
DB. DANK VIKTOR
Dr. Kertai György olajgeológus, 
akadémikus (1912-1968)

A magyar olajipar nagy egyénisége, a hazai olaj- 
geológiai iskola alapítójának, a Központi Földtani Hi
vatal volt elnökének állít emléket halálának 20. évfor
dulóján a szerző.

Születési és elhalálozási dátum aiból kiderül, 
hogy mindössze 56 esztendőt élt és im m ár 20 
esztendeje halott!

Ki volt ez az ember, akit egyre gyérülő kor
társai még ugyan személyesen együtt á té lt él
m ények "kapcsán emlegetnek, de akinek nevé
vel a fiatalabb korosztályok m ár csak a szak- 
folyóiratok lapjain, kőolajipari archívum ok je
lentésében vagy a földtani szakirodalom  pub
likációs jegyzékeiben találkozik?

Őt szeretném  m ost bem utatni elhunyténak 
két évtizedes jubileum a alkalmából azoknak is, 
akik a föld- és bányászati tudom ányok terü le
tén m űködnek és azoknak is, akik a kapcsolódó 
társszakm ák képviselői vagy egyszerűen csak 
érdeklődők.

Ha élne, m ost lenne 76 esztendős.
Szülei gyógyszerészek voltak. Édesapja, K er

tai Nándor, aki m aga is kutató, publikáló em
ber volt, szintén korán, 54 éves korában halt 
meg. G yakran emlegette, hogy édesapja az 
utolsó pillanatig  dolgozott, úgy, hogy súlyos 
szívbajával a gyógyszertár m elletti ügyeletes 
szoba díványán pihent, és ha jöttek, akkor kelt 
fel elkészíteni vagy kiadni a gyógyszereket. 
Édesanyja, Szőnyi M argit gyógyszerész, 73 éves 
korában hunyt el. K erta i György fiatalsága 
Budapesten, a Városm ajor utca 90. sz. házhoz 
fűződik, m ely különösen abban az időben a 
fogaskerekűvasút-vonalat övező csodaszép zöld 
környezetben állt. Elemi és középiskoláit Buda
pesten végezte, ahol igen jó m agaviseletű és 
előm enetelű diákként 1930-ban érettségizett. 
Ezt követően a bölcsészkaron kémiát, ásvány
kőzettant, botanikát hallgatott, m int tanársza
kos egyetem i polgár. 1936-ban egyetem i dok
tori szigorlata után, e tárgyak  közül m ineraló- 
gia főtárgyból summ a cum laude doktori címet 
szerzett. Ezt követően átm eneti nehézségek 
u tán  kerü lt a M agyar Am erikai O lajipari RT- 
hez, ahol a budafai, m ajd Lovászi-i és puszta- 
szentlászlói olaj- és gáztelepekkel foglalkozott, 
később Nagykanizsára helyezték át a terü leti 
központba, végül 1949-ben Budapestre, előbb 
az akkori ipart irányító  (Bánya és Energiaügyi, 
Nehézipari, Vegyipari) Nehézipari M inisztéri
umba, m ajd a Kőolajipari Tröszthöz. Utolsó 
m unkahelye az 1964-ben alapíto tt Központi 
Földtani H ivatal volt, m elynek első elnökeként 
ve ttünk  tőle örök búcsút 1968-ban.

1962-ben megszerzi a tudom ány doktora cí
met, 1965-ben a M agyar Tudományos Akadé
m ia levelező tagjai sorába választja.

A Kiváló Dolgozó (1949), a M unka Érdem 
rend ezüst fokozata (1952), a Kossüth-díj (1953), 
M agyar M unkaérdem rend (1955), M unka É r
dem rend arany  fokozata (1966) kitüntetések 
tulajdonosa.

Nyelvism erete az angol, német, orosz nyel
vekre terjed t ki.

A felszabadulást követően a budapesti Páz
m ány P é ter Tudom ányegyetem en a „Kőolaj- 
földtan” tanára. A M agyarhoni Földtani Társu
lat két triennium ban (1960— 1966) megválasz
to tt elnöke, korábban alelnöke, titkára, számos 
tudományos és társadalm i, közéleti, ipari funk
ció felelőse, vezetője.

Ez a rövid szakmai életútvázlat adja meg a 
keretet ahhoz, hogy m egpróbáljam  az utókor 
szám ára elmondani, m ilyen em ber is volt való
jában K ertai György.

Tudom, hogy általában, a megszépítő időbeli 
messzeség elfeledteti azt, ami kellem etlen volt 
és m egtartja  a jót. Az arányokat is torzítja. A 
kellemes epizódok időtartam a és jelentősége 
megnő, a baj ok-problém ák nagyságrendje csök
ken, bagatellizálódik. M inden ember, akinek 
m unkája, tevékenysége során egy közösségben, 
valam ilyen rend szerint kell dolgoznia, tö r
vényszerűen kapcsolatban áll másokkal. Ez a 
kapcsolat lehet alá-, fölé-, m ellérendelt, szak
mai vagy baráti kötelék. Az embernek, külö
nösen, ha tudományos m unkát is végez, van vé
leménye, álláspontja bizonyos dolgokról és ha 
m ellette még vezető is, sorozatosan döntenie 
kell fontos kérdésekben mások és a saját maga 
ism eretanyagára támaszkodva. Ennek során, 
m int szakem bernek, lehetnek vitapartnerei, 
akik más felfogást képviselhetnek, és ezt tudo
mányos, társulati, társadalm i fórumokon sza
badon ki is fejthetik . M int vezetőnek, szintén 
vannak olyan m unkatársai, beosztottjai, akiknek 
vélem énye a döntéselőkészítő viták során ellen
kezik a vezető felfogásával, de akiknek a dön
tést követően az abban foglaltakat végre kell 
hajtaniok, még akkor is, ha nem  az ő állás
pontjukat testesítik  meg. Az ilyen szituációk 
term észetesen szakm ai-em beri „felnőttséget” 
követelnek és tételeznek fel, ami nem mindig 
van jelen és ebből nagyon sok bonyodalom áll 
elő napjainkban is.

