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Hermann László, az Eötvös Loránd Geofi zikai Intézet egy-
kori munkatársa 1945-ben született Tamásiban. A helyi Béri 
Balogh Ádám Gimnáziumban érettségizett. Katonai szolgá-
lata után az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett 
fi zikusként diplomát. Első munkahelye az MTA Műszaki 
Fizikai Kutatóintézetében volt, onnan 
került az ELGI Szeizmikus és Számítás-
technikai Főosztályának Mélyszerkezet-
kutató Osztályára 1976 végén. Itt eleinte 
a vibroszeiz eljárás módszertanának el-
méleti és gyakorlati fejlesztésével foglal-
kozott, majd a Bányageofi zikai Osztályon 
bekapcsolódott a Mecseki Szén bányák 
megbízásából kezdett bányageofi zikai ku-
tatásba. Itt a 80-as évek elejére nemzetkö-
zi viszonylatban is elsők között kidolgozta 
a görbült sugárutas szeizmikus tomográfi a 
algoritmusát, később ezt tekintette legje-
lentősebb munkájának. Részt vett a telep-
hullám átvilágító mérések módszertaná-
nak fejlesztésében, valamint a bányabeli 
mérésekben nemcsak itthon, de Kínában, 
Törökországban és Szlová kiában is. 

Az Intézet 1993-ban bekövetkezett át-
alakítása után a Mérnökgeofi zikai Főosztályon folytatta 
munkáját. Itt köz reműködött a hazai P és S crosshole méré-
sek eszközpark jának kifejlesztésében és mérnök-, valamint 
környezet-geofi zikai, sekély szeizmikus feladatok megoldá-
sában (üreg kutatás, vonalas létesítmények roncsolás mentes 
vizsgálata, a földrengések helyi hatását befolyásoló ténye-
zők térképezése, stb.). Fő kutatási területe azonban végig a 
szeizmikus sebességtér meghatározása maradt különböző 
hullámtípusok és mérési geometriák esetén. 

A 80-as években féltucatnyi diplomázó témavezetője, 
ipari konzulense volt. 1998-tól, pedig az ELGI TUDOSZ 

alapszervezet titkáraként is működött. Tagja volt a Magyar 
Geofi zikusok Egyesületének és az EAGE „Near Surface 
Geophysics”  szekciójának.

Nagyon nagy tudású, csendes ember volt, ha elakadtunk, 
valamilyen matematikai, vagy fi zikai kérdésben, akkor 

hozzá kellett fordulni, ő meghallgatta a 
problémát, majd elvonult a könyvtárba, és 
egy idő múlva jött vissza a megoldással. 
Lassan kifejlődő betegsége miatt bekövet-
kező távozása nagy űrt hagyott maga után.

Halálhírét családjától tudtuk meg, az 
em lékére szervezett összejövetelen egy-
kori munkatársai a búcsúztatót a követ-
kező szavakkal zárták:

„Elmentél Te, aki büszkén vállalta, 
hogy Kiváló Sertéstenyésztő, akiről keve-
sebben tudták, hogy mellesleg kiváló fi zi-
kus is vagy, Te a Kiváló Dolgozó, mert 
emlékszel egykoron ilyen kitüntetéseket 
is osztogattak. Te, a lányoknak, asszonyok-
nak közülünk a legjobban bókolni tudó 
gáláns úriember, vagy egyszerűen, Sédy 
Lóri után szabadon, Te a Dörmi.

Azért ne szomorkodj, mert jelentem, a 
gumiszalagon már mi sem zötykölődünk epekedvén a jól 
megérdemelt meleg zuhanyra, vagy a sztereóban elszívandó 
cigarettákra, és nem hiszem, hogy lesz a Karancs szállónak 
még egyszer sztriptízbárja. De amíg élünk, eszünkbe jutsz 
majd, ha bedugjuk az általad elnevezett Pubi Hurkát vala-
milyen fúrólyukba, vagy ha mérünk majd megint a Mariska 
Meden céjében, a Döglött Kutyánál, a Kék Tónál vagy 
bárhol, ahol majd megállunk egy pillanatra rád emlékezni. 
Melegség önti el majd szívünket.”

Nyugodj Békében!

Törös Endre, Bodoky Tamás


