses tér stb.) között. A hosszú periódusú 
változások tanulmányozását az tette lehe
tővé, hogy obszervatóriumunk rendelkezik 
a világon a leghosszabb — 3 napfoltciklus-

162 Magyar Geofizika 38. évf. 2. szám



ra kiterjedő — homogén pulzációs adatsor
ral.

—Az ionoszféra, illetve az alsó légkör kutatásá
nak megindítása számos, saját erőből végzett 
műszerfejlesztést igényelt, amely természete
sen napjainkban is tart. Négy jelentős területet 
kell megemlítenem:
-  a légköri elektromos vizsgálatokat. Ezek kö

zül különösen a potenciál gradiens viselke
désének elemzése hozott sok új érdekes 
eredményt. Napjainkban pedig a Schumann- 
rezonancia szerepe emelkedik ki a globális 
időjárás-változások indikálásában,

-  a rádióhullámok ionoszferikus abszorpciója 
révén a mágneses viharok hatását tanulmá
nyoztuk,

-jelentős elméleti munkát igényelt a turbulens 
paraméterek meghatározása az alsó termő- 
szférában,

-  a Vertikal 6 és 10 rakéták adatainak feldol
gozása révén ionsűrűség, ionösszetétel és 
hőmérséklet meghatározásokat végeztünk az 
ionoszférában.

A fentieket összefoglalva, e témák a Nap-Föld 
fizikai kapcsolatok, a Föld körüli térség kutatása 
címen az „űrkorszak” nélkülözhetetlen vizsgáló
dási területei.
—A szilárd Föld kutatása elektromágneses, 

szeizmológiai és gravitációs módszerekkel 
történt.

Amint arra már utaltam, az elektromágneses 
litoszféra-kutatás kezdetben a „Felső Köpeny 
Terv” révén kapott nemzetközi ösztönzést.

A relatív tellurikus frekvenciaszondázásaink 
már a 60-as évek elején feltárták a Pannon
medencében a földkéreg néhány nevezetes 
anomáliáját, amelyeket magnetotellurikus 
vizsgálataink pontosítottak és lényegesen ki
bővítettek, lehetővé téve általános földfizikai 
összefüggések meghatározását is, foként a 
jólvezető képződmények és a földbelső termi
kus állapota (ennek felszíni megnyilvánulása, 
a hőáramok) között.

A Pannon-medencében és közvetlen kör
nyezetében — amelyre expedícióink révén a 
vizsgálataink kiteijedtek — a fóbb vezetőképes
ség-anomáliákat a felszíntől egészen a 400 km 
mélységben lejátszódó olivin-spinel fázis- 
átalakulásig meghatároztuk. Külön hangsúlyo
zom a Pannon-medencében az asztenoszfera 
diapirra vonatkozó korán — a 60-as évek ele
jén — tett megállapításunkat, amely a globális 
tektonika elméletének kialakulásakor jól volt

időzítve és ma már a szakirodalomban általá
nos elfogadást nyert.

—A Pannon-medence alatti asztenoszféra- 
felboltozódást a szeizmikus és szeizmológiai 
vizsgálatok is visszaigazolták a 70-es években.

A Coda-hullámokkal a 70-es évek elején 
végzett kéregkutatás mellett szeizmológiai 
osztályunk csak a közelmúltban kezdett beha
tóbban foglalkozni a Pannon-medence kéreg- 
és köpenyszerkezetével, részben a felületi 
hullámok diszperziója, részben a szeizmikus 
tomográfia alapján. Fő érdeklődési területük, a 
hazai igényeknek megfelelően, elsősorban a 
szeizmikus veszélyeztetettség vizsgálatára 
terjedt ki. (Ugyanakkor jelentős erőket kötött 
és köt le az egyre bővülő obszervatóriumi há
lózat működtetése, adatainak közlése.)

A gravitációs kutatás részben a geoid meg
határozására irányult és irányul, részben a gra
vitációs földárapály elméleti és kísérleti vizs
gálatára terjed ki.

Jelentős eredmények vannak a földforgás 
geológiai időkben történő változásainak meg
határozásában is.

b) Az alapokmány következő pontja elméleti vizs
gálatok mellett laboratóriumi és terepi méréseket, 
tudományos műszerek és módszerek fejlesztését, 
obszervatóriumok működtetését írja elő.

