
In Memóriám

TRÓCSÁNYI GÁBOR

1935-1997

1997. május 4-én hosszantartó betegség után el
hunyt kollégánk, barátunk, a Magyar Geofizikusok 
Egyesületének alapító tagja, TRÓCSÁNYI Gábor okle
veles geofizikus.

Egy Tisza menti kis faluban, Nagyréven született 
1935. május 27-én. Édesapja tanító volt falujában, 
ahol Gábor elkezdte iskoláit. Gimnáziumi éveit a 
mezőtúri általános gimnáziumban töltötte, majd 
1953-ban felvették az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem Természettudományi Karára, a geofi
zika szakra. 1957-ben végezte el egyetemi tanulmá
nyait, a 1957 októberében került az olajiparhoz, az 
OKGT Szeizmikus Kutatási Üzemhez (ajelenlegi GES 
Kft. jogelődjéhez), ahol terepen mint szeizmikus 
észlelő dolgozott. Jó munkájának köszönhetően 1961 
őszén tizenkettedmagával kiküldték az NDK-ba, ahol 
két évig dolgozott— szintén észlelőként— egy német 
szeizmikus csoportnál. Hazajövetele után vezető 
észlelőként tevékenykedett, majd 1967 októberében 
— maradván továbbra is az olajiparban — munkahe
lyet s tevékenységet váltott. Ekkor került Szolnokra 
az OKGT Nagyalföldi Kőolajkutató és Feltáró Üzem
hez,, ahol felszíni geofizikusként a szeizmikus ku
tatások tervezésével, értelmezésével foglalkozott. Ez 
volt az az idő, amikor az alföldi szénhidrogén-kutatás, 
termelés erősen fellendülőben volt, s így Szolnokon 
is kezdték kiépíteni az erős, kutatáshoz értő geofizikus 
szakember gárdát. 1972-ben az akkor megalakult 
Felszíni Geofizikai Osztály vezetőjévé nevezték ki, s 
Gábor ebben a beosztásban dolgozott 1982 végéig. 
Ebben az időszakban igen nagy és igényes munkát 
végzett a fúrópont kitűzések előkészítésében, a dön
téshozásban, szakmai alaposságának köszönhető jó 
néhány produktív szerkezet indikálása. Talán ez volt

életének legtermékenyebb szakasza, amit több kitün
tetés is fémjelez. Nagy munkabírása, hihetetlen jó 
kapcsolatteremtő képessége, vidám, kiegyensúlyo
zott lénye mindig hatott munkatársaira, barátaira. 
Általános elismertségnek s szeretetnek örvendett az 
olajosok nagy családján belül, de nem volt ez 
másként baráti, ismerősi körben sem.

1983. január 1-én kinevezték a Személyzeti és 
Oktatási Önálló Osztály vezetőjévé, s ebben a 
beosztásban dolgozott 1986 májusáig, amikor is 
agyműtéte után rokkantnyugdíjba ment. Nyug
díjasként azért még tovább tevékenykedett, a kutatás, 
tervezés területén tanácsadóként dolgozott, de egyre 
inkább elhatalmasodó betegsége ezt az utóbbi évek
ben már nagymértékben akadályozta. Tavaly novem
beri újabb agyvérzése után ismét megpróbálta 
legyűrni betegségét. Már-már úgy tűnt, hogy ez si
kerül is, de az újabb, alattomosan támadó kórral nem 
bírták felvenni a harcot. Nem bírták, pedig felesége 
— aki belgyógyász szakorvos — fantasztikus ener
giával és sok-sok szeretettel ápolta Gábor barátunkat. 
Talán kicsit rendhagyó módon, de úgy érzem, hogy 
itt meg kell köszönnünk feleségének is azt a rend
kívüli odaadását, amivel küzdött Gábor életéért. Nem 
rajta múlott, hogy elvesztettük örökké jókedvű, 
másokon mindig segíteni akaró kollégánkat.

Gábort — a közel negyven évnyi olajos 
tevékenység után — a Kőolajkutató Rt. és a Geoin- 
form Kft. saját halottjának tekintette, s május 9-i 
temetésén több száz tisztelője kísérte végső útjára. 
Mi, barátai, kollégái, ismerősei és rokonai is elbú
csúztattuk. Kedves emlékét, vidám arcát, barátságos 
lényét megőrizzük!

Gadó Károly
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HORVATHÄRPAD

1920-1997

HORVÁTH Árpád a honvédség kötelékéből került a 
Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézetbe. 
A Szeizmikus Osztályon tevékenykedett mint 
észlelő. Munkája során részt vett a zalai olaj-, ill. a 
mecseki szénkutatásban. Közreműködött a kéregku
tatás kezdeti időszakában folyt munkában is. Tagja 
volt a kínai expedíciónak. Munkáját mindig nagy 
odaadással, szeretettel és körültekintéssel végezte. 
Szívesen foglalkozott a fiatal technikusok be
tanításával, segítette őket a terepi viszonyokhoz való 
alkalmazkodás elsajátításában. Aktívan részt vett a 
téli műszerjavításokban. A terepi kutatás rejtelmeibe 
örömmel avatta be a nyári termelési gyakorlaton részt 
vett egyetemi hallgatókat. Bármilyen feladatot kapott 
is, azt mindig precízen, odaadással végezte.

Munkatársai szerették, jól ismerték kissé fanyar hu
morát, katonás magatartását.

Az ELGI-ből HORVÁTH Árpád az Építésügyi 
Minőségellenőrző Intézetbe (ÉMI) került. Itt eleinte 
a nagy forgalmú utak, hidak rezgésvizsgálatával fog
lalkozott. A Magyar Geofizikusok Egyesületének 
alapító tagja volt. Évtizedek múltán is nosztalgiával 
gondolt a régi szép terepi kutatási időkre. Lélekben 
mindvégig geofizikus maradt.

Nyugdíjazása után is, haláláig dolgozott. Nyug
talan, tenni akaró természetű ember volt. Szíve 
elfáradt, 77. születésnapja előtt két héttel érte a halál. 
Volt munkatársai és ismerősei megőrzik emlékét. 
Fájdalommal búcsúzunk tőle.

Lambert Ferenc
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Scott Pickford Group
Production and Reservoir Geoscience Consultancy

Scott Pickford is a leading provider 
of Geoscience for

Integrated Reservoir Management Contracts.
Due to continued expansion we are seeking the following 
staff for positions throughout the UK and internationally.

GEOSCIENTISTS 
and ENGINEERS

We are seeking Geologists, Geophysicists, Petrophysicists and 
Reservoir Engineers to join our multi-disciplinary teams.

Candidates must be numerate and preferably computer literate. Oil 
Industry experience is useful but not essential.

These positions involve a high degree of individual responsibility in a 
technically challenging and stimulating environment. Successful 
applicants will be expected to demonstrate initiative and enthusiastically 
contribute to the team effort. We offer a very competitive salary package 
and training programme with opportunities for career advancement for 
satisfactory candidates.

Please apply with full CV to:
Martin Forster, Scott Pickford Group 
256 High Street, Croydon CRO 1NF 

Tel:+44 181 686 6051 
Fax:+44 181 688 2374 

Email:martinf@scopic.com

mailto:martinf@scopic.com

