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NEMZETKÖZI KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

MOSZKVA, 1992. JÚLIUS 27-31.

Nem véletlenül invitált történelmi eseményre a 
hivatalos meghívó. A bonyolult helyzetet már a ren
dezők megjelölése is mutatta:

Rendezi az SEG és oroszországi, valamint más 
kollégák a FÁK országaiból.

A szinhely a Moszkva folyó partján levő Sovin- 
Centr, másik nevén The World Trade Center volt, 
rövid sétányira a Kremlhez és a tavaly nyáron nem
zetközileg ismertté vált orosz Parlament épületéhez.

A nyugati tervezésű és kivitelezésű épületcsoport 
szolgáltatásaival is méltó helyszíne volt a rendez
vénynek. A megszokott kívánalmaknak megfelelően 
egymáshoz közel voltak az előadótermek és a kiállí
tás helyszíne. Zárt folyosó kapcsolja össze a Sovin- 
Centr épületét a résztvevők jelentős részének otthont 
adó Mezsdunarodnaja Hotellel.

A komplexum főbejárata két — napjainkra gazda
ságilag és működőképesség szempontjából egymás
tól elég távolra került — világ érintkezési és átjáró 
pontja.

A SEG és a Barry Martin Travel Inc. utazási iroda 
által segített helyi szervezők óriási és eredményes 
erőfeszítéssel sikeres rendezvény feltételeit terem
tették meg, beleértve a szakmai és más programokat.

A mintegy 400 külföldi és 600 FÁK-beli résztvevő 
kerekítve 100 szóbeli és 50 poszter előadást hallgat
hatott ill. tekinthetett meg. A kiállításon több mint 
negyven vezető geofizikai szerviz-, gyártó- és más 
beszállító vállalat képviseltette magát.

A konferencia és kiállítás deklaráltan a CH kuta
tásban és termelésben alkalmazott geofizikai mód
szerek és eszközök bemutatására és az ezek fejlesz
tésében elért legújabb eredmények ismertetésére 
adott lehetőséget. Külön hangsúlyt kaptak a FÁK-be
li kutatással és termeléssel foglalkozó előadások, 
melyek közül több nyugati és FÁK-beli szakemberek 
közös munkája volt. Az előadók jó  minőségű angol
orosz ill. orosz-angol szinkrontolmácsolást kaptak.

Minden résztvevő tudta azonban, hogy a szakmai 
eredmények bemutatása messze nem lett volna ele
gendő ok arra, hogy az 1992-es év Moszkvájában, 
nagyon nehéz feltételek között, jelentős költségeket 
és a megszokott szervezési nehézségeknél jóval na
gyobbakat vállalva, kerüljön sor a rendezvényre.

Hatalmas, főleg Nyugat-Szibériában található 
szénhidrogénkincs kutatása és kitermelése a tét. M ű
szaki szakemberek, jogászok, befektetők, a nagy 
nemzeti és nemzetközi olajvállalatok képviselői a 
kockázatok taszításában és a profitok vonzásában 
mérlegelik és vizsgálják a lehetőségeket és nehézsé
geket és munkálkodnak a szükséges jogi, pénzügyi 
és intézményi feltételek és garanciák kidolgozásán. 
Egy kölcsönösen elfogadható és működőképes rend
szer megteremtése létkérdés több FÁK tagország, 
legfőképpen Oroszország számára, ugyanakkor óri
ási üzlet és a világ energiaellátását, az ezen belüli erő 
és árviszonyokat jelentősen befolyásoló tényező a 
Nyugat számára. Ennek a folyamatnak volt része ez 
a moszkvai rendezvény is.

Ezt bizonyitja az Üzleti tevékenység folytatása a 
FÁK országaiban cimű exkluzív szekcióülés alábbi 
néhány előadása is:

Üzleti tevékenység Oroszországban: Tények és 
csalódások.

