
Magyar földtani kutatók külföldi működése
összeállította: Molnár József

Az egész világon örvendetesen javuló or
szágok közötti kapcsolatok m ár eddig is számos 
együttm űködést eredményeztek. E kapcsolatokat 
abból a szempontból tek in tjük  át, hogy m agyar 
geológus szakértők hol és mikor és m ilyen m un
kában vesznek részt. Számos országban — főként 
fejlődőkben — éveket töltöttek, s töltenek el ab
ból a célból, hogy az ásványkincsek feltárását elő
segítsék. Szakértőink több irányban tevékeny
kednek. Egy részük a kutatást vagy a bányászatot 
irányító felsővezetők közvetlen szaktanácsadói, 
mások kutatási koncepciókat készítenek, hosszú
távú kutatásokat terveznek, vagy effektív kutatá
sokat végeznek. Specialistáink egy része bizonyos 
feladatok (laboratórium i vizsgálatok, műszerek 
kezelése, kiértékelés, stb.) elvégzésére tan ítja  be 
a fiatal szakembereket. Néhány fejlődő ország
ban pedig felső-, illetve középfokú oktatási in
tézményekben előadóként működnek.

Ez ideig szakértőink számos országban te 
vékenykedtek, e tevékenységből néhány jelen
tősebbet az alábbiakban részletezünk.

Algéria

Több év óta Algériában dolgozó Oswald 
György és Matyi Szabó Ferenc szakértőnk fő
ként bányaföldtani feladatokat látnak , el a 
SONAREM-nél. Az állandó szakértőkön kívül 
több szakértőcsoport já r t Algériában kutatási 
bérmunkák, valam int közös nyersanyagkiter- 
melői lehetőség felderítésére. Legutóbb cement
ipari nyersanyag felmérés végett Csilling László 
és Tompa László, a bentonit-előfordulások meg
vizsgálása céljából pedig dr. Kiss János já rt 
Algériában.

Bolívia

Földtani—bányászati szakdelegáció járt 
1971-ben Bolíviában dr. Kubovics Imre, dr. 
Mészáros Mihály geológusok és K árpáti Gábor 
bányam érnök részvételével. Megvizsgáltak szá
mos ón-, wolfram-, réz-előfordulást és javaslatot 
tettek közös kutatási és bányászati m unkála
tokra.

Burundi

Az országban lévő olaj indikációk és ritka- 
fém-előfordulások átvizsgálását és ú jraértéke
lését dr. Reich Lajos végezte ENSZ-szakértő- 
ként.

Chile
Földtani-bányászati szakdelegációk meg

vizsgálták a chilei, főleg rézbányászati együtt
működési lehetőségeket (dr. Mészáros Mihály).

Ciprus

Dr. Alföldi László és Rásonyi László meg
vizsgálták Cipruson az ásványinyersanyag-kuta- 
tási és bányászati lehetőségeket. Tárgyalásaik 
eredm ényeként a GEOMINCO megkezdte Cipru
son egy rézbánya és dúsítóm ű beruházási m un
kálatait. Az üzem kb. 3 év múlva kezdi meg 
term elését.

Ghana
Szabó Elemér több éven át bauxitkutatá- 

sokban vett részt geológus szakértőként.

Görögország
Bérfúrásokat és érckutatásokat végeztünk 

Pálfy József vezetésével.

Guinea

Jó és egészséges ivóvíz feltárásában dr. Fe- 
rencz Károly és dr. Reich Lajos vettek részt. A 
vízellátási problémák megoldásán kívül dr. 
Reich Lajos elvégezte a vasérc- és bauxittelepek 
felm érését. Az utóbbi tém ában dr. Balkay Bá
lin t is végzett kutatásokat, em ellett még okta
tási feladatokat is ellátott. Dr. Ferencz Károly 
ezen kívül kaolin-kutatást, m ajd földpát és 
kvarc kutatási lehetőség felm érésére 1:10 000-es 
földtani térképezést is végzett. Ennek alapján 
Mikó Lajos vezetésével a pegm atit-telérek meg
vizsgálására (kaolin, földpát, berill) kisebb ex
pedíció is dolgozott a területen. Krómkutatások 
keretében mágneses és gravitációs vizsgálatokat 
végzett geofizikus expedíciónk Mozsolits Tibor 
vezetésével.

