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1993-ban a Society of 
Exploration Geophysicists 
szokásos évi kongresszusá
nak és kiállításának színhe
lye Washington, D. C., va
gyis a Maryland állambeli 
Washington Columbia Ke
rülete, az Amerikai Egye
sült Államok közigazgatási 
központja, a hatalmas or
szág fővárosa volt. Wash
ington, a város maga, nem 
tartozik a jellegzetesen 
amerikai városok sorába — 
és ez igazán előnyére válik. 
Hiányzik a felhőkarcolók

ból álló nyomasztó „downtown”, helyette a belváros 
inkább európai jellegű utcáit öt-hat emeletes házak 
egyenletesen épített sorai szegélyezik és még ezeket 
a sorokat is sokszor szakítják meg parkok, illetve a 
különböző kormányzati épületek legtöbbször parkok 
övezte klasszicista stílusú épületei. A várost — ha 
egyáltalán lehetne ilyen összehasonlítást tenni — 
leginkább Szentpétervárhoz lehetne hasonlítani. A 
kongresszus idején még az időjárás is kellemesen 
„európai” volt, noha maga Washington az olasz csiz
ma déli végével azonos szélességi körön fekszik, a 
budapesti szokatlanul meleg szeptember után kimon
dottan hűvösnek hatott. A város környéke pedig, 
Maryland és Virginia akár a Dunántúlon is lehetne, 
a szelíd zöld dombvidék békéjével és bájával semmit 
sem árul el abból, hogy csak néhány kilométernyire 
van a mi mai világunk középpontját jelentő világvá
rostól.

A „Washington D. C. Congress Center”, a kong
resszus szűkebb színhelye, már sokkal kevésbé tért 
el az amerikai standardtői— hogy egy régi rossz 
viccel éljek, olyan volt ez is, mint az orosz törpe, 
vagyis óriási. Hogy valójában mekkora, azt igazán 
fel sem lehetett mérni, mert a körülbelül 6500 részt
vevővel és 250 kiállítóval megrendezett monstre ren
dezvény számára az épületet csak részben nyitották 
meg. A teljes első emeletet vette igénybe a hatalmas 
kiállítási csarnok, valamint a két legnagyobb előadó, 
vagy ahogy itt nevezték „Theater”, az 1000 ülőhelyes 
Theater I és az 500 ülőhelyes Theater II. A további 
nyolc előadóterem a földszint egy részét foglalta el.

A kiállítási csarnokba csak a közvetlenül a bejá
ratnál elhelyezett regisztrációs területen át lehetett 
bejutni, míg az előadótermekhez az egész kiállításon 
keresztül kellett menni. A kiállítási csarnokban vol
tak még az étterem és az egyetemi poszterek is. Az 
utóbbiak mindegyike egy-egy külön kis kiállítási 
fülkét, úgynevezett „booth”-t kapott és így sokkal 
bővebb anyagot tudtak bemutatni, mint a poszter 
szekció poszterei. A földszinti előadók befogadóké

pessége 60 és 700 ülőhely között változott, de a 
termekben elég lazán sorakoztak az ülések úgy, 
hogy szükség esetén akár még egyszer ennyien is be
fértek állva. A poszter szekciót, ami ha kisebb arányban 
is, de itt is kezd már polgárjogot nyerni, a „Theater 
IV”-ben és a „Theater VI”-ban rendezték be 32, illetve 
6 darab kb. 6 m2-es poszter állvánnyal.

A rendezvényt a szokásos forgatókönyv szerint 
szeptember 26-án vasárnap délután 6-kor a kiállítási 
területen rendezett „Icebreaker” fogadással nyitották 
meg, ehhez kapcsolódott a kiállítás hivatalos meg
nyitása is és itt fogadta az SEG elnöke a résztvevőket 
személyesen egy baráti kézfogás és néhány udvarias 
mondat erejéig.

