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KÖRNYEZETI ÉS MÉRNÖKGEOFIZIKAI KONFERENCIA KÍNÁBAN
(Vuhan, 2006. június 4-9.)

A 2. nemzetközi környezeti és mérnökgeofizikai kon
ferenciára Jiaing W a n g  professzor, a Kínai Földtudo
mányi Egyetem Geofizikai és Geomatikai Intézetének 
igazgatója tavalyi soproni látogatásakor hívta fel fi
gyelmünket.

A konferencia két-három tucat külföldi és mintegy 
150 kínai kutató részvételével zajlott le a kulturális for
radalom idején Pekingből Vuhanba telepített egyetem 
előadótermeiben. A meghívott előadók (Oz Y il m a z , 
Alan G r e e n , Richard M il l e r , William D o l l , Ugur 
Y a r a m a n c i , Toshifumi M a t s h io k a , Jianghai X i a , 
Jonathan N y q u i s t , Pietro COSENTINO, Barbara L u k e , 
Jamie H a r r i s , Yaoguo Li, S z a r k a  László) a világ kü
lönböző régióit, egyúttal a geofizika egy-egy szeletét 
képviselték. A kínai törekvés egyértelmű: a kínai fiatal 
kutatógárda számára közel hozni a világszínvonalú 
eredményeket, hogy azt mielőbb utolérhessék, majd 
meghaladhassák. Olyan hatalmas összegeket fektetnek a 
kutatásba, hogy ez minden bizonnyal sikerülni is fog 
nekik. Hozzáállásukra jellemző, hogy a hazai előadáso
kat szinte kizárólag egyetemisták tartották, még akkor 
is, ha akadémikusok vagy professzorok is szerepeltek a 
felsorolt szerzők között. Ezekben az előadásokban olyan 
fizikai problémákat is feszegettek (pl. Kvantummechani
kát a magnetotellurikus inverzióban), amelyek hallatán 
azon kezdtünk tanakodni, hogy vajon melyikük lesz 
majd a jövő Nobel-díjas tudósa.

Az integrálódás utolsó — egyben legnagyobb — 
akadályának az angol nyelvtudás hiánya tűnik. 
(Mindenütt ezt tapasztaltuk: sokszor órákba telt egy apró 
információ megszerzése, még jó színvonalú szállodában 
vagy turisztikai szempontból jelentős helyeken is.)

Az első nap a meghívott előadók előadásaival telt el, 
majd a munka több párhuzamos szekcióban folytatódott. 
(A magyar előadásokra az elektromágneses szekcióban 
került sor.) A Science Press USA Inc. által kiadott két
kötetes (egyenként egy kiló harminc dekás) angol 
konferenciakiadvány (Geophysical Solutions for Envi
ronment and Engineering. Proceedings of the 2nd Inter
national Conference on Environmental and Engineering 
Geophysics, vol. I—II, 4-9 June 2006, Wuhan, China; 
chairman of the editorial board: J. W a n g , ISBN 
1-933100-18-4) fejezetei a következők:

1 . Új szeizmikus technológiák és alkalmazások
2. Elektromos-elektromágneses és SNMR módszerek
3. GPR alkalmazások
4. Gravitációs, mágneses és integrált geofizikai 

alkalmazások
5. Víztározó, környezet
6 . Geológiai veszélyek és geotechnikai eljárások
7. GIS, GPS és RS alkalmazások
8 . Egyebek

Az angol konferenciakiadvány mellett (amely a GGKI 
könyvtárából kikölcsönözhető) egy harmadik, kínai 
nyelvű kötetet is megjelentettek, amelybe a konferenciá
ra bizonyára bejelentett, de ott helyet nem kapott továb
bi kínai tanulmányok kerültek.

A konferenciát kínai és külföldi cégek műszerkiállí
tása tette teljessé. Érdemes megemlíteni, hogy Kínából 
a nyugati gyártmányokkal ma már minőségben is 
egyenrangú műszerek szerezhetők be, a nyugati árak 
töredékéért, igaz, ezek — sokszor nem is titkoltan — 
valamely neves műszergyártó cég ismert termékének 
„nemzeti változatai” (amint a kínaiak nevezik). Vajon 
lehetséges, hogy a magyar-kínai viszonylatban a geo
fizikai műszerexport fél évszázaddal ezelőtti irányának 
megfordítása jelentheti számunkra a (közeljövő lehet
séges útját?

A rendezők kirándulást is szerveztek egy természet- 
védelmi területre, de szervezésbeli problémák, illetve 
anyagi okok miatt ezen egyikünk sem vett részt. (A 
nyelvtudási hiányosság mellett talán éppen a szervezés
beli rutintalanság a másik negatív jellemzője a kínaiak
nak. Kedvességük, segítőkészségük azonban sok min
dent kompenzált.)

A konferencián kívül szerzett tapasztalataink 
messzemenően megerősítik a figyelmes szemlélődök 
érzését, miszerint Kína hamarosan (inkább előbb, mint 
utóbb) a világ vezető országává válik. Amint ez be
következik, a nyelvtanulási kényszer attól kezdve már 
nem őket, hanem a világ többi részét fogja nyomni.

