
In Memóriám:

S I K L Ó S  A L B E R T

1930-2005

Szerteágazó és igen gazdag szakmai pályafutását rá
dióműszerészként kezdte az Orion gyárban, majd a 
Postánál folytatta. Távközlési oklevelét már a Központi 
Fizikai Kutató Intézet tagjaként szerezte. Az itt töltött 
évtized (1956-1965) maradandó nyomot hagyott egész 
további életére. Itt érlelődött benne a nukleáris technika 
egy életen át tartó szerelme: a műszertervezés-építés és 
a fizikai háttér harmóniájának a tisztelete. Egyaránt 
kitűnő érzéke volt a gyengeáramú elektronikához és a 
finommechanikához. Ez a ritka képesség vezette el a 
KFKI műszerépítési területének főművezetői székébe.

Az 1965-ös esztendő Bertit már az Eötvös Loránd 
Geofizikai Intézet Nukleáris Laboratóriumában találta. 
Kedvenc tématerülete akkoriban a neutronaktivációs 
analízis és ennek méréstechnikai automatizálása lett, 
amely mellett aztán pályafutása végéig kitartott. Leglát
ványosabb, legsikeresebb műszerkonstrukciója a neut
ronaktivációs bauxitanalizátor lett — az ún. „liba”, 
ahogyan ő tréfásan nevezte. Ez a kitűnő műszer kiváltot
ta a hosszadalmas vegyi analitikai elemzési procedúrát 
és közvetlen expressz minősítéssel azonnal szolgáltatta 
az Al- és Si-tartalmat, ill. ezek arányát is. Ebben a K+F 
témában Berti összes kvalitása kibontakozhatott. A 
berendezés változatai később meghódították a cement- 
és üvegipar egyes területeit is.

Közben tett egy rövid szakmai kirándulást a neutron- 
generátorok világába. Saját kezűleg végzett méréseket 
impulzusgenerátorral CH-kutató fúrásokban.

Munkaintenzitásának és kreativitásának gyorsan híre 
ment az intézetben. Elképzeléseinek megvalósításában 
megingathatatlan optimizmusa oda vezetett, hogy két 
végén égette a gyertyát, nem kímélve egészségét, beteg 
szívét sem. Ötleteit, terveit tűzön-vízen át keresztülvitte.

Szerintem ez az örökös kíméletlen harc a magyar műszaki 
teljesítményért inkább volt éltetője, segítő társa, mint egészsé
gének károsítója. Egyszerűen nem tudott másképpen élni.

Erénye volt az egyszerűségre törekvés, nem tűrte a divatos 
sallangokat, mindig a logikusabb, olcsóbb megoldásokat vá
lasztotta. Kitűnő marketingérzéke volt. Annyi műszert gyár
tott, amennyivel meg tudott birkózni és ezek többségét nyu
gatra exportálta.

Nekem félévszázados jó barátom is volt, bár megnyugtatása 
néha meghaladta képességeimet. Csak a teljesítményt, a krea
tivitást becsülte.

Nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg szakmai tevé
kenysége. Becsületbeli ügynek tekintette, hogy korábbi mű
szereinek működtetése biztosítva legyen szerte a nagyvilág
ban, sőt újabb megbízásokat is szerzett. A nagyipar leépülése, 
ill. privatizációja után is tovább küzdött, mígnem súlyos köz
lekedési balesete, az ezzel járó trauma és második szívinfark
tusa — szándékával ellentétben — megakadályozták a további 
helytállásban, de természettudományi, társadalmi kapcsolatai 
ezután sem szűkültek be.

Sokat tett az Eötvös Loránd Emlékkiállítás létrehozásáért és 
súlyos betegsége ellenére rendszeresen tárlatvezetést vállalt a 
múzeumban.

Hosszú szakmai pályafutása alatt számos kitüntetést kapott, 
de legkedvesebb számára a Kiváló Feltaláló arany fokozata és 
a közelmúltban átvett Pro Geophisyca kitüntetés maradt.

Kedves Berti!
Helytállásod, hited e kis ország műszaki kultúrájának a fel

virágoztatásában példaképül szolgált mindannyiunk számára. 
Búcsúznak Tőled munkatársaid, kollégáid, az intézetek, ahol 
alkotó munkádat végezted.

Nyugodj békében!

M üller Pál
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SÍPOS JÓ
1943-2005

Megrendülve értesültünk, hogy 2005. február 27-én 
elhunyt nyugdíjas kollégánk, SÍPOS József.

