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IN MEMORIAM

Wallner Ákos,
a Magyar Geofi zikusok Egyesületének alapító tagja,

az MTA Geodéziai és Geofi zikai Intézetének volt munkatársa,
a Kitaibel Asztaltársaság aktív tagja, okleveles bányamérnök

1929 – 2015

Wallner Ákos
1929 – 2015

Wallner Ákos 1929. november 11-én szü-
letett Veszprémben. Soproni lakos 1943-
ban lett, amikor édesapját, dr. Wallner 
Ernőt 1943-ban ide nevezték ki iskola-
igazgatónak. Az Evangélikus Líceumban 
tett érettségi vizsgája után 1948 és 1952 
között Sopronban végezte egyetemi tanul-
mányait. Alapításától munkatársa lett a je-
lenlegi Geodéziai és Geofi zikai Intézetnek 
és előd intézményeinek. Fő kutatási terü-
lete a földmágneses tér területi és időbeli 
változásainak vizsgálata volt. Az 1950-es 
évek közepén fontos szerepet vállalt a Kí-
nában működő magyar komplex geofi zi-
kai kutatócsoport munkájában. Kimagasló 
érdemeket szerzett a Nagycenki Geofi zi-
kai Obszervatórium létesítése terén, ahol 

 hosszú évekig ő végezte a földmágneses -
tér-komponensek abszolút meghatározását. 
Érdemei elismeréseként 1991-ben a Nem-
zetközi Földmágnességi és Aeronómiai 
Asszociáció (IAGA) érdemérmével tüntet-
ték ki.

Ákossal kedves, kapcsolatteremtő és 
mindenkor segítőkész kolléga távozott kö-
zülünk. Hiányozni fog nagyon mindnyá-
junknak. 

Emlékét megőrizzük.

Sopron, 2015. június 9.
Varga Péter

(A megemlékezést az MTA CSFK Geodéziai 
és Geofi zikai Intézet honlapjáról vettük át.)



In Memoriam

Magyar Geofi zika 56/2 125

Berényi István
1950 – 2015

Berényi István
1950 – 2015

Szomorú kötelezettségünknek teszünk eleget azzal, hogy 
a Geoinform Kft. és a volt kollégák nevében búcsúztatjuk 
 Berényi István munkatársunkat.

Az olajiparban töltött, közel 40 éves 
 felbecsülhetetlen értékű munkásságával 
mind szakmai, mind pedig emberi vonat-
kozásban örök értékű példát hagyott szá-
munkra.

István 1975-ben végzett villamos mér-
nökként és ekkor került az olajiparba.
 – Munkája során volt észlelő, és műsze-

rész a Nagyalföldi Kutató és Feltáró 
Üzemnél, 1975–78 között,

 – dolgozott a geofi zikai üzemben üzem-
vezető-helyettesként, üzemi főmérnök-
ként, majd üzemvezetőként a Kőolaj-
kutató Vállalatnál a nyolcvanas években,

–  1993-tól pedig társaságunk, a Geo in-
form Kft. egyik alapítójaként, a 90-es 
években ő volt a szolnoki geofi zikai 
üzem vezetője.

2003-ban munkavédelmi szakmérnöki képesítést szerzett 
és ez évtől töltötte be a Geoinform Kft. egészségvédelmi, 
biztonságvédelmi és környezetvédelmi vezetői tisztségét, 
egészen a betegsége kezdetéig. Ebben az időszakban alakult 
ki a Geoinform Kft. EBK irányítási rendszere, amelyben 

István alkotó munkája felbecsülhetetlen és meghatározó 
volt. Az új rendszer bevezetésével nagyszerű eredmények 
születtek, kétszer is elnyerte társaságunk a legjobb EBK 

 teljesítményt nyújtó szerviz cég címet a 
MOL csoporton belül.

2012-től, amikor újabb változások jöt-
tek a cég életében, István sokat aggódott a 
Geoinform Kft. jövőjéért, és azért, hogy 
biztos, jó kezekbe adhassa át, amit felépí-
tett.