Ernst and Young Moscow.
Oroszországi befektetések törvényi keretei.
SPVE Ügyvédi Iroda Moszkva.
Az üzleti klíma Oroszországban: költségvetési 

kérdések, adók, profitok, repatriálás.
Ernst and Young Moscow.
A kép ahogy a világ látja.
A Világbank képviselője.
Az üzlet Oroszországban: Amit a kormány tenni 

tud.
Az USA Kereskedelmi Minisztériumának képvi

selője.
Nem véletlen és talán megbocsátja az olvasó, hogy 

nem szakmai előadások címei kerültek felsorolásra. 
A fenti előadásokban felvetett és azokhoz hasonló 
kérdésekre kell megoldásokat és válaszokat találni és 
csak ezt követheti és fogja követni jelentősebb szak
mai tevékenység. Természetesen vannak már meg
kötött koncessziós, vegyesvállalati és más szerződé
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sek, a jelenlét is megvan irodák, képviselők stb. 
formájában de mindez csak töredéke a lehetségesnek 
és szükségesnek.

M o o d y - S t u a r t  úr, a SHELL egyik igazgatója az 
SEG képviselőjeként elmondta, hogy a problémák 
megoldásában jelentős szerepe lehet a nemzetközi 
olajvállalatok és az orosz olajipar együttműködésé
nek. A nyugati fél ehhez korszerű technológiával, 
jelentős kockázati tőkével, környezetvédelmi megol
dásokkal és nem utolsó sorban nagy nemzetközi ta
pasztalatokkal tud hozzájárulni. Kifejtette, hogy nem 
rövid távú nagy haszonszerzésre törekednek, hanem 
tartós, mindkét fél számára előnyös kapcsolatokat 
kívánnak létrehozni és megalapozni. Megfogalmaz
ta, hogy ehhez a befektetések számára biztonságos, 
világos és stabil törvényi és pénzügyi szabályozási 
keretek, befolyás biztosítása a műveletek irányításá
ba és a munkával, de főként a kockázatvállalással 
arányos részesedés biztosítása szükséges. Elmondta, 
hogy véleményük szerint ezek a feltételek valójában 
még nem alakultak ki és ez komoly akadálya a jelen
tősebb befektetéseknek.

Orosz részről N.A. SZAVOSZTYANOV úr a moszk
vai székhelyű Nyeftyegázgeofizika Egyesülés el
nök-vezérigazgatója tartott fontos előadást Oroszor
szág olaj- és gázipara címmel.

Vázolta az orosz olaj és gázipar helyzetét megál
lapítva, hogy 1988 óta a kedvezőtlen gazdasági és 
geológiai tényezők következtében a szénhidrogén 
termelés folyamatosan csökken. Ugyanakkor Orosz
ország potenciális készletei óriásiak, de ezek feltárá
sa és kitermelése nagyon jelentős befektetéseket igé
nyel, olyan forrásokat, amelyekkel ma Oroszország

messze nem rendelkezik. Kitért a készletek régión
kénti eloszlásának ismertetésére is.

A geofizikai szerviz iparról szólva elmondotta, 
hogy mintegy 400 szeizmikus csoport működik 
Oroszországban és a fejlesztőket és gyártókat beszá
mítva a foglalkoztatott létszám 100 000 körül van. A 
csoportszám óriási. A World Exploration News ada
tait alapul véve, ez hozzávetőleg azonos a világon 
rendelkezésre álló ill. dolgozó összes többi csoport 
számával.

Azt jósolta, hogy az orosz olajipar struktúrája a 
várható privatizációval változni fog. Jelenleg az 
egyes termelő szervezetek a legstabilabb strukturális 
elemek, amelyeknek bizonyos saját értékesítési joga 
van és részesülnek a valutabevételekből is.

Elmondta, hogy ismeri és beismeri a nehézsége
ket, ezek velejárói, következményei és részei az át
alakulási folyamatnak és tudatában van annak, hogy 
orosz részről milyen létfontosságú érdek a megfelelő 
kapcsolatok és feltételek kialakítása.

A magyar nemzeti olajvállalat és a hozzá tartozó 
szervizvállalatok nyilván kell hogy keressék a lehe
tőségeket a térségben, tekintettel a logisztikai szem
pontokra, a kiépült szállítási kapacitásokra, de nyil
ván a több lábon állás elvének érvényesítésével a 
függési viszonyok optimalizálására törekedve, vala
mint a jelentős nehézségek és nagy kockázatok miatt 
az ennek megfelelő megfontoltsággal és óvatosság
gal.