Az ember, ak it szakmai jelentőségére való 
tek in tette l a Földtani K utatás lapjain szeret
nék bem utatni, földtani történelm ünk nagy, ne
héz szakaszában irány íto tta  eredm ényesen a 
hazai kőolaj- és földgázkutatásokat.

Ügy rajzolom  meg felnőttkori portréját, aho
gyan én láttam , aki az egyetemen tanítványa 
voltam, később tevékenysége folytatója a kő
olajföldtan oktatásában, aki beosztottja, m ajd 
utódja voltam  az Országos Kőolaj- és Gázipari

F Ö L D T A N I  K U T A T Á S  X X X I .  é v f o l y a m  (1Ш . é v ) ,  1. s z á m 3



Tröszt vezérigazgató-helyettesi székében, aki 
követtem  a Központi Földtani H ivatal elnöki 
posztjának és a M agyar Földtani Társulat el
nöki, a M agyar Tudományos Akadém ia kőolaj-, 
földgáz, vízbányászati tudományos bizottságá
nak elnöki tisztségének betöltésében. Húsz esz
tendőt meghaladó időt (1947— 1968) közelében, 
a fent em lítettek közül valam ilyen kapcsolat
ban töltöttem  vele együtt, és kortársaival, aki 
nálam  előbb ism erték és számos epizódot el
m eséltek róla, akik segítségével rekonstruál
tam  a fiatal K ertait.

Végezetül m inden publikáló szakember u tán  
m arad irodalomjegyzék, publikációk, jelenté
sek, hivatali dokum entum ok anyaga, melyek 
szintén értékes tám pontot nyújtanak. Személyi 
anyagát sajnos m ár nem sikerült megtalálni, 
az m inden bizonnyal az intézm ények költözé
seinek és a selejtezési term inusoknak áldoza
tává vált.

Gyermekkora, m ajd ifjúkora szép és gondta
lan volt, mivel szülei, m int egyetlen gyerm eket 
m indennel ellátták, amivel csak lehetett. Jó 
tanuló volt és m int eredetileg izraelita vallású 
szülők leszárm azottja, fokozott figyelem mel és 
igyekezettel fordult a második világháborút 
megelőző ifjúsági ideálok megvalósítása irá 
nyába. Mint m ondani szokás, m intadiák volt.

Elemi iskolai tanulm ányait a budapesti IV. 
kerület, Cukor utcai elemi iskolában végezte. 
Tanulm ányait középiskolai szinten a piarista 
gimnázium ban fo ly tatta  és 1930-ban ott is te tt 
érettségi vizsgát. Részt vett az akkori cserkész

mozgalomban, mely praktikus ism eretek elsa
já tításá t te tte  lehetővé és kötelezővé (próbák a 
műszaki, sport, szakmai stb. vonatkozásokban). 
A mozgalom politikai beállítottsága ■— m int 
m indenütt és m indenkor a hivatalos ifjúsági 
szervezeteké — a kor politikai vezérfonalához 
igazodott.

K ertai György igyekezett a követelm ények
nek messzemenően megfelelni, a kívánalm ak
nak eleget tenni, a feladatokat megoldani. Ki
tűnően tanult, aktív, élénk közösségi életet élt. 
Ez a „kiscserkész” benne egész élete folyam án 
tevékenykedett. Igazi cserkész m aradt m indvé
gig-

1930-ban érettségizett, m ajd beiratkozott a 
budapesti Pázm ány Péter Tudom ányegyetem  
term észetrajz—vegytan szakára és egyben a 
Tanárképző Intézetbe.

1935-ben szerezte meg a tanári diplomát. 
Doktori értekezésének tém ája ércgenetikai volt: 
Ércmikroszkópi és paragenetikai megfigyelések 
a Szepes—Gömöri Érchegységből. 1936-ban 
summa cum laude minősítéssel doktorált. Már 
egyetemi évei a la tt (1933) pályadíjat nyert a 
Szepes—Gömöri Érchegység bányái és azok ás
ványai c. dolgozatával.

1934—35-ben gyakorló tanári, 1935—36-ban 
kutatási ösztöndíjban részesült.