SÍPOS József 1943-ban született Makón, pedagógus 
szülők egyetlen gyermekeként. Gyermekkora javát 
Tiszaugon töltötte, ott járt általános iskolába. Középis
kolai tanulmányait a budapesti Villamosenergiaipari 
Technikumban végezte. 1961-ben érettségizett, és nyert 
felvételt az Eötvös Loránd Tudományegyetem geofizi
kus szakára. Az 1966-os diploma szerzés után az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézetben helyezkedett el. Az intézet 
volt egyetlen munkahelye, innen ment nyugdíjba.

Kezdetben a Szeizmikus Osztály 1/2. terepi csoportjá
nál dolgozott kiértékelőként. RNP-vel, magnetofonos 
reflexiós és refrakciós kiértékeléssel foglalkozott, a 
csoport sebességméréseinek anyagát dolgozta fel. Szíve
sen foglalkozott elméleti problémák megoldásával is, és 
ezen a területen is eredményesen működött.

Elméleti érdeklődése és matematikusi ambíciói ha
marosan ismét elvezették a rendszeres képzés irányába.
1967-ben elkezdte tanulmányait az Eötvös Loránd Tu
dományegyetem alkalmazott matematikus szakán, és 
1975-ben sikeresen megvédte matematikusi diplomáját 
is.

1968-ban, kétéves terepi munka után a frissen meg
alakult Szeizmikus Elméleti Csoporthoz került, és így 
tagja lett annak a közösségnek, amely az újszerű, mo
dem digitális jelfeldolgozás elméleti és fejlesztési mun
kái révén az intézetben új munkamódszert és munkakul
túrát honosított meg, és sokunk, később érkezők számá
ra máig ható működési és fejlődési lehetőséget teremtett.

Az intézeti digitális szeizmikus feldolgozás során 
személyének mindenkor kulcsszerepe volt az új feldol
gozó rendszerek bevezetésében, új elméleti algoritmu
sok kimunkálásában és azok számítógépes létrehozásá
ban. Munkássága négy számítógépes rendszert (Minszk- 
32, R-10, R-35-IBM-SzCSz-3, Sun munkaállomás- 
Promax) fogott át.

Csoportvezetőként, intézeti és KFH témacsoportok vezető
jeként irányította a Szeizmikus Elméleti Osztályon a szeizmi
kus elméleti és szoftverfejlesztési munkákat. Egyénileg is szá
mos fejlesztésben vett részt, talán a legfontosabbak: az intézeti 
3-D szeizmikus programrendszer kifejlesztése, 2- és 3-D 
hullámegyenletes migrációs eljárások elméleti és módszertani 
vizsgálata és számítógépes megvalósítása, 3-D megjeleníté
sek módszertana, 3-D feldolgozás, migrációs sebességana
lízis, speciális processzor alkalmazása geofizikai program- 
rendszerekben, slalom line feldolgozás bevezetése. A térbeli 
mérések első kísérleti feldolgozását is személyesen végezte.

Működésének utolsó tíz évében főleg szeizmikus feldolgo
zással foglalkozott. Az általa egyenletesen magas színvonalon, 
feldolgozott nagyszámú szelvény folyamatosan hozzájárult, 
hogy az intézet további megbízatásokat elnyerjen.

Publikációs munkásságának eredményeképpen sok téma
csoportokhoz kapcsolódó jelentés és önálló cikk jelent meg, 
valamint számos cikk és előadás társszerzője volt. Jó néhány 
tanulmányúton vett részt, a környező országokon kívül az 
USA-ban és Angliában is bővítette ismereteit. Aktív irányítója 
volt a nemzetközi együttműködés keretében folyó szoftverfej
lesztési munkáknak.

Lelkiismeretes munkáját több kitüntetéssel ismerték el: 
1973-ban az ELGI igazgatójától igazgatói dicséretet kapott, 
1978-ban a Központi Földtani Hivatal a Földtani Kutatás 
Kiváló Dolgozója kitüntetést adományozta neki.

2003-ban nyugdíjba ment. Becsületesen végigdolgozott 
pálya után a sors méltatlanul szűkre szabta számára a megérd
emelt béke időszakát. Távozásával egy végtelen szerény, nagy 
tudású munkatársat veszítettünk, aki emberségével példaként 
állt munkatársai számára, mindig segítőkész volt és láthatat
lanul is óvó kézzel egyengette a rábízottak sorsát.

Sajnálatosan, halálhíréről késve értesültünk. Az Óbudai Te
mető 5-1/5 parcellájában nyugszik.

Kedves Jóska! Nyugodj békében, az Isten áldjon!

