
Lapunk megjelenését támogatja a

Magyar Olaj- és Gázipari 
Nyilvánosan Működő 
Részvénytársaság

Tisztelt Kollégák!

Évfolyamtársak voltunk...

MESKŐ Attila egyetemi hallgató 

De mortuis n il nisi vere

Igen, 1964-ben az ELTE TTK geofizikus szakán heten 
végeztünk, mégpedig ALBU István, В О DOK Y Tamás, 
CziFRA Ferenc, MESKÓ Attila, MÉSZÁROS Ferenc, SIMON 
András és VERŐ László. És most egy elment közülünk. 
Míg mondanivalómon gondolkodtam, már meg is érkezett 
a hivatalos nekrológ, és minden bizonnyal ezt még sok 
fogja követni. Megemlékeznek tudományos eredményei
ről, sokoldalú tevékenységének kiemelkedő állomásairól. 
De van MESKÓ Attila életének öt olyan éve, amelyről a 
legtöbbet talán mi, köztük én, tudjuk. 45-50 évvel ezelőtti 
eseményekről van szó, akkor mi 20 év körüliek voltunk. 
Ha valaki esetleg kegyeletsértőnek találja, hogy ezekre 
emlékezem, gondoljon arra, mi magunkat is nevetségessé 
tennénk, ha sok évtized után is nem egy ember jellemző 
tulajdonságait megvilágító emlékeket elevenítenénk fel, 
hanem anekdotáznánk. Négy, egymástól nagyon eltérő 
jellemvonást megvilágító eseményt vagy eseményeket 
szeretnék elmondani, amelyeknek mi, köztük én, részt
vevője voltam.

Mi még a Múzeum körúti épületekbe jártunk. Ha az elő
adótermek bútorzatát azóta sem cserélték ki, késői utódaink 
egyik-másik katedrán, asztalon egy rejtélyes rendeltetésű 
kis négyszöget találnak, pontosan az asztal közepén. Mére
te sem árul el semmit, mert a mértékegység, amivel ki
mértük, ma már ismeretlen. Ez ugyanis a forgalomból 
régen kivont húszfilléres volt. A kis négyszög mérete 3x2 
húszfilléres. Azért rajzoltuk ezeket a nagyobb asztalokra,

hogy előadás után tudjunk húszfilléresekkel pöckölőst 
játszani, legalább négyen közülünk. Még mielőtt valaki 
rongálással vádolna minket, el kell árulnom, azokat az 
asztalokat már nem lehetett rongálni. Természetesen már 
senki sem emlékszik az eredményekre, de a lényeg nem is 
ez volt, hanem a kötetlen együttlét. Soha senki nem zavart 
meg minket az előadások után, az épület gyorsan kiürült.

A folytatásnak már csak két szereplője van: Attila és én. 
Bár nem egymás közelében laktunk, egy darabig egy volt 
az utunk. A Múzeum körúttól a Rákóczi úton és a Nagy
körúton sokszor sétáltunk együtt, míg egyikünk trolira, 
másikunk villamosra szállt. Nagyon hatásos lenne azt mon
dani, hogy fontos tudományos kérdésekről, legalábbis a 
világ megváltásáról beszélgettünk, de be kell vallanom, 
egyetlen megbeszélt témára sem emlékszem. Csak arra, 
hogy sokszor tettük meg együtt ezt az utat és akkor fontos
nak találtam ezeket a sétálva beszélgetéseket.

Minden valószínűség szerint még elsőéves korunkban 
történt. Analízis zárthelyire készültünk, mégpedig éppen a 
Taylor-sorfejtés volt műsoron. A délutáni gyakorlat előtt 
volt még egy szabad fél óránk. Eszünkbe sem jutott ezt 
pöcköléssel tölteni. És akkor kérés nélkül Attila kiment a 
táblához és pár perc alatt sokkal több használható ismeretet 
juttatott belénk, mint amit az előadás során kaptunk. Azt 
hiszem, az évfolyam akkor érte el a legjobb zárthelyi ered
ményt.