Egyetem i évei is, m int jóeszű bölcsészhall
gatónak a tanulás és szórakozás, az önmegvaló
sításra törekvés jegyében teltek  el, ahol szin
tén  nagyon jó eredm ényeket é rt el. Később a 
MAORT-nál szintén tanúj elét adta tehetségé-
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l. sz. ábra: A Tudományegyetemi Természetrajzi Szövetség 1935/36. évi bizottsága. (Szurovy archívurri)t
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2. sz. ábra: Kirándulás a budai hegységben. (Mauritz 
B., Hajós M., Kertai Gy.) 1936. (Szurovy archívum).

nek, szorgalmának. Bár a H orthy-rendszer is
m eretes sajátosságai nem kedveztek a hozzá 
hasonló szárm azású ifjaknak, a komoly prob
lémák a 30-as évek végétől jelentkeztek, me
lyek azután a negyvenes évek elején katasztro
fálisan fenyegetővé váltak.

Ahhoz a réteghez tartozott, am elyet szárm a
zása m iatt H itler hatalom rajutása u tán  hazánk
ban is üldöztek. És m inthogy saját m aga m ár 
az elfogadott vallási-erkölcsi norm ák szerint 
nevelkedett, a tanítás anyaga és a tények kö
zötti szöges ellentét jelentős lelki válságba so
dorta. Az egykori m intadiák elkeseredetten ta 
pasztalta, hogy doktori diplom ája ellenére nem- 
kívánatos elem. Végül is sikerült geológus
ként elhelyezkednie a M agyar Am erikai Olaj
ipari RT-nél, m elynek állam osítására a háború 
befejezését követően, a „fordulat évében”, 
1948-ban kerü lt sor.

Tulajdonképpen tehá t az elsősorban term észet
rajz (botanika)—vegytan szakos tanárnak  in 
duló fiatal Kertai, Koch Sándor m ineralógus 
hatására vált ásványkedvelővé és akart elhe
lyezkedni a M agyar Nemzeti Múzeum Ásvány
tárában. M inthogy ez nem vált lehetővé, M au
ritz Béla professzor (Papp Simon barátja) köz
benjárására sikerült elhelyezkednie az EURO- 
GASCO-nál, és így került 1937 szeptemberében 
fúrási geológusként a M ihályi— 1. sz. ku tató
fúráshoz.

A kőolaj földtani ism ereteit részben a gyakor
lati m unka közben a fúrásnál tevékenykedő 
am erikai szakemberektől, részben Barnabás 
Kálmántól, közvetlen főnökétől sa já títo tta  el. 
Ezen kívül rendkívüli szorgalommal olvasott, 
jegyzetelt, képezte magát.

Mai szemmel nézve csak megfelelő tárgyi is
meretek, helyesebben tárgyilagosan fogalma
zott ránk  m aradt egyes dokumentumok, vagy 
letisztult személyes élmények, tapasztalatok 
birtokában lehet értékelni, m egítélni a kort, 
amelybe felnőtt élete illeszkedett, melyben 
szakmai tevékenysége folyt. Ezekben az évek
ben a második világháborút követően nagyon

sokat szám ított néhány esztendő korkülönbség. 
Kik azok, akik m ár katonakötelesek voltak, kik 
azok, akik még nem. Kik azok, akiknek az el
m últ rezsimben m ár állásuk, esetleg felelős be
osztásuk volt és kik azok, akik még ekkor 
gyerm eknek szám ítottak. A nagy változásnál 
a történelm i nagy cezúránál nagyon döntő volt 
ez a szempont. 1945 nem egyszerűen azt jelen
tette, hogy vége egy esztendőnek, hogy vége 
egy rettenetes háborúnak, hanem  azt is, hogy 
vége egy társadalm i, politikai, állami rendnek, 
és kezdődik egy másik, m ely nem módosulata, 
változata, hanem  gyökeres ellentéte is az addi
ginak. Más m egítélést kaptak az emberi, társa
dalmi, politikai norm ák és felbomlott egy ér
tékrend, kialakulóban volt egy másik. Köztu
dott, hogy a fiatalkori benyomások, hatások 
elvei, ideológiai norm ái nyilvánvalóan megha- 
m ilyen determ inisztikusán hatnak az egyes 
em berek fejlődésének, karakterének, egyénisé
gének kialakulására. Az előző rendszer nevelési 
tározók voltak azoknak a generációknak m aga
tartásában, am elyeknek neveltetésük, felnövé
sük, egzisztencia-terem tésük a második világ-

3. sz. ábra: „Nagykirándulás■’ a Szt. György hegyen.
(Kertai Gy., Koch S.) 1936. (Szurovy archívum).

háború előtti időszakra esett. A nagy változás 
és az ennek nyom án folyam atosan bekövetkező 
változások lépésről lépésre elsősorban azokat az 
em bercsoportokat érintették, amelyek az állam- 
hatalom  politikai, ideológiai, katonai, igazgatási 
szféráiban tevékenykedtek és kevésbé érin tet
ték a csak szakmával, tudományos kutatással 
foglalkozókat, orvosokat, m érnököket, geológu
sokat. M indam ellett a vallás- és erkölcsi, világ
nézeti felfogás óhatatlanul átü tö tt a specialis
ták  szakmai tevékenységén is. Annak ellenére, 
hogy az új rend igényelte a régi szakemberek 
tevékenységét, nehéz volt a közös nyelv meg
találása, hiszen az új rendszer vezetőtestületé
nek tagjai más jelrendszert és értékelést alkal
m aztak ugyanarra a fogalomkörre, m int ahogy
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4. sz. ábra: Búcsú Bázakerettyén. (középen Pa pp S.,
tőle balra Kertai Gy.) 1938. (Szurovy archívum).

az addig volt. Az igazság, a hősiesség, a haza- 
szeretet, a m agántulajdon, a társadalom  szerke
zete stb. egész más m egvilágításba kerültek.

