
Könyvszemle

M. К. Seguin: La géophysique et les propriétés physiques des roches (A geofizika és a kőzetek 
fizikai tulajdonságai) Les Presses de PUniversité Laval, Québec, 1971. X X I I +  562 oldal, 262 ábra, 
ezek közül nagyszámú külön melléklet. A  szöveg sokszorosítási eljárással készült. Ára 18 $.

A francia nyelvű geofizikai irodalom aránylag szegénynek mondható, különösen, ami a 
tankönyveket illeti: ezt a szerző is megjegyzi a könyv előszavában. így ez a munka bizonyos 
mértékben hézagpótló jelentőségű. Egyetemi előadásokból és a szerző saját terepi tapasztalatai
ból született. Bár a cím nem mondja ezt kifejezetten, de a bevezetésben határozottan kijelenti 
a szerző, hogy alkalmazott geofizikáról van szó. Minthogy azonban sokrétű hallgatóság számára 
szánták (tanulmányaik középső éveiben levő fizikusok, mérnökök, hidrológusok, geodéták, sőt 
geológusok és mezőgazdasági mérnökök stb. számára), nagy súlyt fektettek arra, hogy a szük
séges fizikai, műszertani alapismeretek magában a könyvben kifejtésre kerüljenek, és — mint az 
a címből kiderül — a geológiai, kőzettani alapok is bőven szerepeljenek, ami a szerző szerint 
a geofizikai tankönyvek legnagyobb részéről nem állítható.

A  szerző azt is hangsúlyozza, hogy egyensúlyt akar tartani a különböző szakmai területek 
tárgyalása között, tehát igyekszik arányosan osztani el a tartalmat az egyes témakörök jelentő
ségének megfelelően. Hogy ez viszont maradéktalanul sikerült-e neki, azt a következő össze
állítás alapján mindenki megítélheti, mert: a gravitációs módszerekkel foglalkozó fejezet 51 ol
dalt tartalmaz (32 irodalmi idézettel), a mágneses fejezet 69 oldal (52 hivatkozás), az elektromos 
módszerek 119 lapon szerepelnek (222 referenciával), az elektromágneses módszerek fejezete 130 
oldal (142 idézet), a radioaktív módszereket 65 oldalon tárgyalja (de 228 hivatkozással) és az 
utolsó fejezetben szerepel a szeizmika 113 oldalon (130 referenciával). Mintha a szeizmika osztály
része nem egészen felelne meg a nemzetközi síkon elfoglalt fontossági sorrendnek. Elég röviden 
kerül tárgyalásra a karottázs is (jórészt csak az elektromágneses és a radioaktív fejezetek al- 
fejezeteként).

Az egyes fejezetek végén bőséges irodalmi felsorolás található, ami a használhatóságot nö
veli, különösen a specialisták számára. Arra is súlyt fektet a szerző, hogy lehetőleg modern le
gyen, tehát kiterjeszkedjék a legújabban kifejtett elvekre, vagy alkalmazott módszerekre. Minden 
fejezethez gyakorlati példák kapcsolódnak, melyek többnyire a szerző saját működési tapaszta
lataiból, méréseiből, feldolgozásaiból származnak: régi, a tankönyvek egy részében még ma is 
megtalálható, klasszikusnak mondható, de részben már idejüket múlt példákat újabbakkal he
lyettesítettek.

Aránylag kevés hely jutott a feldolgozási, interpretációs eljárásoknak, metodikának. így  
pl. a számítógépes eljárások, digitalizálási módszerek éppen csakhogy megemlítődnek. Viszont 
több helyen behatóan tárgyal a szerző egészen modern fizikai elveket és meggondolásokat, melyek 
korszerű módszerek alapjául szolgálnak (pl. a nukleáris elven alapuló mágneses méréseket, a 
mágnesség mibenlétére és a földmágnesség eredetére vonatkozó újabb elméleti spekulációkat 
stb.) Részletesen tárgyalja a repülőgépes kutatást és az ebben az irányban Kanadában kifejlesz
tett módszereket és berendezéseket.

Az alkalmazott sokszorosítási eljárás igen szép és a szöveg csaknem nyomtatásként olvas
ható, a rajzok és mellékletek is jól sikerültek. Sok helyütt zavar azonban az, hogy a szereplő kép
let-tömeg nincs áttekinthetően elosztva, egyes képletek nem szerepelnek külön sorban, hanem a 
szöveg közé vannak bezsúfolva. Az anyag erősen tagolt, többszörösen alfejezetekre oszlik (néha 
5 — 6 egymás alatti emeletben); a tartalomjegyzék részletesén felsorolja ugyan a beosztást, de 
nem ad oldalszámokat, csak fejezet-aláosztásokat s így néha kényelmetlen a keresett hely meg
találása. Ebből helyenként kisebb zavar is származott a szerkesztésnél, mert pl. az 5. oldal alján 
félbemaradt szövegrész a 16. oldalon folytatódik, s csak azután következik a 6. oldal, ami csak 
némi utánkereséssel állapítható meg. A képletekben is feltalálható egy-két elírás. Nélkülözzük a 
tárgymutatót is.

Mindezek ellenére a könyv igen rokonszenves, jól használható munka, az olvasást a szerző 
könnyed, elegáns franciasága is elősegíti. Igen sok olyan részlete van, melyet a kutató geofizikus 
előnyösen konzultálhat speciális vizsgálatainál. A  kiterjedt irodalom pedig jó támpontokat nyújt 
a témakörökben való elmélyedésre, még akkor is, ha azokra nem tartalmaz kimerítőbb tárgyalást 
(mint pl. a geotermiára). A fentebb említett kisebb hiányosságokat a következő kiadás könnyen 
kiküszöbölheti.
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