
In Memóriám:

BESE VILMOS

1916 — 1995

Életének 79. évében, 1995. január 12-én elhunyt 
BESE Vilmos, Egyesületünk alapító tagja, aki a Ma
gyar Geofizikusok Egyesületének megalapításakor 
megválasztott első elnökeként, 1954-től 1978-ig, 25 
éven át viselte ezt a tisztséget, és fáradozott az Egye
sület célkitűzéseinek megvalósításáért.

1995. január 25-én kísérték utolsó útjára a buda
pesti Farkasréti temetőben. Ravatalánál a MÓL Rt. 
nevében dr. SZABÓ György ügyvezető vezérigazgató 
és a Magyar Geofizikusok Egyesületének nevében 
NAGY Zoltán búcsúztatta. Sírjánál dr. DANK Viktor 
mondott beszédet a volt vezető-, pályatársak nevé
ben.

1916. március 24-én született Bánhidán, munkás 
család gyermekeként. Megélhetést biztosító állandó 
munkát keresve, 1938-ban került kapcsolatba a bá
nyászattal, amikor Tatabányán felvették a szénbá
nyához. Ott lett vájár, és elvégezte a bányamentő 
iskolát is. A háború után 1948-ban a várpalotai Kö
zép-dunántúli Szénipari Központhoz, majd a Gazda
sági és Műszaki Akadémiára irányítják, amelynek 
először a szénbányászati, majd olajbányászati tago
zatán tanul, és ezt követően a Bánya- és Energiaipari 
Minisztériumban az Ásványolaj-bányászati Főosztá
lyon dolgozik. 1952-ben ugyanitt vegyesvállalati mi
niszterhelyettes, 1953-ban a Szénbányászati Igazga
tóság vezetője, 1955-ben kinevezik az Országos 
Földtani Főigazgatóság vezetőjének. 1957-től a ha
zai olajipar vezetőjeként dolgozik, és nyugdíjba vo
nulásáig az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt 
vezérigazgatója. Időközben tanulmányokat folytat a 
Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem olajbányász 
levelező tagozatán, illetve a bányaipari gazdasági- 
mérnök szakának levelező tagozatán is.

A Magyar Geofizikusok Egyesületének megalapí
tása egybeesett életének azzal az időszakával, ami
kor még a Szénbányászati Igazgatóság vezetője, de 
rövid időn belül a földtani kutatások irányítója lett. 
Ebben az időszakban teremtődtek meg a hazai geo
fizikai kutatásokkal hosszantartó kapcsolatai, ame
lyek során szerzett érdemeit az Egyesület törté
netének lapjai kitörölhetetlenül megőrizték.

Múlhatatlan érdeme az, hogy bár nem a geofizika 
szakterületének volt a művelője, mégis felismerte 
ennek az akkor fiatal szakterületnek jelentőségét az 
ötvenes évek derekán még fejlődése kezdeti szaka
szát élő kőolajkutatás szempontjából. Ugyanakkor 
felismerte a geofizikusok egyesülete létrehozásának 
— vagyis a geofizika felhasználását és fejlődését

segítő, a szakemberek egységét és szemléletformálá
sát szolgáló fórum megteremtésének— sürgető fon
tosságát is.

Vállalva az elnöki tisztséget, felvállalta azt, hogy 
vezetői tekintélyével és támogatásával tudatosan se
gítse ennek kibontakozását.

Ma már történeti relikvia a 41 éve megalakult 
Egyesületünk alakuló közgyűlésének jegyzőkönyve, 
amelyben, mint megválasztott első elnök megfogal
mazta, hogy az Egyesület célja a geofizikai tudo
mány „szolgálatba állítása” népünk és hazánk jólété
nek emelése érdekében. Remélte és kérte a szakem
berek segítő útmutatását, hogy e célnak is tökélete
sen meg tudjon felelni.

A szakterületek és az Egyesületek fejlődésének 
támogatására irányuló törekvéseit — amelyek között 
csak kiragadott példa a hazai Olajipari Múzeum lét
rehozásában vállalt szerepe — több kitüntető elisme
rés kísérte, nemcsak Egyesületünk, hanem az Orszá
gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, va
lamint a Műszaki és Természettudományi Egyesüle
tek Szövetsége részéről is.

