
Komáromy István 
(1909 - 1980)

Váratlanul ért bennünket a szomorú hír, hogy Pista bácsi, az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet nyugalmazott tudományos főmunkatársa, aki 
évtizedeken keresztül társunk volt a mindennapi munkában, március 4-én 
váratlanul elhunyt.

Halála egy küzdelmekkel teli élet végére tett pontot. Az élet nehézségeivel 
korán megismerkedett, mert szüleit gyerekkorában elveszítve, nem csak a 
tanulás lehetőségéért, de a puszta megélhetésért is komolyan meg kellett küz
denie.

1937-ben fiatal matematika-fizika szakos tanárként került a Geofizikai 
Intézethez és ideiglenesen napidíjasként vett részt az Eötvös-inga-mérésekben. 
1939-ben a MAORT-nál sikerült véglegesített állást kapnia, ahol elsősorban 
kőolajkutatást célzó gravi méteres mérésekben vett részt. Időt, fáradságot 
nem kímélve kereste a lehetőségeket, hogy az akkori idők távolból sem töké
letes műszereiből maximális pontosságot csikarjon ki. A MAORT megszűnése 
után, 1951-ben került vissza az ELGI-be, ahol kezdetben graviméteres, majd 
földmágneses csoportvezetőként dolgozott az ország különböző vidékein. 
Ebben az időben dolgozta ki a Heiland-graviméterek négyzetes korrekcióját, 
melynek alkalmazásával nagymértékben növelhető volt a mérések pontossága. 
Munkája elismeréseként a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozója kitüntetésben 
részesült. m

1956 — 59 között Kínában dolgozott az Eötvös-inga-mérések feldolgozásán, 
és a kínai szakemberek betanításán, majd az ÉK-Kínában folyó gravitációs 
kutatások irányítása lett feladata. Tevékenysége elismeréséül a kínai kormány 
Barátság Emlékéremmel tüntette ki.

Visszatérve Magyarországra a földtani-geofizikai kutatás alapjaiul szolgáló 
országos földmágneses térképsorozatot szerkesztette a rá jellemző lelkiismere
tességgel és pontossággal. E munkájával hosszú távra maradandó alkotást 
hozott létre. A légimágneses mérések megindulásakor fiatalos lendülettel sajá
tította el a mérések technikáját, szervezte és irányította a mérések feldolgo
zását.

Nyugdíjazása után sem szakadt el az Intézettől, vállalta Eötvös műsze
reinek összegyűjtését, gondozását és felújításuk irányítását. E munkáját nagy 
odaadással és szeretettel, szinte halála napjáig folytatta. Neve egybefolyt az 
Eötvös hagyaték ápolásának gondolatával.

Azok nemzedékéhez tartozott, akik megteremtették a magyar geofizika 
alapjait és munkájukkal megalapozták a jelen és a jövő nyersanyagkutatási 
tevékenységét. Szinte legendássá vált munkabírása és precizitása példaképül 
szolgálhat valamennyiünk számára.

Az általa szerkesztett földmágneses térképek és Eötvös új életre keltett 
műszerei mindig emlékezetünkbe fogják idézni szerény, nagy tudású, lelki- 
ismeretes és segítőkész egyéniségét.

(Szabó Z.)
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