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A magyar földtan nagy halottját gyászolja az Eötvös Loránd Geofizikai 
Intézet. A geofizika tudományának patrónusa, barátja távozott közülünk. Ér
deklődése, szeretete a földtani kutatás újabb, modernebb ágazatai iránt soha
sem volt formális; elmélyült, alapos tudás tette képessé, hogy igen színvonala
san alkalmazza is ezeket. Nemcsak a geofizika átfogó elvi kérdéseivel foglal
kozott, hanem az előkészítő munka finomabb módszertani megoldásait is olyan 
szakszerűséggel elemezte, mint egy ízig-vérig geofizikus szakértő. A Geofizikai 
Intézet így is fogadta be és zárta őt szívébe, immáron örökre. A magyar geofi
zikusok azt a szakembert, barátot és irányítót vesztették el az ő személyében, 
aki a magyar geológusok közül legjobban ismerte és értékelte a geofizikát.

A M. Áll. Geofizikai Intézet 
Igazgatósága
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