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IN MEMORIAM GORDOS GÉZA 

 
Bélády László (Austin / USA, Budapest) 

I met Géza about fifteen years ago when started visiting Budapest and my alma mater. 

Soon I found him as a man of many capabilities that produced both technical and organizational results, all this 

with incredible energy and creativity. On and off working together during my visits to Budapest and occasionally 

Kaiserslautern,,we became friends. 

I will miss him very much as many others do. 

 

Boda Miklós 
"Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még, ha meghal is, élni fog." (János 11,25) 

Huszon valahány éve ismerkedtünk meg Főnix városában Arizonában, és Géza nagy lelkesedéssel ecsetelte 

meggyőző és lenyűgöző terveit , hogy hogyan szeretné a főnix madár analógiájára a magyar távközlési kutatást 

hamvaiból újra „feltámasztani”. Kitartó munkával lelkesedésével mindenkit bevonva sikerült ez neki. 

 

Csopaki Gyula (Budapest) 

Gordos Géza kiváló oktató, pedagógus, kutató-fejlesztő mérnök, és tudós is volt egyben. Szívesen és lelkesen vett 

részt az új kezdeményezésekben, illetve Ő kezdeményezett számos színvonalas előrevivő változást. 

Tanszékvezetőként, BME kutatási rektorhelyettesként széles körű nemzetközi kapcsolataira támaszkodva mindig 

előre látta a folyamatokat. Angol nyelvtudása irodalmi szintű volt,  kezdeményezője volt a BME angol nyelvű 

képzésének, előadói képessége és előadási módja magával ragadó, egyetemi hallgatóként hallgatott előadásai 

magával ragadóak voltak. Mélységes alázattal közelítette meg a távközlés egészét. 

 

Dibuz Sarolta (Budapest) 

Őszintén megdöbbentett Géza halálhire. Ő valahogy annyira tele volt érdeklődéssel, tenni vágyással, hogy el 

sem tudom képzelni, hogy elment közülünk, elhagyta ezt a világot, amit annyira szeretett és annyit akart mindig 

tenni érte. Sosem fejeltem el sokoldalú érdeklődését, hatalmas munkabírását és azt a kedvességet, amivel 

mindenki felé érdeklődéssel fordult. Soha ki nem apadó anekdotái és töténetei még most is a fülembe csöngenek. 

 

Kósa Zsuzsanna (Budapest) 

Megégetett ujjakkal beszaladtam hozzá a laborból, hogy sikerült végre jól beforrasztanom az integrált áramkört 

a panelba. "Zsuzsa, magából tényleg mérnök lesz!"  

Gordos Géza, diplomatervezés konzulensként ezzel indított el a pályán. 

 