A szakem berek döntő többsége műszaki, te r
m észettudom ányi képzettségüknek megfelelően 
elsősorban a szakm ájukat m űvelték, zömük 
nem politizált. Egy részük a tevékenységi és 
társadalm i helyzete alapján viselt tisztségeket 
(akadémiai tagság, képviselő), más részük poli
tikai meggyőződésből, származásánál, vallási 
hovatartozásánál fogva a régi rendszerben h á t
térbe szorult. Nem szabad elfelejtenünk, hogy 
a felszabadulás előtt és azt követően még sok 
olyan ak tív  geoszakember tevékenykedett, akik 
a Tanácsköztársaság során m ár egy ízben né
zeteik, hovatartozásuk m iatt szemben álltak 
egymással, és ezt az ellentétet tovább hordoz
ták  m agukban az adott és kapott sebekkel, sé
relm ekkel együtt. Nagyon bonyolult volt tehát 
a társadalm i helyzet a háborút követő időkben. 
K ertai György szám ára a háború előtti idők 
hátrányos megkülönböztetése véget ért.

A kőolajipari (kutatási, term elési, fúrási, szál
lítási, feldolgozási) szakem berek szám ára a fel- 
szabadulás során m ár m egnyílt a lehetőség az 
új rendszerbe való beilleszkedésre. M ár a szov
je t hadsereg érkezése u tán  rögtön keresni 
kezdték a hozzáértő em bereket, hogy a zalai 
olaj mezőkön a bom bakárosult objektumok, be
rendezések helyreállítása u tán  megindulhasson 
a term elés és az új készleteket biztosító ku ta
tás. Az elv ebben az időben és az ezt követő 
évtizedekben is, később az új, szocialista rend
szer értelm iségének kineveléséig az volt, hogy 
egy megbízható, politikailag szilárd, vezetésre 
term ett, em berekkel bánni tudó m unkáskádert 
neveztek ki elsőszámú vezetőnek és szakszerve
zeti, politikai oldalról m egtám ogatva tevé
kenységét, igyekeztek a régi szakgárdát az új 
rendnek m egnyerni. Term észetesen ez így nem 
sikerült m inden esetben. Volt, hogy —< az olaj
iparban is — nem sikerült a megfelelő em bert 
kiválasztani. A régi neveltetésű em bereknek 
egy csoportja valam ilyen módon részese volt

a hatalom nak, ezek tehát az új rend ellenségei 
voltak helyzetüknél fogva. Másik részük vég
zettsége, műveltsége, tudom ányos cím e-rangja 
révén közel állt az előzőhöz, nem  egyszer m un
kás vagy paraszti szárm azása ellenére azt is 
hitte, hogy közéjük tartozik, pedig azoknak 
csak szükségük volt rájuk. Az eszükre, a tudá
sukra, a m unkájukra. A zöme az értelm iségiek
nek várakozó állásponton volt, hiszen m int al
kalm azott, m egfizették, m ost bizonytalan volt, 
mi lesz a sorsa. Sajnos ezekkel tö rtén t a leg
több téves megítélés, ők szenvedtek a legtöbbet 
a beskatulyázásoktól és az alaptalan  bizalm at
lanságtól, mellőzéstől. Nem különösképpen szo
rul m agyarázatra, hogy azok, akik az előző 
hatalom  részesei voltak, vagy közel álltak ah
hoz, neveltetésüknél, beállítottságuknál fogva 
is szem behelyezkedtek az új renddel. Kezdet
ben átm eneti állapotnak tekintették , m ajd ki 
hogyan tudott, védekezett ellene, az államosí
tást követően pedig vagy elhagyták az orszá
got, vagy más terü letekre  kerültek.

A nehéz idők őt sem kerü lték  el. A háború 
vége felé m entesített m unkaszolgálatosként 
dolgozott a MAORT-nál, de szakmai m unkát 
végzett a laboratórium ban. 1944 őszén azonban 
őt is elhurcolták Sopronbánfalvára a nyilasok. 
O tt érte meg a felszabadulást. Ez az időszak 
gyökeresen á ta lak íto tta  jellem ét, felfogását, 
m agatartását. A tehetséges, kitűnő diák, m ajd 
egyetem ista, végül kész szakember, tapasztal
hatta , hogy akkor csak egyetlen rendezőelv 
uralkodott, és m inden más, ami addig volt, 
megszűnt, értéktelenné vált. N yilván ez a kö
rülm ény nagyban elősegítette, hogy csatlako
zott a baloldalhoz, az új rendhez, m elynek lel
kes katonája, híve lett.

Az akkori zavaros időkre jellemző, hogy 
egyes olajipari és ipari „megbízható” vezetők, 
akik a korábbiak helyére kerültek, csalásért, 
harácsolásért börtönbe kerültek, illetve a bün
tetés elől illegálisan kim enekültek az országból.

