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Nagy veszteség érte nemcsak az N DK -t, hanem a magyar geofizikus, 
meteorológus és hidrológus társadalmat is Értei professzor 1971. július 2-án 
bekövetkezett halálával, hiszen szoros barátságot tartott velünk, s ismételten 
ellátogatott hozzánk.

Értei professzor igen magasra ívelő tudományos pályája munkáscsaládból 
indult el, s egyideig ő maga is munkásként dolgozott. Érettségi nélkül kapott 
engedélyt 1922-ben arra, hogy a berlini egyetemre beiratkozzék. Még egyetemi 
hallgató korában jelentek meg első tanulmányai, úgy hogy 1932-ben, doktorrá 
avatásakor már komoly tudósnak számított.

A doktori fokozatnak kitüntetéssel való megszerzése után először a berlini 
meteorológiai intézet meteorológiai-földmágnességi obszervatóriumában, majd 
a berlini egyetem meteorológiai intézetében dolgozott, hogy 1946-ban, mint 
rendes tanár, ennek az egyetemnek geofizikai tanszékét vegye át. Később a 
Német Tudományos Akadémia „Institut für physikalische Hydrographie" -jának 
lett az igazgatója, ahol 1969-ben történt nyugalomba vonulása után haláláig, 
mint tudományos tanácsadó működött.

Ki kell emelnünk, hogy a Német Tudományos Akadémiának nemcsak 
rendes tagja, hanem egy ideig alelnöke is volt. Tagja volt ezenkívül a természet
kutatók hallei akadémiájának, rendes tagja a svéd ,,Kungl. Vetenskaps Socie- 
teten Uppsala”-nak és levelező tagja volt az Osztrák Tudományos Akadémiá
nak is.

Magyar vonatkozásban meg kell említenünk, hogy tiszteleti tagja volt a 
Magyar Hidrológiai Társaságnak és szerkesztőbizottsági tagja az „Időjárás" c. 
folyóiratnak. Széleskörű szerkesztői tevékenységéhez tartozott még a Gerlands 
Beiträge zur Geophysik kiadása és számos más tudományos folyóirat szerkesz
tésében való közreműködése is.

Értei professzor munkabírásának és sokoldalúságának legjobb bizonyítéka 
az a több mint 200 tanulmány, amelyek a geofizika, meteorológia, geomorfo
lógia, oceanográfia, hidrológia és geodézia sok problémáját nagy mélységgel és 
egészen kiváló matematikai felkészültséggel tárgyalják, maradandó emléket 
állítva neki a természettudomány annyi ágában.

A  Magyar Geofizikusok Egyesülete is tisztelettel és hódolattal adózik a 
halott nagy tudósnak és emlékét kegyelettel megőrzi.
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