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A SZENIOROK BIZOTTSÁGÁNAK HÍREI

2006. szeptember 7-én a Magyar Geofizikusok Egyesü
letének Szeniorok Bizottsága tanulmányi kirándulást szer
vezett a nadapi magyar országos felsőrendű szintezési 
hálózat főalappontjához. Ezenkívül meglátogattuk a Tác 
község mellett fekvő Gorsiumot és megtekintettük a szé
kesfehérvári Bory-várat. A tanulmányi kiránduláson 
60 tagtársunk vett részt.

A Nadap község határában létesített országos szintezési 
alappont a Velencei-hegység délkeleti részén, gránit alapra 
települt. Magyarország első országos szintezését 1873-ban 
kezdték el az osztrák-magyar császári és királyi had
mérnökök, és a mérésekkel 1888-ban érték el a nadapi 
alappontot.

Az alappont magassága 173,838 méter az Adriai-tenger 
szintje fölött. Alapszintfelületnek a trieszti kikötőben, a 
Molo Sartorio-n elhelyezett mareográf (a tengerszint válto
zásait feljegyző készülék) 1875-ben meghatározott évi kö
zepes értékén áthaladó szintfelületet választották. A nadapi 
szintezési alappontot egy obeliszkkel jelölték meg, amint 
az a fényképen is látható. A gúla elforgatásával tűnik elő az 
a 20x20 cm-es, csiszolt gránitlap, amelyen a méréseket

végezték. A nadapi alappont létesítésének és szinte 
hihetetlen pontosságú bemérésének tudománytörténeti je
lentősége abban áll, hogy a létesítésének idejében Magyar- 
ország ezzel sok európai országot megelőzött.

Az alappont aljzatán ma már nehezen olvasható, latin 
nyelvű feliratot helyeztek el, amely magyar fordításban a 
következőképpen hangzik:

„ Igen pontos szintezéssel m eghatározott, állandó je llegű
pont, amely az Ausztriában és M agyarországon végre

hajtott, európainak nevezett méréssel kapcsolatban létesült 
1888-ban. ”

A nadapi országos szintezési főalappont megtekintése 
után megnéztük a község főutcáján a 2000-ben felavatott 
Vörösmarty Mihály-mellszobrot. A szobrot annak tisztele
tére emelték, hogy 200 évvel azelőtt, 1800. december 3-án 
a nadapi templomban keresztelték meg VÖRÖSMARTY 
Mihályt. Dömsödi Balázs szíves segítségével megtekint
hettük a templomot, valamint a híres keresztelőmedencét 
és a Szózat elénekelésével emlékeztünk hazánk nagy 
költőjére.

Ebéd után meglátogattuk a Tác község határában levő 
Gorsiumot, az egykori római város romjait, amelynek fel
tárását Fitz Jenő régészprofesszor vezetésével jelenleg is 
végzik.

Délután megtekintettük a székesfehérvári Bory-várat, 
Bory Jenő építészprofesszor alkotását. Bory Jenő mű
egyetemi tanár kísérleti céllal építette a várat és eredmé
nyeit, tapasztalatait a tanítványainak oktatta. Lenyűgöző 
élmény volt például látni, hogy milyen élethű szobrok 
sorakoznak a vár emeleti szoborgyűjteményében — beton
ból.

Köszönet illeti a Magyar Geofizikusokért Alapítványt: 
anyagi támogatása révén évek óta lehetővé válik a szenio
rok tanulmányi kirándulásainak megrendezése.

A tanulmányi kirándulás előkészítő munkájában 
Stomfai Róbert és Nemesi László tagtársak szereztek 
érdemeket. Bellér Éva ügyvezető titkár rátermett szerve
zőmunkával támogatta a Szeniorok Bizottságát. ViDA Zsolt 
tagtársunk remek fényképpel egészítette ki a beszámolót. 
Mindannyiuk közreműködését hálásan köszöni a Szeniorok 
Bizottsága.

Aczél Etelka, 
a Szeniorok Bizottságának elnöke
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