Nem az egyetemen, de az egyetem jóvoltából néha nyá
ron is együtt voltunk hosszabb-rövidebb ideig. Egy nyári 
gyakorlatot hárman, BODOKY, MESKÓ és VERŐ, az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet tihanyi obszervatóriumában 
töltöttünk. Most sem ottani tevékenységünk tudományos 
oldaláról szeretnék megemlékezni. Az a majd' ötven évvel 
ezelőtti Tihany nagyon más volt. Csak így juthatott 
eszünkbe az, hogy átmegyünk Szántódra vacsorázni. Nincs 
ebben semmi különleges, hiszen ott a komp. Igen, de mi 
inkább a vacsorára szerettük volna költeni nem túlságosan 
sok pénzünket. így az úszás mellett döntöttünk. Lesétáltunk 
az obszervatóriumból a strandra a félsziget oldalában, ru
hánkat vízhatlan zacskóban tologattuk magunk előtt és 
irány Szántód. Mikor már közel voltunk a parthoz, kinéz
tünk egy — nem tudok rá szebb szót — stéget és az ott 
üldögélők nagy csodálkozására kimásztunk a vízből. Mivel 
már sötét volt, feltűnés nélkül felöltözhettünk, majd meg
vacsoráztunk, talán a Révcsárdában (nem volt sok étterem 
a déli oldalon sem). Sajnos, már nem emlékszem, mi volt e 
történelmi jelentőségű vacsora menüje, de azt tudom, hogy 
az odaérkezéshez hasonló módon, szerencsésen visszatér
tünk az obszervatóriumba, illetve annak kertjébe, ahol a
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„szállásunk” volt, Remélem, ennyi év után az illegális 
Bálát on-átúszás vétsége már elévült.

Az egyetem elvégzése után útjaink elváltak. De mivel 
szakmánk ugyanaz volt, további pályafutásunk során is 
többször találkoztunk. Egy hosszabb időszak volt, mikor 
valamennyire hivatalos kapcsolatunk is volt, mégpedig 
mikor Attila a Magyar Geofizikusok Egyesületének elnöke, 
én pedig titkár a voltam. De erre az egy évre való emlékezés 
ismét csak egy hivatalosabb nekrológ lesz hivatott.

Az évfolyam az utóbbi években novemberben össze 
szokott jönni egy kis beszélgetésre. Attila már tavaly is 
hiányzott, hiszen beteg volt. Most már örökre hiányozni 
fog. Hiába találnánk meg egy régi asztalt a Múzeum körúti 
épületben, már nem vehetne részt Attila a régi játékban. 
Hiába szeretnék végigsétálni Attilával a szokott úton, sem 
egyedül, sem vele nem tudom megtenni. Tanítják még a 
Taylor-sorfejtést? Ha igen, minden bizonnyal jól jönne 
Attila magyarázata a mostani hallgatóknak is. Igaz, nem 
Tihanyból Szántódra, de milyen felhajtással ússzák át mos
tanában a Balatont! Attila, vállalkoznál velem egy éjszakai 
átkelésre?

Az egyik volt évfolyamtárs, 
Verő László

1964. Végeztünk! Diplománkat ünnepeljük a Múzeum körúti 
egyetemi kertben. (Balról jobbra: C ziF R A  Ferenc, B O D O K Y  Tamás, 
A l b u  István, S i m o n  András, M é s z á r o s  Ferenc és M e s k ö  Attila)

Nagyon nehéz bármit is hozzátenni a Laci által leírtak
hoz. A szomorú hír nagyon lesújtott. Úgy látszik, hogy a 
kis létszámú évfolyam tud még kisebb is lenni... Emléke
imben Attila úgy él, mint egy korrekt, becsületes, segítő
kész évfolyamtárs. Sokszor hallottam számomra érthetetlen 
dolgokat az előadásokon, de azokat Attila mindig érthetően 
és megnyugtatóan megvilágította.

