Tisztelt Kollégák!
Mélyszeizmikus szimpózium
Budapest, 1994. szeptember 12— 17.
A M agyar Geofizika 1993. évi 1. számában, to
vábbá az MGE 1994. áprilisi közgyűlésén tájékoz
tattuk az MGE tagságát az idén szeptemberben, az
AGRO Hotelben rendezendő nemzetközi szimpózi
umról. Ebben a számban és a kiküldött körlevelekben
további részletekről szeretnénk a T. Kollégákat tájé
koztatni.
A szimpózium fő témái:
1. M élyreflexiós eredmények és eljárások.
2. A prekambriumi kéreg reflexiós kutatása.
3. A kéreg alatti litoszféra és az asztenoszféra
mélyreflexiós kutatása.
4. Hosszú szelvényeken, nukleáris robbantások
kal kapott eredmények. Földrengések (teleszeizmikus) vizsgálata.
5. A mélyreflexiós eredmények felhasználhatósá
ga szénhidrogén-kutatásban.
6. M élyreflexiós modellezés; fúrólyuk vizsgálati
eredmények; laboratóriumi kutatások és integ
rált modellek.

A szimpóziumra (angol nyelvű) orális vagy posz
ter előadással várjuk a kollégák jelentkezését.
A jelentkezési határidő a belföldi jelentkezők ré
szére 1994. június 15. A jelentkezéshez a regisztrá
lásról szóló másolatot és az előadás kivonatát is
kérjük mellékelni.
A jelentkezéseket a szimpózium szervezőbizottsá
ga részére, az ELGI címére kérjük levélben, faxon
vagy E-mail-en elküldeni.
Regisztrálási díj:
— hazai résztvevők részére 12 000 Ft/fő,
— egyetemisták részére
6 800 Ft/fő.
A regisztrálási díj tartalmazza: a részvételi lehető
séget a tudományos előadásokon, előadás tartását és
a kivonatfüzet díját.
A regisztrálást az MGE titkárságán kérjük intézni.
Az érdeklődők részére küldünk 2. sz. körlevelet is,
amely a további részleteket és a szimpóziumhoz csat
lakozó kirándulásokat, programokat is ismerteti.
Szervezőbizottság

MEGHÍVÓ
a M agyar Geofizikusok Egyesülete és a Magyarhoni Földtani Társulat közös
23. VÁNDORGYŰLÉSÉRE
A rendezvény időpontja : 1994. október 13-14-15.
A rendezvény helye : Sárospatak, Művelődési
Központ.
A 23. Vándorgyűlés súlyponti témája:
„Alkalmazott földtan és geofizika az északkelet
magyarországi régió fejlesztési elképzeléseinek és
lehetőségeinek szolgálatában”.

Az előzetes részvételi szándék, valam int a szó
beli és poszter előadások bejelentésének határide
je 1994. jú n iu s 30. A rendezvénnyel kapcsolatos 1.
sz. körlevelet tagtársainknak május hó folyam án
m egküldjük.
Ormos Tamás

Mea culpa,
mea maxima culpa...
Bármennyire is reménykedtünk 1993. évi 2. szá
munkban, hogy az Olvasó ritkán kényszerül találkoz
ni ezzel a rovattal, úgy látszik, azért teljesen nem
kerülheti el. A M agyar Geofizikusok Egyesületének
40. évfordulója alkalmából készült összeállításunk
ban (34. évfolyam 4. szám) a szerzők által összegyűj
tött hatalmas mennyiségű anyagba három helyen is
hiba csúszott:
— A 200. oldalon az alapító tagok névsorából
kimaradt NÉMETH Lajos neve. Kérjük, tekint
sék enyhítő körülménynek: ugyanennek a kö
tetnek a 163. oldalán feltüntettük, hogy az

