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A „EUROPEAN UNION OF GEOSCIENCES” VII. KONFERENCIÁJA
Strasbourg, 1993. április 4-8.

Az eddigi hagyományoknak megfelelően idén is 
Strasbourg adott otthont az EUG két évente megren
dezésre kerülő konferenciájának. A rendezvény cél
ja, hogy a földtudományok minél szélesebb területén 
fórumot adjon az európai szakembereknek legújabb 
eredményeik bemutatására, és ezáltal ösztönözze a 
tudományterület fejlődését. Ebben az évben a szer
vezőbizottság különösen nagy hangsúlyt fektetett a 
kelet-európai országok képviselőinek részvételére.

A konferencia ideális színhelye volt Strasbourg, 
az Európa Tanács székhelye. A tudományos program 
a modem Kongresszusi Palotában, valamint a köz
vetlen szomszédságában elhelyezkedő Hilton és Ho
liday Inn szállodák előadótermeiben zajlott le. A 
hangulatos elzászi környezet, a strasbourgi óváros a 
katedrálissal, az ódon favázas házak, a csatornák 
melletti sétányok kellemes kikapcsolódási lehetősé
get biztosítottak a sokszínű rendezvény szüneteiben.

A konferencia megnyitására és az ehhez kapcso
lódó fogadásra április 4-én vasárnap este került sor. 
Ekkor adták át az Arthur Holmes és az Alfred We
gener Érmeket, a Kiváló Fiatal Tudósok Díját, vala
mint a tiszteletbeli tagságról szóló okiratokat. A ki
tüntetettek között szerepelt Stephan MÜLLER pro
fesszor is (Alfred Wegener díj), akinek jó kapcsolata 
van a szeizmikával foglalkozó magyar geofizikusok
kal.

A konferenciát az előadások témaköreinek igen 
széles skálája jellemezte. A szóbeli előadások napon
ta 8.30-tól 16 óráig követték egymást kávé-, illetve 
tea- és ebédszünetekkel megszakítva. Az interdisz- 
ciplinális szimpóziumokon (szám szerint 7) meghí
vott előadók szerepeltek, a szakosított szimpóziumo
kon (75) pedig a bejelentett előadások közül válogat
hattunk. A szimpóziumok előadásait minden nap 16 
kisebb-nagyobb előadóteremben lehetett meghall
gatni. A rendezvény széles spektrumának érzékelése 
végett érdemes áttekinteni a szimpóziumok fő téma
köreit.

Interdiszciplinális szimpóziumok:
— Az európai litoszféra és felső köpeny szerke

zete és fejlődése;
— A felszínközeli és a köpenybeli folyamatok 

kapcsolata;
— Folyadék és kőzet kölcsönhatás a kontinentá

lis litoszférában;
— Medenceanalízis és a medencék kifejlődése;

— Óceáni szén ciklus, klimatikus változások;
— Tengeri üledékek, a pórus víz kémiája, mikro

biológia, diagenezis;
— A globális változások 200 ezer éve.

Szakosított szimpóziumok:
— Geodinamika, tektonofizika, gravitációs és 

mágneses erőtér, paleomágnesség;
— A Föld 3 D szerkezete geofizikai adatok alap

ján, szeizmológia, szeizmika, hőáramlás, gra
vitációs és mágneses mérések;

— Tektonika, szerkezeti földtan, kőzet deformá
ciók, medence modellezés, a kéreg szerkeze
te, tengeri geofizika, geomorfológia;

— Vulkáni és metamorf kőzettan, izotóp geoló
gia, geokémia, ásványtan, ásványfizika, érc
geológia;

— Üledékes kőzettan, sztratigráfia, hidrológia és 
hidrogeológia, kőolaj földtan, a negyedkor 
földtana, környezet geokémia, mémökgeoló- 
gia;

— Paleooceanográfia, paleoökológia, paleokli- 
matológia, globális változások, biogeokémiai 
ciklusok, evolúció, paleontológia, palinoló- 
gia, paleobotanika;

A poszter előadásokra 16-tól 18 óráig került sor, 
és a napi szimpóziumok poszterei egyetlen nagy 
teremben voltak kiállítva. Ilyen módon a földtudo
mányokon belül különböző területeken dolgozó 
szakemberek ismerkedhettek meg egymás eredmé
nyeivel kötetlen beszélgetések kapcsán.

