
Utószó és előhang
a magyar geofizikai kutatás történetét bemutató

cikksorozathoz

Csaknem négy éve annak, hogy a Magyar Geofi
zika hasábjain elkezdtük megjelentetni a hazai geo
fizikai kutatás történetét bemutató cikksorozatot.

Az Európai Földtani Társaságok Szövetsége (As- 
sociation of European Geological Societies) Bu
dapesten tartotta VIII. találkozóját 1993 szeptem
berében. A Magyarhoni Földtani Társulat ennek a 
tanácskozásnak a tiszteletére kiadta a hazai geológiai 
kutatás történetét (Brief History of Hungárián Geolo- 
gy, by K. BALOGH, 1993), valamint a Magyarhoni 
Földtani Társulat történetét (Chapters from the His
tory of the Hungárián Geological Society, by G. 
CsÍKY, 1993).

A Magyar Geofizikusok Egyesületének akkori 
elnöke, VERŐ László ebből az alkalomból javasolta, 
hogy a geofizikusok is jelentessenek meg egy önálló 
monográfiát, amely összefoglalja a magyar geofizi
kai kutatás történetét. A monográfia szerkesztésére 
A c z é l  Etelka és P in t é r  Anna kaptak megbízást, a 
lektori feladatot ÁDÁM Oszkár vállalta. A kézirat 
elkészült angol nyelven, de anyagi okok miatt kiadá
sára nem került sor. Az angol fordítás — ZlEGER 
Bertalan munkája — a Magyar Geofizikusok Egye
sületének irattárában hozzáférhető, az angol szöveg 
szakmai és nyelvi lektorálása azonban elmaradt. 
Miután a geofizikai monográfia megjelenése meg
hiúsult, felvetődött a monográfia szerkesztői részéről 
az a gondolat, hogy az összegyűjtött tanulmányok 
jelenjenek meg fejezetenként a Magyar Geofizi
kában magyar nyelven, hogy az anyag ne maradjon 
kéziratban. Ezt az elgondolásunkat BODOKY Tamás 
főszerkesztő egyetértő támogatásával és Tóth Lajos 
szerkesztő avatott közreműködésével sikerült meg
valósítani.

A tervezett geofizikai monográfiában eredetileg 
az egyes résztémák ismertetésére csak korlátozott 
terjedelemben volt lehetőség azért, hogy a monog
ráfia terjedelme ne haladja meg a kiadó által előírt 
száz gépelt oldalt. Ez az oka annak, hogy azok a 
tanulmányok, amelyeket az elsők között adtunk köz

re a Magyar Geofizikában, eredeti terjedelmükben 
és formájukban jelentek meg; később a szerzőknek 
már lehetőségük volt arra, hogy az eredeti szöveget 
kiegészíthessék, korszerűsíthessék. A hazai geofizi
kai kutatás történetét ismertető tanulmányok 1992- 
től kezdődően a Magyar Geofizika alább felsorolt 
számaiban jelentek meg:
33. 4. Szeizmikus történelem [Ád á m  Oszkár]
34. 1. Földmágneses kutatások Magyarországon 

[BARTA György]
34. 2. Gravitáció a földtani kutatásban [PINTÉR 

Anna, SZABÓ Zoltán]
34. 3. A geodéziai gravimetria magyarországi fej

lődésének fontosabb állomásai [CSAPÓ Géza, 
Gazsó Miklós]

34. 3. Az árapály kutatás fejlődésének története 
[Va r g a  Péter]

34. 3. Az ionoszféra és a magnetoszféra kutatásának 
története [SZEMERÉDY Pál]

34. 4. Jubileumi szám: 40 éves a Magyar Geofizi
kusok Egyesülete*

35. 1. Geofizika a hazai uránkutatásban [BARANYI 
István, Be r t a  Zsolt, V á r h e g y i András]

35. 2. A mélyfúrási geofizikai kutatás története 
Magyarországon [Ba r á t h  István, J e s c h  Aladár, 
Kiss Bertalan, L a k a t o s  Sándor]

35. 3. A magyarországi geoelektromos kutatás rövid 
története [NEMESI László, T a k á c s  Ernő, VERŐ 
József]

35. 4. A hazai földrengéskutatás rövid története 
[SZEIDOVITZ Győző]

35. 4. Néhány megjegyzés „A mélyfúrási geofizikai 
kutatás története Magyarországon” c. munkához 
(35. 2) [Dankházi Gyula]

36. 1. A szénhidrogén-kutatásban alkalmazott geofi
zikai módszerek fejlődésének főbb állomásai a 
kezdetektől napjainkig [M o l n á r  Károly, Kl o s -