Laszlovszky Erzsébet, Gömböcz Lajos
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Martinecz Sándor 1948. június 17-én született 
Gyöngyösön. Miskolcon szerzett geofizikus-mérnöki 
diplomát 1973-ban.

A Geofizikai Kutató Vállalatnál, a mai GES Kft. 
elődjénél kezdett dolgozni. Rátermettségét igazolva 
rövid gyakornoki idő után a mélyvízbe került. Terepi 
kutatócsoportnál kapott vezetői megbízást, és kiemelt 
fontosságú, nehéz kutatási területeken végezte munkáját. 
Az 1980-as évek elején Irakban végzett szeizmikus 
mérések egyik meghatározó egyénisége lett.

12 év folyamatos terepi szolgálat után, 1985-ben a 
vállalat akkori Geofizikai Műszaki Osztályán folytatta 
munkáját, ahol kutatási tervek készítése mellett a kuta
tócsoportok operatív irányítását végezte.

Mint igen tapasztalt terepi irányító, aki a kivitelezői 
munka minden mozzanatát, összes rafinériáját ismeri, 
1995-ben került át (akkor már a GES Kft.-bői) a MÓL 
Rt. felszíni geofizikai munkákat felügyelő csapatába. Itt 
a hazai felszíni geofizikai mérések tervezése, operatív 
irányítása, és a mérések terepi ellenőrzése tartozott leg
fontosabb feladatai közé. Emellett, vagy ezzel együtt, 
sok energiát fordított a terepi munka biztonsági, környe
zetvédelmi viszonyainak javítására.

Munkája során bejárta az egész országot, így szerzett 
hely- és emberismerete igen nagy segítség volt minden
kinek. Felsorolni sem lehet, hogy hány kutatási projekt
ben vett részt mint méréstervező, kivitelező, illetve 
műszaki ellenőr. Feladatait mindig magas szinten látta 
el. Ha ki lehet emelni munkái közül valamit, akkor az 
talán az Algyő környéki 3-D szeizmikus mérés lehet, 
amely az eddigi hazai szeizmikus kutatás legnagyobb 
volumenű és egyik legbonyolultabb vállalkozása. Ennek 
tervezésében és megvalósításában is úttörő munkát 
végzett.

Munkáját hivatásnak tekintette és kitartóan, teljes 
erőkifejtéssel, mintegy erőltetett menetben végezte.

Szerette a szakmai kihívásokat. Ilyen kihívásnak tekintette 
a bonyolult környezetben, falvakban, nagyvárosban, folyókon, 
zárt kultúrterületeken és hasonló helyeken végzett munkát és 
mindent megtett annak érdekében, hogy a felügyeletére bízott 
csoport a lehető legjobb minőséget, a legmagasabb termelé
kenységet érje el.

Elég röviden összefoglalható pályafutás volt Sándoré. De 
csak az tudja, mi munka, mennyi fáradság, megpróbáltatás, 
esetenként lemondás jár ezzel a munkával, aki végezte is.

Szakmai felkészültsége, megbízhatósága, szorgalma elis
meréseként több alkalommal kapott különböző kitüntetéseket, 
legutóbb 2004-ben Borbála érmet.

Szerette az életet. Fanyar humora, vidám, anekdotázó, vic
ceket feldobó, vitatkozó egyénisége örökké hiányozni fog.

Számos hobbiját komolyan művelte. Elektronika, csillagá
szat, fényképezés ... és lehetne még sorolni. Egyik-másikban 
a szokásos amatőr szintet jelentősen meghaladó ismeretekre 
tett szert.

Több mint harminc évig dolgoztunk együtt, egy kis közös
ségben, ahol a személyes kapcsolatok mindig igen fontos 
szerepet játszottak. Mindig jó kolléga és jó barát volt, és 
mindkettő nagyon fontos volt számunkra. A hosszú idő alatt 
rengeteg közös emléket, közös sikert, közös kudarcot éltünk 
meg. Ezek örökké velünk maradnak. Jó volt ezt így együtt 
végig csinálni. Csináltuk volna még tovább, szívesen, nagyon 
sokáig.

Néhány nappal ezelőtt még a közös, előttünk lévő nehéz 
feladatok megoldásán tanakodtunk.

Pár nap múlva, amikor megkaptuk a rossz hírt, először nem 
tudtuk, nem akartuk elhinni. Sokáig csak nyugtatgattuk ma
gunkat, hogy ez nem lehet igaz, ez így nem igazságos. De 
sajnos igaz volt.

Készült nyugdíjas éveire. Sajnos, nem érhette meg. Fiata
lon, néhány nappal 57. születésnapja előtt távozott el 
közülünk.