Irak
Rendkívül előnyösen alakultak kapcsolata

ink Irakkal. A bagdadi egyetemen csaknem 10 
évig dr. Szurovi Géza egyetemi tanárként m ű
ködött. Jelenleg két m agyar fúróberendezés 
m agyar szem élyzettel eredményes olajkutatási 
m unkát végez az országban. Terméskén és fosz
for kutatási kérdésben dr. Barnabás Kálmán 
folytatott tárgyalásokat Irakban.

Irán

Rézkutatást végzett Varga Gyula és G yar
m ati Pál geológus, valam int Honfi Ferenc
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geofizikus alkotta kis expedíció. Ezen kívül dr. 
Barnabás Kálmán és Szantner Ferenc bauxit- 
kutatási lehetőségek felderítésére já rtak  Irán 
ban.

Jugoszlávia
A tudományos vonalon m ár jóval korábban 

létrehozott együttm űködést az utóbbi években 
mind több és közösen megvalósítandó gyakor
lati tém a egészíti ki. M egem lítjük a közösen 
építendő kőolajvezetéket, továbbá a második éve 
tartó horvátországi term álvízkutatást dr. Dobos 
Irm a vezetésével. Szólnunk kell a GEOMINCO 
RT. kapcsolatairól, m elynek révén a jugoszlá- 
vok részére wollasztonit dúsítási kísérletek, 
anyag-ásvány és kőzetfizikai vizsgálatok foly
nak a Bányászati Kutató Intézetnél.

Kuba

Közel tíz éve, hogy Kubával a földtani ku 
tatások vonalán állandó kapcsolatot tartunk  
fenn. Dr. Szebényi Lajos 4 éves működése alatt 
számos alapvető kutatásszervezési és szakér
tői feladatot ha jto tt végre a később kiérkezett 
dr. Végh Sándor, dr. Végh Sándorné és dr. 
Mészáros Mihály m unkatársak közreműködésé
vel. Utóbbi az ásványvagyon-nyilvántartás 
hazai gyakorlatát vezette be Kubában. 1964-ben 
dr. Dobos Irm a és M olnár József kapcsolódtak 
be a m unkába, nevezettek szakvéleményező te 
vékenységük m ellett a földtani adatok szolgál
tatásának, nyilvántartásának rendjét is kidolgoz
ták. E m unkák folytatójaként dr. Somos László, 
dr. Verebélyi Kálmán, dr. Hegedűs Gyula, Csil- 
ling László és Hegedűs Károly jelenleg is Kubá
ban dolgoznak.

Ebben az évben m agyar térképező expedí
ció kezdi meg m unkáját dr. Nagy Elemér, dr. 
Radócz Gyula, Brezsnyánszky Károly, Korpás 
László, Jakus P éter részvételével. A két ország 
tudományos akadém iáinak m egállapodása értel
mében az ország legkeletibb tartom ányának 
1:250 000 m éretarányú térképét készítik el.

Kongó (Zaire)
Dr. Reich Lajos ENSZ-megbízás alapján 

hosszabb időt tö ltö tt Kongóban. Feladatai több 
irányúak voltak. Fő feladata az oktatás volt. 
Ennek keretében a bányászati főiskolának ta 
nára, s egy bányászati szaktanfolyam nak pedig 
vezetője volt. Az oktatási feladatok m ellett kü 
lönféle ásványi nyersanyagok (réz, kobalt, 
ritkafémek, hasadóanyagok) kutatását is elvé
gezte, illetve elkészítette ezek kutatási terveit.

Libanon
Különféle ásványi nyersanyagok kutatási 

lehetőségeink felderítésére Rásonyi László 
és mások jártak  Libanonban. Mérnökgeológiai 
fúrások végzésére sikerült szerződést is kötni.