Ez a pont bizonyos mértékig az előző „redundan
ciája”, mivel az „alapkutatások” ezek nélkül elkép
zelhetetlenek. Az előző fejezetben így akaratlanul is 
bevettem — pl. az ionoszféra-kutatással kapcsolat
ban — mind a műszerfejlesztést, mind a turbulens 
paraméterek számítására kidolgozott eljárást.

Az elektromágneses módszerek hatékonyságát 
kívánták előmozdítani — ipari (MÓL) megrende
lésre is — a különböző frekvenciaszondázások, 
potenciáltérképezések (PM-MMR) stb. fizikai (ana
lóg) modellezései 1977-től napjainkig és az ezekhez 
is kapcsolódó elméleti módszerfejlesztések, szá
mítógépes programok.

Főként a geodéziai főosztályon dolgozó mate
matikusok és geodéták szerencsés együttműködése 
révén nemzetközileg is elismert eredmények szü
lettek a robusztus becslések terén.

Ugyancsak szép exporteredményeket könyvelhet 
el — nyugati piacon is — a sajátos geodéziai mű
szerfejlesztés, pl. libellavizsgáló pad, szintező léc 
komparáló, horizontális ingák, általában geodina- 
mikai műszerek és ezekhez kapcsolódóan különbö
ző kapacitív érzékelők fejlesztése révén.

Az alapokmány ezen tétele írja elő az obszerva
tóriumok működtetését. Az intézetnek a már emlí
tett, és napjainkig sokoldalúan — legutóbb vertiká
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lis ionszféra-szondázó berendezéssel, a Schumann- 
harmonikusok mérésére szolgáló számítógépes 
rendszerrel — fejlesztett Nagycenki Geofizikai 
Obszervatóriuma mellett Sopronbánfalván gravitá
ciós és szeizmológiai obszervatóriuma működik. 
Külön kell megemlítenem szeizmológiai obszerva
tórium-hálózatunkat, amelynek Piszkéstetőn lévő
3-komponenses, szélessávú műszere révén bele
épültünk a német szeizmológiai array-be egy „nyílt” 
állomással.

Mind a Nagycenki Obszervatórium, mind a 
szeizmológiai hálózat adatait évkönyvekben publi
káltuk és az előbbiek az Interneten is lekérhetők.

Az intézet tudományos publikációs tevékenysé
géről, azokra vonatkozó hivatkozásokról évente 
számot adunk. Ez az MTA közgyűlési anyagában 
lát napvilágot. Ugyanakkor a 90-es években történt 
két átvilágítás is nagy figyelmet szentelt publikáci
óink SCI (Science Citation Index) értékeinek. A 
geofizika — az ún. Current Contents-ben szereplő 
lényegesen több folyóirata révén — kedvezőbb 
elbírálásban részesülhetett. E tudományos munka 
eredményeként az intézet kutatóinak több mint 
70%-a tudományos minősítést szerzett. így intéze
tünkben dolgozik 2 akadémikus, 4 akadémiai, azaz 
tudományok doktora, 15 (11 aktív + 4 nyugdíjas) 
kandidátusi fokozattal rendelkező kutató.

c) Harmadik alapvető feladatunk a nemzetgaz
dasági érdekek elősegítése céljából" együttműkö
dés, segítségnyújtás ipari kutatóintézeteknek, illetve 
egyéb szervezeteknek.

Többször említettem már a műszer- 
fejlesztéseket, amelyek révén — pl. a geofizika 
területén — kis sorozatban gyártott ipari termékek 
születtek. Geodétáink a Magyar Optikai Művek 
geodéziai műszergyártásának fénykorában szinte 
valamennyi konstrukció kialakításában, tökélete
sítésében részt vettek a prototípusokon végzett 
beható vizsgálataikkal. (Erre a célra speciális mű
szercsarnokot alakítottak ki.)

Ismét megemlítjük a fizikai modellezéssel vég
zett elektromágneses módszerfejlesztéseinket, 
amelyet a MÓL megrendelésére a berendezés közös 
erővel történt megépítése óta (1976) rendszeresen 
végeztünk.