Zelei András

BESZÁMOLÓ A “MENNYIRE HASZNOS AZ AMPLITUDÓ-OFFSET (AYO) 
ANALÍZIS? ”-CÍMŰ NYÁRI KUTATÓI MUNKATALÁLKOZÓN VALÓ

RÉSZVÉTELRŐL

Az amerikai és európai geofizikai egyesületek 
(SEG és EAEG) támogatásával 1992 augusztus 9 és 
14-e között munkatalálkozót rendeztek, az AVO 
(Amplitude Versus Offset) módszerrel foglalkozó 
szakemberek részére a Montana állambeli Big Sky- 
ban. A főrendező Mrinal SENGUPTA úr (Exxon) volt, 
aki a résztvevők zöméhez hasonóan maga is publi
kált szakcikket az utóbbi években az AVO témában. 
A mintegy 80 résztvevő húsz országból érkezett. A 
résztvevők kb. fele az amerikai olajvállalatok alkal
mazottja volt. A témaválasztást és a provokatív címet 
az indokolta, hogy minden új technológiát egy idő 
múlva a szkepticizmus hulláma követ, mert kiderül, 
hogy az alkalmazás nem minden esetben járt sikerrel, 
így volt ez a “bright spot”-okkal és így van ez most 
az “AVO”-val is. Az egyik szaud-arábiai előadó 
például igen magabiztosan számolt be arról, hogy a 
térképezett AVO anomáliákra szívesen fúrnak, mert 
ezt a tapasztalataik indokolják. Kevésbé szerencsés 
helyeken, ha a geológusok nem tudnak mit kezdeni 
az anomáliákkal, akkor az AVO adatokat odaadják a 
szakértőknek, hogy előbb invertálják azokat...

A találkozó hivatalos programja igen zsúfolt volt. 
Szerencsére párhuzamos szekciók nem voltak. Az 
előadóterem melletti helységekben naponta 15-30 
friss poszter előadás volt közszemlére kitéve, melyek

az ülésekkel párhuzamosan lassan cserélődtek. Elő
zetes hírek szerint az elmondandó, még nem publi
kált dolgozatok miatt esetleg korlátozták volna még 
a jegyzetelési lehetőségeket is. Szerencsére semmi 
ilyen görcs nem volt észlelhető, sőt Lee LAWYER, az 
SEG egyik elnöke elmondta, hogy a tapasztalatok 
szerint ez hosszú távon senkinek sem érdeke. Húsz 
évvel ezelőtt a nagy vállalatok titkosan kezelték bel
ső műhelyeik eredményeit, de rájöttek, hogy “az 
eszmék szabad áramlásának” gátlása végül is min
denkinek előnytelen. Minden résztvevő megkapta az 
elhangzott előadások szövegeit vagy bővített kivona
tait tartalmazó 724 oldalas vaskos kiadványt. (Az 
előadások tartására felkérő közleményt már az év 
elején közzétették.)

Az első napi esti megnyitó vitaindító előadások és 
témái az alábbiak voltak:

K. HELBIG, Az egyetemi, kutatóintézeti és olaji
pari intézményekkel kapcsolatos európai tudo
mányos politika

Lee LAWYER, AVO; lehetőségek és sikerek
N. NEIDELL, AVO; csapdák és aggodalmak (Nei- 

dell úr személyesen nem tudott jelen lenni, mivel 
Romániában tartózkodott éppen, olajmező vásárlás 
ügyében.)
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A következő négy napi program egy délelőtti és 
egy délutáni szekcióülésből állt, az alábbi témákkal:

— Esettanulmányok
— Érzékenység, detektálhatóság és bizonytalan

ság
— Mérés- és adatfeldolgozás, kondicionálás
— Nyíróhullám sebességek az AVO analízis szá

mára (legérdekesebbnek tűnt a nyíróhullám 
sebesség közvetlen mérésére kifejlesztett dipól 
és quadropól ultraszonikus szonda eredménye
inek bemutatása)

— AVO kiértékelés és megjelenítés
— AVO inverzió
— Anizotrópia és az AVO (ez a legkevésbé érett, 

legkezelhetetlenebbnek tűnő terület)
— Új irányzatok (senki sem állt elő igazán erede

ti, új ötlettel, inkább csak 3D-s alkalmazások 
fontosságát ecsetelték)

A szekcióülések az alábbi rend szerint zajlottak:

— Felkért szerzők (2-3, szaktekintélynek számító 
szakember) bevezető, áttekintő előadása 
(egyenként 20-30 perc)

— Az adott témához kapcsolódó friss poszter el
őadások szerzőinek (8-14 darab) rövid, 3-5 
perces összefoglalója avval a felkiáltással le
lőve, hogy a részleteket a szomszéd teremben 
majd bővebben...