A Magyar Geofizika 34. évfolyamának 4. száma ünnepi szám volt, amely a Magyar Geofizikusok 
Egyesületének negyvenéves történetét ismertette, felvillantva az eltelt négy évtized fontosabb 
szakmai és egyesületi eseményeit és eredményeit.
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ka Károly, Nagy Zoltán, Rumpler János, 
Tóth János]

6. 1. Kiegészítések, helyreigazítások a magyaror
szági geoelektromos kutatások rövid történetéhez 
(35. 3) [Nemesi László]

36. 2. Adalékok a szénbányászatban alkalmazott 
geofizikai kutatások történetéhez [BARÁTH Ist
ván, Gyulai Ákos, Hermann László, Rezessy 
Géza]

36. 3. A magyar bauxitgeofizika története [Szabad- 
VÁRY László, NYERGES Lajos]

36. 4. A geofizika alkalmazásának története a ma
gyar vízkutatásban [Draskovits Pál]

37. 1. A magyar ércgeofizika története. Felszíni 
vasérc- és szulfidosérc-kutatás [SZALAY I stván]

Feltétlenül meg kell említenünk, hogy a cikk
sorozat teljességéhez hozzátartozik Renner János
1966-ban írt tanulmánya, amely a magyar geofizikai 
kutatás történetének első 25 évét fogja át. Ez a

tanulmány természetszerűleg túlnyomórészt a gra
vitációs kutatás történetével foglalkozik [Magyar 
Geofizika VII, 1].

A fent felsorolt cikksorozat publikálása sok tekin
tetben már leletmentésnek minősíthető, ezért ezen a 
helyen is szeretnénk köszönetét mondani a sorozat 
valamennyi szerzőjének, akik a szerkesztőkkel váll
vetve megkísérelték teljesíteni e nehéz, de szép 
szakmai kötelességet.

A munka során egyre inkább világossá vált előt
tünk, hogy e tanulmánysorozatot érdemes tovább 
folytatni. Különösen érdekesnek tartanánk például a 
külföldi geofizikai expedíciók már-már feledésbe 
merülő történetének megírását, vagy a napjainkban 
fellendülő, új geofizikai kutatási irányzatok ismer
tetését.

Reméljük, hogy a Magyar Geofizika következő 
számaiban folytatódni fog a magyar geofizikai ku
tatás történetének ismertetése.

Aczél Etelka, Pintér Anna

ÖSZTÖNDÍJ GEOFIZIKUS HALLGATÓKNAK

A költségvetési intézmények gazdasági problémái közismertek. A felsőoktatás nehézségei úgyszintén. 
A magyar családok többségében a jövedelem reálértéke az utóbbi években még a hivatalos statisztikák 
szerint is csökkent. Ugyanakkor a közoktatás valamennyi szintje, de különösen az egyetemi képzés egyre 
nagyobb anyagi terhet jelent.

Á földtudományok most világszerte nem tartoznak a divatosak és támogatottak közé. Emiatt sok a 
pályaelhagyó, különösen a fiatal geofizikusok között, akiknek az egyetemen szerzett tudását az Élet sok 
más területén is hasznosítani lehet. A gazdaságilag kevésbé fejlett országok szakemberei számára további 
csábítást jelent a külföldi munkalehetőség, akár tanult szakmájukban, akár magasabb képzettséget nem 
igénylő területeken.

Mindennek eredménye: Magyarországon a földtudományi szakok, majd a földtudományokkal foglalkozó 
költségvetési intézmények nem jelentenek nagy vonzerőt az ifjúság számára. Ezen a helyzeten alapvetően 
sem az egyetemek, sem a költségvetési intézmények nem tudnak változtatni. Ugyanakkor bizonyos 
területeken már szakemberhiány jelentkezik, nincs utánpótlás, ami a geofizika egyes ágainak szinte már 
a létét veszélyezteti.

Ezt felismerve s felmérve meglehetősen szerény anyagi lehetőségeit a Magyar Állami Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet által létrehozott és támogatott Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány az Intézet szakember 
utánpótlásának elősegítésére egyetemi ösztöndíj pályázatot hirdet két, III.—V. éves geofizikus hallgató 
számára. A Kuratórium által odaítélt ösztöndíj egy tanulmányi évre szól és összege havi 6000 Ft, havonkénti 
kifizetéssel. A legfontosabb alapkövetelmény: a pályázó tanulmányi átlaga legyen legalább 4,0.

A pályázatokat minden év július 31-ig kell benyújtani az Alapítványhoz.

További információt az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítványtól lehet kapni:

Cím: 1145 Budapest, Kolumbusz utca 17-23. Levél: 1440 Budapest, Postafiók 35
Telefon: (1)252-4999/279, (1)384-3302
Fax: (1)363-7256
E-mail: H5882HEG@ELLA.HU

Verő László, 
az ELGA Kuratóriumának tagja
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