A tudományos programban körülbelül 1200 szó
beli és 2500 poszter előadás szerepelt. A magyar 
előadások száma 30 volt (9 szóbeli és 21 poszter). 
C s e r e p e s  László, C s o n t o s  László és H o r v á t h  
Ferenc szimpóziumi elnöki tisztet töltött be. HOR
VÁTH Ferenc tagja volt a EUG tiszteletbeli tagságo
kat odaítélő bizottságának is.

Végezetül szeretném megemlíteni, hogy a stras
bourgi konferencia volt az első olyan hivatalos fó
rum, ahol megkezdtük a jövő év szeptemberében 
Budapesten megrendezendő „6th International 
Symposium on Seismic Reflection Probing of the 
Continents and their Margins” első körlevelének ter
jesztését.

ifj. Takács Ernő
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A 13. TÖRÖK GEOFIZIKAI KONGRESSZUS

A „Türkiye 13. Jeofizik Kurultayi” vagyis a törö
kök 13. Geofizikai Kongresszusa, „nisan” azaz ápri
lis havának 5. napjától 9. napjáig Ankarában zajlott 
a „TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odasi”, ami ma
gyarul annyit tesz, mint „Törökország Geofizikus 
Mérnökeinek Kamarája”, rendezésében.

Ankarát, az egykori közép-anatóliai kisvárost, 
amely ügy terül el egy kis bizánci erődítmény körül, 
mint a mi fővárosunk a budai vár körül, hetven éve 
valószínűleg még maguk a törökök is a világ végének 
tekintették. Feltehetően pont ezért választotta Gázi 
Musztafa Kemal pasa, minden törökök atyja, a Már
vány-tenger partján fekvő mesés, keleti világváros, a 
csillogó és nyüzsgő Sztambul helyett, amelynek se
bezhetőségét azonban maga is tapasztalhatta, az első 
világháború nagy vereségei után ezt a mindenkitől 
egyaránt a legmesszebbre fekvő világvégét ifjú tö
rökjei fővárosává. Ma Kemal hatalmas lovas szobra, 
az egyetlen mindenütt megtalálható szobor egy olyan 
országban, ahol az iszlám minden szobrot tilt, egy 
igen sokszínű és furcsa városra néz le. A kis bizánci 
erődbe zsúfolt régi török városrészben, a szultánok
nál házaló ősapáink láthatták a török városokat ilyen
nek, most csatornáznak. A római kori romokra épült 
szocreál, illetve helyesebben „ifjútörökreál” hivatal
nok városmagot körülfolyja a vidékről megállíthatat
lanul feláramló nyomor vezetékes víz, csatorna és 
villany nélküli masszája, ez Ankara nagy problémá
ja, ugyanakkor az új városrészeket, ahol az üzleti élet 
zajlik, Európa egyetlen országának sem kellene szé- 
gyenlenie, rendezettek, jól építettek és tiszták.

Ankarában mindenütt, még a kis kapualjakba te
lepült boltocskákban is, kéretlenül és azonnal hiva
talos számlát adnak vásárláskor vagy étkezéskor 
(ÁFA: 11%), a kígyó fejétől a farkáig vagy farkától 
a fejéig mindig ugyanolyan hosszú, akárhányszor 
taxizunk rajta végig, mindig pontosan ugyanannyit 
mutat az óra és a borravalót, ha el is fogadják, nem 
várják el. De más érdekes dolgokat is látni, például 
a kormányzó pártok ahelyett, hogy ebben az igen 
jelentős méretű állami szektorral rendelkező ország
ban minden gazdasági pozícióba „ért vagy nem ért 
hozzá, csak a mi emberünk legyen” alapon a saját 
kádereiket dugdosnák, az állami alkalmazottaktól 
szigorú pártsemlegességet, pártonkívüliséget köve
telnek meg. Szóval észre lehet venni, hogy Kemál 
pasa már vagy hetven éve levágatta velük azokat a 
büszke férfi szakállakat, amik nálunk még csak most 
kezdenek úgy istenigazából elburjánzani. Európa 
hajdani „beteg embere”, az első világháború legna
gyobb vesztese, a vendégmunkások hazája ma tuda
tosan készül rá, hogy Közép-Ázsiában és esetleg a 
Balkán egy részén is átvegye a vezető szerepet — 
nem fegyeverrel, mert Ciprus nagy lecke volt —

hanem villanyárammal, egyetemekkel, odafigyelés
sel. És alkalmas is erre!