1968-ban MTESZ díjas. Ugyanebben az évben a 
Magyar Geofizikusok Egyesületének tiszteleti tagja 
lesz, az Egyesület céljainak megvalósításában szer
zett rendkívüli érdemekért.

Ipari vezetői beosztásából történt nyugdíjba vonu
lását követően, 1978-ig még több éven át újraválasz
tott elnöke az Égyesületünknek. 1978-ban elhatároz
ta aktív elnöki működésének befejezését. Érdemei
nek elismerését fejezte ki Egyesületünk, amikor 
1978-ban az Egyesület tiszteleti elnökévé választot
ta.

Az idős kor és romló egészsége meglazította, de 
nem szüntette meg kapcsolatait az Egyesületekkel. 
40 éves bányászati egyesületi tagságát néhány hó
nappal ezelőtt ismerte el az OMBKE közgyűlése a 
Sóltz Vilmos emlékéremmel.

Nincs még esztendeje annak, hogy a Magyar Geo
fizikusok Egyesülete 40 éves fennállását jubiláló 
Közgyűlésünket, ahol egészségi állapota miatt sze
mélyesen megjelenni nem tudott, táviratban köszön
tötte, sikeres tevékenységet kívánva a jövőben is, 
amely hazánk fejlődését és megerősödését szolgálja.

Nem gondoltuk, hogy ez volt az Ő utolsó üzenete 
hozzánk, amely előremutató gondolatában hű maradt 
a 40 évvel ezelőtti üzenetéhez.

Nagy Zoltán
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RÁDLER BÉLA

1932-1994

Már másfél éve tudtuk, hogy nehezen gyógyítható 
betegségben szenved, mégis reménykedtünk, hogy 
életszeretete, kitartása, családjának melléállása és 
törődése talán segít az egyenlőtlen küzdelem sikeres 
megvívásában. A gyilkos kór azonban olyan alatto
mosan támadott, hogy minden igyekezet hiábavaló
nak bizonyult és RÁDLER Béla geofizikus, nyugdíjas 
igazgatóhelyettes 1994. december 13-án örökre itt
hagyta földi otthonát, szeretteit, barátait, kollégáit.

RÁDLER Bélát fiatal kora óta ismerem, hiszen 
1943—44-ben mindketten a Soproni Bencés Gimná
zium öreg padjait koptattuk, csak ő elsős, jómagam 
pedig másodikos gimnazistaként. A II. világháború 
után Béla másik gimnáziumba került. Ebben az idő
ben azonban még annyi diák volt Sopronban, hogy 
kikerültünk egymás látószögéből.

1957-ben találkoztunk újra, amikor SCHEFFER 
Viktor, az OKGT főgeofizikusa bemutatta, mint új 
geofizikus kollégánkat. Nem kis meglepetéssel is
mertük fel egymást, s e naptól kezdve egészen nyug
díjba vonulásáig együtt dolgoztunk, azonos célokért, 
osztozva a sikerben és néha sikertelenségekben is.

RÁDLER Béla szakmáját szerető, azért mindent 
vállaló határozott, dinamikus egyéniség volt, akinek 
tevékenysége markánsan felismerhető nemcsak a ha
zai olajkutatások eddigi történelmének, hanem a Ma
gyar Geofizikusok Egyesülete munkájában is. Ismert 
volt mind a keleti, mind a nyugati geofizikusok kö
rében is.

Szerteágazó munkásságából csak a jelentősebb 
felsorolásra szorítkozom, hiszen az életpálya olyan 
kort ölel fel, amelyben több geofizikai forradalom is 
lezajlott.

A hagyományos papírregisztrálású módszer vál
ságát elsőként felismerve honosította meg a refrak
ciós eljárás modem változatát a hazai olajkutatások
nál.

Ugyanakkor világosan látta, hogy szerkezetkuta
tásra a nyugaton már meghonosodott mágneses jel
rögzítés a használhatóbb. Akkor tagja volt annak a 
„lázadónak” nevezett csapatnak, amely a 60-as évek 
elején megkongatta a vészharangot a hazai kutatások 
jövőjéért.