A Magyar Geofi zikusok Egyesületének 
munkába állása, 1975 óta tagja volt. Mind 
egyénileg, mint beosztásánál fogva egész 
pályafutása alatt aktívan támogatta az 
Egyesület munkáját és törekvéseit.

Kedves István! Köszönjük az öröksé-
get! Ígérjük, hogy nemcsak megőrizzük, 
de méltó módon továbbvisszük és fejleszt-
jük is, amit ránk hagytál!

És végül, a bányász társadalom hagyo-
mánya szerint szeretnék búcsúzni szeretett 
és tisztelt kollégánktól:

„Ha az, ki elment közülünk,
Eszedbe jut megint,
Köszönts rá egy »Jó szerencsét!«
Bányász szokás szerint.”

Pugner Sándor
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Gerzson István
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Gerzson István
1933 – 2015

Gerzson István 1933. március 2-án született a Pécs melletti 
Hirden. Sok gyermekes, értelmiségi családban nőtt fel. Pé-
csett érettségizett 1951-ben a Nagy Lajos Gimnáziumban, 
majd a Soproni Egyetem hallgatója volt 
1951–56-ig. Egyetemi tanulmányai során 
földmérnöki alapképesítés mellett geofi zi-
kus mérnöki diplomát szerzett, amely ta-
nulmányokhoz geológiai és hidrogeológiai 
szaktárgyak is tartoztak.

Végzés után a teljes évfolyamot az akko-
riban alapított Pécsi Uránbánya Vállalathoz 
(később a neve a közismert Mecseki Ércbá-
nyászati Vállalatra változott) irányították, 
ebben az időben nemigen le hetett válogatni 
a munkahelyek között. István majdnem az 
egész aktív pályafutását a MÉV Kutató-
Mélyfúró Üzeménél töl tötte, ahol a kezdeti, 
a Mecsek térségében végzett kutatások 
után a Felszíni Geofi zikai részleget irányí-
totta. Az üzem fő tevékenysége elsősorban 
a hazai uránkutatás volt, amelynek során az 
egész országban végzett, illetve irányított 
ilyen jellegű munkákat. Első önálló munkája a soproni urán-
kutató csoport vezetése volt (találtak ugyan ércesedésre utaló 
nyomokat, de – valljuk be: szerencsére – sem a mennyiség, 
sem a minőség nem volt a bányanyitáshoz elegendő). A radio-
aktív módszerek mellett geoelektromos, földmágneses, geo-
kémiai és fúrólyuk-szelvényezési módszerek alkalmazásával 
és értelmezésével is foglalkozott. A helyszíni terepi kutatáson 
túl légi geofi zikai és egyéb bonyolult körülmények közötti 
(bányavágatok, barlangok stb.) méréseket is végzett. A geofi -
zikai módszerekkel gyakran együtt jártak földtani és hidroge-
ológiai munkák is. Egy ideig sugárvédelmi szakterületen is 
tevékenykedett, ennek megfelelő izotóptechnikai szakvizsgá-
val is rendelkezett.

Tudományos érdeklődésének és tanulni vágyásának kö-
szönhetően 1972-ben nyolc hónapos franciaországi ösztöndí-
jat nyert el, ahol megismerkedhetett az akkor világszínvonalú 
francia atomiparral és megtanulhatta a francia nyelvet. Soká-
ig szívesen emlegette ezeket a hónapokat, ahol a világ külön-
böző tájairól érkezett kollégákkal ismerkedhetett meg, cserél-
hetett tapasztalatot. Többükkel utána még évekig kapcsolat-
ban maradt.

A Felszíni Geofi zikán akkoriban nagy volt a jövés-menés, 
több, nagyobb létszámú kutatócsoport dolgozott szerte az or-
szágban, gyakran 40–60 munkatárs irányításáról kellett gon-
doskodni, a kutatások eredményeit értékelni. István nagy tü-
relemmel és kitartással végezte feladatát, tanári habitusának 
megfelelően sokat foglalkozott az új munkatársak (pl. e sorok 
írója) betanításával, a kalandos évtizedek alatt nagy volt a 
fl uktuáció. Ennek a szerteágazó munkának rengeteg (ma már 

szabadon elérhető) lenyomata keletkezett a MÉV egykor 
„szigorúan titkos” irattárában, kutatási jelentések formájá-
ban; az eredmények publikálásáról az „átkosban” szó sem 

lehetett. Ma is tanítani lehetne (sőt: kellene) 
azt a precíz igényességet, ahogy az akkori 
szakemberek – köztük István – a szakmai 
jelentéseiket összeállították.

