
ELŐSZÓ

Л Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet ebben az évben je
lentős új kutatási programot kezd, amelynek keretében az ország rendszeres 
és átfogó geofizikai kutatására törekszik. Ennek a kutatásnak az a célja, hogy 
korszerű képet adjon hazánk földjének geológiai felépítéséről és a közvetlen 
földtani megismerés előtt járva, közvetett úton feltárja az eddig ismeretlen 
föl dtani törvényszerűségeket.

A geofizika a szerkezetföldtani kutatás legkorszerűbb eszköze. Ezt az 
eszközt — vagyis a geofizikai műszereket és módszereket — állandóan fej
leszteni kell, hogy a kutatás egyre növekvő követelményeivel mennyiségileg 
és minőségileg lépést tarthassunk.

A Föld egészének szerkezetére vonatkozó ismereteink akkor nőttek ki a 
spekulatív megfontolások köréből, amikor a geofizika exakt és kvantitatív 
adatokat szolgáltatott bolygónk belsejére vonatkozólag. A hegységképződés 
mechanizmusának mai elmélete, az izosztázia elve, a Föld öves felépítésű 
modellje — mind a modern geofizika sajátos terméke. Ezen a területen a 
geofizika sajátos és önálló feladatokkal kerül szembe, amelyek nemcsak mé
reteikben különböznek a kutató geofizikában szokásos feladatoktól, hanem 
minőségileg is; ez a tudományterület a geofizikáé.

A Geofizikai Közlemények, mint a M. All. Eötvös Loránd Geofizikai In
tézet hivatalos lapja, azt a célt tűzi maga elé, hogy az eddiginél fokozottabban 
tükrözze az Intézet kutatómunkáját, érzékeltesse ennek méreteit és minőségi 
sokrétűséget.

Az Intézetet múltja, névadója, de belső ereje is kötelezi, hogy az egész 
országra kiterjedő geofizikai kutatások, valamint a geofizikai műszer és mód
szerfejlesztés központja legyen. A Geofizikai Közleményekben pedig fórumot 
adunk az egész magyar geofizikának ; ezáltal szakközönségünk áttekintéshez 
jut az országban folyó összes geofizikai kutatás eredményéről.

Ezek az elvek, szerkesztőségi gyakorlattá alakulva, szükségessé teszik 
azt, hogy évente megjelenő négy számunk egyike — mint Évi Jelentés — bemu
tassa az Intézet előző évi munkáját, teljes keresztmetszetben. Egy másik 
számot kizárólagosan a műszer- és módszerfejlesztésnek szentelünk, mint
hogy tudományágunk fejlődése műszereken és a módszertan tökéletesedésén 
mérhető le. Harmadik számunkkal a Magyar Geofizikusok Egyesülete rendel
kezésére állunk; ebben a számban közöljük az évről évre rendezendő őszi 
Szimpóziumokon elhangzó magyar és külföldi előadások közül azokat, amelyek 
átfogó kérdésekkel foglalkoznak és lapunk jellegéhez illenek. És végül, egy tartal
milag kötetlen negyedik számban további lehetőséget biztosítunk arra, hogy 
Intézetünkön kívül működő kollégáink is megfelelő publikációs lehetőséghez 
jussanak színvonalas tanulmányaik közzétételére.



Kérjük és várjuk olvasóink, munkatársaink és leendő munkatársaink 
segítségét: bírálatát és javaslatait.

A Geofizikai Közlemények a magyar geofizikát és ezáltal a magyar népet 
kívánja szolgálni. Most, amikor Intézetünk és folyóiratunk is új, jelentős 
munkába kezd, ezekkel a gondolatokkal köszöntjük az Olvasót .
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