— Két-két és fél órás kötetlen program, mely alatt 
a résztvevők kisebb csoportokban végigláto
gatták az új poszterek személyes előadásait,

' magyarázatait
— Ezt követte a témazáró vita, mely általában kb. 

fél óráig tartott.

Talán érdemes itt is leírni a vita játékszabályait, 
melyeket SENGUPTA úr is fontosnak tartott egy fólián 
kivetíteni (ez is egy csepp demokrácia):

— A tematikát előre adjuk körbe, hozzuk nyilvá
nosságra

— Tartsuk tiszteletben az időkorlátokat
— Készítsünk jegyzőkönyvet
— Ne térjünk el a tárgytól, napirendtől
— Tételezzük fel vitapartnereinkben a jó szándé

kot

— Hallgassunk meg mindenkit, de mindeki le
gyen rövid

— Kerüljük a háttér- és közbebeszélést
— Akadályozzuk meg, hogy valaki túlságosan 

sokat szerepeljen, dominánssá váljon
— Kerüljük a gondolatok belefojtását másba, ta

gadó megjegyzésekkel
— Törekedjünk mások felszólalásait értékes rész

letekkel kiegészíteni
— A helyes felszólalás pozitív, érdekes és a taga

dást a végére hagyja
— Ha szükséges, bárkit meg lehet kérni, hogy 

fejtse ki mondandóját érthetőbben
— Bátorítsuk a kisebbségi vélemény kifejtését

Noha az ipari AVO kutatás legalább 10 éves múlt
ra tekinthet vissza, a szakterület ma sem tekinthető 
“érettnek”. Nemegyszer ellentmondó vélemények is 
elhangzottak. Számomra legérdekesebb a feldolgo
zási szekció előadásai voltak. A többség elvben a 
zavaró hatások determinisztikus korrekciójával ér
tett egyet, de a gyakorlatban az adatfüggő manipulá
ciók alkalmazhatók inkább még ma. Név nélkül em
lítem az egyik előadó véleményét, hogy több éves 
munkával sok módszert és szoftvert kipróbálva ma 
az a véleménye, hogy AVO feldolgozáshoz adatfüg
gő (AGC szerű) kiegyenlítések a leghasználhatób
bak.

Az utolsó nap délelőttjén az egyes témák szerinti 
csoportos megbeszélések alapján összefoglaló előa
dások, megjegyzések hangoztak el. A jövő évi nyári 
munkatalákozó témája a 3D-s adatfeldolgozás lesz. 
Végül egy kis szójáték. Az “amplitude versus offset” 
“az amplitúdó az offset ellen”-nek is érthető, angol
ban is. Az egyik pesszimistább kolléga szerint “the 
offset is winning” (az offset nyer)! Hogy mégse ezt 
hagyjam a legvégére, abban azért széleskörű egyet
értés alakult ki, hogy bár az AVO módszer sem 
tévedhetetlen eszköz, de a találati valószínűség 10- 
20%-os növelése már kellő gazdasági érv az alkal
mazáshoz. Mivel a tapasztalatok ezt kellő távlatban 
is igazolják, a módszer alkalmazásába és továbbfej
lesztésébe is érdemes energiát, pénzt fektetni. Szá
momra az egyik fő tanulság az volt, hogy a tárolók 
karotázs mérésekből kapott petrofizikai paramétere
inek és a szeizmikus adatok együttes értelmezését 
javítani szükséges.

Késmárky István

SZUBJEKTÍV BESZÁMOLÓ A MAGYAROK SZEREPE A VILÁG TERMÉ
SZETTUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI HALADÁSÁBAN HL TUDOMÁNYOS TALÁL

KOZÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL ÉS ESEMÉNYEIRŐL

Beszámolóm szubjektív, mert
— nem törekedhet teljességre, nem helyettesít

heti a valódi újságírók, a napilapok beszámo
lóit;

— olyan szakmai előadásokról kellene írnom, 
amelyek igen távol esnek a geofizikától;

— részt vettem az előkészítésben, ezért nehéz 
lenne teljesen objektívnek lenni.