Na, de elnézést kérünk a kitérőért, voltaképpen 
nem Törökországról, hanem a 13. török geofizikai 
kongresszusról akarunk írni. A kongresszust a She
raton Hotel vadonatúj épületében kimondottan ele
gáns körülmények között, kifogástalan technikával 
rendezték.

A kongresszus hivatalos nyelve a török, illetve az 
angol volt. A gyakorlatban az előadásoknak közel 
30 %-a angolul hangzott el és az angolul előadók 
jelentős része török „konusmaci”, azaz előadó volt. 
A rendezők szerint egyébbként az angol nyelvű elő
adások részaránya el szokta érni az 50 %-ot is, de 
most a volt szovjet tagköztársaságokból érkezettek 
közül sokan adtak elő törökül (!). Egyébbként a 
résztvevők és az előadók között sok volt az idegen és 
az idegenek között meglehetősen sok ismert nyugati 
geofizikus is akadt.

A szakmai program két szekcióban folyt és ösz- 
szesen 131 előadásból állt. Poszter szekció nem volt. 
Az előadások absztraktjait egy jól szerkesztett és 
szépen nyomott kötetben minden regisztrált előre 
megkapta.

Az előadások téma szerinti megoszlása általában 
az EAEG kongresszusokon megszokott eloszlásnak 
felelt meg, ettől csak egy ponton tért el jelentősen, 
nevezetesen, az alkalmazott geofizikai témák mellett 
súlyponti szerepet kaptak a födrengésekkel foglal
kozó szeizmológiai előadások is, összesen 28 ilyen 
volt és ezen belül 7 kimondottan a közelmúltban 
lezajlott erzincan-i földrengéssel foglalkozott.

Több meghívott nevesebb előadó is szerepelt a 
programban, általában az ő dupla időben elhangzó 
előadásaikkal indították a napi programot. A magyar 
színeket egyedül a mi török-magyar kooperációban 
elhangzó előadásunk képviselte, amiben az előző évi 
cayirhan-i szénkutatás eredményeiről számoltunk 
be.

Az előadások látogatottsága 100 és 200 fő között 
ingadozott.

A szakmai programot egy szépen felépített kiállí
tás egészítette ki, amelyen a 17 kiállító közül 8 volt 
hazai, de jelen voltak itt olyanok is mint a CGG, a 
Haliburton, a GECO-Prakla, az I/O, a Scintrex, vagy 
a mélyfúrási geofizika terén a Schlumberger, a Ro
bertson Geologging, stb. A kisebb nyugati cégeket 
több esetben is török ügynökségek képviselték.

A kongresszust az EAEG, illetve SEG kong
resszusok mintájára felépített úgynevezett „social” 
program kísérte, az első napon (pazartesi, 5 nisan - 
hétfő, április 5) a Sheratonban volt az „Ice-breaker 
Reception”, ez tényleg nem különbözött semmiben 
sem a máshol is szokásos Ice-breaker-ektől. Szerdán 
este (carsamba, 7 nisan) egy remekül rendezett, rend
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kívül elegáns vacsora volt az Ankara Hilton Hotel
ban, ez egy másik vadonatúj hotel, amúgy nincs 
benne semmi török, lehetne a világon akárhol.

A vacsora végén tánc volt és engem itt ért a meg
lepetés, a törökök még tudnak táncolni, úgy értem, 
hogy törökül táncolni és még tudnak énekelni együtt, 
mértékkel, méltósággal és mindnyájan. A török tár
sastáncokat mindenki táncolta, a végén még mi, ide
genek is és mindenki élvezte, még mi, idegenek is.

A „social" programok sorát egy Prokofjev Rómeó 
és Júlia balett zárta az ankarai Állami Operaházban 
(persembe, 8 nisan), részben láthatóan orosz tánco
sokkal és feltehetően orosz zenészekkel. Ez is jó volt.

Mit mondjunk még? Ezek a törökök, ahogy meg
ítélhettük, igazán nem futnak Európa után olyan el
szántan, de félünk tőle, hogy mégis sokkal közelebb 
vannak már hozzá, mint ez a mi úgynevezett Közép- 
Kelet-Európánk. így aztán már azon sem csodálkoz
tunk, hogy lapunk Közép-Kelet-Európában igazán 
átlagosnak tekinthető főszerkesztőjét az utcán ismé
telten „hadzsi"-nak nézték és a szent embereknek 
kijáró tisztelettel köszöntötték.