A mindennapi „rutin” kutatások mellett 
volt ideje, energiája tudományos szintű 
módszertani kutatásokat is rendszeresen 
végezni, munkatársaival közösen egy forra-
dalmian újszerű uránkutatási metodikát, az 
úgynevezett „komplex mélységi radiomet-
riai kutatómódszert” (KMRK) dolgozták 
ki, ami a hazai eredményes alkalmazás 
mellett jelentős nemzetközi érdeklődést is 
kiváltott. Ekkor már a 80-as éveket írjuk, a 
titkosítás kezdett felpuhulni, metodikai 
eredményeket már lehetett publikálni.

Az MGE-nek 1957 óta tagja, a Mecseki 
Csoport alapítója, nyugdíjazásáig „örökös” 
titkára. Nagy egyesületi élt folyt akkoriban 

a Mecsek alján, se szeri se száma a szakmai rendezvények-
nek, baráti összejöveteleknek, amelyeknek István fáradhatat-
lan szervezője, „motorja” volt. Az Egyesület országos ren-
dezvényeinek szervezésében is aktívan részt vállalt, munkáját 
Renner-díjjal ismerték el. István egy sor szakcikk írója és egy 
radiometriai tankönyv társszerzője volt. Számos külföldi 
kongresszuson vett részt (Leipzig, Gdanszk, Lyon, Moszkva, 
Belgrád, Torna), beszélte a francia, német és orosz nyelveket.

Amikor az általa irányított kutatások már majdnem célba 
értek (pl. uránércesedés kutatása Bátaszék térségében már a 
sűrítő fúrások szakaszában tartott), az élet közbeszólt: az urán 
ára leesett, a bányászat drága lett, az állam nem fi nanszíroz-
hatta tovább sem a bányászatot, sem a kutatást. A hazai urán-
ipar sorsa megpecsételődött, a MÉV feladata egyre inkább a 
bányászat által károsított környezet helyreállítása lett. A ’90-
es évek eleji nagy leépítések alkalmával a középkorú szakem-
bergárdát, köztük Istvánt is méltatlanul korán nyugdíjazták. 
Persze ő nyugdíjasként is rendületlenül dolgozott tovább, leg-
fontosabb munkája az egykori MÉV irattár rendbetétele, a 
széthordott dokumentumok „vissza-vadászata” volt. Elkészí-
tette a több évtizedes hazai uránkutatások szakmai összefog-
lalását, ami máig biztos forrásául szolgál a témában kutako-
dóknak. Élete szinte utolsó pillanatáig dolgozott, eltávozta 
váratlanul következett be; előtte pár héttel még vidáman be-
szélgetve mentünk együtt a buszmegállótól az egykori 
kővágószőlősi bányaüzemben lévő munkahelyeinkre.

István, nyugodjál békében, emlékedet megőrizzük.

Várhegyi András
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Mészáros József
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Mészáros József
1944 – 2015

Mészáros Jóska a német megszállás napján pedagógus csa-
ládban született Kárpátaljai Bustyaházán.  A háborús esemé-
nyek miatt a család viszontagságok között települt át Ma-
gyarországra, Kistarcsára. A tehetséges fi ú 
érettségi után a Műszaki Egyetem gyenge-
áramú szakán szerezte diplomáját. Pálya-
futását meghatározta, hogy bátyja a Geo-
fi zikai Intézetben dolgozott, így ő is kö-
vette. Akkor már Cini húga is ott dolgo-
zott. A Szeizmikus Főosztályon Sédy Ló-
ránddal együtt alapozták meg a hordozha-
tó refrakciós berendezések (Pionir) sikeres 
családfáját. Jóska konstrukciós tehetsége, 
korszerű ismeretei, valamint gyors problé-
mamegoldó képessége folytán elismerést 
szerzett az intézetben. A geofi zikai méré-
sek területén is megszerezte a szükséges 
ismereteket.  A mongol expedícióban már 
komplex hardver–szoftver ismeretei révén 
ő volt az egyszemélyes szeizmikus.

