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Matematika-fizika szakos egyetemi hallgatóként a nyári szünidőkben napi
díjas észlelőként ismerkedett meg a Geofizikai Intézet Eötvös-inga és földmág
neses méréseivel.

1933-ban tanári oklevelének megszerzése és katonai szolgálatának letöltése 
után, a Geofizikai Intézet vezetőinek ajánlására, azEurogasco vállalat (majd jog
utódja a MAORT) alkalmazta, mely abban az évben kezdte meg geofizikai ku
tatásait a Dunántúlon. 1933 végén a Kis-Alföldön, Mihályi környékén végeztek 
torziós-inga méréseket, melyeknek eredményeként került sor a Mihályi szén
dioxid előfordulás feltárására. A későbbiekben Budafapuszta környékén dolgoz
tak, ahol méréseik alapján került sor az első sikeres kőolajkutató fúrás telepíté
sére.

1938-ban a vállalat Ausztriába küldi, ahol a grázi-medencében folyó Eötvös- 
inga méréseket irányítja. 1938 —39-ben romániai, majd olaszországi tanulmány
úton a graviméteres méréseket tanulmányozza és hazatérve a graviméteres cso
port vezetője lesz. 1939 —40-ben graviméteres méréseketf végez az Oltay-féle re
latív-inga alaphálózat dunántúli pontjain, ezzel megteremtve a szétszórt gravitá
ciós mérések egységesítésének lehetőségét. Ezekről a mérésekről írja egyetemi 
doktori dolgozatát 1942-ben.

A háborút követően, 1945 —46-ban, terepi munkára nem kerülhetett sor, 
mert a műszerek nyugatra kerültek, ezalatt az idő alatt megszerkesztik a Dunán
túl egységes gravitációs térképét.

A negyvenes évek végén a markánsan jelentkező, nagy anomáliák helyett a 
figyelem egyre inkább a másodlagos anomáliák felé fordul. így került sor a nagy- 
lengyeli olajtároló szerkezet kimutatására is, melyet gravitációs mérések alapján 
fedeztek fel 1951-ben.
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A Nagylengyel környéki kutatásokért Laci bátyánkat 1952-ben a Munka 
Érdemrend arany fokozatával, 1953-ban pedig a Kossuth Díj ezüst fokozatával 
tüntették ki.

A MAORT államosítása után a geofizikai részleggel eg}mtt az ELGI-hez 
került, ahol kezdetben a szerveződő szeizmikus és geoelektromos kutatásokban 
vett részt, majd 1952 januárjában a Gravitációs Osztály vezetőjeként bekapcsoló
dott az országos gravitációs alaphálózat szervezési és feldolgozási munkáiba. 
1953 —54-ben a Földtani Főigazgatóságon főmérnök, majd főigazgató helyettes. 
1956-ban oktat a soproni Nehézipari Műszaki Egyetemen. Ezt követően újra az 
ELGI Gravitációs Osztályának vezetője, majd 1957 — 59 között ismét főmérnök 
a főigazgatóságon.

1959 — 62 között a kínai expedíció gravitációs tanácsadójaként Kínában 
dolgozik, hazatérte után hamarosan az OKGT Szeizmikus Kutatási Üzeméhez 
kerül az újonnan szervezett Gravitációs Osztály élére, feladata 1970-ben történt 
nyugdíjba vonulásáig ismét a kőolajipari gravitációs kutatások megszervezése.

Laci bátyánk ízig-vérig gyakorlati geofizikus volt, aki élénk figyelemmel kí
sérte a külföldi eredményeket és mindent elkövetett, hogy a legújabb eljárásokat 
minél előbb meghonosítsa a hazai kutatásokban.

Gyakorlati munkája mellett egész szakmai pályafutása során foglalkoztatta 
az izosztázia és a kéregszerkezet kérdéskomplexuma. Ebből a témából 1952-ben 
,,Gravitációs mérések és izosztázia” címen könyvet, majd 1965-ben ,,A közép
európai kéregszerkezet vizsgálata gravitációs anomáliák alapján” címmel kan
didátusi dolgozatot írt, mely utóbbi alapján 1966-ban elnyerte a műszaki tudo
mányok kandidátusa fokozatot.

Néhány szóban meg kell emlékeznünk arról is, hogy az ötvenes évek elején 
Egyed és Tárczy professzorokkal együtt fáradhatatlanul tevékenykedett a Ma
gyar Geofizikusok Egyesületének létrehozásán. E tevékenységének elismerése
ként, az alakuló közgyűlésen az Egyesület alapító tagjai főtitkárukká válasz
tották.

Jelentős szerepet vállalt a földtani szakember képzésben is, melynek kere
tében hosszú évekig tanított geofizikát a Szabó József Geológiai Technikum nö
vendékeinek.

Kiemelkedő szakmai tevékenységéért élete során számos kitüntetésben ré
szesült.

Laci bátyánk a magyar geofizikusok azon generációjához tartozott, akik 
még a hőskorban kapcsolódtak be a geofizikai kutatásokba és akik cselekvő ré
szesei voltak a különböző geofizikai módszerek hazai elterjesztésének. Halálával 
egy kiváló geofizikus és egy szerény, kedves, mindig segítőkész barát és kolléga 
távozott körünkből, akire mindig szeretettel és tisztelettel fogunk emlékezni.
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