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IN MEMORIAM

Ráner Géza,
az Eötvös Loránd Geofi zikai Intézet nyugalmazott igazgatója,

a Magyar Geofi zikusok Egyesületének volt titkára
1940 – 2016

Ráner Géza
1940 – 2016

Mindig fájdalmas, ha egy munkatársunktól búcsút kell ven-
nünk, és különösen fájdalmas, ha olyan kollégától kell bú-
csúznunk, aki egy teljes életet töltött el az Eötvös Loránd Geo-
fi zikai Intézetben, és hosszú szolgálati ideje alatt végigjárta a 
munkaköröket a terepi észlelőitől az igazgatói beosztásig.

Kollégánk, Ráner Géza 1940-ben született Győrben, ott 
járt járt iskolába, és a Révai Miklós Gimnáziumban érettsé-
gizett 1958-ban. Érettségi után a Miskolci 
Nehézipari Műszaki Egyetem Bányamér-
nöki Karára jelentkezett, ahol 1963-ban 
kitüntetéssel végzett bányageológus mér-
nökként. Első munkahelyének az Eötvös 
Loránd Geofi zikai Intézetet választotta, és 
innen is ment nyugdíjba 2002-ben. Ritka 
dolog, hogy valaki egyetlen munkahelyen 
töltse el egész aktív életét. Ritka, ugyanak-
kor sokat el is árul hűségről, szakmaszere-
tetről, elhivatottságról. Gézát ugyanis – 
ahogyan abban a néhány évben megis-
merhettem –, amikor ő még ott volt az In-
té zetben és én is ott voltam már, ezek a 
tulajdonságok jellemezték.

Intézeti munkáját a Szeizmikus Osztá-
lyon terepi észlelőként kezdte, majd hama-
rosan egy terepi szeizmikus csoport cso-
portvezetője lett. 1970-ben a gyorsan nö-
vekvő intézetben a korábbi osztályok főosztályi rangot kaptak 
és a főosztályokon belül osztályok szerveződtek. A Szeizmi-
kus Osztály Szeizmikus és Számítástechnikai Főosztállyá ala-
kult, és ennek az akkora már komoly terepi kutatási tapaszta-
lattal rendelkező Ráner Géza főosztályvezető-helyettese, vala-
mint az ekkor létrehozott Hegyvidéki Szeizmikus Osztálynak 
az osztályvezetője lett. Ekkor vezetik be a szervezeti egysége-
ken átnyúló kutatási témacsoportok rendszerét is, amelynek a 
keretében Géza több terület témafelelőseként vesz részt a du-
nántúli, az észak-magyarországi, a mecseki kutatásokban és 
több vízföldtani kutatásban. Szakmai tevékenysége igen szer-
teágazó, számtalan jelentés őrzi szorgalmas, lelkiismeretes és 
pontos munkájának eredményeit a Magyar Bányászati és 
Földtani Hivatal Adattárában. Munkáit itt nem sorolhatjuk fel 
mind, de két fontos kutatási témáját jelentőségük miatt mégis 
meg kell említenünk. Az egyik téma a „Földtani alapszelvé-
nyek geofi zikai vizsgálata” címet viselte, a másik a nukleáris-
hulladék-lerakókkal kapcsolatos munkái voltak.

Az Intézet fejlődő külkapcsolatai 1973-tól Ausztriában és 
később Szlovákiában is egyre újabb kutatási megbízásokat 

eredményeztek. Ezeknek a külföldi kutatásoknak Ráner 
Géza volt a vezetője, illetve főosztályi felelőse, és nagyon 
sokszor maga is részt vett a nemritkán nehéz hegyi terepen 
történő mérések végrehajtásában.

1985-ben az Intézet igazgatóhelyettese lett, majd 1991-ben 
már pályázati úton az Intézet igazgatói beosztását nyerte el. 
1994-ig vezeti az Intézetet, erre az időszakra esnek az Intézet 

talán legnehezebb évei. A rendszerváltást 
követő éveknek a nem akadémiai kutatóin-
tézeteket ellehetetlenítő és felszámoló poli-
tikája az ELGI-t sem kerüli el. Brutális és 
indokolatlan leépítést követeltek az Intézet-
től, amelyet neki kellett végig vinnie.

1994 után visszatért a geofi zikai kutatá-
sokhoz, és tudományos főmunkatársként 
ismét fontos földtani kutatási témák felelős 
vezetője volt egészen nyugállományba vo-
nulásáig.