A kongresszus maga másnap, szeptember 27-én 
hétfőn délelőtt a „Presidential Session”-nel, vagyis 
az Elnökségi üléssel nyílt meg. Ezen először Stanley
S. JOHNSON, mint a rendezőség vezetője bemutatta a 
helyi Rendező Bizottságot, majd elhangzott a házi
gazda szerepét játszó „Potomac Geophysical 
Society” üdvözlete és ezt követően a testvér egyesü
letek, az EAEG és az AAPG köszöntői. Méltatták és 
emlékplakettekkel ajándékozták meg az SEG Ma
rion BONE (TimeSlice Technology Inc.) által veze
tett lelépől992—93-as „Executive Committee”-jét 
és beiktatták a megválasztott új vezetőséget, amely
nek elnöke Michael SCHOENBERGER (Exxon Pro
duction Reseach Со.) lett.

Ezt követte az SEG 1993. évi tiszteleti tagságainak 
és kitüntetéseinek átadása. A kitüntetettek közül itt
hon talán a tiszteleti tagságot kapott A. J. BERKHOUT 
delfti professzor és a „Maurice Ew in g ” emlékérmet 
kapott Turhan TANER nevét ismerjük leginkább.

A megnyitó elnöki köszöntőjét Marion BONE 
mondta el, utána az 1993-as „Keynote Speaker” T. 
M. HAMILTON (Penzoil Exploration and Production 
Co.) tartott „Unbundling a Monolith: Can A Balance 
Struck Between Global Politics, Finance, Prospects 
and Technology?” címmel egy érdekes előadást. (A 
köszöntőket és előadásokat, azt hiszem, fölösleges itt 
részletezni, mert akit érdekel, megtalálhatja őket tel
jes terjedelmükben a „The Leadig Edge” megfelelő 
számában.)

A hétfő délután kezdődő szakmai program hét-ki- 
lenc párhuzamos szekcióban folyt. Ebből kettő volt 
poszter szekció, amely a maga összesen 39 poszteré
vel jelentőségében lényegesen elmarad az EAEG 
Meeting-eken megszokott poszter szekcióktól. (En
nek, azt hiszem, az az oka, hogy Amerikában az 
angol nyelv előadói szintű ismerete elterjedtebb, 
mint Európában, különösen mióta néhány megátal
kodott európai „Nagy-Európá”-ban kezdett gondol
kodni és Európa keleti határait még a Rajna vonalá
nál is keletebbre helyezné.) A technikai program 
szóban elhangzott előadásainak téma szerinti meg
oszlása a következőképpen alakult:
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Általános témák
A legfrisebb fejlemények és az út élőt- 7
tünk
Mezőnbelüli geofizika 24
Számítási eljárások

Geológiai modellek reprezentációja 
és interpolációja 7
Parallel Computing 7
Hullámegyenlet számítások 8
Pattem recognition / Neural networks 8

Válogatott előadások az AAPG 1993-as 
kongresszusáról 8

Gravitáció és földmágnesség 7
Geoelektrika

Elektromágneses módszerek
Képalkotás (imaging) és modellezés 8
Kvázistatikus és egyenáramú módsze
rek 7

Szeizmika 
Adatgyűjtés

Tengeri és 3D mérések tervezése 8
Szárazföldi adatgyűjtés 8

Feldolgozás
Többszörös elnyomás / Fázis és amp
litúdó becslés 8
NMO / DMO / Stack 8
Statikus korrekció / Interpoláció 7
Zaj elnyomás 6

Modellezés és migráció
Migráció elmélet 8
Modellezés és migráció anizotrópiá- 8
val
Rugalmas hullámok modellezése és 
migrációja 8
Prestack migráció 8
Hullámok rétegzett közegben 8
Fizikai modellezés és sugár módsze- 7
rek
Migrációs sebességek és 3D migráció 8 
Szóródás és csillapodás 

Inverzió
Algoritmusok, megszorítások és opti- 
malizáció 8
Út-idő inverzió 8
Amplitúdó / Migráció 8
Sebesség becslés 8