Term észetesen nagyon nehéz 40 év távlatából 
az indítóokokat, az egyes em berek m agatartá
sát felism erni, elemezni, értelm ezni, m agyaráz
ni a kor általános társadalm i-politikai körülm é
nyeinek ism erete nélkül, melybe beágyazva 
folytak az olajipari esem ények is. De az ered
m ényeket tekintve a történelem  m ár választó
vízként ítélkezett az egészről is és benne erről 
a részről is, politikailag is és szakmailag is 
egyaránt. M indenesetre a hullámok elcsitulását 
követően kitap in tható  volt a polarizáció, a bi
zalm atlanság, a félelem  is egyes szakem ber- 
csoportok között. így van ez mindig, nem olyan 
tragikus országos esem ények után, m int egy 
vesztes háború, vagy 1956, hanem  egy jelentő
sebb m űszaki baleset, vállalati-üzem i szeren
csétlenség u tán  is, ahol azonnal m egindul az el
különülés az érdekeltek, a felelősök és a kívül
állók, a tanúk tábora között.

Nagy konfliktust je len te tt szám ára az omi
nózus M AORT-per is. A bányák államosítása 
u tán  kerü lt sor az olajipar állam osítására, ami 
történelm i szükségszerűség volt és term észete
sen gazdaságpolitikai igény is. A m ódja azon
ban, a koncepciós perek gyakorlata szerint
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m egrendezett procedúrája, felesleges, em berte
len, elítélendő. K ertai György korábban jó 
kapcsolatban volt a MAORT vezetésével, főnö
keivel, akik őt tám ogatták a nyilas uralom  ide
jén is. És most, a M AORT-perben a per egyik 
szakértőjéül rendelik. Szakmailag vizsgálva a 
kérdést, nem  feltételezhető, hogy a vád gyenge, 
ellentmondásos és helytelen szakmai m egálla
pításai tőle vagy más szakértőktől d irekt szár
m aztak volna. Ez azonban nem  jelen t semmit, 
hiszen akkor, am ikor más perek preparált fő
szereplői is folyékonyan vallottak sajá t maguk 
ellen, világos volt a szabad akara t és cselekvő- 
képesség teljes hiánya és a fizikai pszichikai 
kényszer. Vagy ugyan m iért le tt volna ez a 
per éppen kivétel. A per lezárult, értékes szak
em bereket m eghurcoltak, lecsuktak, halálra
ítéltek, m ajd rehabilitá ltak  végső fokon nagy 
kárt okozva az országnak, a társadalom nak, a 
politikának, a szakm ának és az egyéneknek ak
kori szerepüktől függetlenül.

Annak, akit a régi rend pejoratív  m egkülön
böztetésben részesített, de akinek mégiscsak a 
MAORT volt a kenyéradó gazdája, melynek 
államosítása során kegyetlen félreértések, vá
dak, személyi tragédiák keletkeztek, különösen 
nagy lelki válságot jelentett. Nagyon megviselt 
ez m indenkit, aki akkor szakem berként e tény 
kapcsán érin te tt volt. Ennek történetét mások 
megírták, elemezték és lényegileg kiderült, 
hogy a hazai_szakembergárda becsülettel végez
te m unkáját és nem bizonyultak valósnak azok 
a vádak, m elyek oly sok idegtépő szenvedést 
okoztak. A bizonyíték rá, hogy alig 3 évre a 
MAORT állam osítását követően, a m agyar ku
tatók felfedezték a m indmáig legnagyobb kez- 
leti kőolajkészlettel rendelkező nagy lengy éli 
előfordulást, m elynek term elési eredm ényei 
csakham ar jelentősen tú lszárnyalták  a régi 
MAORT-mezők produkcióját.

Jó kapcsolata volt a m unkásból le tt vezetők
kel. Sokat ism ert közülük, m ert tan íto tt azon a 
gazdasági vezetőképzőn, am it „vörös akadém iá
nak” nevezett a köznyelv. Ezeket a nem  szak
mabeli vezetőket szinte átképezte földtant ked
velő autodidaktikákká, m egnyerte őket a hazai 
kutatások ügyének. Azok pedig kedvelték, sze
rették, adtak a szavára. Pedig sok nehéz prob
lém át kellett m egoldaniuk együtt. M egértette 
őket és ők is m egértették őt. K ertai György 
m egértette, hogy a tegnap még ipari m unkás
ként dolgozó — bárm ily fogékony, éleseszű •—• 
vezetőre m ilyen roppant nyom ásként neheze
dik a hatalm as felelősség. M ilyen információ-, 
tudásszomjasak voltak ezek az em berek és mi
lyen rettenetesen nehezen gyűrték  le a képzet
lenség hiányából fakadó bizalm atlanságukat. 
Ő ki tud ta  alakítani azt a légkört, mely a szün
telen információval és nem megalázó oktatga- 
tással fűszerezve, egyre nagyobb biztonságot 
adott nekik. Beszélt velük a föld kialakulásáról, 
a kőolaj keletkezéséről, a kémiáról, az iroda
lomról. M inden alkalm at felhasznált, vidéki 
u takat, külföldi együttlétet, KG ST-tárgyalást, 
vagy esti borozgatást. Ahogy m ondani szokás, 
hatalm as szíve volt. Gyerm etegen jóhiszemű 
volt, m indenkiről csak a legjobbakat feltételez

te és ennek kapcsán gyakran érte  csalódás. 
Em berism erete nem  volt erős oldala és a kel
lem etlen tapasztalatok esetenként bizonytalan
ná, ingataggá te tték  a vélem ényalkotásban. 
Nem volt könnyű a helyzete ekkor egy olyan 
értelm iséginek, akinek tudományos hajlam ait, 
eredm ényeit a későbbi akadém iai doktori, majd 
akadém ikusi rang is fémjelezte, és a néha ná
lánál szakmailag jóval képzetlenebb hivatali 
elöljáróival, főnökeivel kellett gyümölcsözően 
együttm űködnie.

