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Tizedik évfolyamába lép a ,,Magyar Geofizika” , a Magyar Geofizikusok 
Egyesületének folyóirata. Ez az évforduló egy kis visszapillantásra ad alkalmat.

Már 1954-ben Egyesületünk megalakulásakor az egyesületi folyóirat meg
indításának a terve felmerült. Igaz, hogy akkor már egy év óta rendszeresen 
megjelent a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet folyóirata a 
,,Geofizikai Közlemények” , azonban egyesületünk tagságával való szorosabb 
kapcsolat és a rohamosan fejlődő hazai geofizikai kutatások eredményei indo
kolttá tették egy második szakmai lap megindítását. Több évi tervezgetés és 
huza-vona után az Egyesület folyóirata szerény keretben 1960-ban indult meg. 
Három éven át kiadványsorozatként jelent meg és csak miután életképességét 
bebizonyította — 1963-tól kezdve — vált Egyesületünk lapja engedélyezett 
folyóirattá.

Az első évek kiadványsorozata szerény külsővel, erősen korlátozott terje
delemben került a tagok kezébe. Azóta figyelemre méltó fejlődés következett be. 
Az I. évfolyam félévenként, a II. évfolyamtól a VII. évfolyamig bezárólag negyed
évenként, 1967-től, — a VIII. évfolyamtól — kéthavonként jelenik meg a ,,Magyar 
Geofizika” .

Lapunk általában eredeti kutatási eredményeket tartalmazó cikkeket kö
zölt és az Egyesület vezetősége a közlés feltételéül kikötötte, hogy a cikkek 
anyagai előzetesen előadáson ismertetésre kerüljenek. A cikkek túlnyomóan 
magyar nyelven jelentek meg, orosz és német nyelvű rövid összefoglalással. Az 
Egyesület előadó ülésein és különösen a nagy rendezvényeken elhangzott szín
vonalas előadások bőségesen biztosították lapunk anyagát. Időnként tudomá
nyos irodalmi szemlét is közöltünk.

Nemcsak külső megjelenésében és terjedelmében, hanem a cikkek közlési 
formájában is örvendetes fejlődést tapasztalhattunk lapunknál. A kezdetben 
közölt magyar összefoglalásokat és ábrafeliratokat háromnyelvű tartalomkivo
nat és ábrafelirat váltotta fel. Ez lehetővé teszi, hogy a hazai szakemberek dol
gozatait külföldön is megismerhessék. Az új közlési forma megnyitotta az utat 
lapunk külföldi terjesztése előtt. Ma már számos neves külföldi geofizikai lap
pal vagyunk csere-kapcsolatban és növekszik ezek száma. További fejlődési 
lépést jelent, hogy szokásos évi szimpóziumaink nemzetközi rendezvénnyé válá
sával az elhangzott külföldi előadások egy részét az eredeti nyelven (de részletes 
magyar kivonattal) jelentetjük meg. Ez remélhetően fokozza lapunk és a ma
gyar geofizikai kutatások jó hírnevét.

Testvérlapunkkal, a ,,Geofizikai Közlemények” -kel kezdettől jó együtt
működést tartottunk fenn. A közlésre szánt anyagot elvi szempontok szerint 
osztottuk el.

A jövőben is arra törekszünk, hogy lapunk minél színvonalasabb és tartal
masabb legyen. A tudományos ismertető szemlét lehetőleg kibővítjük.

Ez a rövid megemlékezés nyilván nem tartalmazhatja lapunk kilenc évé
nek elemzését. Nem vizsgálhatja az egyesületi élet és a magyar geofizikusok 
közösségének fejlődését, mely a megjelent írásokban bizonyára híven tükröző
dik, de a megjelent dolgozatokról készült alábbi rövid statisztika is bizonyítja, 
hogy a magyar geofizikusok érdeklődése a geofizika minden irányára kiterjed, 
és lapunk olvasói erről aktuális tájékoztatást kapnak.
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A cikkek szerzői között 125 magyar és 41 külföldi szerepel.
Egyesületünk vezetősége és lapunk szerkesztőbizottsága abban a remény

ben indítja útjára lapunk X. évfolyamának első számát, hogy az elmúlt időszak 
fokozatos fejlődése a magyar geofizikusok tevékenységében és lapunk életében 
is folytatódik.

A Szerkesztőbizottság

EGYESÜLETI HÍREK

Egyesületünk 1968. december 12-én tartotta szokásos év végi záróülését, melynek keretében 
a főtitkár beszámolt az egyesületi élet eseményeiről, majd külföldi és belföldi tiszteleti tagság, 
egyesületi emléklapok, ajándékok, jutalmak átadására került sor. — A szünet után M . K . Polskov 
a VN II Geofizikai Intézet igazgatójának és Dr. G. Olszak professzornak, a DGGW Fachverband 
Geophysik elnökének közös előadása hangzott el.

A  főtitkár beszámolóját a szakosztályok és bizottságok vezetői egészítették ki hozzászólá
sukkal.

Az egyesületi kitüntetéseket, jutalmakat Dr. T  ár czy-Dornoch Antal társelnök az alábbiak
nak adta át:

M . K . Polskov igazgatót a Magyar Geofizikusok Egyesülete Tiszteleti taggá választja a magyar — 
szovjet geofizikai kutatások támogatásában és kiszélesítésében végzett fáradhatatlan mun
kájának elismeréséül.

Dr. G. Olszak professzort a magyar és N D K  geofizikai társadalmi együttműködés és a Szimpóziu
mok kiszélesítésének s ezzel a geofizikus szakemberek nemzetközi kapcsolatának elmélyítése 
érdekében végzett áldozatos munkájának elismeréseként Egyesületünk Tiszteleti taggá 
választja.

Bese Vilmos elvtársat, Egyesületünk — megalapításától — elnökét az Egyesület bölcs vezetéséért, 
a gyakorlati célú geofizikai kutatások fellendítéséért, a magyar geofizikusok baráti közös
ségének kialakításáért és a nemzetközi kapcsolatok kiépítéséért Tiszteleti taggá válasz
tottuk.

(Folytatás a 20. oldalon)
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