Litológia
Sebességek 13
AVO 8
Kőzetfizika / Repedezettség 16

Értelmezés és esettanulmányok
Esettanulmányok 8
Komplex mérések 7

Mélyfúrási geofizika 
Szeizmika

Cross-hole mérések / csőhullámok 8
Fúrólyukak közötti tomográfia 16
VSP 8

Akusztikus karotázs és formáció értéke
lés 7

Sekély geofizika
Környezetvédelmi és mémökgeofizika 8
Sekély reflexiós kísérletek 8

A technikai program két poszter szekciójából az 
egyiken hat, az 1993-as AAPG Kongresszus anyagá
ból válogatott, meghívott posztert mutattak be, míg 
a másik szekcióban a 33 tabló témája a legkülönfé
lébb témákkal foglalkozott a hullámelméleti témák
tól a kanadai Kordillerák gravitációs térképezéséig.

A technikai program teljes anyagának úgyneve
zett „expanded abstract”-ját kiadták egy vaskos kö
tetben (amit érdeklődő tagtársaink kölcsönkaphatnak 
az ELGI Szeizmikus Főosztályán).

A program szerves részét képezték még a külön 
belépti díjért látogatható „szakmai ebédek”, ezek az 
ebédszünetben tartott, étkezéssel összekötött előadá
sok, amelyeket szabad vita követett. A szakmai ebé
dek témái a következőek voltak:

Gravitáció és földmágneseség: Archeológiái ku
tatások és felfedezések Egyiptomban, Izrael
ben és Kínában.

Mezőnbelüli geofizika: Geostatisztika, modelle
zés és rezervoár leképezés — mi történik a 
3D adatokkal?

Tengeri kutatás és oceanográfia: Módszer a 
„drill bit” pozíciójának folytonos meghatáro
zására irányított és horizontális tengeri fúrá
soknál.

Végül szintén a szakmai programhoz tartoztak 
még a kongresszus utolsó délutánján, amikor már 
előadások nem voltak, a szintén külön részvételi 
díjjal járó „Workshop”-ok , munkatalálkozók, ame
lyeket a következő címeken rendeztek:

A kutatás kockázata és értéke 
Üledékes szerkezetek leképezése sódómok alatt 
A tároló tulajdonságainak meghatározása geofi

zikával
Fejlődés a környezetvédelmi geofizikában 
Az interpretáció fogalmának újradefiniálása a 

2000. évre
Kutatás és technológia az együttműködés és a 

partneri kapcsolatok új kultúrájában 
Neural Networks, Expert Systems, Fuzzy Logic, 

and Unconventional Mathematical Techni
ques in Geophysics.

így a szakmai program keretében elhangzott vagy 
bemutatott összes előadások száma Washingtonban 
377 volt, ha a külön díjért látogatható szakmai ebé
deket és munkatalálkozókat nem tekintjük.

A kiállításon, amely a szakmai programokkal pár
huzamosan zajlott, 215 geofizikai, számítástechnikai 
vagy egyéb, a geofizikai kutatásokban érdekelt cég 
képviseltette magát, de rajtuk kívül külön kiállító 
fülkéje volt az SEG-nek és az EAEG-nek, az SEG 
kiadóhivatalának („SEG BOOKMART”), 9 ameri
kai, 2 angol, 1 kanadai és 1 holland egyetemnek vagy 
projectnek, valamint hat nagy olajtársaságnak.

A kiállításon idén is elsősorban a plakátok, video
filmek és a számítógépes demonstrácós anyagok do
mináltak a ténylegesen bemutatott eszközök helyett.

Összefoglalva: a rendezvényről ismét elmondha
tó, hogy mind színvonalában, mind méretében meg
felelt az SEG Meeting-ek legjobb hagyományainak, 
még ma is ez a világ első számú alkalmazott geofizi
kai rendezvénye, még akkor is, ha idén a stavangeri 
EAEG/EAPG Meeting szakmai programja az elő
adások számát tekintve már jóval meghaladta a 
washingtoni kongresszust, hiszen mind a kiállítók,
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mind a résztvevők számát tekintve az SEG-é a vezető 
szerep.