A kitartó és hosszú küzdelem eredményeként 
1966-ban francia műszerek és analóg számítógép 
álltak munkába, a kutatások újabb olajmezők felfe
dezéséhez vezettek. E technika korlátjának felisme
résekor létrehozott egy fejlesztő csoportot, amely a 
digitális technika bevezetését volt hivatott elkészíte

ni. E munkához sikerült megnyerni neves hazai ok
tatókat is, így 1971-ben különösebb zökkenők nélkül 
bevezettük a digitális jelrögzítést és a számítógépes 
feldolgozást.

A nyolcvanas években vezetője volt annak a bi
zottságnak, amely a világbanki hitel lehetőségeinek 
kihasználásával új alapokra helyezte a hazai gravitá
ciós-mágneses, geoelektromos és szeizmikus kutatá
sokat.

A jól végzett munka érzésével vonulhatott 1992- 
ben nyugdíjba, mert utódaira összekovácsolt együt
test és élenjáró eszközparkot hagyott örökségül.

A Magyar Geofizikusok Egyesületében hosszú 
időn keresztül volt a Felszíni Szakosztály elnöke, és 
tagja az Országos Elnökségnek.

Szakmai tevékenységét számos, önállóan és társ
szerzőkkel írt publikáció őrzi meg az utókornak.

Szakmai kitüntetései közül az 1967-ben kapott 
megosztott Akadémiai I. díj és az Eötvös-díj a legje
lentősebb.

Egyesületünk 1965-ben Emléklappal,
1990-benTiszteleti tagsággal, 
1980-ban Renner-díjjal tüntette ki.

Magánemberként családszerető, ugyanakkor tár
saságot kedvelő is volt. Humora sokszor segített 
fárasztó és döntésképtelen értekezletek monotóniá
jának feloldásában. Nyugdíjas éveire tudatosan ké
szült. Szeretett horgásztanyáját saját kezével újította 
fel. Minden fontos iparosmunkát magas színvonalon 
művelt. S milyen kegyetlen a sors! Alig kezdhette 
meg nyugodt és megérdemelt nyugdíjas életét, a kór 
máris támadott. Vajon mit irigyelhettek Tőle? Csak 
nem a gazdag horgászzsákmányt?

Kedves Béla! Veled együtt sokáig hittünk a cso
dában, pedig tudhattuk volna, hogy csodák nincse
nek.

Búcsúznak Tőled, akiket itthagytál. Bár korán 
távoztál, életműved nem torzóként, hanem befejezett 
egészként marad meg emlékezetünkben.

Ha majd horgászol az égi vizekben és gyenge lesz 
a kapás, nézz körül az égi erdőkben, hogy ott milyen 
gombák teremnek. Latinos voltál a gimnáziumban, 
tehát tudod:

„Hódié mihi eras tibi”.
Nyugodj békében!

Molnár Károly
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MI LESZ VELED EMBERKE ?

A  F E J L Ő D Ő  O R S Z Á G O K  H A T Á S A  A  V I L Á G  E N E R G I A G A Z D Á L K O D Á S Á R A

A „WORLD ENERGY UPDATE” közli az 
„ECONOMIST”-ra hivatkozva:

2020-ra naponta több mint 90 millió hordó (bar
rel) olajat fognak felhasználni a Világ Energia Ta
nács (World Energy Council: energia problémákkal 
foglalkozó londoni szervezet) szerint. A széntermelés 
közel 7 milliárd tonnára fog  nőni, ami több mint 
kétszerese Nagy-Britannia ismert készleteinek A 
földgázigény szintén megfog kétszereződni, elérve a 
4 billió m3-t, ami majnem annyi, mint Amerika jelen
legi tartatalékai. Nagyobb villamos áram termelő 
kapacitást hoznak létre a következő 25 évben, mint 
az egész megelőző században. A szén, a nyersolaj és 
a földgáz fogják a világ üzemanyagaihoz a szénhid
rogéneket szolgáltatni még jó  néhány évtizeden ke
resztül.