A sok kisebb megbízásról itt nem beszélve, a 
Paksi Atomerőművel kapcsolatos igen sokoldalú 
vizsgálatainkat kell még felsorakoztatnunk. Geodé
ziai, geofizikai, szeizmológiai módszerekkel sike
rült eddig igazolnunk, hogy az általunk kimutatott 
tektonikai zavarzóna ma már nem aktív és nem 
veszélyezteti a PAV biztonságos működését.

d) Nemzetközi tudományos szervezetekben és 
rendezvényekben való részvételünk, illetve ezek 
megrendezése

Intézetünk ezen a téren az elmúlt 25 év során 
rendkívül sokat tett. A rendezvényeket három kate
góriába sorolva első helyen kell megemlítenünk az 
egykori szocialista országok tudományos akadémi
áinak együttműködését a planetáris geofizika terü
letén (KAPG — alapítása 1966-ban Lipcsében, 
utolsó ülése Prágában volt 1991-ben), továbbá az 
INTERKOZMOSZ-t. Ez volt az a terület, ahol az 
elmúlt időszakban szabadon tevékenykedhettünk és 
széleskörű kapcsolatrendszert építettünk ki a kör
nyező országok tudományos kutatóival. Három 
nagy, számos tudományterületre kiterjedő általános 
ülésszakot rendeztünk Sopronban (1970, 1978, 
1989). Ezek mellett kisebb KAPG, INTERKOZ- 
MOSZ hazai rendezvényeknek voltunk gazdái lé
vén több KAPG munkacsoportnak magyar vezetője. 
Közös tanulmányok, monográfiák (pl. a 752 olda
las, az egész világon jegyzett „Geoelectric and 
Geothermal Studies”, Akadémiai Kiadó, Budapest 
1976) fémjelzik ezt az időszakot.

A KAPG volt hivatva a kapcsolatot megteremte
ni a világszervezet, a Nemzetközi Geodéziai és 
Geofizikai Unió (IUGG) felé, mint annak egy virtu
ális regionális szervezete. Fokozatosan, egyre in
kább közvetlenül is bekapcsolódhattunk az IUGG 
bennünket érintő asszociációinak (IAGA-IAG- 
IASPEI) munkájába, sőt tisztségeket kaptunk mint 
munkacsoportok, divíziók vezetői, sőt az IUGG 
vezetőségébe is bekerülhettünk. Ezek révén na
gyobb nemzetközi rendezvényeket hoztunk hazánk
ba, így pl. 1973-ban az IAG árapály-konferenciáját, 
1976-ban az IAGA EM indukciós workshopját, 
1988-ban Instrumentation Theory and Analysis for 
Integrated Geodesy címen. Éppen júliusban zárult a 
legújabb nemzetközi konferenciánk, amelyet az 
URSI egyik szekciójában Beacon Satellite Sympo
sium címen szerveztünk.

Napjaink egyik rendszeres, kétévente megtartott 
rendezvénye az ún. „Téli iskola”. A sorozatban 
immár a hatodikat 1998 februárjában tartjuk „Vál
tozások a Föld forgásában” címmel.

e) Nemzetközi szervezetekben, multilaterális, bi
laterális együttműködés keretében végzett kutatások

A két- és többoldalú együttműködéseinknek se 
szeri, se száma. Ez tükröződik egy-egy kutató kül
földi társszerzővel írt tanulmányában is. (Magam 
amerikai, angol, finn, francia, indiai, orosz, osztrák 
stb. társszerzővel írtam tanulmányt.)

Részt vettünk és veszünk nagy nemzetközi pro
jektekben, kezdve a Nemzetközi Geofizikai Évvel 
(1957-58) és ennek folyományaképp a Nyugodt
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Nap Évvel, dolgozunk a már említett Felső Köpeny 
Projektben, a Geodinamikai Projektben stb. Jelenleg a 
Nemzetközi Litoszféra Program egyik nagy európai 
projektjében, az EUROPROBE-PANCARDI-ban 
tevékenykedünk, tisztségeket is viselve.

Kérdés, honnan van minderre pénz, amikor az 
MTA révén kapott támogatás egyre jobban beszűkült 
az elmúlt időszakban, a rendszerváltás óta, hiszen az 
MTA-nak távlati célkitűzéseiben is csak intézményei
nek kb. 70%-os támogatása szerepel. Itt jöhet segítsé
günkre az OTKA, amelynek keretét az utóbbi években 
szintén csökkentették és így egyre kisebb támogatást 
tud adni egy-egy pályázatra. Nemzetközi pályázatok, 
pl. a Copernicus, NATO stb. révén intézetünk főleg 
szeizmológiai kutatásai jutottak forrásokhoz.