A M AORT-pert követően a szakgárda félt a 
sikertelenségtől, ezért jobbára a meglévő olaj- 
mezők fúrási hálóinak besűrítését, mélyebb 
szintjeinek m egkutatását szorgalmazták. Nem 
kis és kevés vita és bizonytalankodás előzte 
meg a nagyiengyeli terü let m egfúrását, majd 
az olajmező felfedezését.

Az 1951-ben felfedezett nagylengyeli mész
kőtároló viselkedése a régi zalai hom okkőtáro
lókétól jelentősen eltért. A homokkőtárolókra 
a lassú elvizesedés volt jellemző és néhány %  
víztartalom -növekedés ott még nem okoz gon
dot. A mészkőmezőben a 100 tonnás nagyság- 
rendű napi term elésnél m egjelenik 1% víz és 
a kú t csakham ar elvizesedik. Ez tö rtén t Nagy
lengyel esetében is és 1955—56-ban m ár a rá 
dió, sajtó zengett a „nagylengyeli elvizesedés- 
ről” és a legfelső politikai vezetés is igen ko
moly szankciókat helyezett kilátásba, m ert úgy 
vélte, hogy ez is szándékos manőver, szabotázs 
volt. A mező felfedezéséért többen, köztük 
K ertai György is K ossuth-díjat kapott 1953- 
ban. Újabb m egpróbáltatások, vizsgálatok, el
lenőrzések, vádaskodások, fenyegetőzések. És 
el sem csitultak még ezek a zűrzavaros esemé
nyek, am ikor m egszületett az első olajipari 
restrikció a kutatások és a bányászkodás anya
gi és technikai ellátásának visszafogása, ilyen 
ragyogó eredm ények után.

Aztán jö tt 1956, és számos ember, köztük ő 
is, m egint jelentős erő- és idegi m egpróbáltatá
sok hatása alá került. Aki azelőtt funkcióban 
volt, bűnös, m inden párttag  bűnös, valam ennyi 
állam védelm ista bűnös stb. kijelentések kísér
tetiesen kopírozták az 1945 utáni stílust, mely 
általánosítás a korábbi rendszerben élt, és va
lam ilyen terü leten  működő korosztályokat egy
öntetűen sújtotta.

K ertai Györgyöt is leváltották beosztásából, 
m int m egannyi mást, aki nem kívánatossá vált 
a restauráció képviselői számára. Neki különö
sen nagy m egpróbáltatást jelen tett ez a hely
zet, m ert korábban is hátrányos megkülönböz
tetésben volt része, abban a rendszerben, m ely
ben nevelkedett, m elynek form áit elfogadta, 
azután a vallásos diákból elkötelezetten balol
dali felnőtt lett és kibontakozhatott sok szak
mai, személyi nehézség után, és most ismét 
nem kell a m unkája! Nem sokáig tarto tt a 
mellőztetés, és ú jra  a hazai szénhidrogénkuta
tások egyik vezetője lett, a m inisztériumban, 
m ajd a trösztben főosztályvezető, vezérigazga
tó-helyettes. 1962-ben védte meg akadémiai 
doktori disszertációját, m elyben a m agyaror
szági kőolajtelepek és földgáztelepek új föld-
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tan i osztályozását fek te tte  le, és vázolta a ku 
tatási perspektívákat.

1955— 56 tá ján  igen sok problém a volt a 
nagylengyeli kőolaj előfordulás kútgeofizikai 
(karotázs) m éréseivel is. K erta i Gyógy hangsú
lyozta a rad ioaktív  karotász berendezések be
szerzésének fontosságát és lépéseket te t t  an 
nak érdekében, hogy a Szovjetunióból m űsze
rek, berendezések kerü ljenek  behozatalra, a

5. sz. ábra: Ankét Sopronban (Szurovy  G., Vendl M., 
Kertai Cy., Papp K.) 1957. (Szurovy archívum).

használatukat betan ító  szakem berek pedig m eg
hívásra. Szívén viselte az egész geofizikai m ű
szaki fejlesztés és m űszergyártás kérdését. So
kat harcolt a hazai, kezdetben sikeres tevé
kenység m egerősítéséért, fejlesztéséért —  saj
nos sokszor hiába. K apcsolatokat te re m te tt az 
USA geofizikai képviseletével is és m indvégig 
tám ogatta  a hazai és a fe jle tt nyugati cégek 
szakem berei, in tézm ényei közötti együttm űkö
dést.

