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Fejes Imrének az ELGI-ben 

megtartott búcsúztatóján

Geofizikus diplomáját az Eötvös Loránd Tudomány- 
egyetem Természettudományi Karán 1966-ban szerezte, ezt 
követően (negyven évig) első és utolsó munkahelye az 
Eötvös Loránd Geofizikai Intézet volt.

Már egyetemi évei alatt is a gravitációs módszerrel fog
lalkozott (valószínűleg ő volt a legfiatalabb magyar geo
fizikus, aki az Eötvös-inga-mérésekből írta diplomamunká
ját). Végzés után a Geofizikai Intézetben első nagy felada
tát az újrainduló Börzsöny hegységi érckutatásban kapta: 
barlangász tapasztalatát felhasználva bejárta a felhagyott 
kutató vágatokat, majd kezdeményezte és vezette a termé
szetespotenciál- (PS-)méréseket. Javaslatára készült el 
hosszú évek után az első PS-mérő műszer (GE-P1) az 
intézetben. 1968-ban az alföldi tellurikus méréseket és 
nagy mélységű szondázásokat végző csoportban dolgozott. 
1969 februárjától 1972 februárjáig az akkor már többirányú 
szakmai ismereteit és gyakorlatát a mongóliai (komplex) 
vízkutató expedícióban hasznosította. Nemcsak sikeres 
szakmai munkájának, hanem nyelvtudásának és a mongol 
táj szeretetének is köszönhetően 1980-tól 1983 augusztusá
ig ismét Mongóliában, a Nemzetközi Földtani Expedíció
ban dolgozott, amely elsősorban érckutatással foglalkozott. 
Eredményeit 1983-ban mongol állami kitüntetéssel ismer
ték el.

Hazatérése után a Mérnökgeofizikai Osztályra került, 
VESz mérésekkel és mérnökgeofizikai szondázásokkal 
foglalkozott. Ezek mellett kezdeményező szerepe volt új 
eljárások alkalmazásának a mérnökgeofizikai kutatások
ban: például ő használt először hazánkban VLF ellenállás
térképezést hidrogeológiai feladatokra.

A mérnökgeofizikai problémák mindegyike egyedi eset, 
amelyből a 80-as években évente 20-nál is több jutott a 
Mérnökgeofizikai Osztálynak. Ebből Fejes Imre témája 
volt az ötödé. Eredményeit ezért itt felsorolni sem lehet, de 
néhányat talán kiemelhetünk. Ők derítették fel 1980-ban a 
nagy körösi árvizet okozó gátszakadás okát: az eltemetett 
folyómedreket geoelektromos ellenállás-szelvényezéssel 
detektálták. Nagyjelentőségű volt a Bős-Nagymarosi 
Vízilépcsőrendszer építéséhez szlovák és magyar területen 
(Nagymarosnál a Dunán is) végzett munkája, témafelelőse 
volt a tervezett drávai vízilépcső talajmechanikai vizsgála
tának is. Emlékezetes volt a Balaton vízén egy évtizeden át 
végzett szondázó programjuk. Sikeres munkáját az 1988- 
ban kapott KFH elnöki dicséret jelzi.

A mérnökgeofizikai szondázás (mint létrehozásakor a 
világon egyedülálló műszer-módszeregyüttes) a környe

zetvédelmi problémák (talaj-, talajvízszennyezés) egyik 
leghatékonyabb módszere lett napjainkra. A műszer- 
fejlesztés, a berendezés-építés és az értelmezés sokrétű 
tevékenységből Fejes Imre a feldolgozó-értelmező eljá
rások fejlesztésében alkotott maradandót. Talán legjelen
tősebb szakmai eredménye az a kőzetparaméter-értelmező 
rendszer, amely közel 1300 mérnökgeofizikai szondázás 
három paraméterét — összehasonlítva a sok száz, referen
ciaként használt MÁFI mérnökgeológiai fúrások kőzet
leírásaival — statisztikai értelmezést tett lehetővé. Ké
sőbb a Budapesti Műszaki Egyetem Geotechnikai Tanszé
kének kutatóival egy OTKA pályázat keretében (az idő
közben már hatra bővülő adatsort felhasználva) tucatnyi 
talajmechanikai paramétert tudtak számolni. A témaveze
tő Fejes Imre volt. E műszer-módszeregyüttesnek talán 
legismertebb és legnagyobb sikere, hogy 112 egykori 
szovjet katonai objektumban mérték fel a szénhidrogén
szennyeződés kiterjedését, a kármentesítés várható költ
ségét, ami döntően hozzájárult a nullszaldós szovjet
magyar elszámoláshoz.

Az ELGI drasztikus leépítése után Imre maradt az in
tézetben. 1995-től a környezetvédelmi és mérnökgeofizikai 
projekt vezetője volt. Az utóbbi években kiemelkedően 
eredményes munkát végzett a püspökszilágyi izotóptemető 
környezetének vizsgálatában azt a mérnökgeofizikai szon
dázást alkalmazva, amelyet legjobban szeretett, és amely
nek legelismertebb szakértője volt. 2005 végén nyugállo
mányba került, de mérnökgeofizikai (és adatbázis-építő) 
munkájában még új feladatokat vállalt.