A pénzügyi restrikció egyik veszélyes következ
ménye a kutatói állomány elöregedése, a fiatal te
hetségek pályaelhagyása (részben külföldre), tehát a 
magyar kutatás fájdalmas leépülése a korábbi évti
zedek szerény, de perspektivikus fejlődése után.

f i  Részvételünk a graduális és posztgraduális 
képzésben

Kutatóink — főként a Soproni Egyetem (SE) in
tézetünkbe kihelyezett Földtudományi Tanszéke

(vezetője BENCZE Pál) révén — részt vesznek a 
környezetmérnöki szak, továbbá az erdőmémöki 
szak különböző szakirányainak oktatási programjá
ban, de az ELTE geofizikus képzésében is tevé
kenykedtünk és a Miskolci Egyetem is felkért né- 
hányunkat egy-egy előadás(sorozat) tartására.

Záró gondolatok

25 éves intézeti múlt, többszöri akadémiai átvilá
gítás és megmérettetés után, illetve újak előtt kíván
ságunk annyi, hogy az intézet integritását — bele
értve házon belül a geofizika, geodézia és szeiz
mológia szorosabb kapcsolódását — még vérvesz
teség révén is megőrizhessük, és az új szerkezeten 
belül — eleget téve a főhatóság szervezési elgon
dolásának — jobban közelítsük egymáshoz a Föld- 
tudományi Központon belül tematikánkat.

A 25 év kutatási eredményeit az intézet előadó
termében posztereken mutatjuk be. Ez olyan sok
rétű, hogy még felsorolása is hosszadalmas és 
ugyanakkor élvezhetetlen lenne.

Adám Antal

A Z  SPWLA 1997. ÉVI SZIMPÓZIUMA
(1997. június 15-18, Houston, Texas)

Az 1996. évi New Orleans-i szimpózium után 
az SPWLA 38. rendezvényére ismét Amerikában 
került sor, a vendéglátó pedig a Houston Chapter 
volt. A rendezvényen az idén csupán két fő vett 
részt (M a r t o n  Tibor — MÓL Rt. KUMMI és 
C s á s z á r  János — MÓL Rt. KUMMI, mint az 
SPWLA Budapest Chapter tisztségviselői). A 
résztvevők számáról pontos adatok állnak rendel
kezésre, amely alapján megállapítható volt, hogy 
1984 óta a legtöbb regisztrált résztvevő jelent 
meg. Néhány érdekesebb statisztikai adat a részt
vevők megoszlásáról:

A regisztrált résztvevők száma összesen 1116 fő, 
a szűkebb szakmai regisztrált résztvevő száma 
603 fő , a regisztrált kiállítók száma 236 fő , az 
1116 regisztrált résztvevő 44%-a Houstonból és 
vonzáskörzetéből jött. Az összes szakmai regisztrált 
részvevő ( 1052fő) 27 országból jött, ennek 22%-a 
származott az USA-n kívüli országokból. A ameri
kai résztvevők száma 856 fő  volt. Az amerikaiak 
után sorrendben a következő országokból jöttek a 
legtöbben: Nagy-Britannia 23, Norvégia 18, Fran
ciaország 16, Mexikó és Kanada 15-15, Kína 10, 
Venezuela 9.

Meglepő, hogy Oroszországból és az utódálla
mokból egyetlen résztvevő sem volt. A volt szocia
lista országokat is csak a magyarok képviselték. 
Érdemes megjegyezni, hogy a három vezető cég 
(Schlumberger, Western Atlas, Halliburton) képvi
selői a résztvevők 28%-át tették ki.

A háromnapos előadássorozaton 47 előadás 
hangzott el, a poszter szekcióban 11 bemutató volt 
és 33 kiállító mutatta be tevékenységét.

A szimpózium színhelye az Adam’s Mark hotel 
volt, amely mindössze 300 m-re van a Western 
Atlas cég telephelyétől (talán nem véletlenül). A 
minden igényt kielégítő színhely és a rendezés 
megszokott „amerikai” színvonala nagyban hozzá
járult ahhoz, hogy a résztvevők hiányérzet nélkül 
emlékezzenek vissza a rendezvényre.