Az 1968-ban bevezetett új gazdaságirányítási 
rendszert megelőző előkészítő években nehéz, 
ellentm ondásokkal te li idők já r tak  a bányászat
ra  á ltalában . E rre  az időre esik a szénbányá
szat visszafejlesztésének problém ákkal te li sza
kasza, az országos szénhidrogénprogram  in ten- 
zifikálása. E nnek az in tenzifikálásnak  azonban 
volt egy kedvezőtlen koncepció-kom ponense, 
m ely szerin t a hazai szénhidrogénkutatásokat 
is vissza kell fogni, az erre  ford ítandó forráso
kat a hús—gabonaprogram  fejlesztésére kell 
átcsoportosítani és a befolyó összegek egy ré 
szét külföldről tö rténő  o lajvásárlásokra kell 
fordítani. Az elgondolás a szovjet kőolajim port 
lehetőségek lim it nélküli növelésének felté te le
zésén alapult. M agán az o lajipari trösztön be
lül is k ia laku lt az a —  nem  kis erőkkel tám o
gato tt — nézet, m ely szerint az Alföld rem ény
telen ku tatási te rü le t. M egkutatása felesleges 
pénzpocsékolás. Term észetesen ezt a nézetet az 
olajkutatók, fúrósok, term elősök nem  osztot
ták, de döntő tényező volt, hogy K erta i György, 
a ku tatások  akkori vezetője a vegyipari, m ajd 
nehézipari vezető szakem berek tám ogatásával 
eredm ényesen harcolt e nézet ellen m unkahe
lyén, a M agyar Tudom ányos A kadém ián ta r 
to tt előadásaival, cikkeivel, m ás h ivata li fó ru 
mokon te t t  m egnyilatkozásaival egyaránt. Sze
rencsére s ikerü lt m eggyőzni az illetékeseknek 
azon csoportját, akiktől a döntés függött. É r

velését nagyban alá tám aszto tta  az az 1959 évi 
dokum entáció, m elyben vezetésével első ízben 
k e rü lt kidolgozásra a hazai kőolajföldtani prog
nózis. E bben az egész ország a tárgyidőszaki 
földtani, kőolajföldtani, geofizikai ism eret- 
anyagra  tám aszkodva értékelésre  kerü lt. A 
m élyfö ld tan i viszonyokat térkép i és m etszet- 
ábrázolások rögzítették . A m ég m egtalálandó 
prognosztikus szénhidrogénm ennyiségek kiszá
m ításán  tú l az üledékes m edencealakulatok 
rangsorolása a lap ján  k e rü ltek  m egállapításra 
az elvégzendő geofizikai, m ajd  ezt követő m ély
fú rási m unkálatok  helyei és m egvalósításuk 
sorrendje.

A hazai szénhidrogénkutatások eredm énye
sen folytak  tovább, és az alföldi lelőhelyek szá
m a egyre nőtt, lehetővé téve az országos nagy 
gázprogram  m egvalósítását. Az igazság azon
ban az, és ez is szakm ai tisz tán látásának  fejlő
dését m uta tja , hogy régebben ő m aga sem ér
te t t  te ljesen  egyet az alföldi ku tatások  jelen
tősebb kiterjesztésével.

F ia ta labb  korában  nem  rendelkezett még 
olyan á ttek in tő  és m egítélőkészséggel, m in t ké
sőbb. 1946-ban, m in t dunán tú li M AORT-alkal- 
m azású geológus, m ég ő sem lá tta  olyan pers
pek tiv ikusnak  és szükségszerűnek az Alföld 
m egkutatását, m in t az o tt m űködő M agyar— 
Szovjet O lajipari V álla latnál tevékenykedő 
geoszakem berek. Ez a „dunán tú li gyökér” az
u tá n  később is érezhető  volt, B udapestre kerü 
lése u tán i kezdeti időszakban hozott intézkedé
seiben, vélem ényalkotásaiban. Valószínű, hogy 
ez lehe te tt az oka annak, hogy később P estre  
helyezésem  u tán  nem csak óva in te tt a lokál- 
p a trió ta  m egnyilvánulásoktól, hanem  meg is 
akadályozta az esetleges ilyen irányú  törekvé
seket. Tény és való, hogy a dunán tú li jelentős 
eredm ények és az o ttan i term elési volum en, az 
alföldi jóval kisebb p roduktiv itássa l szemben, 
rányom ta  bélyegét a síkság a la tti perspektiv itás 
szakm ai m egítélésére is.

A hazai szénhidrogénkutatások perspektiv i- 
tásának  negatív  m egítélése visszatérő jelenség 
volt. Egy-egy átm enetileg  sikerte len  periódus, 
vagy olcsóbbnak vé lt beszerzési fo rrás feltéte le
zése vissza-visszavetette  a ku tatásokat. Elég 
a rra  utalnom , hogy az 1951. évi Nagylengyel 
környéki m észkőképződm ényekben tároló  nagy 
kőolaj előfordulás felfedezését követően az 50- 
es években is volt egy ku ta tási restrikció  m ely 
1957-től fejlődésbe v á lth a to tt á t és ennek meg 
is le tt az eredm énye: jelentős gázkészletek fel
fedezésére k e rü lt sor az Alföldön. Az 1968-ban 
bekövetkező halála m ia tt Ő m ár nem  élhette  
m eg azt az ezután  következő ú jabb  hazai o laj- 
ku tatási-bányásza ti leépítést, m elynek végül is 
az első kőolaj á rrobbanás v e te tt véget 1973-ban.

