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Életének és alkotóerejének delelőjén 51 éves korában hunyt el a magyar 
geológus és geofizikus társadalom ismert és megbecsült tagja, Varga Imre igaz
gatóhelyettes, főgeológus.

Varga Imre a geofizikával már közvetlenül egyetemi tanulmányainak befe
jezése után elkötelezte magát. Mint tanársegéd tekintélyes részt vállalt az ELTE 
geofizikai tanszék szervezésében, és oktatási feladatainak teljesítésében.

Röyid ideig Komlón a Kossuth akna főgeológusi teendőit láttáéi, majd 1958- 
ban került a kőolajipar geofizikai részlegéhez, ahol váratlanul bekövetkezett 
haláláig tevékenykedett.

Munkájával megalapozta, majd fokról fokra fejlesztette a geofizikai adatok 
földtani értelmezését. Alkotó módon vett részt az időszakonként ismétlődő szén- 
hidrogénprognózis-számítások elkészítésében, a különböző medenceterületek 
kutatási sorrendjének kimunkálásában, az alkalmazandó módszerek kiválasz
tásában, valamint a geofizikai kutatási koncepciók kialakításában.

Nevét és munkásságát nemcsak határainkon belül, hanem azon túl is meg
becsülés és elismerés övezte, hisz a legaktívabb közreműködője volt a Magyar- 
országgal határos országok közötti földtani-geofizikai együttműködésnek.

Állandó előadója volt a geofizikai vándorgyűléseknek, tartott előadásokat 
a nemzetközi szimpozionokon, és számos fejlődő országban ismertette a magyar 
olajipar eredményeit, teljesítőképességét. Szakmai munkáját a vállalati jelen
téseken túlmenően mintegy 15 publikációja reprezentálja.

Részt vállalt az egyetemi oktatásban és továbbképzésben. Tanácsait, javas
latait kérték és meghallgatták országos hatáskörrel bíró szervek és intézmények. 
Munkabírása, memóriája, szintetizáló képessége minden munkatársában tiszte
letet és bámulatot ébresztett.

Munkája elismeréseként számos kitüntetésben részesült. Ezek közül a leg
jelentősebb az 1967-ben kapott Akadémiai I. Díj és az 1978-ban kapott Állami
Díí-

S bár szakmájának, munkájának megszállottja volt, érdekelte az élet minden 
mozzanata, szépsége. Szerette a társaságot és a társaság is szerette Őt. Humorá
val, magas fokú humán műveltségével azonnal belopta magát mindenki szívébe.

Szeretett utazni. Bejárta Európát, Ázsiát, az arab világot. Eljutott Peruba, 
Brazíliába. 1982. január 20-án azonban útlevél és vízum nélkül távozott ismeret
len messzeségbe. Nem búcsúzott el senkitől, és erről az útjáról már élvezetes 
élménybeszámolót sem fog tartani.

Gyászolja családja, gyászolja a magyar geofizikusok, geológusok társadalma. 
Emlékét megőrizzük.

Molnár Károly
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