A szimpóziumon a leköszönő elnök, Bill COREA 
átadta az elnöki tisztet John GoULD hivatalba lépő 
elnöknek.

Érdekes megjegyezni, hogy az ún. keynote 
speaker Dick CHENEY volt, aki jelenleg a 
Halliburton cégnél tölt be elnöki tisztséget, előzőleg 
pedig a Bush-kormány védelmi minisztereként az 
Öböl-háborúban folytatott amerikai katonai tevé
kenységet is irányította.
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Az előadásokat a következő témakörök köré cso
portosították:
—  Electrical Logging (5 előadás)
—  Case History, Cased Hole and Production Log

ging (5 előadás)
—  Geological Applications, Formation Testing

(3 előadás)
—  Lab M easurement o f  Rock Properties

(4 előadás)
—  NMR [Nuclear Magnetic Resonance]

(7 előadás)
—  MWD/LWD (5 előadás)
—  Formation Evaluation Techniques (5 előadás)
—  Acoustic (4 előadás)
—  Nuclear (5 előadás)
—  Borehole Imaging and Fractured Reservoirs

(4 előadás)
A háromnapos előadássorozatot megelőző napon

— immár hagyományosan — ún. workshop-okat is 
rendeztek. Ezek általában olyan témákkal foglal
koznak, amelyek nagyobb érdeklődésre tarthatnak 
számot és az adott terület elismert szakemberei 
tartják. Nem haszontalan talán, ha megemlítjük 
ezek címeit:
—  Geological Application o f Down-Hole Image 

Logs
—  Wireline Formation Testing Technology
—  Determination o f Pore Pressure and Fracture 

Pressure in Overpressured Compartments Us
ing Petrophysical, Geological and Geophysical 
data

A hagyományos tanulmányi kirándulás — ame
lyen részt vettünk — témája az üledékképződés 
volt, amelyet a Brazos folyó mentén, ill. a 
galvestoni tengerparton tanulmányozhattunk, igen 
hozzáértő vezetés mellett. A strandolok kíváncsi 
tekinteteinek kereszttüzében és általános elképedé
sére kutatóárkokat ástunk a homokban, ahelyett 
hogy a csábítóan hűs tengerben múlattuk volna az 
időt a közel 40 °C-os melegben, amelyhez 97%-os 
páratartalom is járult.

Az előadásokról általában a következőket mond
hatjuk:
—  Sok előadás foglalkozott a horizontális fúrólyu

kakban mért — néha igen bonyolult problémá
kat felvető — hagyományos, MWD szelvé
nyek értelmezésével.

—  Az akusztikus szekcióban elhangzott előadások 
szinte kizárólag a teljes hullámkép feldolgozá
sával (nyíró hullám sebességének meghatározá
sa) foglalkoztak. Akusztikus méréseken itt már 
mindig dipól gerjesztésű méréseket kell érteni.

—  Változatlanul nagyon népszerűek az NMR (Nu
clear Magnetic Resonance) mérések. Olyan 
vélemények is elhangzottak, hogy a megrende
lők kezdik hanyagolni a hagyományos mérése
ket és csupán a csodafegyverként kezelt NMR-t 
igénylik.

Az SPWLA és az AAPG (American Associa
tion of Petroleum Geologists) egyesülésének gon
dolata már a tavalyi szimpóziumon felmerült. A 
jelenlegi helyzetről egy külön tájékoztató hangzott 
el, amelyen minden regisztrált részt vehetett. Esze
rint az egyesülés tényként kezelhető, a szerződés 
aláírása a közeli jövőben várható. Annak ellenére, 
hogy kételkedő hozzászólások is elhangzottak, 
főleg európai SPWLA-tisztségviselők részéről. Az 
ellenvélemények főként azt vetették fel, hogy mi
vel az AAPG-nek közel 40 000 tagja van — szem
ben az SPWLA kb. 3000-es tagságával — az 
SPWLA másodrendű szerepre lenne kárhoztatva. 
Megnyugtatásul azt közölték, hogy szervezetünk 
csupán társult szervezete lenne az AAPG-nek, 
önállóságunk továbbra is megmaradna, de élvez
hetnénk mindazokat a szolgáltatásokat (gazdasági, 
szervezeti, szervezési stb.), amelyeket egy ilyen 
nagy szervezet sokkal hatékonyabban tudott ma
gának kiépíteni. Például minden SPWLA-tag au
tomatikusan AAPG-tag is lenne. Az SPWLA sok
kal nagyobb publicitást kapna. ígéretet kapott a 
szervezet arra, hogy az AAPG kiadványaiban 
rendszeresen szerepelhetnének értelmezési cikkek. 
Az éves találkozók közösen lennék, megteremtve 
ezzel az összes „átjárás” lehetőségét a másik szer
vezet előadásaira (hasonlóan az EAGE-hez, ill. az 
európai szelvényértelmezési közös rendezvény
hez). Ellenérvként merült fel, hogy ekkora méretű 
rendezvény lebonyolítása már igen nehéz feladat 
lenne, bár az amerikaiak szerint ez nem jelent 
gondot. Az európaiak azonban szkeptikusan nyi
latkoztak erről a kérdésről. Az 1999-es oslói közös 
rendezvény lesz a főpróba.