Bodoky Tamás, Halmos Imre

KORNYEZETGEOFIZIKA — LAUSANNE, 1993.

Áprilisban a Lausanne-i Egyetem Geofizikai Inté
zete háromnapos nemzetközi környezetgeofizikai 
konferenciát rendezett, amelyen Magyarországról 
D r a s k o v ic s  Pál, V a r g a  Mihály, á d á m  Antal és 
SZARKA László vett részt (az utóbbiak MÜLLER Imre 
neuchäteli professzor vendégeként).

A rendezvényen ugyan az USA és Németország 
alig, Nagy-Britannia pedig egyáltalán nem képvisel
tette magát (Szerbiából és Romániából pedig nem 
érkeztek meg a bejelentett résztvevők, de ez más 
lapra tartozik), a nagyrészt francia nyelvterületről 
származó előadók jóvoltából a konferencia a sok 
érdekesség mellett maradandó újdonságokat is ho
zott.

A francia orientációra jellemző volt, hogy az Eu
rópa Tanács Környezetvédelmi Bizottságának alel- 
nöke, M. V. RUFFY egyetlen nyelven, franciául üd
vözölte a mintegy 120 szakembert, közöttük az indiai 
származású, Svédországban élő idős PARANIS pro
fesszort, a Geoexploration volt főszerkesztőjét.

A szakmai nyitóelőadást egyesületünk tiszteletbe
li tagja, RYBACH László zürichi professzor "How to 
define environmental geophysics" címmel tartotta.

Úgy vélem, hogy a legnagyobb újdonságot a mág
neses radareredmények és a klasszikus elektromág
neses módszerek reneszánsza jelentették.

A közlésre elfogadott előadásokat (az előadások 
mintegy felét) a „The Journal of Applied Geophy
sics" című lap (a Geoexploration utódja) fogja meg
jelentetni.

Bár a konferencia beharangozása némi kívánniva
lót hagyott maga után, a nagyszerű rendezésért, a 
kétnyelvű (angol-francia) összefoglalók összeállítá
sáért a svájci geofizikusokat, elsősorban Mme D. 
CHAPELLlER-t illeti köszönet. A „Bulletin IGL" cí
mű sorozat 10. számaként megjelent 65 oldalas füzet 
megtekinthető az MGE irodájában, vagy megrendel
hető a svájci intézet címén (BFSH 2, 1015 Lausanne, 
Suisse).

Szarka László

(A konferencián elhangzott előadások listája — szerzők és 
címek — megtalálható a szerkesztőségben, illetve a szerzőknél.)

A MTESZ VILÁGKIÁLLÍTÁSI BIZOTTSÁG MEGALAKULÁSA

1992. november 25-én alakult meg a MTESZ Vi
lágkiállítási Bizottság, amely szakértői, véleménye
zési és javaslattételi munkával kíván hozzájárulni a 
világkiállítás előkészítéséhez, valamint konferencia- 
sorozatot fog rendezni. A Bizottság elnöke KERKÁ- 
POLY Endre, tagjai a MTESZ tagegyesületeinek, te
rületi szervezeteinek és néhány más szervezetének 
képviselői. A Magyar Geofizikusok Egyesülete VE
RŐ Lászlót delegálta.

Az alakuló ülés napirendjén a Világkiállítási Prog
ramirodával való együttműködés, a sevillai világki
állítás tapasztalatai és a Bizottság feladatai szerepel
tek. BARSINÉ PATAKY Etelka címzetes államtitkár 
hozzászólásában a budapesti expo előkészületeiről, 
terveiről adott tájékoztatót.

A második ülésre január 21-én került sor. A 
taejoni (Dél-Korea) világkiállítás terveinek és a Bi
zottság 1993. évi feladatainak ismertetése után lehe
tőségünk volt a Magyar műszaki értékek 150 év ipar
és világkiállításain című kiállítás megtekintésére, 
mivel az ülés a Budavári Palotában volt.

Az első ülésen két kérdést tettem fel. Az egyik a 
taejoni kiállításra vonatkozott; friss volt még az él
mény, november elején jártam ott. A másik kérdés a 
világkiállítás helyének, például a felszámolt vasútál
lomásnak a környezetvédelmi felmérésére vonatko
zott. GRESCHIK Gyula, a Világkiállítási Programiro
da műszaki igazgatója nemcsak ezekre válaszolt, 
hanem — megjegyzése szerint geofizikustól erre 
vonatkozó kérdést is várt — azt is megemlítette,
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