
In Memóriám:

DR. ÁDÁM OSZKÁR
1927-2003

Megrendülve értesültünk néhány napja dr. Á d á m  
Oszkár, vagy ahogyan magunk között hívtuk őt, Á d á m  
Őszi, Őszi bácsi haláláról.

Dr. Á d á m  Oszkár geofizikus kollégánk, aki a hazai 
földtani kutatás meghatározó személyisége és sokunk 
számára mértékadó szaktekintély volt, Tengelicről in
dult, tehetségét, szorgalmát, jellemét a szülői ház for
málta. Önfegyelmét és kitűnő vezetői készségét a had
apródiskolában töltött éveinek is köszönhette. A világ
háború befejezését követő évben Szekszárdon érettségi
zett. Érettségi után Sopronban tanult tovább és 1950-ben 
szerezte meg diplomáját a Nehézipari Műszaki Egyetem 
Bányamémöki Karán.

1950-től 1964-ig az Eötvös Loránd Geofizikai Inté
zetben dolgozott. Itt a ranglétra szinte valamennyi fokát 
végigjárta. Volt terepi észlelő, terepi csoportvezető, 
majd témavezető, a Kínai-Magyar Geofizikai Expedíció 
főmérnöke, a Kínai Geológiai Minisztérium geofizikai 
szakértője, tudományos osztályvezető és végül az intézet 
igazgatóhelyettese, aki 1964-ben egy ideig ténylegesen 
az igazgatói munkakört látta el.

Ezekben az években a geofizika legkülönbözőbb 
szakágait művelte, dolgozott például a gravitáció és 
földmágnesség területén is, de elsősorban a szeizmika 
érdekelte és ez vált igazi szakterületévé. Számos 
ásványinyersanyag-kutatást vezetett, így a zalai, a vasi 
kőolaj- és földgázkutatásban, a baranyai feketekőszén 
kutatásában, valamint a Kínai Népköztársaság területén 
végzett kőolaj- és földgázkutatásban szerzett jelentős 
érdemeket.

1964-ben a Geofizikai Intézetből a Központi Földtani 
Hivatalba került, ahol 1970-től a Kutatási Főosztály 
vezetőjeként országos szinten tervezte, irányította és 
értékelte a hazai nyersanyagszükségletek biztosítása 
érdekében végzett geológiai, geofizikai és mélyfúrásos 
kutatásokat.

1987-től, nyugdíjba vonulása után visszatért a 
szeizmikához és az Eötvös Loránd Geofizikai Intézet
hez, ahol a szeizmikus hullámtér modellezésével foglal
kozott. Sok éves intézeti szakmai munkáját intézetünk a

Pro Geophysica emlékéremmel köszönte meg.
Mint meghívott előadó 36 éven át oktatta a szeizmikát a 

miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen. Tanítványai számá
ra kitűnő jegyzeteket és egy tankönyvet állított össze, ezek 
nem csak a szeizmika alapjainak elsajátításában segítették a 
fiatal nemzedéket, hanem későbbi szakmai munkájukban is 
biztos támpontot jelentettek. Számos tudományos dolgozatot 
írt. 1968-ban megszerezte a műszaki tudományok kandidátusa 
fokozatot, majd az egyetemi doktori címet. A Nehézipari 
Műszaki Egyetem Tanácsa 1969-ben címzetes docenssé, majd 
az oktatási miniszter 1975-ben címzetes egyetemi tanárrá 
nevezte ki.

1986-ban elnyerte a Munka Érdemrend arany fokozatát.
Szakmai és oktatási tevékenysége mellett a tudományos 

közéletnek is fáradhatatlan szereplője volt. A Magyar Tudo
mányos Akadémián, a Magyar Geofizikusok Egyesületében, 
különböző kormányzati és egyetemi bizottságokban töltött be 
tisztségeket. О volt az, aki közülünk először viselt tisztséget 
európai szakmai szervezetben: 1983-tól 1987-ig az EAEG 
(European Association of Exploration Geophysicists) elnök
ségi tagja volt és fontos szerepet játszott a máig is emlegetett 
1985-ös budapesti EAEG-kongresszus sikerében.

A Magyar Geofizikusok Egyesülete, amelynek alapító tagja 
volt, egyesületi emléklappal, Renner János Emlékéremmel, 
Egyed László Emlékéremmel és tiszteleti tagsággal ismerte el 
munkáját, ezeken túl a MTESZ Emlékéremét is odaítélték 
neki.