Mint köztudott, a Budapest Chapter elküldte 
ajánlatát a 2000-es szimpózium rendezésére, 
amelyet végül is nem nyert el (Dallas, Texas lett a 
nyerő), de ajánlatunkat 2001-re is érvényesnek 
tekintik. A személyes beszélgetésekből azonban 
azt lehetett leszűrni, hogy mivel az Amerikán kí
vüli SPWLA-rendezvények amúgy sem gyakoriak, 
ill. a többségében amerikai résztvevők utazási 
költségeinek jelentős megdrágulása miatt kevés az 
esély, hogy az 1999-es évet követően 4-5 éven 
belül Budapest el tudná nyerni a rendezési jogot. 
További nem kis nehézség, hogy egy várhatóan 4-5 
ezer résztvevős rendezvény lebonyolítása esetleg 
már meghaladná Budapest lehetőségeit (a holland
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Chapter elnöke szerint erre Hollandia sem vállal
kozna).

A közelséget kihasználva a Western Atlas üzem- 
látogatásokat szervezett a telephelyükre, ahol más
fél óra alatt körbevitték az érdeklődőket, bemutatva 
ezzel a teljes szonda-felszíni egység gyártási fo
lyamatot. Működés közben ismerhettük meg a már 
tényleg a 21 . századot idéző, méreteiben is igen 
impozáns ECLIPSE felszíni rendszer legújabb vál
tozatát, amely inkább számítástechnikai laboratóri
umhoz hasonlít, mint terepi műszerkocsihoz.

Végül szólnunk kell a szimpózium városáról, 
Houstonról is néhány szót, amelyet nem véletlenül 
neveznek a világ energia-fővárosának. Itt vannak a 
nagy olajcégek főhadiszállásai és gyakorlatilag 
minden olyan cégnek van itt képviselete, amely 
valamit is számít az olajüzletben. Houston 4,1 mil
lió lakosával Texas legnagyobb, az USA 4. legna
gyobb városa. Méreteire jellemző, hogy a város 
szélén lévő repülőtér kb. 35 km-re van a downtown- 
tól, a város szorosabb magját körülölelő autópálya

összes „loop” pedig több mint 80 km hosszú. Bár a 
város nem a tengerparton fekszik, mégis az egyik 
legnagyobb amerikai tengeri kikötő, mivel a Mexi
kói-öböllel egy 84 km hosszú, mindenféle nagyságú 
hajó számára hajózható csatorna köti össze. A júni
us közepének megfelelő klíma a közép-európai 
ember számára légkondicionálás nélkül nem elvi
selhető, a trópusi forróságot gyakorta szakítja meg 
viharos széllel kísért özönvízszerű esőzés. A mexi
kói határ közelsége miatt igen nagyszámú a spanyol 
ajkú népesség, ezért nagyon sok helyen spanyolul is 
beszélnek.

A kiállításon önálló standdal szerepelt a követke
ző szimpózium vendéglátó Chaptere, a Denver 
Chapter. Az 1998 évi rendezvény szokatlan módon 
nem egy nagyvárosban lesz, hanem a Colorado 
állambeli — Denvertől mintegy 50 mérföldre fekvő 
— Keystone nevű üdülővárosban, ahol a szervezők 
szerint minden feltétel adott a 39. szimpózium 
1998. május 25-28. közötti megrendezéséhez.