Az energiafelhasználás növekedése a fejlődő or
szágokban 2010 körül nagyobb lesz, mint Nyugat- 
Európa teljes igénye ma. A széndioxid-kibocsátás 
ezekben az országokban olyan nagy lesz, mint 1970- 
ben az egész világon. Az energia iránti igényt „ ellen
állhatatlan erők fogják hajtani ”, beleértve ezekbe a

népességnövekedést is. A világ népessége 2,7 milli- 
árddal fog  nőni és 2020-ra meghaladja a 8 milliár- 
dot.

És így tovább!
Ha ilyen a várható igény, milyenek lesznek akkor 

a várható árak?!
Még szerencse, hogy bölcs előrelátással bezárjuk 

szénbányáinkat, így a mai gyenge minőségű, olcsó 
szeneink rövidesen gyenge minőségű, de igen érté
kes szenekké fognak válni.

Egyébként a fenti számokhoz még csak annyit, 
hogy én korábban mindig azt hittem, hogy azt, hogy 
mennyi szenet lehet valahonnan kibányászni, beha
tárolja az, hogy ott összesen mennyi van. Most ebből 
a cikkből úgy érzem, hogy tévedtem, mert itt a létező 
készletektől függetlenül mindent az igényekből ve
zetnek le.

Mindenesetre úgy néz ki, hogy kitart ez a szakma 
még a legifjabbak nyugdíjaztatásáig is! Ez pedig 
megnyugtató.

Bodoky Tamás
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G A S

The Oilnet Corporation, 7346 South Ekn Court, Littleton, CO 00122-2471 USA (303) 220-7867 voice

I N F O R M A T I O N

(303) 220-8126 fax

N E T W O R K

info^oilnetcom

February 1,1995

RE* News and Press Releases

Oilnet is an online, electronic marketplace and news provider for the upstream portion of oil and gas worldwide. 
Our subscribers are exploration, production and service companies including engineers, geologists, geophysicists, 
landpersons and others. The Oilnet Corporation would like to request that we be added to your list (either m a il, e- 
mail or fax) to receive your news and press release items. This information will be published on the Oilnet system 
and available to subscribers globally via dialup and the internet. This is a great opportunity to broadcast news, 
events, membership information, etc. at no cost. Items may be sent to:

The Oilnet Corporation 
7346 South Elm Court 
Littleton, CO 80122

or

info@oilnet.com e-mail 

or

(303)220-8126 fax

Should you have questions or require further information about Oilnet, please do not hesitate to phone at 
303-220-7867.

Sincerely,

Kris A. Eriewine 
President
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Meghívó

a Magyar Geofizikusok Egyesülete

24. Vándorgyűlésére

A  r e n d e z v é n y  id ő p o n t ja :  1995 . m á ju s  1 8 -1 9 .

A  r e n d e z v é n y  h e ly e :  Jurisich Vár, Kőszeg

A 24. Vándorgyűlés súlyponti témája:

" A lk a lm a z o t t  g e o f iz ik a  a D u n á n t ú l  f e j le s z t é s i  e lk é p z e lé s e in e k  é s  le h e t ő s é g e in e k  
s z o lg á la t á b a n "

A rendezők várják a kedves Tagtársak jelentkezését és a nyersanyagkutatáshoz a környezet
és természetvédelemhez, a településfejlesztéshez és turizmushoz kapcsolódó szóbeli és/vagy 
poszterelőadásaik bejelentését.

A részvételi szándékot, valamint a szóbeli- és poszterelőadásokat kérjük legkésőbb

1 9 9 5 . m á r c iu s  2 0 - ig

írásban bejelenteni a Magyar Geofizikusok Egyesülete Titkárságán.

Részletek

Poszterek:

A  p o sz te r á llv á n y o k  m érete: 83  c m  s z é le s ,  124  c m  m a g a s
P o sz te r e k  a  " L ovagterem "  f o ly o s ó i  a b la k a ira  is  r a g a sz th a to k  2 3 0  c m  ( v íz s z .)  x  1 5 0  c m  ( fü g g .)  
m é r e tb e n .