Nagyon is emlékszem, amikor kinn a fekete táblánál lel
kesen, feltúrt ingujjban írta a különböző képleteket, leveze
téseket. Ez különösen az Analízis és Vektor analízis téma
körökben fordult elő.

Sajnos már csak foszlányokban él bennem egy balatoni 
kirándulás emléke, amelynek keretében BODOKY Tamás 
édesapjánál is jártunk, majd vitorlásra szálltunk és sok órát 
töltöttünk a vízen. Balatonlelléről indulva először Szemesre 
mentünk egy 25-ös wanderyollévei. Szemesen vendégeket 
vettünk fel (ESZTÓ Zsuzsát és ROSKA Tamást), majd át
vitorláztunk Badacsonyba. Badacsonyban ránk esteledett és

már Badacsony előtt vihart is kaptunk, így BODOKY Tamás 
nem merte az éjszakai utat hazafelé vállalni a geofizikában 
kiváló, de vitorlázásban teljesen járatlan legénységgel. A 
badacsonyi kikötőben aludtunk és másnap hajnalban indul
tunk csak vissza ugyanazon az úton, akkor még nagyon 
erős széllel. A szél aztán Szemes előtt elállt, és Szemestől 
Lelléig többnyire a sekély vízben toltuk a hajót...

Nagyon jó volt együtt lenni azon a hajón. Érdekes mó
don, az úton nem alakult ki bennem a félelem érzése, pedig 
csekély úszási tudományom miatt erre minden okom meg 
lehetett volna. Valószínűleg az évfolyamtársaim közelsége 
adhatta a biztonság érzetét... Ma már szimbólumként is 
felfogható, hogy „egy hajóban eveztünk”. A cél ugyanis 
azonos volt: felnőttként, geofizikusként tenni valamit a 
tudományért.

A kirándulással kapcsolatban még egy emléket szeret
nék feleleveníteni, amely, úgy érzem fontos lehet az Attila 
egyéniségét meghatározó képben. Lellére vasárnap reggel 
érkeztünk. Nem sokkal a megérkezésünk után Attila szinte 
kézen fogott és se szó, se beszéd elindultunk a nem túl 
közeli bogiári templomba misére. Ezen akkor nagyon meg
lepődtem de meg se fordult a fejemben, hogy magyaráza
tot kérjek. Helyette valami jó érzés töltött el, hogy azonos 
világnézetűek vagyunk. Ez az emlék különösen élesen 
jutott eszembe a farkasréti gyászszertartáson, ahol a pap és 
az Akadémia elnöke is hangsúlyozta, hogy Attila életében 
fontos szerepet játszott a hit...

Attila sokra vitte, tudományos életpályája nagyon gaz
dagnak mondható. Büszke vagyok, hogy volt egy ilyen 
évfolyamtársam.

Nyugodjon békében!

Mészáros Ferenc

A fizikus hallgatókkal közös tornaórákat gyakran tartot
tuk a hajdani BEAC futballpályán és a torna többször fut
ballmeccset jelentett, vagy az óra után szokásként játszot
tunk. Idővel ki is alakult, hogy általában kiket válogatott 
össze az egyik „csapat”, illetve a másik „csapat” főkolom
posa, váltig hangoztatva, hogy természetesen ő hozott ösz- 
sze erősebb csapatot, illetve „mi tudunk jobban focizni, 
akármilyen is az eredmény”. így esett, hogy az egyik vesz
tes meccs után Attila huncut mosollyal a nem létező baju
sza alatt mondogatta, „na, hát most győzött a gyengébb 
csapat”.