Részletesebben kell beszélnünk arról a munkájáról, ame
lyet az utóbbi tíz évben nagy szorgalommal és hozzáértés
sel, emellett lelkes ügyszeretettel és szinte önkínzó feladat
tudattal végzett. 1992 után a nagy állami és ipari megrende
lések ideje leáldozott, a terepi kutatás helyett az intézet fon
tos feladata lett az állami alapadat-kezelés és az adattári 
anyagokból történő adatszolgáltatási kötelezettség teljesíté
se. Imre azon kevesek közé tartozott, akik felismerték, 
hogy az évtizedek során összegyűlt geofizikai mérési anya
gok egyrészt nemzeti vagyont jelentenek (amelyet nem 
szabad kidobni), másrészt újrafeldolgozásukkal új földtani 
információkat nyerhetünk. Tagja lett annak a kis csoport
nak, amely célul tűzte ki egy ilyen számítógépes rendszer 
és e mögé egy, a mérési jegyzőkönyvek digitalizálásával 
létrejövő adatbázis megteremtését. Imre feladata a vertiká
lis elektromos szondázások sokköbméteres raktárának 
rendszerezése, területi azonosítása, digitalizálásra való elő
készítése volt. Ha a jövőben valaki a GAIA rendszerből kér 
és kap ellenállásadatokat az ország területére, emlékezzék 
arra, hogy ennek megalkotásához Fejes Imre szerepe nél
külözhetetlen volt.
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Az aprólékos munkákban kitartó, szorgalmas ember, 
mindenki által szeretett, jó kedélyű, segítőkész kolléga volt, 
aki tudását, ismereteit, tapasztalatait nemcsak előadásokon, 
hanem kollegiális körökben is szívesen osztotta meg min
denkivel. Ezt tükrözi 2004-ben kollégáitól és az intézettől 
kapott Pro Geophysica érme. Halála után utolsó főnöke írta 
róla: „alapossága, nyugalma tiszteletet váltott ki mindenki
ből. Jó volt tudni, hogy a szakterületén felmerülő kérdések
re tőle az 510-es szobában mindig választ lehetett kapni. 
Volt humora. Tudta a kevésbé szépet is a jó oldaláról nézni, 
ha máshogy nem ment, hát humorral”.

És most ne a geofizikusról, hanem az emberről és a ba
rátról ejtsünk szót. Számtalan jóbarátja volt, sok baráti 
kollektívának volt tagja, mert sosem tudott tétlenkedni. 
Egész életét végigkísérte számtalan érdekes és hasznos 
hobbija.

Mostanáig tevékeny tagja volt a Magyar Csillagászati 
Egyesületnek. Már középiskolás korában kezdett csillagá
szattal foglalkozni. Az Uránia Csillagvizsgálóban lelkesen 
vett részt az ismeretterjesztésben. Feleségét is úgy ismerte 
meg, hogy válaszolt egy érdeklődő középiskolás kislány 
csillagászattal kapcsolatos kérdéseire. Ebből a kapcsolatból 
két jól nevelt gyermek, ma meg már négy aranyos unoka 
következett.

Számára Mongólia nemcsak munka volt. Mongólia hob
by lett. Amíg ott volt, sok gyönyörű fényképet készített a 
mongolok életéről, tájakról és Mongólia történetéről. Fel
térképezett egy ismeretlen jégbarlangot is. Mongólia szere- 
tete oda vezetett, hogy itthon a magyar-mongol baráti 
társaság titkára lett. Lelkesen szervezte a különböző ren
dezvényeket a valamikor Mongóliában dolgozott kollégák

nak és a Magyarországon élő mongoloknak.
Hatalmas vasútmodell-gyűjteményéből csodálatos terep

asztalokat épített. Ezek a kisvonatok tovább viszik emlékét, 
biztosan még sokaknak fognak örömet okozni.

Egyetemi évei alatt tagja volt a BEAC barlangász szak
osztályának. Hagyománnyá vált, hogy sikeres (vagy siker
telen) vizsga után elmentünk egy-egy barlangtúrára. Ma is 
előttünk van, ahogy a nagy sötétség közepén egy karbid
lámpánál böngészi a barlang szövevényes térképét, hogy 
megtaláljuk a barlangi füzetet, ahová mindig beírtuk az 
előző napi vizsga eredményét.

Az utazás szerelmese volt. Elbeszélései után mindig úgy 
éreztük, hogy nekünk is fel kell keresni azokat a helyeket, 
például Törökországban vagy Egyiptomban, ahol járt, és 
amikről olyan lelkesen és élethűen tudott elmesélni, és ahol 
mindig csodálatos fényképeket készített.

A fotózás is egész életét végig kísérte. Több kiállításon 
mutatta be mongóliai fényképeit. Művészi igényű fényké
peit mindig öröm lesz újra és újra megnézni. Video
szalagjainak feldolgozására már nem maradt ideje.

Humorérzékét az általa összeállított, az ELGI könyvtárá
ban őrzött kéziratos „Legendárium” tükrözi, amelyben mind
annyiunk ifjúságának emlékeit, a terepi munka és a terepi 
élet tanulságos és nevetséges epizódjait örökítette meg.

Egyetem, munka — 45 évet töltöttünk együtt. E hosszú 
idő sok szép közös élménye megmarad, emléke itt él to
vább közöttünk. Imre, sokunknak hiányozni fogsz. Nyu
godj békében!

Nemesi László 
Kakas Kristóf 
Kónya Albert
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