Az előkészítő munka 1991 októberében kezdődött 
számomra. A korábbi találkozók gyakorlatának 
mégfelelően az általános felhívásra előadással jelent
kezők mellett itthoni, illetve külföldön élő geofizi
kusokat és geológusokat — egyenlő számban — név 
szerint is felkért a Tudományos Bizottság előadás 
tartására. A feladat ebben a Bizottságban kettős volt; 
javaslatot kellett tenni előadók felkérésére, majd a
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beérkezett előadásokból össze kellett állítani a szek
ciók programját. A földtudományi szekció előkészí
tését teljes egészében, a környezetvédelmi szekcióét 
pedig — beugróként — részben én végeztem. Végül 
is négy itthon és két külföldön élő geofizikus és 
három kölfüldün élő geológus tartott előadást a Föld- 
tudomány — Űrtudomány és a Környezetvédelem 
szekcióban.

Maga a találkozó 1992. augusztus 14. és 18. között 
zajlott le a Budapesti Műszaki Egyetemen. A meg
nyitó előtt PUNGOR Ernő tárcanélküli miniszter, a 
találkozó elnöke sajtótájékoztatót tartott. Erre a M a
gyar Geofizika is meghívást kapott. Ott feltett kérdé
semre, hogy az ilyen találkozók mennyiben járulhat
nak hozzá a magyar kutatók, a kutatóintézeti hálózat 
javításához, PUNGOR Ernő elmondta, ezeken a talál
kozókon azok a magyar fiatalok, akik át akarnak 
menni bizonyos iskolákon, ehhez partnert találhat
nak. Az, hogy azután hazatémek-e, már a hazai kö
rülmények jobbra fordulásától függ. Ennek egyik 
összetevője lehet az új közalkalmazotti törvény, 
amelynek pénzügyi háttere ugyan még nincs meg, de 
1994-95-re az is meglesz.

A megnyitón — levélben vagy élőszóval — 
GÖNCZ Árpád, a kormány több tagja és a szervezők 
(MTESZ, MTA, BME, MVSZ és a Magyar Mérnö
kök és Építészek Világszövetsége) képviselői üdvö
zölték a találkozót. Érthető talán, ha SZABÓ Iván 
ipari és kereskedelmi miniszter egy megállapítását 
emelem ki, aki a gazdasági és tudományos élet meg
bomlott egyensúlyáról szólt, többek között az alap
kutatás és az innováció helyes arányáról:"Termé- 
szetesen, ez nem jelentheti azt, hogy az alapokat 
kellene csökkenteni, az innovációt kell növelni. Egy 
új egyensúlyi állapotban újra meg kell gondolnunk 
egész tudománypolitikánkat, amelynek valahol, vég
ső kicsengésében az ipar is haszonélvezője lesz."

C s o ó r i  Sándor, a Magyarok Világszövetségének 
elnöke, beszéde végén azt javasolta, a találkozó le
vélben kérje Budapest Önkormányzatát, a neves ma
gyar tudósoknak legyen utcája. (Az MGE már pró
bálkozott ilyesmivel, az Eötvös Loránd utca vissza- 
keresztelésével kapcsolatban.)

A kétórás megnyitó sok komoly, sőt komor gon
dolatának sorát rövid ünnepi műsor zárta. A Rotten- 
biller utcai Általános Iskola “Szépen, emberül” osz
tálya által előadott népdalok és versek — legalábbis 
a körülöttem ülők közül — sokaknak szemébe csal
tak könnyeket.

A délutáni plenáris ülésen négy előadás hangzott 
el. Egy-egy megjegyzés, egy-egy kiragadott gondo
lat ezekkel kapcsolatban. TELLER Ede történelminek 
is nevezhető adomákkal érzékeltette KÁRMÁN Tó
dor, S z i l á r d  Leó, W i g n e r  Jenő és N e u m a n n  János 
tevékenységét, de a kötetlen stílus mellett is, szinte 
másodpercre pontosan fejezte be előadását. ŐRY Hu
ba (Németország) az űrhajózásról beszélt és — ez 
számomra már szinte megszokott csalódás — több 
szó esett a terroristák tevékenységének műholdas 
felderítéséről, mint a földi erőforrások kutatásáról. 
HORVÁTH Csaba (Egyesült Államok) a kromatográ- 
fiával kapcsolatban jegyezte meg, hogy az 50-es 
években ennek az új módszernek a művelésében 
azért jutott komoly szerep a külföldön élő magyar 
tudósoknak, mert a magyar egyetemeken kapott 
alapképzettség valóban alkalmassá tette őket az új

