
Rybár István 
85 éves

R YB Á R  ISTVÁN  tiszteleti tagunk ez év május 7-én töltötte be 85. életévét.
Eötvös Loránd ma élő tanítványai közül ő dolgozott leghosszabb időn át 

Eötvös közvetlen munkatársaként: 1908-tól 1913-ig Eötvös terepi geofizikai 
mérésein és a mérések feldolgozásában vett részt. 1913-tól tanársegéd, majd 
adjunktus volt Eötvös kísérleti fizikai tanszékén. Eötvös betegsége idején, majd 
egy ideig a halála után is megbízott előadóként ő tartotta Eötvös egyetemi elő
adásait. 1922-ben a gyakorlati fizika, 1942-ben pedig Eötvös egykori tanszékén 
a kísérleti fizika egyetemi ny. r. tanára lett.

1950-től 1961-ig az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet tudományos munka
társa volt. 1961-ben, 75 éves korában vonult nyugalomba.

Tudományos munkásságának első évtizedében fénytani vizsgálatokkal, 
majd 1922-től kezdve az Eötvös-inga korszerűsítésével foglalkozott. Kitűnő 
torziós szálakat készített, a vizuális észlelés helyett bevezette a fotografikus 
regisztrálást és a műszer automatikus tovább forgatás át az észlelés egymás után 
következő azimutjaiba.

Intézeti működése során tevékenyen részt vett az Eötvös-inga további 
tökéletesítésében: az 1954-ben elkészült E 54-es Eötvös-inga megszerkesztésé
ben. Ez az eszköz jelentékeny számban került külföldi kivitelre, hazai és kül
földi alkalmazásra és ezzel lényeges anyagi előnyt jelentett népgazdaságunk 
számára. Az eszköz (a közben ugyancsak elkészült új szeizmikus berendezéssel 
együtt) 1958-ban a brüsszeli világkiállításon a geofizikai műszerek kategóriájá
ban Nagy Díjat, Grand Prix-t nyert.

R YB Á R  ISTVÁN  egész élete munkájában arra törekedett, hogy nagy mes
terének, Eötvös Lorándnak szellemi örökségét megőrizze, tovább fejlessze és a 
fiatalabb kutatóknak továbbadja.

A Tudományos Minősítő Bizottság 1952-ben a fizikai tudományok kandi
dátusává, 1957-ben a fizikai tudományok doktorává nyilvánította. Egyesüle
tünknek alapító tagja, tiszteleti tagja és országos elnökségének tagja. Az Egye
sület Eötvös-emlékérmének első kitüntetettje. 1965. ápr. 4-re Egyesületünk és a 
MTESZ javaslatára megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát.

Kívánunk R Y B Á R  professzor úrnak a M AGYAR GEOFIZIKUSOK  
EGYESÜLETE vezetősége és tagsága nevében erőt, egészséget!
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