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Amikor munkatársai, tanítványai és tisztelői a múlt év októberében egy 
rövid konferencia keretében ünnepelték Tárczy-Hornoch Antal akadémikust 
85. születésnapján, még nem sejtették, hogy három hónappal később, 1986. ja
nuár 16-án eltávozik az élők sorából.

1900 október 13-án született a beregmegyei Orosz végen. Gimnáziumi ta
nulmányait Munkácson végezte, ahol 1918-ban érettségizett. 1919-ben iratkozott 
be a leobeni Bányászati Főiskolára, ahol 1923-ban bányamérnöki, majd 1924-ben 
bányamérőmérnöki oklevelet szerzett. Még ugyanebben az évben elnyerte a dok
tori fokozatot és' a következő évben, 1925-ben benyújtotta magántanári érteke
zését is ,,A vetőj^robléma a bányamérő nézőpontjából” címmel. 1926-ban meg
hívták a soproni Bánya- és Erdőmérnöki Főiskola Geodézia és Bányaméréstani 
Tanszék tanárának.

Ettől kezdve 1959-ig állt a Tanszék élén és fejtette ki oktatói tevékenységét. 
Színes és logikus felépítésű előadásait régi tanítványai sokszor és szívesen idézik 
fel. Azt, hogy előadásaival mennyire követte a tudomány fejlődését bizonyítja, 
hogy a geofizikának, mint új mérési tudományágnak már a harmincas évek ele
jén egyre tágabb teret szentelt, majd a harmincas évek végétől önálló tárgyként 
oktatta azt — Magyarországon először.

Az oktatással együtt kutatómunkájával is már korán hírnevet szerzett ma
gának. Kezdeményezője és szerkesztője volt a ,,Bánya-, Kohó- és Erdőmérnöki 
Kar Közleményei” idegen nyelvű kiadványának, amelyben számos tanulmánya 
jelent meg. Ezen a kiadványon keresztül, folyóiratcsere révén ismerkedett meg és
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került kapcsolatba a nemzetközi tudományos élet számos intézménye, így pl. 
még a 30-as években, több szovjet egyetem is a Soproni Egyetemmel, ill. annak 
tanáraival.

Tárczy-Horncch professzor oktatói és kutatói tevékenysége igazán a fel- 
szabadulást követő években bontakozott ki. 1946-ban az Akadémia levelező, 
majd rendes tagjául választotta. 1948-ban a Kossuth díj arany fokozatával tün
tették ki.

1949-ben az ő kezdeményezésére indult meg Sopronban a földmérőmérnök 
képzés, 1951-ben pedig a geofizikusmérnök képzés. Ugyanebben az időszakban 
fáradozott azon is, hogy a Soproni Egyetem keretében a geodézia és a geofizika 
művelésére kutatóbázist hozzon létre. Ebből fejlődött ki és vált önálló intéz
ménnyé az M T A  Geodéziai Kutató Laboratóriuma 1955-ben. Előbbit alapításá
tól, utóbbit 1957-től vezette. Az Egyetemnek és így tanszékének is 1959-es Mis
kolcra való költözése után kizárólag a kutató munkának szentelte életét. 1972- 
ig, nyugalomba vonulásáig igazgatója volt a Laboratóriumoknak, majd az azok 
egyesítése révén létrejött M T A  Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézetnek.

Kutatói tevékenységének eredményeit, amely a geodézia és bányamérés 
mellett a geofizika és a tudománytörténet számos problémáját is felöleli, több 
könyv és több mint 300 tanulmány őrzi meg.

A hazai és nemzetközi tudományos életben kivívott elismeiést jelzik kitün
tetései. A Kossuth díj mellett az Állami díj I. fokozatával, a Munkaérdemrend 
arany fokozatával és a Szocialista Magyarországért érdemrenddel, továbbá a 
bolgár Cyrill és Method érdemrenddel tüntették ki. Tagja volt a Világakadémiá
nak és tiszteleti tagja volt a francia, az osztrák, a bolgár és a lengyel tudományos 
akadémiáknak. Tiszteletbeli doktorrá avatták a freibergi, leobeni, grazi, bécsi, 
miskolci és soproni egyetemeken.

Jelentős tevékenységet fejtett ki a Magyar Geofizikusok Egyesületében is, 
amelynek haláláig társelnöke volt. Nevéhez fűződik a Soproni Csoport megszer
vezése, amelynek 1957 — 1985-ig elnöke volt. Az Egyesület Eötvös-emlékéremmel 
ismerte el kiemelkedő munkásságát.

Tudományos aktivitását még nyugalomba vonulása után is hosszú ideig 
megőrizte, az Intézetbe rendszeresen bejárt és minden újdonság érdekelte.

1986. január 24-én hagyományos bányásztemetéssel helyezték örök nyu
galomba a soproni Szt. Mihály temetőben.

Emlékét és tanítását megőiizzük!

Wallner Ákos
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