Ideje elkezdeni kínaiul tanulni (no meg hozzászokni a 
kínai ízekhez és szokásokhoz).

Szálai Sándor, Szarka László, Varga Mihály
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ÚJ, 732 OLDALAS ALAPMŰ A GEOFIZIKÁBAN: 
FELSZÍNKÖZELI GEOFIZIKA

(Near-Surface Geophysics, Ed.: Butler DK, Society of Exploration Geophysicists, Tulsa, Oklahoma,
USA, 2005)

Könyvismertetés

Noha hírfoszlányokat már hallottam róla, csak a 2006. 
évi bécsi EAGE-meetingen került a kezembe az amerikai 
alkalmazott geofizikai egyesület, az SEG új, bibliai terje
delmű műve: az Investigations in Geophysics című SEG- 
sorozat 13. kiadványaként megjelent Near-Surface 
Geophysics. Ott helyben megvásároltam, de sajnos csak 
augusztusban tudtam kézbe venni.

A kötetet George R. JlRACEK, Ted G l e n n  és H. Frank 
M o r r is o n  a mai generáció nagyjait oktató, 1923-as szüle
tésű Stanley W a r d  professzornak dedikálta. A kötet szer
kesztője, Dwain K. B u t l e r  szemléletformálóan válogatott 
a legutóbbi évek elméleti és gyakorlati terméséből. A tarta
lomjegyzék (az egyes fejezetek terjedelmének és a szer
zőknek a feltüntetésével) a következőképpen fest:
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A terjedelem 2/3-a elvileg tehát elmélet, 1/3-a eset- nya), de így is belekerült — a magyar geofizika újabb 
tanulmány, de az elméleti fejezetek szerzőinek érthetőségre büszkeségére — D raskovits  Pál és V erő  László alkal- 
és kerekségre törekvése az elmélet és gyakorlat részarányát mazáscentrikus összefoglalója az IP-vízkutatásról (2. rész, 
mintegy 1/2-1/2 arányra egyenlíti ki. Az elektromágneses 18. fejezet: Felszín alatti vizek észlelése az indukált polari- 
elméleti összefoglalók között a talajokat előtérbe állító záció (IP) módszerével).
kőzetfizikai megközelítést találtam a legértékesebbnek. A könyv korszerűsíti, sőt újrafésüli ismereteinket a 
(Feltűnő hibát is felfedeztem benne: pl. a 41. oldal 15-ös felszínközeli geofizikáról. A világhálón 139 dollárért 
összefüggése helytelen.) (SEG-tagoknak 89 dollárért, diákoknak 71-ért) hirdetik.

A válogatás kissé túlságosan is amerikaias (hiszen a Megéri ezt a pénzt, 
könyv végül is az amerikai geofizikai egyesület kiadvá- Szarka László
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GEOFIZIKAI -  FÖLDTANI -  KÖRNYEZETVÉDELMI VÁNDORGYŰLÉS ÉS KIÁLLÍTÁS

SZELLEMI ES FÖLDTANI ERŐFORRÁSOK A XXL SZAZAD ELEJEN

2006. SZEPTEM BER 21-23. 
ZALAKAROS, HOTEL KAROS SPA

Szeptember 21. (csütörtök):
10.00-17.00 Repedezett tárolók értékelése és új Schlumberger technológiák 

(műhelytalálkozó angol nyelven)
Szeptember 22. (péntek):

Az előadások részletes programját az MGE honlapján lehet majd megtekinteni a 
www.mageof.hu címen. Előadásokat már nem tud a szervezőbizottság elfogadni.

A szervezőbizottság örömmel veszi, ha valakinek hirdetési vagy támogatási szándéka van. 
A kiállítással kapcsolatos kérdésekről a szervezőbizottság ad felvilágosítást.

REGISZTRÁCIÓS DÍJ:

SZÁLLÁSFOGLALÁS:
Hotel Karos Spa (8749 Zalakaros, Alma u. 1. Tel.: 06-93-542-500) egyénileg.

A konferencia résztvevői számára megajánlott kedvezményes szállodaárak: 
Egyágyas szobában 13 000 Ft fő/éjszaka, kétágyas szobában 9050 Ft fő/éjszaka + 

üdülőhelyi díj 300.- Ft/fő/éj szaka.

JELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ:
M GE titkársága, 1027 Budapest, Fő u. 68.

Tel./Fax: (06-1) 201-9815, e-mail: geophvsic@ mtesz.hu
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Rendezvénynaptár

MGE: Magyar Geofizikusok Egyesülete; ME: Miskolci Egyetem; MFT: Magyarhoni Földtani Társulat;
GGKI: MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet, Sopron; EAGE: European Association of Geoscientists and 
Engineers; NSGD: EAGE Near Surface Geoscience Division; EGU: European Geosciences Union; EEGS: Environmental 
and Engineering Geophysical Society; SEG: Society of Exploration Geophysicists 
További részletek, referenciák a honlapról érhetők el ("www.mageof.huf
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