Végezetül, beszámolóm befejezéséül, szeretném 
még felsorolni az SEG-nek azokat a nagyobb nem
zetközi rendezvényeit, amelyeket Washingtonban 
hivatalosan meghirdettek:

— Pan African/Middle East Exploration/Devé- 
lopment Conference & Exhibition
21-24 March 1994, Cairo

— SEG/Gulf Coast Exploration and Develop
ment Meeting and Exposition
5-6 April 1994, Houston, Texas

— 2nd Moscow International Oil and Gas Exhi
bition ‘94
18-22 April 1994, Moscow

— SEG Development & Production Forum 
17-22 July 1994, Big Sky, Montana

— EAEG/SEG Summer Workshop
24-27 July 1994, Noordwijkerhout, The Nether

lands
— Mathematical Methods in Geophysical Ima

ging II.
24-29 July 1994, San Diego, California

— VII. Congreso Venezolano de Geofisica 
4-8 September 1994, Caracas, Venezuela

— SEG Sixty-Fourth Annual Meeting and Inter
national Exposition
23-27 October 1994, Los Angeles, California

B o d o k y  T a m á s

NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

„A geofizika és a modern világ” 

Moszkva, 1993. augusztus 9-13.

A szervezőbizottság elnöke N. La  VEROV akadé
mikus.

A szervezőbizottság és programbizottság tagjai 
között USA-beli, francia, svéd, kínai, magyar (RÁ- 
NER G., B a r á TH I.), valamint a FÁK szakemberei 
voltak.

A konferencia helye a Moszkvai Állami Egyetem 
volt, ahol kilenc teremben egyidőben folytak előadá
sok, konzultációk.

Figyelemre méltó a konferencia témacsoportosítá
sa:
I. G e o f iz ik a , tá r s a d a lo m  e m b e r :

1. Geofizika és filozófia (15 előadás)
2. Geofizika, kultúra és képzés (6 előadás, 8 

poszter)
3. Geofizika és egészség (4 előadás)
4. Hadi geofizika és konverzió (21 előadás,

17 poszter)
5. Geofizika és a környező világ (környezet)

(21 előadás, 26 poszter)
6. Természeti katasztrófák geofizikai prognó

zisa (7 előadás, 20 poszter).

II. A  F ö ld  a  g e o f iz ik u s  s z e m é v e l:

1. Kozmikus geofizika és a légkör fizikája 
(12 előadás, 12 poszter)

2. Geodinamika és planetáris geofizika (21 
előadás, 25 poszter)

3. Regionális geofizika (14 előadás, 24 poszter)

4. Tengerek és óceánok geofizikája (21 elő
adás, 34 poszter)

5. Kriolitzónák geofizikája (13 előadás, 13 
poszter).

III. G e o fiz ik a  é s  a  F ö ld  n y e r s a n y a g  k é s z le te i

1. Geoinformatika és matematikai geofizika 
(25 előadás, 25 poszter)

2. Olaj- és gázgeofizika (28 előadás, 30 posz
ter)

3. Ércgeofizika (13 előadás, 7 poszter)
4. Bányageofizika és mélyfúrási geofizika 

(12 előadás, 10 poszter)
5. Nem érc- és széngeofizika (6 előadás, 7 

poszter)
6. Mérnök- és hidrogeológiai geofizika (21 

előadás, 20 poszter)
7. Nukleáris geofizika (38 előadás, 19 poszter).

Az előadásokra 20 perc időt kaptak az előadók a 
hozzászólási lehetőségekkel együtt.

A felsorolt témakörök és csoportok, de különösen 
az előadások címe és tartalma mutatják a geofizika 
sokoldalúságát, de útkeresését is.

A kongresszus résztvevői gyakran feltették a kér
dést, hogyan tovább? A nyersanyagkutatás visszavo
nulóban van (átmenetileg?), a világ geofizikájára a 
recesszió jellemző. A sok érdekes és értékes előadás 
némelyike új lehetőségeket villantott fel a geofizika 
jövőjében hívők és kételkedők számára egyaránt.

152 Magyar Geofizika 34. évf. 3. szám