Egyesület emblémáját NÉMETH Lajos tagtár
sunk tervezte. NÉMETH Lajos tehát az Egye
sület alakulásának idején nemcsak egyszerű
en alapító tag volt, hanem már akkor is fontos
szerepet játszott Egyesületünk életében.
— A 203. oldalon kimaradt, hogy 1969-ben H O R 
VÁTH Ferenc Egyesületi Emléklapot kapott,
az Egyesületben végzett jó munkája eredmé
nyeképpen.
A két érintett Kollégától külön is elnézést kérünk.
— A 205. oldalon található mellékletben a l l .
ankét (1966) helyesen: 11. szimpózium.
Tóth Lajos
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Az előadások megtartásának formai követelményei
Az összeállítás részben kivonat az „AJÁNLÁ
SOK AZ EAEG TALÁLKOZÓK ELŐADÓINAK”
című nyomtatványból, részben egyéb tapasztalatok
és megfontolások összefoglalása. Áz utóbbi években
— a piaci k ö v e te lm é n y e te k megfelelően — meg
nőtt a potenciális megrendelőkkel fenntartott jó kap
csolatok kiépítésének és fenntartásának jelentősége.
Ez persze nemcsak egyszerűen valami jópofáskodást
jelent, hanem egy széleskörű, átgondolt politikát,
melynek célja, hogy a cégek minden téren a lehető
legjobb arcukat mutassák a külvilág számára.
Ez az összeállítás e kedvező kép kialakításával
(illetve ennek is csak egy kis szeletével) foglalkozik.
Senki sem helyezné szívesen például a pénzét olyan
bankba, ahol az alkalmazottak ápolatlan külsejűek,
vagy melynek a berendezése kopott, szegényes. A
lényeg esetünkben is az, hogy minden elkészült mun
ka, minden kiadott írás és minden kapcsolatunk su
gározza az összeszedettséget, szakszerűséget, meg
bízhatóságot, csinosságot. Bár az összefüggés nem
törvényszerű, de magyarázatra sem szorul különös
képpen, hogy az irodák, vagy a terepi csoportok
telephelyeinek tisztasága, rendezettsége sugallja a jó
munkát, a jó szervezettséget. Egy geofizikai cégnek
emellett célszerű demonstrálnia azt is, hogy nemcsak
a szabvány műveleteket képes elvégezni, hanem va
lami szellemi többlete is van, amelyet elsősorban
szakmai előadásokon, konferenciákon lehet bemu
tatni. A jó, érdekes, figyelemfelkeltő előadások tar
tása tehát a cégek érdeke, de egyben a munkatársak
jó hírnevének, szakmai tekintélyének növelésén ke
resztül fontos személyes érdek is. (Egy idevágó ame
rikai szólás: „Publish, or perish”, azaz „Publikálj,
vagy pusztulj el” !) A publikálás mennyiségének és
főleg minőségének fontossága miatt érdemes az ide
vágó tapasztalatok összefoglalása, leírása és vállalati
(kötelezően betartandó) politika szintjére emelése. E
szabályok szélesebb körben való publikáíását az in
dokolja, hogy egy tágabb szakmai közösségen belüli
kommunikáció és szakmai kultúra minőségi javulá
sát segítheti elő, így közvetve is hasznos minden cég
számára.
A z anyag előkészítése
M indenekelőtt el kell végezni a munkát vagy a
kutatást és elő kell készíteni az előadás szövegét és
az ábrákat. Ha az ábrákon bemutatott adatok más
tulajdonát képezik (például egy konkrét mérési
anyag), akkor szükséges a tulajdonos előzetes (lehe
tőleg írásos) hozzájárulását beszerezni.
Egy jó előadás korántsem egy jól megírt cikk
felolvasását jelenti. Egy megírt cikk tartalmazhat
gondos okfejtést, részletes dokumentációt és főleg
elméleti levezetéseket. Feltehető ugyanis, hogy az
olvasó a nehezebb részeket kétszer is elolvashatja,
vagy visszalapozhat, hogy egyes összefüggéseket és
jelöléseket újra emlékezetébe idézzen.
Az előadás ezt a mondanivalót egészen más for
mában közvetíti. A szóbeli közlés természetéből ere
dően a bonyolult, részletes levezetéseket és érvelé
seket muszáj elhagyni. Az előadás az írott cikknek
csupán kivonata legyen, és ezt a kivonatot egyszerű
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állításokkal és diagramokkal közölje. Bár egy gya
korlott szónok néhány megjegyzésből is csiszolt, sőt
élvezetes előadást kerekíthet, az előadóknak általá
ban tanácsos előre leírni a teljes elmondani kívánt
szöveget. A legjobb szónok is elvétheti néha a leg
megfelelőbb szót, míg egy lámpalázra hajlamos vagy