Az igazi, szakembert próbáló feladat 
azonban a 80-as években várt rá. A roha-
mosan bővülő műszergyártási feladatok túlfeszítették a ku-
tatóintézeti kereteket, amit az intézet leányvállalat alapítá-
sával gondolt megoldani. Az igazgató Mészáros József lett. 

Fő gyártmányuk a széles papírtekercseken is dolgozó színes 
plotter (COROLLPRESS), az egyetlen ilyen a szocialista 
országokban. Majd követte egy sor más műszer pl. rádió-

frekvenciás berendezések, rázásálló, ha-
jókra szerelhető eszközök stb. Itt mutatko-
zott meg új oldala Jóskának „a gyár nélkü-
li műszergyártás”. Kiváló kooperációs ké-
pességeivel tucatnyi kisvállalkozást szer-
vezett a leányvállalat mellé, köztük, akár 
vállalkozó szellemű tsz-üzemágakat is. 
Erre gondoltunk a temetésén a zsúfolásig 
megtelt nagytemplomban, hogy mennyien 
szerették, becsülték és kísérték el utolsó 
útjára.

Mindig realista volt. Amikor néhány év-
vel a rendszerváltás után kapacitáltuk újra-
kezdésre, elmagyarázta, hogy a high- tech-
ben nincs megállás, többéves kiesés nehe-
zen pótolható így elzárkózott a kezdemé-
nyezéstől. Kedves Jozsó! De szívesen vitat-
koznánk veled ma is, de a sors és súlyos 
betegséged közbeszólt. Szép volt a Veled 

töltött szakmai múlt. Marad a búcsú: Nyugodj békében!

Müller Pál

Jozsó öcsém elvesztése nagyon megrendített, annak elle-
nére, hogy az utolsó hetekben testvéreimmel együtt éreztük, 
hogy komoly baj van. Nagy űrt hagyott maga után, hiszen 
testvéreként szinte végig követhettem az életét. Egy tartal-
mas, gazdag élet végére került pont.

Örülök, hogy hatásomra ő is a Geofi zikai Intézetet vá-
lasztotta, amely döntően meghatározta további életét. Fele-
ségét, Magdit az Intézetben ismerte meg, és hamarosan be-
következett a frigy. Rákospalotai lakásuk a szülői házban 
igazi baráti és családi találkozók színhelye volt. Magam is 
sokszor megfordultam ott. Igazi, örömteli események voltak 
gyermekeik – Lóri és Márti – megszületése. A rákospalotai 
évtizedek alatt kezdte öcsém érlelni magában a gondolatot, 
miszerint nyugdíjas éveit Ábrahámhegyen szeretné tölteni, 
ahol a 80-as években egy csodaszép nyaralót építettek. A 
gondolat, de inkább a dédelgetett álom be is következett, 
amikor nyugdíjba vonulása után, egy kis televíziós üzleti 
kitérő után Magdival leköltöztek Ábrahámhegyre. A han-
gulatos Balaton-felvidéki környezet és a ház körüli hatal-

mas birtok, úgy gondolom, öcsémet nagy megelégedettség-
gel és örömmel töltötte el. Rokonok, barátok egymásnak 
adták a kilincset. A birtokkal és a házzal kapcsolatos teen-
dők, kirándulások, strandolás, rokoni látogatások tették szí-
nessé öcsém nyugdíjas éveit. A nyaralón mindig alakítottak, 
újítottak valamit. Öcsém ki nem fogyott az újabb és újabb 
ötletekből. Fúrt, faragott, mindig csinált valamit kreatív mó-
don.

