
A magyar bányászatot és geológiát ismét súlyos veszteség érte. Hihetetlen és ne-
héz kimondani, leírni, hogy kiemelkedő emberi, szakmai kvalitásokkal bíró kollé-
gánk és barátunk ÉRDI-KRAUSZ Gábor 75 éves korában meghalt, többé nincs köztünk.

Budapesten született, 1938-ban. Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vég-
zett geológusként. Pályája 36 éven keresztül összefonódott az uránbányászattal,
annak kezdeti időszakától a fellendülésen át az 1997-es bányabezárásig. 1961–
1979 között végigjárta a szakmai lépcsőket a pécsi uránbányáknál: szerkesztő
geológus, körletgeológus, főgeológusi feladatokat betöltve. Sokoldalúságának és
szervezőképességének köszönhetően a Mecseki Ércbányászati Vállalat (MÉV)
Szervezési és Számítástechnikai Osztályának vezetője, majd a bezárásig a
Mecsekurán Kft. vállalkozási igazgatója lett.

1998 januárjától haláláig a Geo-Faber Műszaki Vállalkozó Részvénytársaság
főgeológusaként, műszaki tanácsadójaként tevékenykedett.

Egyetemi tanulmányainak kezdetétől tagja volt a Magyarhoni Földtani Társu-
latnak, 1978-tól az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületnek. Két
cikluson keresztül töltötte be a Magyarhoni Földtani Társulat Dél-dunántúli Terü-
leti Szervezetének elnöki posztját.

A Magyar Természettudományi Egyesületek Szövetségében évtizedekig aktí-
van működött, és két ciklusban volt elnökségi, illetve vezetőségi tag volt.

Széleskörű szakmai tájékozottságának, kapcsolatteremtő képességének és
nyelvtudásának köszönhetően állandó tagja volt a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és az OECD országok Nukleáris
Energia Ügynökség uránium bizottságának, valamint alelnöke volt a két szervezet közös környezet-helyreállítási
bizottságának. 1984-től a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség különböző munkaterületein is működött: az
urániumbányászat és feldolgozás kézikönyvének egyik szerzője és szerkesztőjeként, valamint az ásványvagyonkészletek
kategorizálásának harmonizálásának és egységesítésének egyik kidolgozójaként.

2002-ben felkérték közel egy évre speciális irányítói munkakör ellátására a bécsi székhelyű Nemzetközi Atomenergia
Ügynökséghez, az uránbányászatot magába foglaló főgeológusi munkakörbe. Több országban is — így Szlovéniában,
Mongóliában, Algériában, Koreában, Vietnamban — tevékenykedett, mint geológus szakértő, uránium, wolfram és
ritkafémek területén.

Közel 40 publikációja jelent meg elsősorban az uránérc-előfordulás és uránbányászat szakmai, gazdaságossági,
készletszámítási területén, valamint a magyarországi radioaktív hulladékok elhelyezésének témakörében. Ezen belül
közreműködött az 1982-ben a MÉV által készített szakmai tanulmányban, amelyben először javasolták a Bodai
Formációnak a radioaktív hulladékok elhelyezésére történő kutatását. Ennek munkálatai napjainkban kezdődnek újra.

Az 1980-as évek végén az uránércbányászat továbbélési lehetőségeinek kidolgozásában is tevékeny részt vállalt. Vezető
szerepe volt a Mecsekurán Kft. megalakításában, az urántermelés — sajnos 1997-ben mégis, kényszerűen befejeződő —
folytatásában. Tevékenységét igazolják a külföldi befektetők által szorgalmazott, jelenleg újraéledő urántermelési
törekvések.

Utolsó munkahelyén, a Geo-Faber Zrt.-nél nagyban segítette az újonnan megalakult cég indulását, szervezetének
kialakítását. Megtervezte a cég arculatát, megszervezte széleskörű szakmai bevezetését. Nyelvismerete megkönnyítette a
nemzetközi kapcsolatok kiépítését.

Megszervezte, és irányította a Geo-Faber Zrt. geológiai jellegű munkálatait, kialakította és irányította a cég ISO
minőségbiztosítási rendszerét. Kiemelkedő szerepet játszott a speciális tapasztalatait és gyakorlatát igénylő munkák
irányításában, mint a pécsi sérülékeny vízbázisok védelme és biztonságba helyezése, ill. a Mol részére készített tanulmány
a cseppfolyósított PB-gáz tárolásának lehetőségeiről föld alatti térségekben.

Az utóbbi években a Nemzeti Radioaktív Hulladéktároló kivitelezése, valamint a Gyöngyösoroszi Ércbánya végleges
bezárása területén végzett nélkülözhetetlen tevékenységet.

Szakmai területen végzett munkássága mellett a szűkebb pátriájává vált Pécs városa és környezetének történelmével,
jelenlegi problémáival, fejlődési lehetőségeivel elkötelezetten foglalkozott, a sajtóban és különböző fórumokon egyaránt.
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Közéleti, ezen belül irodalmi tevékenységében is érvényesült széleskörű tudása, kreativitása. A „Régvolt világ” című
kötetében lévő „kis történetek”-ben bölcs derűvel idézte fel ifjúkorát, pályakezdését, amely egybeesik az ötvenes-hatvanas
évekkel és a magyar bányászat egyik különleges fejezetével.

Kiváló kapcsolatteremtő képességű, világlátott, művelt, az életet a maga teljességében élő és élvező, szinte reneszánsz
személyiség, nyitott, nagylelkű, segítőkész társasági ember, nagy tudású kolléga és feledhetetlen jó barát volt. 

Hiányozni fog, emlékét fájó szívvel őrizzük.

HÁMOS Gábor
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