Felm értük mindazokat a kutatási lehetősé
geket, ahol a m agyar kutatók közrem űködhet
nek (dr. Dudich Endre, dr. Hámor Géza, illetve 
Virágh Károly és dr. W éber Béla).

Mali

Több éven át dolgoztak kutatóink, részben 
vízfeltárási feladatokat, részben pedig ritkafém - 
és sókutatást végezve (dr. Reich Lajos, Láng 
Gábor, Szűcs Sándor, Vecsernyés György, Pál
mai József, Boskovits Gábor). Jelenleg Láng 
Gábor ENSZ-megbízás alapján dolgozik ebben 
az országban.

Marokkó

1967 őszén Mikó Lajos öt tagú  m agyar kül
döttséggel tartózkodott Marokkóban. Ennek ke
retében 11 ércelőfordulást néztek meg (ólom, 
cink, réz, fluorit, m olibdenit és nikkel), melyek 
közül 3 előfordulás kutatására  tettek  konkrét 
javaslatot.

Mongólia

M agyar kutatók több m int 10 éve folyam a
tosan végeztek vízfeltárást Mongóliában (dr. 
Alföldi László, Venkovits István, dr. Kopek Gá
bor, dr. Ferencz Károly, K árpáti Lajos, Sztyeh- 
lik Károly, Tuska József, Somlai Ferenc). Az 
utóbbi években K elet- és Dél-Mongóliában föld
tan i térképező és érckutató expedíciók (ón, 
molibdén, wolfram) működnek. Egy-egy expedí
ció 15— 20 főből és megfelelő számú fúróberen
dezésből áll. A kutató-expedíciók m ellett m a
gyar geofizikai csoport végzi a szükséges 
méréseket.

Az expedíciók m intaanyagát m agyar szak
emberek közreműködésével mongóliai (Csojbal- 
szán), illetve magyarországi laboratórium ok 
vizsgálják.

Expedícióink eredményes m unkáját több 
száz ivóvizet szolgáltató kú t és számos m űrevaló 
minőségű és m ennyiségű feltárt ásványinyers
anyag demonstrálja.

Szakembereink váltási rendszerben általá
ban egy-két évet töltenek Mongóliában. A 
kutatások m egindítása óta több m int százan 
vettek részt a m unkálatokban.

Az utóbbi években kutató-expedíciókat ve
zettek: dr. M olnár Pál (wolfram), Káposzta 
József, dr. Mátyás Ernő, dr. Vörös István (ón), 
Gyovai László, Lingauer János, Szokolay 
György (molibdén), dr. Jan tsky  Béla, dr. Jám bor 
Áron, dr. Kopek Gábor (térképezés).

Nigéria
Vízkutatási, általános földtani, paleontoló

giái és geofizikai feladatok ellátására hosszabb 
idő óta m agyar geológusok és geofizikusok dol-

Líbia
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goztak, illetve dolgoznak Nigériában (Szél 
György, dr. Szentes György, dr. Méhes Kálmán, 
dr. Szabó Zoltán). Az állandó kiküldöttek m un
kája lehetőséget nyú jto tt arra, hogy kapcsola
tainkat tovább szélesítsük. E célból dr. Szebényi 
Lajos GEOMINCO-megbízás alapján több olyan 
ásványinyersanyag-lelőhelyet vizsgált, meg, 
amelyeknek kiterm elésére a kölcsönös előnyök 
alapján lehetőség kínálkozik.

A nigériai szénhidrogén-kutatási program 
ban való részvételi lehetőséget dr. Szurovi Géza 
vizsgálta meg.

Peru

Földtani-bányászati szakdelegáció já r t Pe
ruban különféle ércbányászati lehetőségek fel
m érésére (dr. Mészáros Mihály).

A legutóbbi katasztrofális m éretű földren
gés utáni újjáépítés megkezdésekor a perui 
korm ány elrendelte a földrengéses zónák felm é
rését. E m unkák elvégzésére számos országból, 
így hazánkból is érkezett segítség Peruba. 
M agyarországról dr. Végh Sándor működött 
közre a feladatok megoldásánál.

