
B ú c s ú  H a á z  I s t v á n t ó l  

(1907-1979)

1979. szeptember 28-án, életének 72. évében elhunyt dr. Haáz István.
A Magyar Geofizikusok Egyesülete nevében búcsúzom Tőle, egyesületünk 

tiszteleti tagjától, kedves barátunktól.
Haáz István a magyar geofizika hőskorának jellegzetes alakja volt. Majd

nem 50 évig dolgozott az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben; eredeti végzett
sége kereskedelmi iskolai matematika tanár volt, amelyet általános matematika
fizika tanári diplomával egészített ki. Munkabírása már fiatal korában is kiemel
kedő. Az egyetemen minden előadást jegyzetelt és azokat gondosan meg is őrizte. 
A 60-as évek közepén egy szakmai beszélgetésünk közben azzal lepett meg, 
hogy elővette Steiner Lajos 1927-es egyetemi előadásainak, sajátos gyöngybetűi
vel írt, jegyzetét és idézte az előadó vagy 40 évvel ezelőtti véleményét.

Nevével először éppen sokszorosított jegyzetein találkoztam. Ortvay Rudolf 
elméleti fizikus mechanika előadásait jegyzetelte és rendezte sajtó alá. Ezeken a 
jegyzeteken sok magyar fizikus generáció nevelkedett.

A Geofizikai Intézetbe 1931. október 1-én lépett és nagy potenciálelméleti 
tudásával — melyet éppen az Ortvay-jegyzetek szerkesztésekor alapozhatott 
meg — a mágneses és gravitációs erőterek vizsgálatával kezdett foglalkozni. Ezen 
a tudományterületen Haáz István nagyfontosságú eredményei nemzetközi ér
deklődést keltettek; a tudományos irodalomban gyakran hivatkoztak rá, mód
szerét nemzetközi tapasztalatcsere keretében többek között a csehszlovák, kelet
német és lengyel geofizikusok is átvették és alkalmazták. így lett a szerző a ma
gyar erőtérfizika kimagasló egyénisége. Élete munkájával generációknak mutatott 
irányt az erőterek mérhető hatásának gyakorlati felhasználására. Sok egyéb mé
rési, feldolgozási és kiértékelési munka mellett ő kezdeményezte hazánk mág
neses tere regionális anomáliaképének lemérését, és a mérési, szerkesztési és ki- 
értékelési munkákat a kezdettől a befejezésig vezette. A rendkívül sok geofizikai
geológiai információt tartalmazó térkép ma is sok kutatás alapja. Munkásságá
val maradandó irányt mutatott az erőtér-geofizika művelői számára és iskolát 
alapított a potenciálelmélet mélyebb összefüggéseinek feltárására és azok gya
korlati alkalmazására. Elért eredményeivel elnyerte a tudományok doktora fo
kozatot.

Egyéniségét, munkaszeretetét, munkabírását és eredményeit azonban nem 
lehet fokozatokba szorítva mérni. Ezek az erények megszerezték számára a ma
gyar geofizikus társadalom osztatlan megbecsülését, szeretetét és tiszteletét. 
Több mint három évtizedes barátságunk alkalmat adott számomra, hogy megis
merjem életfelfogását. Munkatársait segítő, irigységtől és törtetéstől mentes 
főnök, munkatárs és barát hagyott itt minket. Tudásánál és szorgalmánál talán 
csak szerénysége volt nagyobb. Nem kívánta a közszereplést és visszavonuló 
természete idős korára még csak fokozódott. Sok évtizedes barátságunk és együtt
működésünk ellenére csak nehezen tudtam rábírni néhány találkozásra azután, 
hogy a sors elszólított a Geofizikai Intézetből. Mélyen sajnálom, hogy nem voltam 
erőszakosabb a találkozások javaslatánál és megszervezésénél. Bizony még sok 
megbeszélésre lett volna szükségem és sok hasznosat és érdekeset tudott volna 
mondani széleskörű tapasztalataiból a magyar geofizika és tudománytörténet 
számára. Sajnos ezen már nem lehet változtatni.
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Kedves Pista Bátyám, befejezett, magasnívójú, példaképül szolgáló élet
művet hagytál ránk, mi ezt szeretettel fogjuk tovább gondozni. Szeretettel és 
megbecsüléssel gondolunk rád; a magyar geofizikus társadalom megőrzi emlé
kedet.

Isten veled.
Dr. Barta György

G e l l é r t  T a m á s  

(1947-1979)

1979. augusztus 16-án, életének 31. évében váratlanul elhunyt Gellert 
Tamás, az OGIL kutató geofizikusa. Halálával nagyszerű szakember és igen jó 
kartárs távozott el körünkből és ezzel nemcsak az olajipari geofizikát, hanem az 
egész magyar geofizikus társadalmat nagy veszteség érte. Gellért Tamás fiatal 
kora ellenére máris kimagasló szerepet játszott a magyar geofizikai életben: 
egyesületünknek egyetemi évei óta tagja és egy idő óta a Mélyfúrási Geofizikai 
Szakosztály titkára volt.

Működési területe a mélyfúrási geofizikai szelvények értelmezése, ezen belül 
a számítógépes szelvényadatfeldolgozás fejlesztése volt. Ebben a munkakörben 
egyike volt azoknak, akik a TPA —70 kis számítógépre épülő KÉR (Karotázs- 
Értelmező Rendszer) rendszert megalkották. Nevéhez fűződik az egész feldol
gozást irányító monitor létrehozása. Tevékeny részt vállalt a rezervoár-geoló
giai célok érdekében végzett átfogó területi értelmezésekben, elsősroban az al
győi telepekében és a bonyolult szerkezetű sarkadkeresztúri tárolóéban.

Tehetséges és szorgalmas szakember lényével szeretetreméltó egyéniség pá
rosult: akik ismerték, szerették. Mint családapa is példamutató volt: felesége és 
két kis gyermeke gyászolja, szülei egyetlen gyermeküket vesztették el vele. 
Emléke élni fog a magyar geofizikusok között.

M. L.
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