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Ez év május 13-án, hosszantartó, súlyos betegség 
után, életének 69. évében hunyt el TÓTH János geofizi
kus kollégánk, az MGE alapító tagja.

1935. február 17-én született Zalaváron, a családban 
ő volt a harmadik gyermek. Szülei gazdálkodók voltak a 
kicsi zalai faluban, s ő ott járt elemi, ill. általános isko
lába. Keszthelyre járt gimnáziumba, ott is érettségizett 
1953-ban. 1953-ban felvételt nyert az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen a geofizika szakra, amelyet 1957- 
ben végzett el.

1957 októberében kezdte el munkáját az akkor még 
az OKGT-hez tartozó Szeizmikus Kutatási Üzemben, s 
végig az olajiparban, azonos vállalatnál dolgozott 
38 évig — csak a név változott közben, s így a MÓL 
Rt.-hez tartozó Geofizikai Szolgáltató Kft.-től ment 
1995-ben nyugdíjba.

1957-ben rögtön terepre került. Szeizmikus csoport
nál volt segédészlelö, majd észlelő, később kiértékelő. 
1964-1969 között terepi szeizmikus csoport vezetője 
volt. 1969 végén került be a központba, Budapestre, a 
Geofizikai Műszaki Osztályra, ahol csoportvezetőként 
irányította, szervezte, tervezte a hozzá tartozó terepi 
kutató csoportok tevékenységét. 1979-1990 között a 
Geofizikai Műszaki Osztály vezetője volt, s ekkor már a 
teljes terepi kutatás irányítása hozzá tartozott.

Töretlen pályájának csúcsaként 1990-ben nevezték ki 
felszíni geofizikai igazgatóhelyettesnek, majd 1992-től 
1995-ös nyugdíjazásáig főmérnöki beosztásban tevé
kenykedett.

Szakmai pályafutása rendkívül gazdag volt. 1966-ban 
a fotóregisztrálású műszert felváltó analóg terepi műsze
rek hatékony bevezetésével, majd 1971-ben a digitális 
terepi technika, a többszörös fedés (CDP) alkalmazásá
val alkotó módon vett részt a szeizmikus terepi technika 
gyökeres átalakításában. A GMO vezetése ideje alatt 
többek között kiemelten foglalkozott az Air-Gun, a 
vibroszeiz energiakeltési eljárások bevezetésével, az 
1978-ban kezdődött iraki mérések szervezésével, vala
mint 1979-től a komplex kutatás céljából végzett elekt
romágneses szondázások kialakításában is részt vett. Az 
1984-es világbanki hitel elnyerésekor segítette, tervezte

azt a vállalat életében igen nagy jelentőségű modernizálást, 
amely lehetővé tette, hogy a GKV világszínvonalú technikával 
rendelkezzék.

Főmérnök korában, 1990-ben az első hazai kivitelezésű
3-D szeizmikus méréseket indította el. 1992-től tevékenyen 
részt vett a telemetrikus digitális mérőműszerek alkalmazásá
val, a vibroszeiz technika fejlesztésével létrejövő modern 
szeizmika hazai kialakításában. Részt vett a tunéziai és hor
vátországi szeizmikus bérmérések szervezésében, kivitelezé
sében, lelkesen támogatta azt a gondolatot, hogy dolgozzék 
külföldön is a magyar geofizika.

Kimagasló munkájáért több Vállalati Kiváló Dolgozó ki
tüntetést kapott, ezenkívül a Földtani Kutatás Kiváló Dolgozó
ja kitüntetést, valamint a Bányász Szolgálati Érdemérem gyé
mánt fokozatát nyerte el.

Az MGE életébe tevékenyen 1983-ban kapcsolódott be. 
Főként a nagyrendezvények szervezésében jeleskedett, jelen
tős szerepe volt — mint szervezőbizottsági tagnak — az 1985- 
ös budapesti sikeres EAEG-rendezvény előkészítésében, kivi
telében. Több szakmai előadást tartott, ill. azokban társszerző 
volt az egyesület Felszíni Szakosztályában és különböző 
szimpóziumokon.

Kiváló emberi tulajdonságokkal rendelkezett, igen nagy 
közszeretetnek örvendett kollégái, barátai körében. Kiegyen
súlyozott, barátságos, jó kedélyű, másokon mindig segíteni 
akaró vonásai a közösség megbecsült tagjává tették. Rendkí
vüli módon őszinte volt, még főnökeinek is mindig megmond
ta véleményét, akkor is, amikor azzal esetleg nem aratott nagy 
sikert. Talán épp ezért szerették és becsülték felettesei is.

1957-ben nősült, feleségét még a gimnáziumban ismerte 
meg. Gyermekük nem volt, pedig nagyon szeretett volna. 
Felesége 1999-es halála óta valahogyan nem tudott ismét az a 
kiegyensúlyozott, vidám ember lenni, mint aki volt. Idén ta
vasszal hirtelen támadta meg a halálos kór. Egy jó hónapig 
tudott csak megbirkózni vele, majd követte szeretett feleségét.

Kedves Jani barátunk, nagyon hiányzol nekünk! Ismét egy 
színes egyéniség, értékes ember hagyta el a geofizikus társa
dalmat, barátait, rokonait. ígérjük, nem felejtünk el!

Gadó Károly
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