Ruanda

ENSZ-megbízás alapján dr. Reich Lajos el
készítette az ország perspektivikus ásványi
nyersanyagainak kutatási terveit, továbbá ón
érc- és torlatos aranykutatásban vett részt.

Tanzánia

Szakértőink (Rásonyi László, Falu János) 
különféle ásványi-nyersanyagok felkutatásánál 
működnek közre, továbbá elvégeztük (dr. Reich 
Lajos) a Tanganyika-tó partvidékének részbeni, 
geológiai kutatását.

Törökország

Érckutatási szakértőként Varga Gyula dol
gozott Törökországban. Utóbb piackutató ú t 
keretében (Rásonyi László) megvizsgáltuk, hogy 
m iként tudnánk kutatási és bányászati tevé
kenységünkkel bekapcsolódni a törökországi 
gazdaságfejlesztési programokba. Ezután került 
sor dr. Perlaki Elvira kiutázására, aki több érces 
terü let m egtekintése u tán  perlitelőfordulásokat 
is vizsgált.

Vietnam

Dr. Barnabás Kálm án és R. Szabó István 
bauxit együttm űködési lehetőség felderítésére 
jártak  e távolkeleti baráti országban.

A zambiai rézkutatási és bányászati lehető
ségeket az országban já r t  m agyar delegáció 
geológus és bányam érnök tagjai (Szabó László, 
dr. Végh Sándor), egyéb ásványinyersanyag 
lehetőségeket pedig ENSZ-megbízásból dr. 
Reich Lajos tártak  fel.

A zambiai rézterm elési lehetőségeket a 
szocialista országok közös fellépésével most 
vizsgálják.

*

A felsorolásban a teljességre való törekvés 
nélkül csak azokat a kapcsolatokat részleteztük, 
am elyek m ár hosszabb idő óta fennállnak, vagy 
az utóbbi években létesültek. A felsorolt orszá
gokon túlm enően kutatóink jártak  még Szudán
ban, M auritániában, Kínában, Indiában, Koreá
ban, Brazíliában stb.

Részvétel az afrikai földtani rendezvényeken

Az afrikai kontinensen 1970-ben Nigéria és 
1971-ben Egyiptom rendezett földtani konferen
ciát. M indkét nemzetközi konferencia kizárólag 
Afrika földtani problémáival foglalkozott. A 
konferenciákon az előadások nagy részét az 
afrikai kutatók tarto tták , de jelentős volt azok
nak az előadásoknak a száma is, am elyeket más 
kontinensről származó, de A frikában dolgozó 
szakem berek tarto ttak .

A nigériai konferenciát az ibadani egyetem 
10 éves fennállása ünnepségének keretében az 
egyetem székhelyén rendezték. Az előadó-ülés 
u tán  egyhetes tanulm ányúton m utatták  be a 
m egjelenteknek Nigéria sokrétű földtani kép
ződményeit. A konferencián m agyar részről 
M olnár József és dr. V arjú Gyula vettek részt. 
Összesen 27 ország képviseltette magát.

Az Egyiptomi Földtani Szolgálat a m últ év 
végén ünnepelte alapításának 75. évfordulóját. 
Ez alkalomból az A frikai Földtani Szolgálatok 
Szövetsége (ASGA) rendkívüli ülésszakot ta r
tott. Az ülésre 38 ország küldött képviselőt, dr. 
Konda József, dr. Alföldi László és dr. Dudich 
Endre képviselték Magyarországot.

M indkét rendezvényen a kiküldöttek szá
mos olyan kapcsolatot létesítettek, amelyek a 
további nemzetközi együttműködés alapjául 
szolgálhatnak.

A konferenciákon a tudományos kérdések 
m ellett a hasznosítható ásványinyersanyagok 
kutatási problem atikáját is m egtárgyalták.

Az egyiptomi konferencián a m agyar dele
gáció bem utatta  M agyarország Vízföldtani At
laszát (Schmidt, E. R. 1961.) és a Szolnok- 
Atlaszt (Rónai A. 1981.). M indkét m unkáról a 
résztvevők nagy elismeréssel nyilatkoztak.

Zambia
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