M ód Gábor, Regős Ferenc
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RENDEZVÉNYEK 2005

Id őpon t__________________________ E sem ény_________________ _____________ H elye______________ T ájék ozta tás
02.15. Egyed Szeminárium: A felszíni laza rétegek hatása a
_________________ földrengések által okozott károkra (Győri Erzsébet)___________________________________________________
0 2 .1 8 -  19._______Előadóülés: Numerikus szim ulációk a geológiában M iskolci Egyetem _______________________________
03.08. Egyed Szeminárium: A Kárpát-medence alatti

földkéreg és felső köpeny sebességszerkezete  
szeizm ikus tomográfiái vizsgálatok alapján (Bus

_________________ Zoltán)_______________________________________________________________________________________________
0 3 .3 1 -0 4 .0 3 . Bányászati-kohászati-földtani konferencia__________Nagyvárad_______________________________________
0 4 .0 1 -  02.____ Ifjú Szakem berek Ankét ja__________________________ Sarlóspuszta_____________________________________
04.05. Egyed Szeminárium: Sekély és m ély geotermikus

energiaforrások —  státusz és kilátások (Rybach
_________________ László)______________________________________________________________________________________________
0 4 .1 4 -1 7 . 3rd M eeting o f  the Central European Tectonic Eger-Felsőtárkány
_________________ Studies Group________________________________________________________________________________________
0 4 .1 9 -  22.____ VI. Földmérő találkozó_____________________________ Sepsiszentgyörgy________________________________
04.22. A Magyar G eofizikusok Egyesületének közgyűlése Budapest

0 4 .2 4 -  29.____ EUG General A ssem bly____________________________ B écs_____________________________________________
0 4 .2 5 -  27. 13th European Sym posium  on Improved Oil Budapest
_________________Recovery____________________________________________________________________________________________
05.03. Egyed Szeminárium: D igitális geom orfológia: egy

(újra) felfedezett kutatási irány a
_________________ földtudományokban (Székely Balázs)_________________________________________________________________
0 5 .1 6 -1 9 . Second International Petroleum Conference and Kairó
_________________ Exhibition___________________________________________________________________________________________
0 5 .2 0 -  21. IX. Geomatematikai Ankét: Térinformatika és Mórahalom

távérzékelés alkalmazásai a környezetvédelem ben és
_________________ a földtudományokban.________________________________________________________________________________
05.23. Előadás: Mantle viscosity, galcial changes and sea- Budapest
_________________ level rise (előadó D etlef W olf)_______________________________________________________________________
05.24. Egyed Szeminárium: V ető reaktivációs potenciál 3- 

D m odellezése és inverziós tektonika kvantitatív
_________________ rekonstrukciója (W orum Géza)_______________________________________________________________________
05.30. Előadás: Longitudinal directions in media o f  Budapest
_________________ arbitrary anisotropy (előadó Klaus Helbig)____________________________________________________________
0 6 .0 2 -  03.____ Földtudományi előadóülés__________________________ Pécs_____________________________________________
0 6 .0 9 -  10._____50 éves az M TA GGKI ünnepi rendezvények_______ Sopron__________________________________________
0 6 .1 1 -  12. A késő-m iocén-pliocén  vulkáni és üledékes Balatongyörök

képződm ények a Balaton-felvidék nyugati részén
_________________ konferencia__________________________________________________________________________________________
0 6 .1 3 -1 6 ._______ 67th EAGE Conference & Exhibition_______________ Madrid__________________________________________
0 7 .1 8 -2 9 . 10th Scientific A ssem bly o f  the International Toulouse w w w .iugg.org/IA G A
_________________ A ssociation o f  Geom agnetism  and A eronom y________________________________________________________
0 9 .2 9 -1 0 .0 1 . VII. A lpine W orkshop______________________________ Opatija_________________ http://alpshop.gfz.hr/
1 0 .0 9 -  12. 4 th Congress o f Balkan G eophysical Society Bukarest Constantin Stefan Sava
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______________________________________________________________________________________________ Bucharest2005.ro_______
10 .24-25 . Natural risks: Earthquakes and co-seism ic associated Bratislava M iroslav B ielek, DrSc.

risks, neotectonics and seism ic hazard assessm ent in geofm icro@ svaba.sk,
_________________ the CEI Area konferencia___________________________________________________ geofiade@ savba.sk
1 1 .1 2 -  14. First International Conference on the G eology o f  the Cairo www.tethys.virtualacad
_________________ Tethys_______________________________________ _______________________________lemia.com______________
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