Á d á m  Oszkár örökül hagyta ránk szigorú szakmai igényes
ségét és azt a hitvallását, hogy a földtani kutatásban a szakmai 
indokoknak felül kell kerekedniük a személyi és politikai 
érdekeken. Mindig önzetlenül végezte feladatát, önzetlenül 
szolgálta a rá bízott embereket, intézményeket és rajtuk ke
resztül hazáját. Örökül hagyta ránk emberségének példáját.

Az elmúlt közel két évtizedben ott ült mindig intézetünkben 
a harmadik emeleten, természetesnek hatott, hogy mindig 
bemehettünk hozzá problémáinkkal. Nagyon fog onnan hiá
nyozni.

Örökségét és emlékét őrizni fogjuk.

Dr. Bodoky Tamás
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VÁRFALVI LAJOS
1932-2003

Két hónappal 71. születésnapját követően, 2003. ok
tóber 10-én meghalt VÁRFALVI Lajos okleveles geofizi
kus. A Magyar Geofizikusok Egyesületének alapító 
tagja volt.

1932. augusztus 17-én született a Hunyad megyei 
Petrozsényben. Iskolába itt kezdett járni, szakérettségi 
vizsgát már Szombathelyen tett. A következő állomás 
Budapest, ahol az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 
1955-ben vehette át geofizikus oklevelét.* Aczél Etelka 
így emlékezik közös egyetemi éveikre: „Vidám, nyílt
szívű, szeretetreméltó évfolyamtárs volt. Rendkívüli 
szorgalma, akaratereje révén hamar pótolta a középisko
lai hiányosságokat és a sok hasonló előképzettségű társa 
közül a három eredményesen diplomázó közé került.”

1955. szeptember 15-én a Magyar Állami Eötvös Lo
ránd Geofizikai Intézet Szeizmikus Osztályán kezdte 
szakmai pályafutását. A fáziskorrelációs csoportnál 
kiértékelőként, terepen többek között a Somló hegy 
környéken Polcz  Ivánnal dolgozott. Itt is kitűnt szor
galmával, eredeti gondolataival. 1961. január 31-ig 
maradt az ELGI kötelékében. Ekkor Pécsre költözött.

A Mecseki Ércbányászati Vállalatnál kamatoztatta 
szakmai ismereteit. 1962-től 1965-ig számos refrakciós 
szeizmikus mérést vezetett, többek között a 
Nyugotszenterzsébeti gránittest, a Villányi-hegység 
előterének (Martonfa, Vokány, Téseny, Turony), a Bala
ton környéki perm (Füle, Iszkaszentgyörgy, Csór), 
Szalatnak-Bikal-Alsómocsolád környékének mezozoós 
képződményeinek és a Vértes-Velencei-hegység közötti 
terület kutatása során.

1965-től a szerkesztő-szolgáltató csoport vezetője
ként irányította a műszaki rajzolók, az adattár és a mű
szaki könyvtár, a kőzetminták elemzését előkészítő és a 
kőzet-, ill. furómagraktár munkáját.

A MÉV után, 1975-től a Mecseki Szénbányák Kuta
tási Központjának Geofizikai Osztályán kutatómérnök
ként dolgozott. Néhány téma címe, melyeknek vezetését

és eredményeit az ő neve fémjelzi: Bányabeli rezgés- és kőzet- 
mozgás-állapotok vizsgálata kőzetfizikai törvényszerűségek 
kutatásához; Váratlan kőzet- és gázdinamikai folyamatok előre
jelzésének, valamint robbantások szeizmikus hatásának vizsgá
lata; Szénbányák vájvégi környezetében kipattanó AE- 
impulzusok helyének, energiájának meghatározása; A munka
helyi környezetben lejátszódó statikus és dinamikus folyama
tok leképezésére alkalmas módszerek kifejlesztése gázkitörés 
műszeres előrejelzéséhez.

A Mecseki Szénbányák felszámolása után haláláig a 
GEOPOLITA Kft. szakértőként foglalkoztatta.

1957-ben nősült, 1978-ban özvegyült. Kettesben maradt 18 
éves leányával, akkor* amikor Zsuzsának, az egyetlen gyer
meknek, a legnagyobb szüksége volt a szüleire. Mindkettőre.

A családban ő volt a nyugalom, a biztos fundamentum, aki 
minden kérdésre tudja a választ. Alapos ember, aki, ha el
mélyed valamiben, másra nem figyel. Töprengő alkat. Mint 
aki a klasszikus görög filozófián nevelkedett: csak az elvi 
kérdésfelvetést követheti a gyakorlat — vallotta.