Kazincbarcika-berentei erőmű, építőtábor — kinek 
nosztalgia, kinek a történelem kis morzsája ma már. Nyári 
gyakorlat után nagy diáksereg (egyetemisták, középisko
lások) dolgozott akkoriban itt. A munka fizikai nehézsége 
olyan nagy volt, hogy szakemberek (kubikusok) nem vál
lalták el, mert nem lehetett „hozni a normát”. A hét geo
fizikus ott is egy „brigádot” alkotott, amelyben Attila be
mutatta, hogy nemcsak „fejbenjó”, de fizikai ereje is nagy 
volt, ami hajdani kőfaragó munkás korából datálható volt. 
Betontörmelékkel dúsított, tömörödött talajon ásta a brigád 
a későbbi nagyfeszültségű távvezetéktartók részére szánt 
komoly méretű gödi őket. Együtt ástunk, lapátoltunk, majd 
egymás mellé dobtuk magunkat hanyatt a földre, köztes 
pihenőkre. Attilával az élen a geofizikus brigád nagyot 
teljesített, a versenyben „kiváló helyezést” ért el.

Simon András
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Egyetemi öt évünk kialakította és jelenleg is meg
határozza annak a hét egykori egyetemistának a kapcsola
tát, akik közül sajnos Attila most és elsőként testben el
távozott. Ö emlékeinkben, lelkűnkben továbbra is jelen 
van, onnan nem tud eltávozni.

Az évfolyamtársi és emberi kapcsolat kezdete számomra 
a későbbi életemre meghatározóan megmaradt. A felvételi 
vizsgák utáni ötödik napon egy közlekedési baleset követ
keztében koponyatörés, súlyos agyrázkódás és más kisebb 
betegséggel kórházba kerültem. Életem egy hetére nem 
emlékszem. Az egyetem megkezdése előtt még egy-másfél 
héttel fekvő beteg voltam. Szeptemberben még voltak 
memóriazavaraim és már a délelőtti előadásokon teljesen 
kifáradtam. Nagyon jól jött az évfolyamtársaim között 
kialakuló közvetlen, őszinte, egymással törődő, segítő 
viszony. A segít ség nyújtás természetes volt, kérés nélkül 
történt. Két ember kérés nélküli, önkéntes velem való törő
dését külön meg kell említenem.

Egyik EGYED László professzorunk volt, aki mint „kot- 
lós a csibéire”, úgy vigyázott minden egyes hallgatójára — 
rám a betegségemből való gyógyulásban is. Az orvosi 
intézményektől kért és általa szervezett kezelésekkel és 
egyéb tettével sokat segített. Honnan szerezte információit, 
hogy ezekre szükségem van, nem tudom csak magához 
hívatott és közölte, hogy hol, mikor, kinél kell jelentkezni. 
Ott már vártak.

A másik ember Attila volt. Egyszer odajött hozzám. Azt 
mondta, a képességeid jók, és én szívesen segítek neked 
külön is, hogy ne maradj le, és amiben már lemaradtál, azt 
könnyebben tudd pótolni. Én örömmel fogadtam. Attilával 
elkezdtük a munkát. Magyarázott, hozta a napi külön pél
dákat, amiket nekem meg kellett oldani. Ő javította. Ahogy 
egyenesbe kerültem, ezek a külön foglalkozások ritkultak, 
esetlegessé váltak.

Emlékszem arra is: évfolyamtársait nemcsak a tananyag 
elsajátításában segítette, hanem többször a szakirodalom 
újabb eredményeiből is tartott délutáni előadást.

Egy másik emlék. Egyszer valamiért vizsgaidőszakban a 
lakásukon voltam. A szakmai kérdésre már nem emlék
szem, csak arra, hogy hosszasan beszélgettünk és ő zongo
rázott. Játéka nem utólag szépült meg, akkor is csodáltam, 
hogy a diáktársam, kiváló tanuló, többféle sportot űz, és 
remekül zongorázik. Aznap édesanyjától megtudtam, hogy 
a súlyemelés további és aktív folytatását az ő határozott 
kérésére hagyta el Attila. Maradt a másik kedvenc, a futás. 
Igaz, már csak saját szórakozásból.

Sok közös emlék gyűlt össze azokban az években. Most 
hadd idézzem fel diákéveink legutolsó eseményét.