befogadására, alkalmazására és egyben továbbfej
lesztésére. BEJCZY Antal (Egyesült Államok) robo
tikai előadásában szó esett arról is, hogy a nagy 
távolságból működtetett robotokat az irányító képer
nyőjén egy számítógépes grafika helyettesíti, ez 
azonnal reagál minden parancsra. így küszöbölik ki 
a hosszú időt igénybe vevő visszajelzés okozta irá
nyítási zavarokat.

Pénteken este a Budavári Palotában, a Magyar 
Műszaki értékek 150 év ipar- és világkiállításain 
című kiállításon volt fogadás a résztvevők tiszteleté
re.

A szekcióülések szombaton reggel kezdődtek. A 
környezetvédelmi szekció két geofizikai tárgyú elő
adással indult. MESKÓ Attila a kömyezetfizikáról, 
MÜLLER Imre (Université de Neuchatel) a sokfrek
venciás VLF módszerrel végzett vízkutatásról be
szélt. Mind ebben az előadásban, mind a Svájcban 
élő hidrogeológussal folytatott beszélgetés során el
hangzott az a megállapítás, hogy a megfelelő ered
mény elérése érdekében szinte rá voltak kényszerítve 
a geofizikai módszerek alkalmazására a vízkutatás
ban.

A geofizikai és geológiai szekcióülésre hétfőn dél
előtt került sor. Három hazai geofizikus — Á DÁM  
Antal, POSGAY Károly és TAKÁCS Ernő — mellett 
három külföldön élő geológus tartott előadást. ZOL- 
NAY Gergely lemeztektonikai fejtegetéseiben magá
tól értetődően kapcsolódtak össze a geológiai és ge
ofizikai adatok. KOSZTOLÁNYI Károly geokémiai 
témáról beszélt, N AG Y  Ádámtól pedig egy kis kana
dai egyetem mémökgeológus képzéséről tudtunk 
meg érdekes dolgokat, például azt is, hogy van ha
sonlóság hazánk és Kanada között a geológia szere
pének változását illetően. Érdekes, hogy mindhárom 
geológus francia nyelvterületről jött (Franciaország 
és Quebec), az viszont természetes, hogy mindhár
man magyarul tartották meg előadásukat.

A szekcióülés után a Magyar Geofizikusok Egye
sülete, a Magyarhoni Földtani Társulat és az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet ebéddel látta vendégül az 
előadókat. Az ezt követő beszélgetés során N AG Y  
Zoltán elnök hivatalosan is közölte RYBACH László.- 
val, hogy az Egyesület tiszteleti tagjává választotta. 
Az erről szóló oklevelet RYBACH László egyik kö
zeljövőben várható magyarországi látogatása során 
adjuk majd át.

A keddi plenáris ülésen MÜLLER Iván (Egyesült' 
Államok) azokról a földtudományi programokról be
szélt, amelyek a Földdel mint egésszel, mint egy 
bolygóval foglalkoznak. Nem esett szó az ezen prog
ramokban való magyar részvételről, de azt hiszem 
nem használtunk még ki minden lehetőséget.

RYBACH László (ETH, Zürich) a radioaktív hulla
dékok elhelyezésének problémáiról beszélt. Mivel 
egyértelmű, hogy a nagy aktivitású hulladékok 
hosszú idejű vagy végleges elhelyezésére csak a föld 
alatt kerülhet sor, mégpedig megfelelő földtani kö
rülmények között, az előadás kimondatlanul is utalt 
a geofizika egyik fontos jövőbeni feladatára.

A plenáris ülés végén került sor egy rövid értéke
lésre. A plenáris előadások mellett 10 szekcióban a 
tervezett 163 előadásból 158-at tartottak meg. A 
földtudományi szekció 20-30 fős hallgatósága átla
gosnak volt mondható. A találkozónak fontos szere
pe lehet a magyar-magyar kapcsolatok megalapozá
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sában és ápolásában. (Itt azért meg kell jegyeznem, 
hogy sokan nem tudtak az eseményről és az ifjúság 
részvétele a találkozón nem volt túl jelentős.)