Teltek-múltak az évek, és egyszer csak elkezdtek sorra 
megjelenni az unokák. Sokszor töltötte be gyerekzsivaj az 
ábrahámhegyi ház falait. Jozsó öcsém nagyapaként sok-sok 
örömet szerzett az unokáinak, és azt gondolom, hogy az öt 
unoka is mindig szeretettel fog emlékezni az Ábrahámhegyi 
Nagyapára.

Kedves Jozsó, nagyon nehéz búcsúzni, ezer és ezer szál 
kötött össze bennünket. Amíg az eszemet tudom, emlékezni 
fogok Rád.

Isten nyugosztaljon békében!

Mészáros Ferenc
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Tirkala Ferenc
1932 – 2015

Tirkala Ferenc 1932-ben született Hejőkeresztúron. Közép-
iskoláit Miskolcon végezte, itt is érettségizett. Egyetemi ta-
nulmányait a Miskolci Nehézipari Egyetemen kezdte, de 
mint geofi zika szakos hallgatót átirányí-
tották Sopronba, mivel akkor még ott mű-
ködött a geofi zikai tanszék.

Diplomája megvédése után 1956-ban 
szinte az egész évfolyammal együtt került 
a Mecseki Ércbányászati Vállalathoz (ak-
kori nevén Bauxitkutató Vállalathoz).

Szakmai pályafutását meghatározta, 
hogy 1957-ben ő vette át a bakonyai bá-
nyaüzem geofi zikai irányítását. Ettől 
kezdve rendkívüli odaadással és alapos-
sággal dolgozta be magát a radiometrikus 
ércminősítés és prognosztizálás szakterü-
letébe és ezen a területen a vállalat meg-
határozó szaktekintélye lett. Jelentős sze-
repet vállalt az Operátorok Kézikönyve 
elkészítésében, amely elősegítette a válla-
lati geofi zikus operátorok képzését. Korán 
felismerte a bányabeli radiometrikus ada-
tok számítógépes feldolgozásának hasznosságát a termelés-
tervezésben és munkája úttörő volt ezen a területen. Meghí-
vott szakértőként részese volt a szlovéniai uránbányászat 
megindításának is.

Geofi zikusként sem idegenkedett munkaszervezési elvek 
kidolgozásától és gazdasági elemzések elvégzésétől. Ennek 
jelentős szerepe volt abban, hogy 1973-ban váltás követ-
kezett be pályafutásában: bányászati, föld alatti tevékeny-
ségről, vállalati érdekből uránkutatásra váltott, ő lett a 
Kutató-Mélyfúró Üzem üzemvezetője majd igazgatója.

Üzemvezetőként mindig támogatta a mások tapasztala-
tainak megismerését és hasznosítását. Azt vallotta, hogy „ha 
a jót már kitalálták, akkor azt nem kell újból kitalálni, csak 

legfeljebb továbbfejleszteni”.
Az általa irányított üzemhez kerülő fi a-

tal műszakiakat felkarolta, segítette, de 
mindig elvárta tőlük a komoly teljesít-
ményt is.

Büszke volt arra, hogy sikereit saját ere-
jéből érte el. Munkáját a Munka Érdem-
rend Ezüst Fokozatával ismerték el.

A 80-as években fokozatosan jelentke-
zett későbbi súlyos betegsége, így 1989 
decemberében nyugdíjazását kérte. Tevé-
keny életvitelét nyugdíjasként is folytatta. 
Szülőfaluja történetének irodalmazásába 
kezdett, és megírta Hejőkeresztúr hely-
történetét. Kinyomozta, hogy a Rákóczi 
szabadságharc időszakában indult átren-
deződéshez köthető a görögkeleti ruszinok 
megjelenése Hejőkeresztúron. Faluja ez- 
zel a helytörténeti összeállításával pálya-

díjat is nyert.
A Pécsi Görög Katolikus Egyházközségnek annak 1974. 

évi megalakulásától kezdve egészen élete végéig aktív tagja 
volt.

Mozgalmas élete az utóbbi években nehezen birkózott a 
súlyosbodó kórral, és június 7-én eltávozott közülünk.

Nyugodj békében!

Müller Pál, Nagy Zoltán