kezdő előadó jól felkészülhet írásban, olyan gonddal,
hogy minden mondata világos, kifejező és egyértel
mű legyen. Általában a matematika kerülendő. Egy
következtetés szavakkal elmagyarázható egyenlet
formájában bemutatható, vagy a jelentősége szem 
léltethető grafikonnal, de megfigyelt tény, hogy azok
a szerzők, akik előadásukban matematikai levezeté
sekbe bonyolódnak, elveszítik hallgatóságukat. Az
előadásnak legyen fontos eleme a szemléltetés. M in
den lényeges állítást illusztrálni kell egy diagrammal
vagy hangsúlyozni egy szöveges diaképpel.
Az előadás
Előadások tartása egyeseknek könnyű, másoknak
nagy erőfeszítést és érzelmi feszültséget jelent. Ez a
kis összeállítás emlékeztetni kívánja a szerzőket arra,
hogy a hallgatóság számára a személyiség egyéni
varázsa kevésbé fontos, mint a „mechanikus” lebo
nyolítás: jól hallható-e az előadó hangja, szavai ért
hetőek és választékosak-e, az előadás bizonyta
lankodásoktól és helyesbítésektől mentes-e, a diaké
pek élvezhetőek-e és nincsenek-e megfordítva? A
hallhatóság önmagában is fontos szempont. Na
gyobb teremben feltétlenül szükséges a hangosítás,
de kisebb előadóteremben is fontos az előadónak
erőltetnie a hangszálait. Tanácsos a hátsó sorba ül
tetni egy kollégát, aki adott esetben integetéssel fi
gyelmezteti az előadót ez utóbbira.
Az előadások lehetnek egyéniek, de vannak álta
lános szabályok, melyeket minden előadónak tiszte
letben kell tartania. Á szerzők nem inzultálhatják a
hallgatóságot nem megfelelő felkészüléssel és élvez
hetetlen képekkel. Mindezek a „mechanikus” köve
telmények kielégíthetők egyszerű gondossággal és
az elemi szabályok figyelembe vételével. Kiváló szó
noki képességek, vagy azok hiánya sem adhat fel
mentést ezen szabályok betartása alól!
A legfontosabb szabály, hogy az előadást előtte
többször fe l kell olvasni egyedül vagy kollégák előtt.
Magnetofonos visszahallgatás is ajánlatos. Egy mag
netofon különösen hasznos segédeszköz akkor, ha
egy-két nap eltelhet a felvétel és a visszajátszás kö
zött. Modoros vagy gyors beszéd és hosszú monda
tok használata kerülendő. Hacsak lehetséges, az elő
adás vezérfonalát pár szóval, vagy rövid mondattal
mindig célszerű jelezni. Megvan a veszélye, hogy
egy gondosan előkészített előadás hosszan, gondo
san elmondva laposnak hat. A magnetofon lriilönösen alkalmas ilyen esetben, mert figyelmezteti a szer
zőt, hogy jobban kell hangsúlyoznia, hanghordozását
meg kell változtatnia vagy hosszabb szüneteket kell
tartania, mint a szokásos mindennapi beszédben.
Függetlenül attól, hogy a szerző megfogadta-e az
előadás szövegének leírására vonatkozó tanácsot,
szükséges előtte többször elmondania. (Nyilvánva
ló, hogy idegen nyelven tartott előadásnál ez foko-
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zottan ajánlatos.) Beszéd közben az előadónak kö
vetni kell tudnia a leírt szöveget anélkül, hogy látsza
na rajta, hogy felolvas. Fontos, legalább amíg nincs
sötét, hogy az előadó meg tudja tartani a kapcsolatot
a hallgatósággal. Amennyire lehetséges, nézzen rá
ju k és nekik beszéljen.
Az előadás megszabott időtartamát általában fon
tos betartani. Egy 20 perces előadás szövege kb. 5 -6
gépelt oldalon fér el, de minden kis kitérő, minden
kis magyarázat, minden mutogatás vagy matatás az
írásvetítővel „eszi” az időt. Magára vethet az az
előadó, akit az elnök kénytelen „lelőni”.
Dia-és írásvetítő képek
A diaképek elkészítése kicsit több gondot igényel,
míg az írásvetítő ábrákat „házilag” is egyszerűen elő
lehet állítani. Általában ma már ezek sem kézzel,
hanem különféle szövegszerkesztő, kiadványszer
kesztő vagy CAD (számítógépes tervező) programok
segítségével készíthetők, viszonylag könnyedén,
igényes kivitelben.
Minden előadás első ábrája egy „CÍMLAP le
gyen, melyen egy keretben szép betűkkel, esztétikus
elrendezésben fel van tüntetve az előadás címe, a
szerző(k) neve, a cég neve, emblémája és a konferen
cia neve, helye (
1.á bra). 1
---------------------------------------------------------N

