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Nekrológ 
RAVASZ Csabáné BARANYAI Lívia (1932-2001) 

2001. augusztus 25-én , hosszas, fokozatosan súlyosbodó betegség után elhunyt 
RAVASZ Csabáné BARANYAI Lívia, az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb magyar 
petrográfusa. Alig több, mint egy évvel élte túl férjét, RAVASZ Csabát, aki szintén 
geológus volt és akiről a Földtani Kutatás 2000. évi 1. száma emlékezett meg. Az 
utóbbi években férjével együtt visszavonultan éltek Budakeszin. Temetése, 
kívánsága szerint, a nyilvánosság teljes kizárásával, csak a legszűkebb család 
jelenlétében folyt le a budakeszi temetőben. 

BARANYAI Lívia a Baranya megyei Magyarmecskén született 1932. augusztus 
9-én, ahol édesapja gyógyszerész volt. Egyetemi tanulmányait az ELTE geológus 
szakán végezte 1955-ben. Szakmai munkássága szinte teljes egészében a Magyar 
Állami Földtani Intézethez kapcsolódott. Az egyetem elvégzése után rövid ideig 
a Bükk hegységben végzett vízföldtani megfigyeléseket, majd egészen nyugdíjba 
vonulásáig (1992) az Ásvány-Kőzettani Osztályon (és annak elődeiben) működött 
mint kőzettanos specialista. Hosszú ideig volt csoportvezető és osztályvezető
helyettes, de ennél magasabb pozíciót nem töltött be. 

A kőzettan mindhárom ágában jelentőset alkotott. A metamorf kőzettan terü
letén M. GHANEM egyiptomi aspiránssal együtt a mecseki kristályos alap
hegységről je len t meg alapvető tanulmánya (1969). Felismerte az eklogit 
jelenlétét a Mecsek hegység környezetében (1969). A Veporidák kristályos aljza
tához tartozó kőzeteket alapvetően helyesen határozta meg (1976), az újabb 
vizsgálatok hozzá képest elsősorban a korkérdésben hoztak újat. 

Talán a legközelebb álltak hozzá a vulkáni kőzetek, ezen belül is a harmad
időszaki savanyú és andezites vulkánitok. Doktori értekezését a mecseki miocén 
riolittufa zeol i tosodásának témaköréből írta 1964-ben. Több különleges 
kőzettípust ismertetett, így kvarcdioritot Balatonfenyvesről (1971), jumillitot 
(nagy K-tartalmú alkáli bazaltot) Bárról (1986). A 70-es és 80-as években számos 
szénhidrogén-kutató mélyfúrás anyagának feldolgozásában vett részt, melynek 
során alapvető megállapításokat tett a medencebeli vulkanizmus elterjedéséről, 
kitörésbeli jellegeiről és másodlagos hidrotermális elváltozásairól (ebből kevés 
jelent meg, pl. a Tengelic-2 mélyfúrás, MÁFI Evk. 65. kötet, 1982). 

Elsősorban a neogén és mezozoos vulkáni kőzetekhez kapcsolódik az a hosszú 
időn át folytatott tevékenysége, amellyel a debreceni Atomki radioaktív 
kormeghatározásait értelmezte (1976-1991). A radioaktív mérési eredmények az 
ő mintaelőkészítő munkája és értelmezése révén válhattak földtanilag haszno
sítható koradatokká. 

Az üledékes kőzet tan terén kiemelkedik mikromineralógiai munkássága. 
Szinte az ország minden laza törmelékes képződményében végzett meghatáro
zásokat, amelyeket a nagy ásványtani pontosság jellemzett. Pályája kezdetén 
még volt alkalma az Intézetben MAURITZ Bélától tanulni ásványhatározást. 
Tudását ő is szívesen átadta fiatalabb kollegáinak, akik közül később pl. RAJETZKY 
Mária (Maria M A N G E ) nemzetközi hírre tett szert. Talán e téren van a legtöbb 
publikálatlan, kéziratos je lentése , amelyek összegyűjtése és összefoglaló 
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értékelése még sok haszonnal járna. A mecseki miocén elsősorban üledékes 
képződményeit viszont sikerült kőzettani monográfiában összefoglalnia (MAFI 
Evk. 53. kötet 2. füzet, 1973). Ez a maga idejében úttörő szedimentpetrográfiai 
munkának számított. Jelentős munkája volt HETÉNYI Rudolffal együtt a mecseki 
felső-karbon kőszenes összlet leírása (1976). 

Kiválóan tudott angolul. Ennek is volt köszönhető, hogy több külföldi aspiráns 
kutatómunkájának irányítását bízták reá. Hazai kollegáit rendszeresen segítette 
angol nyelvű dolgozataik megírásában. Angliai tanulmányútján a magyar szak
emberek közül elsők között ismerte fel a lemeztektonika jelentőségét a föld
tanban, amiről hazatérve ismertetéseket írt (1972, 1985). Nagy élmény volt 
számára egy dél-vietnami bauxitkutató expedícióban való részvétel (1987), a viet
namiakban velünk rokon lelkű népet fedezett fel. A vietnami bazaltokról újszerű 
kormeghatározásokat közölt (1990). A 90-es évek elején eredményes együtt
működésben vett részt az urbinói egyetemmel az Eszaki-Appeninek miocén 
képződményeinek vizsgálatában. 

RAVASZ Csabáné erős akaratú, határozott egyéniség volt. Elete folyamán 
sokszor nehéz anyagi körülmények között, rossz egészségi állapotban kellett 
gondoskodnia családjáról, amelyhez nemcsak a három gyermek, hanem 
rendszeresen számos idős rokon is hozzátartozott. Az elveihez való megalkuvás 
nélküli ragaszkodás jellemezte a családi körben is. Bizonyára az ő ízlése mutat
kozik meg a gyászjelentésen szereplő 3 gyermeke és 9 unokája szép ősi 
keresztneveiben, amelyek mind az írott és íratlan magyar történelmet, a mondák 
világát idézik. 

Nagymértékben érdeklődött a szakmai közélet és az országos politika iránt. Ez 
különösen a rendszerváltozás idején nyilvánult meg. Ebben az időben férjével 
együtt eleinte nagy lelkesedéssel vettek részt a közéletben, bár később sok 
csalódás érte őket. Az intézeti szervezeti rend 1991-es átalakításában, pl. az új 
laboratóriumi főosztályvezető pályázatának elbírálásában még aktív szerepet 
vállalt, de utána hamarosan nyugdíjba kellett mennie. Ezután fokozatosan 
minden szakmai tevékenységtől visszavonult. 

Búcsúzóul most már őrá is vonatkoztathatjuk azokat a sorokat, amelyeket 
nemrég még ő írt egy levelében a férjéről: „Hitem és meggyőződésem szerint 
végre megpihenhet küzdelmes élete után Isten dicsőséges országában, ahol 
számos lakóhely van a Hozzá igyekvők számára". 
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