
Könyvszemle

Kozmikus Geodézia, az MTESZ Központi Asztronautikai Szakosztálya sokszorosított kiadványa, 
270 old., 88 vonalas ábra, számos táblázat. Felelős szerkesztő: Abonyi Iván, 1976.

A kiadvány a Sopronban 1973, 1974 és 1975-ben tartott kozmikus geodéziai szemináriumok 
válogatott anyagait tartalmazza. A közölt 14 cikk szerzői 7 magyar, és 7 külföldi, de 
ezek közül is csak két cikk jelent meg az eredeti előadási nyelven (németül, illetve angolul), a többi 
magyar fordításban. Sajnos, a fordítás igen sok helyen „fordításszagú” , kényszeredett és magyar
talan. Sűrűn találkozunk ilyen mondatokkal: „Ez a kérdés a (7) irodalomban van tárgyalva” , vagy: 
„Ez egy mátrix egyenlet . . .  ” . Jó volna, ha a szakirodalmi kiadványokat a helyes magyarság szem
pontjából is megbírálnák a megjelenés előtt,
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Egyesületi hírek

Az Európai Geofizikai Társaság (European Geophysical Society, EGS) negyedik közgyűlése Mün
chenben, 1977. szeptember 6 —9-ig.

Lapunk 1976. évi 2. számában megemlékeztünk a EGS harmadik konferenciájáról, melyet 
akkor Amsterdam-ban tartottak, szept. 7 —10-ig. Az 1971-ben alakult Társaság érdeklődési köre 
kiterjed az általános geofizika — jobban mondva, a legáltalánosabb értelemben vett geofizika — 
egész területére. A társaság működése fennállásának eddigi néhány éve alatt gyors ütemben széle
sedett mind érdeklődési körét, mind pedig a résztvevő nemzetek és geofizikusok számát illetően. 
Jól mutatja ezt a negyedik ülésre bejelentett előadások nagy száma (több, mint 210, ezek közül 
120 a szilárd föld geofizikájával foglalkozott, 50 hidrológiai tárgyú volt, 40 pedig a külső tér (űr) 
geofizikájából vette témáját.)

Az ülés előadásait három csoportba sorolták. Az általános ülések tárgycsoportja: A l: Geodé
zia és matematikai geofizika; A2: Tengeri geofizika; A3: Szeizmológia; A4: paleomágnesség; A5: 
Geokémia; A6: Geotermika. Kilenc un. Szimpóziumot szerveztek a következő speciális témák meg
tárgyalására: Syl: Folyadékok dinamikája: Sy2: Elpárolgás — evapotranspiráció; Sy3: Mérsékeltövi 
gleccserek;Sy4: Köpenymozgások; Sy5: Az Alpok, a kéreg és a köpeny; Sy6: IPOD [(International 
Phase of Ocean Drilling) az A2 ülés keretében]; Sy7: a Földdel kapcsolatos irányú űrkutatás; Sy8: 
Mágneses ásványi tulajdonságok; Sy9: A GEOS szatellita mérési eredményei.

*

Végül két ún. „Társasági előadásban” olyan két témát tárgyaltak, melyek valamennyi részt
vevő érdeklődésére számíthattak. Ezek: „Szatellita geodézia” és „Modellek a gleccser-diamikához” .

A bejelentett előadások szerzői között két magyart találtunk: Boldizsár T. (Földtípusú boly
gók kérgének fejlődése) és Horváth F. (Az Adria és az afrikai nyúlvány szerepe a mezozóikus medi
terrán paleogeográfiában; J. E. T. Channellalés B. D ’Argenioval közösen).

Az üléseket a Müncheni egyetem helyiségeiben tartották. A konferencia után a résztvevők 
számára kirándulást szerveztek a Ries-kráter meglátogatására.

Természetesen a Társaság vezető szervei is tartottak adminisztratív ülést, elnökségi választá
sokat, kitűzték a következő ülések helyét és időpontját. Az 1980-as ülés helye (az 1978-as Dublin és 
az 1979-es Bécs) után Budapest lesz, miután az MGE elnöksége már előbb felvette a kapcsolatot az 
EGS-szel. így a magyar geofizikus világ számára — a már szokványossá vált Geofizikai Szimpó
ziumokon kívül —újabb alkalom nyílik a nemzetközi geofizikai tudományos életbe való bekapcso
lódásra.
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