Diploma-kiosztási ünnepség volt a végzősöknek a jogi 
karon. Ünnepség után mentünk vissza Múzeum körúti 
bázisunkra, a laborba. Együtt akartunk ünnepelni, bú
csúzni — a diákélettől, az egyetemtől és egymástól. Fel
vetődött, hogy menjünk egy étterembe. Attilával javasol
tuk, csináljunk valami mást, ami nem szokványos. Ve
gyünk néhány üveg bort, és valamit enni, és maradjunk a 
laborban. Végül a borhoz a lecsó készítését választottuk. 
Attilával, aki kiemelkedő tudása alapján csupán egy, 
legfeljebb két órája, hogy megkapta a summa cum laude 
eredményéért a vörös diplomát, ünneplő ruhában, de hét
köznapi viselkedéssel mentünk a közeli hentes és zöldsé
ges boltba megvásárolni a lecsóba valókat. Mind össze
fogva főztük a lecsót Bunsen-égő felett a kémiai eszközök

között található nagyobb edényben. Evőeszközöket a 
mechanikai műhelyben található fémlemezekből készítet
tünk. Vidámak voltunk, együtt voltunk. Az ital nem volt 
főszereplő. Meghívtuk a műhely dolgozóit is e különös 
ünnepségünkre. Végül az alagsori laborból, műhelyből 
kimentünk az egyetem udvarára közös fényképezésre. 
Beállított kép talán egy-kettő ha készült, a többi a vidám, 
mókázó társaságról ellesett pillanatkép. Köztük az a né
hány is, ahogy Attila, mint egykori súlyemelő a feje fölé 
emeli SIMON Bandó társunkat.

Nagyítás után azokat mint „tablóképeket” őriztem. A 40 
éves évfolyam-találkozón elővéve, mindenki újra átélte azt 
az emléket. És eddig minden egyes évfolyam
találkozónkon — egyet sem rendeztünk étteremben — mint 
akkor is, nem a külsőség, hanem az együtt lét volt számunk
ra a legfontosabb.

Sajnos a következő találkozóinkon, Attila, te már csak 
emlékünkben tudsz velünk lenni, de ott leszel, úgy, ahogy 
évfolyamtársaid a mindennapjaikban megismertek. Nem
csak a nagy tudósra, a szorgalmas, nagy munkabírású kuta
tóra, oktatóra, hanem a mindig segítőkész társunkra, az 
5+44 (kár, hogy nem 50 és még több) év alatt közösen 
kialakított emberi kapcsolatainkra emlékszünk.

Örülök, hogy társad lehettem ez alatt az 5+44 év alatt.

Albu Pista

Az egyetem kertjében.
Alul MESKÖ Attila, felül SIMON András
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SIMON Bandihoz és ALBU Pistához csatlakozva el sze
retném mondani, hogy Attila nem azért volt a futballcsapat 
„főkolomposa”, mert annyira nagy esze volt, hanem azért, 
mert nagyon jó sportoló és elismerten évfolyamunk — 
ebbe a fizikusokat és a tanár szakosokat is beleértve — 
legerősebb embere volt. Rendkívüli fizikai ereje bennem, 
aki ezzel nem nagyon dicsekedhettem, nagy tiszteletet 
ébresztett. Egyszer egy tantermi beszélgetés hevében mon
danivalója megerősítéseként rácsapott az egyik, régi vastag 
tölgyfa asztallapra, amely azon nyomban kettéhasadt. Egy 
más alkalommal a fizika laborban vita folyt arról a komoly 
tudományos kérdésről, hogy az alfa sugárzó izotóp dög 
nehéz ólomtartályát ki hányszor tudja, természetesen két 
kézzel, kinyomni. Egyik tanár szakos kollégánk, aki ze
nészként szabadidejében jól keresett, elég meggondolatla
nul azt találta mondani, hogy annak, aki öt ven szer kinyom
ja, fizet egy hordó sört. Attila fél kézzel már százhúsznál 
tartott, amikor abba kellett hagyja, mert kiesett az izotóp és 
megbolondította a labor műszereit. Az évfolyam ezután 
átvonult a Csendesbe, a Múzeum körút túloldalán lévő 
hajdan volt diáksörözőbe, ahol MARGITTAI Tihamér kollé
gánk becsülettel állta szavát és így a nap végére már olyan 
görbének láttam a Rákóczi utat, mint se azelőtt, se azután 
soha.