Marton Tibor, Császár János

KEDDI ELŐADÁSOK A SOPRONI GEODÉZIAI ÉS GEOFIZIKAI
KUTATÓINTÉZETBEN

1997 ősz

(A teljesség kedvéért közöljük azokat az 
előadásokat is, amelyek lapunk megjelené
sének idejére már elhangzottak.)

A Keddi előadások 1991-ben kezdődtek az Inté
zetben és általában minden szemeszterben a földtu
dományok és társtudományai, például a fizika, ma
tematika, statisztika, csillagászat, meteorológia, 
neves külföldi és magyar képviselőinek hat előadá
sára kerül sor, egyet pedig az Intézet kutatóinak 
egyike tart. Résztvevőket a magyar intézményekből 
és egyetemekről, valamint a szomszédos országok
ból toborzunk. Az előadások nyelve általában an
gol, kivéve, amikor egyetlen külföldi vendég sincs 
és az előadó is magyar.

Az előadások rendszerint kedden 11 órakor kez
dődnek, nagyjából egy órásak, és vita követi őket.

— Szeptember 23.
Dr. Ioane DUMURU (Román Földtani Intézet, 
Bukarest): Geoid a geofizika számára

— Október 28.
Dr. LudmáNY András (MTA Napfizikai Obszer
vatórium, Debrecen): Tömegkilökődések a koro
nából (CME)

— November 13. (kivételesen Csütörtökön) 
MÉSZÁROS Ernő professzor (Veszprémi Egye
tem): Az emberi tevékenység hatása az éghajlat
ra

— December 2.
Dr. BOTH Előd igazgató (Magyar Űrkutatási Iro
da): A magyar űrkutatás helyzete, tervei és nem
zetközi kapcsolatai

— December 16:.
Dr. KALMÁR János (Geodéziai és Geofizikai 
Kutató Intézet, Sopron): A polártranszformáció 
kiváltása

A program, a változások (bővülések, törlések és 
más változások) megtalálhatók az Intézet honlapján 
is (www.ggki.hu). Ha az Olvasó bármelyik előadás 
iránt érdeklődik, kérjük, először ezen az Internet 
címen érdeklődjék.

Verő József
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AZ ELGI KÖNYVTÁRÁNAK HASZNÁLATÁRÓL

Felhívjuk a Geofizikai Intézet könyvtárára azok
nak a geofizikus szakembereknek a figyelmét, akik 
önálló tevékenységet folytatnak és munkájuk elvég
zéshez nem áll rendelkezésre megfelelő szakiro
dalmi háttér.

A Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Inté
zet könyvtárának alapját EÖTVÖS Loránd hivatali és 
személyes hagyatékából származó könyvek és kéz
iratok képezik.

A könyvtár 1922 óta gyűjti a geofizika és ro
kontudományai szakirodalmát (könyvek, folyóira
tok, térképek, különlenyomatok, mikrofilmek, sza
badalmak, szabványok prospektusok, CD-к stb.). A 
jelenlegi állomány kb. 20 000 kötet könyv, közel 
ugyanannyi folyóirat, illetve időszaki kiadvány. Az 
Intézet gondozásában megjelenő kiadványokért 
cserébe 55 országból kapunk a geofizika és a ro
kontudományok területéről értékes szakirodalmat.

Az állományt betűrendes és szakkatalógus tárja 
fel, 1989-től a MICROISIS programrendszer segít

ségével. A könyvtár által kiépített adatbázisokon 
kívül CD-ROM adatbázisok, valamint különféle 
CD-к használatára, (pl. a Geophysics teljes állomá
nya, a CD Jogtár stb.) van lehetőség.

A könyvtár az ELGI épületének III. emeletén ta
lálható. A könyvtár nyilvános, használata ingyenes, 
de külső tagok a kölcsönzési szabályzatban megha
tározott feltételek szerint vehetik igénybe. Az állo
mányában megtalálható kiadványokról másolatot 
tud készíteni. A könyvtárban az ELGI kiadványai is 
megvásárolhatók.

A könyvtár telefonszáma: (1)363-2835 vagy 
(1)252-4999/262.

E-mail címe: libr@elgi.hu
Címe: 1145 Budapest, Kolumbusz u. 17-23.,

III. emelet 308.
Nyitva tartás: munkanapokon 8.30-14.00 óráig.

Mészárosné Jetiinek Beáta 
könyvtárvezető
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