Beszámolóm már túl hosszúra nyúlt, befejezésül 
még annyit, hogy a találkozó anyaga — GÖNCZ 
Árpád és ANTALL József levele, a részletes program,

az előadások túlnyomó többségének rövid összefog
lalóját tartalmazó kötet, a résztvevők listája — a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének titkárságán 
bármikor megtekinthető.

Verő László

GEOFIZIKAI TÁRSASÁG ALAKULT ALBÁNIÁBAN

A Tiranai Műegyetem Földtani és Bányászati Ka
rán működő Geofizikai Tanszék tanszékvezető taná
ra, Dr. Alfred FRASHERI profeszor tájékoztatott ben
nünket az Albán Geofizikai Társaság megalakításá
ról.

Albániában korábban a geofizikusok az Albán 
Földtani Társulat geofizikai szakosztályában tevé
kenykedhettek. Ez a szakosztály most függetlenedett 
az anyaegyesülettől és önálló Társasággá vált, meg
alakulását az Ásványi Nyersanyag és Energiaügyi 
Minisztérium júliusban hivatalosan is jóváhagyta.

A Társaság 114 alapító tagja két területi csoportba 
szerveződik, a tiranai csoportnak 53, míg a Fieriben,

vagyis az albán olajipar központjában működő cso
portnak 61 tagja van. Jelenleg folyik vezetőségük 
megválasztása, a jelölő bizottság elnöke FRASHERI 
profeszor. Címük: Polytechnical University of Tira
na, Faculty of Geology and Mining, Geophysical 
Society of Albania, Tirana, Albánia.

A Társaság rögtön megalakulása után kérte az 
EAEG-be jogi ("corporate") tagként történő felvéte
lét.

NAGY Zoltán, a Magyar Geofizikusok elnöke,le
vélben üdvözölte az Álbán Geofizikai Társaságot 
megalakulása alkalmából.

Bodoky Tamás

AZ EÖTVÖS LORÁND UTCÁT ÁTKERESZTELTÉK

Budapesten, a Belvárosban, az egyetlen fővárosi 
utcát, amely a századforduló nagy magyar fizikusá
nak, az alkalmazott geofizika megteremtőjének, báró 
Eötvös Lorándnak nevét viselte, átkeresztelték. Az 
utca a “Papnövelde utca” nevet kapta.

Verő László Egyesületünk soros elnöke még a 
múlt év végén levélben próbált meg ez ellen tiltakoz
ni Demszky Gábor főpolgármester úrnál, hivatkozva 
arra, hogy Eötvös Loránd az egyetlen magyar termé
szettudós, akit a tudományos világ értékelt annyira, 
hogy róla fizikai egységet nevezzen el. Ehhez hozzá 
kell tegyük, hogy ilyen elismerés világviszonylatban 
is lényegesen kevesebb tudósnak jutott ki, mint 
ahány utca van a magyar fővárosban.

Verő László alternatív megoldásként még felve
tette egy másik utca Eötvösről való elnevezését is.

A Főpolgármester Úr válaszában sem nem vála
szolt — legalább is érdemben nem — sem állást nem

foglalt a kérdésben, hanem mindkét teendőt a Fővá
rosi Közgyűlés Városrész, Közterületelnevezések
kel és Fővárosi Szimbólumokkal Foglalkozó Ideig
lenes Bizottsága elé utalta. Ez az igen tiszteletremél
tó és tiszteletreméltóan hosszú nevű bizottság aztán 
úgy döntött, hogy Eötvös is ér annyit mint “a kurzus 
személyei”, Lenin, Münnich, Dimitrov, Steinmetz 
vagy Osztyapenkó, és élve ideiglenes jogkörével 
végleg száműzette nevét a fővárosi utcák névsorából.

Lépésük magyarázata — némi rosszindulattal — 
körülbelül úgy foglalható össze, hogy tekintve, hogy 
Eötvös Loránd születése előtt sem volt Pesten Eötvös 
Loránd utca, teljesen indokolt, hogy most se legyen.

Bodoky Tamás
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