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Fáradhatatlan alkotó m unkája közben, élete delén 1970. július 11-én váratlanul e l
hunyt Egyed László akadém ikus, E gyesületünk társelnöke. A magyar és a nem zetközi 
tudom ányos élet kim agasló egyénisége volt. Tudom ányos alkotásai világszerte ism ertté és 
m egbecsültté te tték  nevét. Szűkebb szakterületének, a geofizikának m unkatársai m inden
kor nagy tisztelette l ve tték  körül. Az egyetem en két évtized ig végzett oktató-nevelő  
m unkája nyom án a fiatal geofizikusok gárdája szerezte meg a szakképzettséget.

1914-ben Fogarason született. Budapesten járt gim názium ba és egyetem i tanulm ányait a 
m atem atika-fizika szakon a budapesti tudom ányegyetem en végezte. K iváló tehetségével 
hamarosan kitűnt, 1938-ban m atem atikából doktorált és ugyanabban az évben tanár
segéddé nevezték  ki. P ályája kezdetén főként halm azelm élettel foglalkozott.

A háború éveiben az akkori olajvállalat geofizikai osztályán dolgozott. Ekkor több érteke
zése jelent meg, m elyekben a gravitációs és földm ágneses mérési eredm ények kiértékelésé
nek korszerűsítésére dolgozott ki gyakorlatilag jól használható eljárásokat. A felszabadu
lás után 1947-ben egyetem i m agántanárrá habilitálták. E zután egyre inkább bekapcsoló
dott az egyetem i oktatásba. 1951-ben m egbízták a geofizikai tanszék m egszervezésével és 
vezetésével. A tanszéket úgyszólván a senm m iből kellett, m egterem teni. Segítségére vo lt a 
földtani tanszék, az oktatás céljára a geofizikai kutató intézm ényektől kért és kapott 
nélkülözhető m űszereket. A fejlesztés érdekében műszerész m űhelyt létesített s azt egyre 
bővítette, úgyhogy néhány év  m úlva az a legkorszerűbb szerszám gépekkel rendelkezett és 
képessé vá lt az oktatáshoz, kutatáshoz szükséges műszerek előállítására. A geofizikus 
képzést úgy szervezte meg, hogy a leendő geofizikusok elsősorban jó alapképzést kapjanak  
fizikából, m atem atikából és földtani tárgyakból s erre épüljön az általános és gyakorlati 
geofizika oktatása. Fáradhatatlanul arra törekedett, hogy az oktatás céljára m egfelelő  
helyiségek, elsősorban laboratórium ok álljanak rendelkezésre. E zt a célját a tágas m űhely - 
lyel együtt a K un Béla téri újonnan berendezett tanszéken sikerült m egvalósítania. A hall
gatók számára jó tanulm ányi jegyzeteket írt. 1955-ben jelent m eg „Geofizikai alapism ere
té k ” cím ű kitűnő összefoglaló tankönyve. A tanszék oktató szem élyzetét jó felkészültségű  
szakem berekből állította  össze, s később a végzett diplom ások legkiválóbbjait gyűjtötte  
m aga köré. 1956-ban nevezték  ki tanszékvezető egyetem i tanárrá. 1966-tól az egyetem  
Term észettudom ányi K arának dékáni tisztét tö ltö tte  be.



Jól m egszervezett és fo ly ta to tt oktató m unkája m ellett nem szorult háttérbe nagy értékű  
tudom ányos alkotó tevékenysége. Tudom ányos érdeklődése egyre inkább a Föld kialakulá
sának, belső felépítésének, szerkezetének problémái felé irányult. E fontos kérdések m eg
oldását, m int jól felkészült m atem atikus és fizikus teljesen exakt módon közelítette m eg s 
arra a m eggyőződésre ju tott, hogy a Föld sugara növekvőben van. Ezzel az expanziós 
elm élet hívévé vá lt. A tágulás m értékét több, egym ástól független m ódszerrel határozta  
m eg és ugyanazt a nagyságrendet kapta. Igen értékesek a Föld energiaháztartására v o n a t
kozó legutóbbi vizsgálatai. K utatásai kiterjedtek a földrengések vizsgálatára is. Az E ötvös  
Loránd Geofizikai In tézettő l á tv e tte  az országos földrengésvizsgáló szolgálatot, am ely  
m ost a M agyar Tudom ányos Akadém ia égisze alatt és anyagi tám ogatásával m űködik a 
tanszék keretében.

1956-ban az „O ktatásügy kiváló dolgozója” lett és 1958-ban K ossuth-díjjal tün tették  ki. 
Értékes tudom ányos m unkássága elism eréséül a Magyar Tudom ányos Akadém ia 1960-ban  
levelező tagjává, 1970-ben rendes tagjává választotta. Tagja vo lt az Űrkutatási K orm ány- 
bizottságnak és ezen belül a Fizikai M unkabizottság elnöke volt. A N em zetközi Ű rkutatási 
B izottság h éttagú  elnökségének tagja v o lt. Szám os nem zetközi kongresszuson tarto tt  
előadásokat és több külföldi tudom ányos akadém ia h ívta  m eg előadónak. Ebben nagy  
tudom ányos felkészültsége m ellett széleskörű nyelvtudása is segítette. 1967. augusztusától 
UNESCO kiküldetésben egy évet tö ltö tt Japánban.

Vizsgálatainak eredm ényeit itthon  és külföldön 100-nál több értekezésben közölte. A már 
em lített egyetem i tankönyvén kívül jelentős munkája az 1956-ben m egjelent „A  Föld  
fizikája” cím ű könyve, valam int az 1969-ben „Physik  der festen Erde” cím en m egjelent, 
legújabb vizsgálatainak eredm ényeit is tartalm azó könyve.

Korán felism erte a m agyar geofizikusok társadalm i összefogásának szükségességét és 
résztvett a Magyar Geofizikusok E gyesületének m egalapításában 1954-ben. E gyesü le
tünknek 1957-ig ügyvezető alelnöke, azóta társelnöke volt. 1963-ban az E ötvös Loránd 
Em lékérem m el tün tették  ki. Sok felelősségteljes elfoglaltsága m ellett m indig nagyon  
tevékenyen részt v e tt E gyesületünk munkájában, szervezéssel, előadásokkal. K ezdem é
nyezésére történt a nem zetközi jellegű geofizikai szim pózium ok m egszervezése.

Mindig fáradhatatlanul dolgozott s a pontos m unkát m inden beosztottjától, hallgatóitól 
m egkívánta. T anítványaival szem ben szigorúan igazságos volt. A lkotásai m agas színvona
lúak. Mások m unkájának értékelésében is magasra á llíto tta  a mércét. N agy tudása, tu d o
m ányos eredm ényei és puritán egyénisége általános m egbecsülést és őszinte tiszteletet  
biztosított számára.

E lhunyta  fájdalm as vesztesége a m agyar és a nem zetközi tudom ánynak, a term észettudó
sok, a geofizikusok társadalm ának.

Em léke m aradandóan él alkotásaiban! Munkatársai, barátai, tisztelői, tanítványai em lékét 
kegyelettel őrzik!
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