AZ ELŐADÁS CÍME

2. ábra.

magyarázata segítségével érthetővé válik. Lényeges,
hogy a magyarázat is egyszerű legyen. Az ábrák az
előadásnak ritmust adhatnak. 1,5-2 percenként cél
szerű ábrát váltani, ily módon a hallgatóság érdeklő
dése folyamatosan ébren tartható. Túl gyorsan cse
rélt diák bosszantják a hallgatóságot. A legfontosabb
az, hogy az ábrák egyszerűek, tiszták, esztétikus
megjelenésűek legyenek és helyes sorrendben követ
kezzenek. A betűk és a számok nem lehetnek túl1
'*ú Általános szabály, hogy az a lap, amelyről a
p készül, jó l olvasható legyen olyan távolságból,
mint a lap szélességének nyolcszorosa. Táblázatok he
lyett grafikonok vagy szintvonalas ábrák használata
célszerű, mivel ezek jóval szemléletesebbek. Színek
alkalmazása feleslegessé teheti a mutatópálca haszná
latát. Hivatkozni lehet például piros vagy zöld (stb.)
görbére. Feltétlenül tanácsos, hogy az előadó szemé
lyesen gondoskodjon a diaképek átadásáról és a vetítés
lebonyolításának zavartalanságáról. A diák váltására
megfelelő időt kell hagynia. Az előadás elején és végén
érdemes a követendő gondolatmenetet illetve a követ
keztetéseket pontokba foglalva szövegesen is össze
foglalni (de kellően nagy, olvasható betűkkel).

S

1. ábra.

Minden ábra legyen egy szabvány keretben, mely
a cég nevét és/vagy emblémáját is tartalmazza. A
fényképezés, vagy a fóliára való fénymásolás előtt
tehát készíteni kell egy egyszerű maszkot, amely
mindegyik ábrára rákerül. írásvetítő esetén ennek
alakja négyzet, melynek élhossza az A4-es lap rövidebb élhosszával azonos (2. ábra).
Minden diakép egyetlen, lényegére lebontott gon
dolatot közöljön vizuálisán. A diaképeket néhány perc
re szemlére kell állítani, míg teljes jelentésűk az előadó

Poszter
A poszter megint más műfaj, aminek főbb szabá
lyai az alábbi pontokban foglalhatók össze:
— Esztétikus, áttekinthető, nem túlzsúfolt elrende
zés. Nagybetűs cím (szerzők, cég neve), a többi
szöveg is elég nagy betűs (a normál írógép be
tűknek legalább kétszerese) legyen. Többféle
betűtípus és betűnagyság kerülendő.
— A magyarázó szöveg legyen nagyon rövid, nagyon
lényegre törő, legfeljebb egy-másfél oldalnyi.
— Az ábrák mérete is lehetőleg egyforma legyen.
Legyen nyilvánvaló, milyen sorrendben olvassa
és nézze a vendég a kiállított anyagot.
Késmárky István
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