
Tisztelt Kollégák!

HUROK A TÉRIDŐN

Folyó év (2004.) április 27-én egy remekül előkészí
tett és megszervezett jubileumi emlékülésen ünnepeltük 
meg egyesületünk 50. születésnapját. A szépen sikerült 
ünnepséget nagyon köszönjük a rendezőknek.

Ha pedig a köszönetről beszélünk, akkor itt kell el
mondanom, hogy a jubileumi különszámot nem a Ma
gyar Geofizika Szerkesztőbizottsága, hanem a Jubileumi 
Emlékülés Szervezőbizottsága, illetve ezen belül is a 
bizottság vezetője, dr. Baráth  István szervezte, szer
kesztette és állította össze, beleértve ebbe a nem túl 
szorgalmas szerzők rendszeres ösztökélésének, illetve a 
tűi szorgalmasok terjedelembeli korlátozásának nem túl 
hálás feladatát is. Köszönjük B aráth  Pistának, hogy 
számos egyéb feladata mellett még erre is futotta erejé
ből, figyelméből és lelkesedéséből.

Én személy szerint, mint főszerkesztő, egyben el
nézést is kérek tőle, mert az ő szerénysége és az én fi
gyelmetlenségem következtében erről a hatalmas mun
káról semmilyen említés nem történik. BARÁTH István 
szerkesztői tevékenysége nincs megemlítve és neve nem 
szerepel a jubileumi számban. Nagyon bánt ez a hiba és 
éppen ezért nyilvánosan elnézést kérek érte.

Tisztelt Kollégák, van egy másik gondunk is a jubile
umi számmal. Szerkesztőségünk ugyanis, fittyet hányva 
a fizika törvényeire, hurkot kötött vele a téridőre, vagyis 
a 2004-es ünnepi különszámot a 2003. évi 4. szám előtt

jelentette meg. Úgy gondoljuk, hogy erre némi magyarázattal 
tartozunk.

A Magyar Geofizika számai a naptári negyedévekhez il
leszkednek oly módon, hogy minden negyedév végén zárjuk 
az aktuális számot, amely aztán a következő negyedév folya
mán jelenik meg. így a folyó év első száma júniusban, a má
sodik szeptemberben, a harmadik decemberben és végül a 
negyedik a rá következő év márciusában esedékes. A jubileu
mi különszámnak azonban, amely oldalszámát tekintve közel 
három átlagos számnak felel meg, 2004. április 27-én, vagyis 
nem sokkal az első negyedév végét követően, már kézbe adha- 
tónak kellett lennie, tehát szerkesztése időben átfedte a 2003. 
évi 4. szám szerkesztését és azzal szemben elsőbbséget élve
zett. így a 2003. évi 4. szám szerkesztése sajnálatos módon 
megcsúszott, mert igaz ugyan, hogy a műszaki szerkesztést 
teljesen egyedül végző TÓTH Lajos szerkesztő úr a téridőnek, 
ebben is különösen a térnek elég jelentős tartományát képezi, 
de mégiscsak egyetlen ember, aki a szerkesztés legkritikusabb 
időszakaiban sem képes napi 25-26 óránál többet dolgozni. 
Ennyi időből pedig csak a jubileumi számra futotta, tekintettel 
a párhuzamosan készülő és a szintén általa (műszaki) szer
kesztett egyesülettörténeti kötetre, amelyre ugyanazok az 
időbeni megszorítások voltak érvényben.

Úgy vélem, hogy míg egyfelől minden bizonnyal elnézést 
kell kérjek Tisztelt Kollégáimtól a téridőre kötött hurokért, 
addig másfelől szerkesztőségünk és az egész egyesület teljes 
tagsága nevében itt is, nyilvánosan meg kell köszönjem T óth  
Lajos kollégának azt az emberfeletti munkát, amelynek az 
eredményeképpen mind a jubileumi különszám, mind az 
„50 éves a Magyar Geofizikusok Egyesülete 1954-2004” 
című egyesülettörténeti könyv időben elkészülhetett.
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