A rábízott feladatokat mindig példamu-
tató szaktudással és lelkiismeretességgel 
oldotta meg. Szerette és fontosnak tartotta 
szakmáját, a szakmai munka örömet jelen-
tett a számára. Ez nem kerülte el felettesei 
fi gyelmét sem: 1967-ben a Központi Föld-
tani Hivatal elnöke dicséretben részesíti, 
majd a következő évben a „Földtani kuta-

tás kiváló dolgozója” érdemrendet adományozza neki. Nem 
teljesen egy évtized múlva, 1975-ben tevékenységét kor-
mánykitüntetéssel, a Munka Érdemrend bronz fokozatával 
ismerik el. Az Intézetért végzett munkájáért 2000-ben a 
„Pro Geophysica” emlékérmet vehette át.

Ráner Géza a szakmai közéletben is részt vett. Tagja volt 
a Magyarhoni Földtani Társulatnak és a Magyar Geofi ziku-
sok Egyesületének. Az utóbbinak 1974-től 1990-ig titkára is 
volt, egyesületi munkájáért 2004-ben a Magyar Geofi ziku-
sok Egyesületének tiszteleti tagjává választották.

Gézától, a baráttól és kollégától búcsúzni kényszerülünk 
most! Ne feledjük azonban, hogy hazánk geofi zikai kutatá-
sa során elért eredményei, a ma már sok esetben megismé-
telhetetlen méréseinek adatai itt maradnak nemzeti adatbá-
zisaink felbecsülhetetlen értékű kincseiként! De a Magyar 
Földtani és Geofi zikai Intézet, a geofi zikus kollégák és a jó 
barátok emlékezete nemcsak munkáinak eredményeit, ha-
nem példamutató munkaszeretetét, szorgalmas és lelkiisme-
retes személyét is őrizni fogja.

Fancsik Tamás
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Dr. Bencze Pál
1929 – 2016

Alig töltötte be 86. életévét 2015. november 24-én, mintegy 
két hónapra rá, 2016. január 29-én elhunyt a fenti intézmény 
meghatározó kutatói személyisége, az egymásba átalakuló 
egyetemi, majd akadémiai intézmény egyik alapító tagja, 
kedves munkatársunk, Bencze Pál.

A hazai és nemzetközi tudományos élet, 
a geofi zika, a meteorológia és az űrkutatás 
kiváló, elismert szakemberének tartotta.

1953-ban kitüntetéssel diplomázott a 
Soproni Műszaki Egyetemen mint geofi zi-
kus mérnök. Kutatásait a Nagycenk mel-
letti – ma Széchenyi Istvánról elnevezett 
– elektromágneses obszervatórium lég-
elektromos, ionoszférás műszerezése után 
főként a felső légkör kutatásával teljesítet-
te ki. (Csak rövid megjegyzés: 1956-ban 
az obszervatórium helyét a Fertő partján ő 
jelölte ki.)

Kutatási eredményeiről hazai és nem-
zetközi folyóiratokban számos − részben 
társszerzős – tanulmánya jelent meg. Ezek 
alapján írt értekezéseivel a TMB-n kandi-
dátusi, majd akadémiai doktori fokozatot 
szerzett. Az MTA GGKI-ben nyugdíjazásáig vezette az 
Aeronómiai Osztályt.

Bencze Pál – szinte utolsó leheletéig – lelkes oktató volt. 
Kezdetben az ELTE Meteorológiai, majd Geofi zikai Tan-

székén, ahol egyetemi tanári címet kapott, majd a Nyugat-
magyarországi Egyetemen, amelynek az MTA GGKI-be 
kihelyezett tanszékét egy évtizedig, 1999-ig vezette, aktívan 
részt véve a környezettudományi képzésben. Élete utolsó 

szakaszában, szinte 80. évének betöltésé-
től a BME-n űrkutatói szemináriumot ve-
zetett. Ez utóbbi eredményeként írta meg 
legújabb könyvét „Bevezetés a Nap–Föld 
fi zikába” címmel. Évtizedeken keresztül 
aktív szervezője volt a hazai ionoszféra, 
magnetoszféra szemináriumoknak is.

Munkásságát számos magas kitüntetés-
sel ismerték el. Ezek közül az űrkutatással 
kapcsolatosak mellett a Magyar Geofi zi-
ku sok Egyesülete tiszteleti tagságát, a 
Renner János-, az Egyed László- és az 
Eötvös Loránd-emlékérmeket és főként a 
Magyar Tudományos Akadémia egyik 
legnagyobb kitüntetését, az Eötvös-koszo-
rút kell megemlítenünk.

Emlékét mint kedves, mindig segítőkész 
jó barátét valamennyi szak- és munkatársa 

őszinte szeretettel és megbecsüléssel őrzi.

Ádám Antal,
Wesztergom Viktor

Dr. Bencze Pál,
tudományos tanácsadó, kutatóprofesszor, c. egyetemi tanár,

a Magyar Geofi zikusok Egyesületének alapító tagja
1929 – 2016

2003 előtt MTA Geodéziai és Geofi zikai Kutatóintézet (MTA GGKI),
jelenleg MTA CSFK GGI (Sopron)