Az, hogy Attila kiváló szakember, a geofizika kiemelke
dő művelője és egyben jelentős közéleti személyiség volt, 
ma már közismert. Hogy azzá fog válni, az már diákkorá
ban is elég nyilvánvaló volt szánunkra, az évfolyamtársak 
számára. Nagyon sokat tudott és tudását szívesen adta 
tovább, osztotta meg velünk. Elvezettel és nagyon jól taní
tott, amit professzoraink közül nem sokról lehetett elmon
dani. Laci megemlékezik egy esetről, de az ilyen esetek 
rendszeresek voltak, különösen vizsgaidőszakokban. 1959- 
ben például, én hónapokkal a tanév indulása után váltam 
gyógyszergyári segédmunkásból hirtelen egyetemi hallga
tóvá és az éjszakai műszakokból egyenesen egy reggeli 
analízis órába csöppentem. Az előadás végére már azt sem 
tudtam eldönteni, hogy TURANNÉ SoÓS Vera professzor 
asszony vajon magyarul beszélt-e vagy sem Hogy hetekkel

később az első féléves kollokviumokon mégis egy elfogad
ható „jó” rendűséggel jutottam túl, azt nagyon sokban Atti- 
1 ána к kö sző nhet em, ak i i d őt, er őt nem saj nálv a gyö mö szol - 
te belém, sokszor éjszakába nyúlóan, az elmulasztott fél év 
anyagát.

Az egyetemen nemcsak hogy nem tanultunk a számító
gépekről, de még csak nem is hallottunk róluk. Attila volt 
az közülünk, aki a számítástechnikát először fedezte fel és 
kezdte el alkalmazni akkor, amikor számítógép valójában 
még nem is állt rendelkezésre. Tartott nekünk, volt év
folyamtársainak egy fejtágítót a digitális adatrögzítés és 
adatfeldolgozás alapjairól. Ahogy ezt ő előadta, úgy min
den egyszerűnek és magától értetődőnek tűnt, mi pedig 
döntő jelentőségű ismeretekhez jutottunk. 1965 telén az 
ELGI 1/1-es mély szer kezet-kutató csoportja a tőle tanult 
digitális technikával ki is számolta néhány térbeli 
geofoncsoport 2D átviteli karakterisztikáját. Több hónapig 
tartott a munka Melitta és Triumphator típusú „te kér ős” 
számológépeinkkel. Ezekből az átviteli karakterisztikákból 
írtuk egyetlen közös cikkünket és tartottunk egy előadást az 
1965. évi budapesti geofizikai szimpóziumon. Amikor évek 
múlva valóban hozzáférhetővé váltak a valódi számítógé
pek, Attila jóvoltából már nem titokzatos és ijesztő idegent, 
hanem ismert és rég várt barátot jelentettek a számunkra.

A témáról írt első egyetemi jegyzete, a „Digitális szeiz
mikus adatfeldolgozás alapjai” az egyik legjobb tankönyv, 
a mit v al aha i s а к eze mbe n t art ott a m

Aztán, ahogy Laci írja, lassan elváltak útjaink és ALBU 
Pista kezdeményezésére csak néhány éve kezdtük el éves 
rendszerességgel évfolyam-találkozóinkat, ezeket a baráti 
(és nem szakmai) alapon történő összejöveteleket, ahonnan 
Attila utoljára már hiányzott és most már — nehezen fel
fogható és még nehezebben elfogadható módon — mindig 
is hiányozni fog.

Bodoky Tamás

A fényképek Czifra Feri jóvoltából kerülhettek ide

2004. november 12. Évfolyam-találkozó, a létszám még teljes. (Balról jobbra: ALBU István, MESKÖ Attila, SIMON András, 
Bodoky Tamás, MÉSZÁROS Ferenc, Verő László és CZIFRA Ferenc)
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