És most elment. Nem szenvedett, csak itt hagyott minket és 
ettől kutyául érezzük magunkat.

Lajos! Miért nem tudtál — legalább egy kicsit — rendetlen 
lenni? Még többen, még jobban kedveltek volna. Azt hitted, az 
idő végtelen és ettől gazdagnak érezted magad. Emlékezünk. 
Mindenre.

Tavaly szeptembertől idén februárig Anglia. Fél év új, iz
galmas élményekkel, boldogság. És az utolsó pillanatig ter
vek.

Október első napjaiban még találkoztunk a pécsi Hullám
fürdő bejáratánál, ahol dédelgetett autójára támaszkodva edzé
sen lévő unokájára várt. (A két hobbi: az autó és a számítógép 
volt.)

Azt kérem tőled, Lajos: beszélgess tovább a tiéiddel, hogy 
befejezhessék az általad elkezdett körmondatot! Mert csak az 
emberi élet véges, az idő valóban végtelen.

Baranyai Pál
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UBRÁNKOVICS CSABA
1974-2003

2003. október 30-án reggel jutott el Sopronba a hihe
tetlen hír, hogy szerződéses fiatal munkatársunk, 
UBRÁNKOVICS Csaba geofizikus-informatikus 29-én 
este autóbalesetben életét vesztette.

UBRÁNKOVICS Csaba egyetemi évei óta folyamatos 
kapcsolatban állt az MTA Geodéziai és Geofizikai Kuta
tóintézettel annak ellenére, hogy főállású munkahelye 
nem Sopronban, hanem Budapesten volt. Budapesten 
igényes honlapokat gyártott neves megrendelők számá
ra, de ugyanezen idő alatt Sopronban kulcsfontosságú 
résztvevője lett egy nemzetközi Mars-kutató projektnek. 
Sopronból, Párizsból és Orléans-ból kapott feladatát 
nagyszerűen elvégezte: sok-sok számítógépes kísérlet 
eredményeképpen földi adatokon sikeresen tesztelte azt 
az újfajta geomágneses mélyszondázási eljárást, amely- 
lyel a Mars belsejének elektromágneses tulajdonságai is 
megismerhetők lesznek.

A közös francia-magyar eredményekről beszámoló 
hangzott el Párizsban, Nantes-ban, Nizzában, majd 
tavaly nyáron az új-mexikói Santa Fe-ben. 2003. június 
20-án Sopronban — az OTKA „Földi elektromágnes
ség” c. tudományos iskola teljes jogú résztvevőjeként — 
nagy elismeréssel fogadott előadást tartott. Itt vált nyil
vánvalóvá mindenki számára, hogy Csaba lényegében 
egy doktori értekezéssel felérő munkát végzett. A befe
jezéshez szükséges utolsó terepi kísérletre ezen a nyáron 
a CEL-07 menti magnetotellurikus projekthez kapcsoló
dóan Csurgó-Rábafüzes-Sümeg térségében került sor. 
Saját kísérletei mellett Csaba hatalmas odaadással és 
precizitással az egész magnetotellurikus mérési kam
pányt végigdolgozta. Bárhová, bármelyik számítógé

pünkhöz nyúlunk, amelyik a nyári munkában részt vett, az ő 
gondos keze munkáját látjuk mindenütt.

Haláláról budapesti főnökétől szereztünk bizonyságot, aki 
elektronikus levelében a következőket írja: „Emberségessége, 
szorgalma, lelkiismeretessége, a barátokhoz és ismerősökhöz 
való viszonya — a mai világban — ritka értékes személyi
séggé tette őt. Nemcsak egy kollégát, de egy kiváló barátot is 
elveszítettünk tegnap este.” Mintha mi írtuk volna ezeket a 
sorokat! Csabához illő módon precíz internetes hírmellékle
tet is küldött a halálhírről. (A hír elérhetősége: 
http://hirtv.hu/modules.php?op=modload&name=News&file= 
article&sid=11138)

Szívébe zárta UBRÁNKOVICS Csabát minden ismerője: a 
soproni MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézetből, a 
soproni egyetem Földtudományi Intézetéből, így például a 
nyári terepi mérés minden egyes résztvevője a soproni GGKI- 
ből, a budapesti ELGI-ből, a potsdami GeoForschungs- 
Zentrumból, a neuchateli egyetemről, valamint a soproni, 
miskolci és veszprémi egyetemről. Az éppen befejezett Prodex 
(NetLander MagNet) projektünk francia együttműködői, va
lamint a programot koordináló Magyar Űrkutatási Iroda, illet
ve az ES A tisztségviselői is együttérzésüket fejezték ki a ha
lálhír hallatán.

