
In Memóriám:
ZSITVAY SZILÁRD

1934-2007

Május 8-án hosszantartó, súlyos betegség után elhunyt 
ZsiTVAY Szilárd, az MGE alapító tagja. Halálát mindenki, 
aki ismerte, megrendülve fogadta.

1934. szeptember 21-én Budapesten született. Értelmi
ségi famíliájuk tagjai Pozsonytól Budapestig többfelé éltek, 
alkottak. A sors elég reménytelen helyzetet szabott a két 
Zsitv a y  fiúra — édesanyjuk korán meghalt, apjuk pedig a 
fogságból hazatérve se szó, se beszéd, visszatelepült Cseh
szlovákiába. A fiuk neveltetése nagynénjükre, az egyszerű 
óvónőre maradt, aki nagy szeretettel, áldozatok árán nevel
te őket. Talán nehéz gyerekkora tette Szilárdot zárkózott, 
befelé forduló, becsületes, korrekt, egyenes egyéniséggé. 
Felesége három évvel ezelőtt hunyt el, azóta két gyermeké
nek s unokáink élt.

Szilárd 1953-ban érettségizett a budapesti Rákóczi gim
náziumban, majd az ELTE geofizika szakát 1957-ben vé
gezte el. A geofizikus diploma megszerzése után az OKGT 
Szeizmikus Kutatási Üzemében kezdte el szakmai tevé
kenységét. Mind a reflexiós, mind a refrakciós szeizmikus 
mérések kiértékelésének kiváló művelője volt. Amikor a 
60-as évek elején sor került a nem szakember terepi szeiz
mikus csoportvezetők leváltására, csoportvezetői kineve
zést kapott, s ebben a beosztásban is eredményes munkát 
végzett.

Kiváló munkájára ekkor figyelt fel a Műszaki Osztály 
vezetője, aki osztályára hívta, és a terepi szeizmikus méré
sek tervezésével, kivitelezésének ellenőrzésével bízta meg. 
1966-ban a hazai bevezetésre kerülő analóg szeizmikus 
módszer terepi módszertanának kidolgozásában vett részt. 
A többszörös fedéses eljárás kidolgozásában Szilárdnak 
elévülhetetlen érdemei vannak. A kutatás különböző fázisa
inak képviselőivel gyümölcsöző kapcsolatot alakított ki. Ez 
a csapat — amelynek Szilárd egyik vezéralakja volt — 
eredményeit számos publikációban tette közzé.

Amikor 1971-ben az OKGT-nél kiderült, hogy nincs ott 
egy felszíni geofizikus szakértő, azt kérték, hogy engedje
nek át egy olyan ismeretekkel rendelkező geofizikust, aki 
az OKGT érdekeit a különböző hatóságoknál és az OKGT 
vállalatainál, a neki dolgozó intézeteknél érdemben képvi
selni tudja. Főnöke ekkor — fájó szívvel ugyan —, de a 
hozzá legközelebb álló ZSITVAY Szilárdot javasolta, mert 
tudta, hogy Szilárd az OKGT-ben is a szakma követelmé
nyeinek megfelelően fogja képviselni a geofizikát.

Jól példázza a fenti állítást a világbanki kölcsön felhasz
nálása kapcsán kialakított állásfoglalása. A világbanki 
szakértők ugyanis a hazai yiszonyok alapos ismerete nélkül

azt ajánlották a geológusoknak, hogy a geofizikai kutatásra 
álló összeg jelentős részét külföldi szeizmikus csoportok 
itteni tevékenységére fordítsák.

A GKV igazgatójának azonban ezzel teljesen ellentétes 
álláspontja volt, amelyet Szilárd is határozottan támogatott. 
A közös fellépés eredménye: a világbank szeizmikus szak
értője átvilágította a GKV-t, és jelentésének összefoglaló
jában a következőket írta: „ With the exception o f 3D seis
mic, all seismic surveys will be conducted by the Geophysi
cal Exploration Company. GKV’s capability ... has been 
found adequate.” Ez a „külhoni” vélemény nagyon sokat 
számított a hazai geofizika elismerésében, s a későbbi vi
lágbanki támogatások elnyerésében.

Szilárd ugyan szeizmikus szakember volt, de az egyéb 
geofizikai módszerek teljesítőképességét is állandóan fi
gyelemmel kísérte. Amikor a geoelektromos szakemberek 
részéről felmerült az igény, hogy hazánkban is ki kellene 
próbálni a WEGA-D elektromágneses módszert, Szilárd 
jelentős szerepet vállalt a kísérlet megvalósításában.

Z sitv a y  Szilárd volt az OKGT részéről az a személy, 
aki az ELGI-vel az OKGT részére végzett geofizikai méré
sek szakmai és pénzügyi részleteit intézte és a szerződése
ket aláírásra előkészítette. Az intézet akkori igazgatója és 
tárgyaló partnerei Szilárd következetes, az OKGT és a 
szakma érdekeit is figyelembe vevő tevékenységét emelték 
ki. Szilárdnak jelentős szerepe volt abban is, hogy az ELGI 
és a GKV a ’60-as évek végétől egymás tevékenységét 
elismerte, és nehézségek felmerülésekor egymást mindig 
kisegítette.

Nyugdíjazása után 2000-ig még a MOL-ban dolgozott 
mint szeizmikus értelmező, többek között a Görbeháza, 
Isaszeg-Monor, Mogyoród kutatási terület anyagait értel
mezte, s a további CH-kutatást elősegítő jelentéseit összeál
lította.

Sokat dolgozott az MGE-ben is, 1971-78 között az 
egyesület titkáraként, 1971-1990 között az országos elnök
ség választott tagjaként, 1980-90 között pedig a közgazda- 
sági bizottság aktív tagja volt.

Szilárdot a szakmában mindenki szerette, megbecsülte, 
korrektsége, őszintesége példamutató volt.

Szilárd, nagyon-nagyon sajnáljuk, hogy már nem vagy 
közöttünk, s rövid, velős megjegyzéseiddel nem igazítsz el 
bennünket. ígérjük, hogy emlékezni fogunk Rád, s emléked 
nem halványul el!

Molnár Károly 
Gadó Károly
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