Csaba földi maradványait 2003. november 8-án Balassa
gyarmaton, református szertartás szerint helyezték örök nyu
galomra. Ravatalánál a hazai és külföldi kutatótársak, a Ma
gyar Geofizikusok Egyesülete, valamint a FIDESZ Kulturális 
Tagozat elnöke, PÁLINKÁS József nevében B e n c z e  Pál pro
fesszor búcsúztatta.

Dr. Szarka László
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LUKÁCS JÁNOS
1919-2003

2003. november 25-én családtagjai, ismerősei és 
munkatársai kíséretében nagy részvéttel helyezték örök 
nyugalomra a Farkasréti temetőben vitéz Szentváry 
Lukács János főhadnagyot, a Geofizikai Intézet Mű
szaki Osztályának közkedvelt Janikáját. A szertartás 
végén a katonai kürtös takarodója méltón búcsúztatta 
hazája hűséges fiát.

1919-ben született Pesthidegkúton. Öten voltak test
vérek (egyik leánytestvére volt LUKÁCS Margit színész
nő, a Nemzeti Színház örökös tagja). 1938-ban érettsé
gizett az Érseki Katolikus Gimnáziumban, majd tanul
mányait a Bolyai János Katonai Műszaki Főiskolán 
folytatta. 1941-ben hadnagyként kezdte meg hivatásos 
katonai pályafutását az esztergomi utászoknál. 1942-ben 
alapított családot, feleségével öt gyermeket neveltek fel. 
A II. Magyar Hadsereg kötelékében került ki a frontra, 
az 1943-as áttörés után mint műszaki utóvéd vonult 
vissza századával. 1944-ben alakulatával nyugatra tele
pítették. 1945 májusában szovjet hadifogságba került, 
1947-ben jöhetett haza. A honvédség igazolta, és a Bem 
Tüzértiszti Iskola tanára lett. 1952 nyarán az előző re
zsim katonatisztjei ellen lefolytatott tisztogatási hullám 
idején a hadseregből eltávolították, szerencséjére a kon
cepciós eljárásokból kimaradt. Az ötgyermekes család
apának az utcára kerülve két héten belül — az akkor 
érvényben volt rendelkezések szerint — munkahelyet 
kellett találnia, hogy közveszélyes munkakerülőnek ne 
minősüljön.

Álláskeresés közben jutott el a Geofizikai Intézethez, 
ahol Baki József műszaki osztályvezető a nehéz hely

zetbe került nagycsaládos apát segéderőként azonnal alkal
mazta. L ukács János 1952 nyarától kezdve fokozatosan vé
gigjárta az ELGI Műszaki Osztályának szinte teljes vertiku
mát. Segéderőként kezdte, soha sem válogatott a feladatok 
között, a legalantasabb munkákat is példamutatóan végezte el, 
ezért munkatársai bizalmát rövid idő alatt osztatlanul elnyerte. 
Később TMK-s, műhelyvezető, osztályvezető-helyettes, majd 
megbízott osztályvezetőként tevékenykedett. Munkájára min
dig számítani lehetett, a nagyszámú terepi mérőcsoport műkö
dése érdekében a pihenőnapokon is készséggel rendelkezésre 
állt. „Janika” minden ELGI-s számára a biztos működés hátte
re volt. Nagy szerepet vállalt a Homonna utcai új műszaki 
bázis kialakításánál és a közösségért végzett munkákban: a 
papszigeti csónakház és a balatonudvari nyaraló kiépítésében. 
A balatonudvari üdülő látogatói ma is szeretettel mutatnak az 
azóta kiterebélyesedett fákra: „ezeket még a Janika ültette...!” 
Műszaki feladatain kívül szívügyeként foglalkozott az Eötvös- 
hagyaték elhelyezésével és megőrzésével.

1979-ben a „Homonna” meghatározó munkatársaként vo
nult nyugállományba, de kapcsolata nem szakadt meg az 
ELGI-vel. Gyakran ment vissza korábbi iratok, események 
rekonstruálása érdekében. Az intézetlek a nyugdíjas találko
zókon részvételét mindig számon tartották. 1999-ben megér
demelten vehette át a „Pro Gophysica” emlékérmet. „Nem 
számítottam rá, csak kötelességemet teljesítettem” — jegyezte 
meg.

Ez év október elején megromlott egészségi állapota miatt 
kórházba került, november 7-én hunyt el.

Dr. Polcz Iván
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