1957-től a K őolajipari Tröszt ku ta tási főosz
tályvezetője, 1963-tól az Országos K őolaj- és 
G ázipari Tröszt k u ta tás i vezérigazgató-helyet
tesekén t vezette  a kőolaj- és földgázkutatáso
kat. Irány ításáva l kidolgozott koncepciók alap
já n  k e rü ít sor a N agyalföld jelen tős szénbidro- 
génelőfordulásának felfedezésére, fe ltá rásá ra  a 
földgázkincs különösen jelentős növelésére 
(Battonya, Pusztaföldvár, Hajdúszoboszló, K un
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madaras). Ez a körülm ény m egváltoztatta a ha
zai lehetőségeket, a lapja le tt a nagyarányú 
földgázprogram kidolgozásának és megvalósí
tásának. K utatásirányítási tevékenysége ideje 
a lá tt a m agyar szénhidrogénelőfordulások szá
ma 7-ről 54-re em elkedett. Szép és izgalmasan 
mozgalmas korszaka volt ez életének. Legérde
kesebbek azonban mégis ta lán  a fúrópontok 
kitűzési aktusai voltak.

A földtani elgondolásoknak, a geofizikai m é
rések által regisztrált m élyföldtani alakulatok
nak, szerkezeteknek, az ott található képződ
ményeknek, rétegeknek kőzetösszleteknek va
lóságos kőolaj földtani megismerése, gazdasági 
értékelése m élyfúrások ú tján  válik lehetővé. 
Az olajkutatásoknak ez a legnagyobb anyagi és 
eszközráfordításokat igénylő tevékenysége. 
Eredményesség esetén a kutatófúrás term elő
objektumm á válik. Nagyon m egfontoltan, ala
pos előkészítés, értelmezés, adatértékelés u tán  
kerül sor egy-egy szénhidrogénkutató m élyfú
rás kitűzésére. A fúrópontkitűzések mindig 
ünnepnapnak szám ítanak a kőolajkutatók éle
tében. A nagy m unkaasztalokra k iterítik  a té r
képeket, szelvényeket, a geofizikai m érések 
anyagait, a közelebbi-távolabbi kutatófúrások, 
term előterületek m élyföldtani dokum entum ait. 
A terület vezető geológusa előterjeszti javasla
tá t és a m ár korábban m egküldött írásbeli 
anyag alapján megindul a vita, mely felér egy 
kisebb disszertációvédéssel. Az alapos érvelést 
széles körű, sokoldalú rajzanyag tám asztja alá. 
Kertai György nagy pedagógiai érzékkel ve
zette ezeket a vitákat. Érvek, ellenérvek hang
zottak el, és nem voltak ritkák  a késhegyig 
menő heves szakmai összecsapások. Ezt m oti
válta az a körülm ény, hogy az előterjesztők 
törekedtek a m aguk hatásterü letére  vonatkozó
an minél több kutatófúrást megszerezni, illetve 
az előterjesztett fúrási pontok helyességét meg
védeni. Nagy élm ényt je len te tt m indnyájunk 
számára, amikor akár m int terü leti érdekeltsé
gű előterjesztők, akár m int központi-tröszti 
szakirányítók, részt vehettünk  az általa veze
te tt pontkitűzéseken.

M indenki igyekezett tudása legjavát nyú jta 
ni, felkészülni az anyagból. És nemcsak a tá r
gyalási dokumentáció e lsajátítására töreked
tünk, hanem  tájékozódtunk, hozzáolvastunk a 
hazai és külföldi irodalomból egyaránt. Igen 
nagy volt azután a kollektív öröm, ha a fú rá
sok lem élyítése u tán  olaj- vagy gázkút kiképzé
sére kerü lt sor: eredm ényes le tt a kutatófúrás. 
Volt eset, am ikor egy pohár borral ünnepeltük 
meg az esem ényt egy közeli vendéglőben vagy 
presszóban.

A fúráspont-kitűzéseket akkoriban a Szt. Ist
ván körú t 11. sz. a la tti trösztszékház 3. emele
tének egyik tágas szobájában tarto ttuk , mely 
szoba m ellett volt m ind járt a földtani doku
mentáció, am ire oly büszke volt. I tt  táro ltuk  
az ún. kútkönyveket, m elyek egy-egy fúrás 
történetét tartalm azták  a kitűzési jegyzőkönyv
től kezdve a geológiai-műszaki terven át a be
fejező jelentésig. Időrendben befűzve volt i tt  
m inden dokum entum , ami mindazon m űvele
te t és erem ényt tartalm azta, m elyeket a kúton

létesítése óta egyáltalán elvégeztek. Vissza le
he te tt keresni az á tfú rt rétegsorok leírását, a 
kőzet-, víz-, olaj-, gázvizsgálatokat, kútgeofizi- 
kai m érések szelvényeit, a béléscsövezés és ce- 
m entpalást-létesítés helyzetét, a kútba beépí
te tt eszközök helyzetét stb. I tt  táro lták  a te r
veket, összefoglaló tanulm ányokat, a termelő 
mezők adatait. De nemcsak tárolták, hanem  
ezeket naprakészen kiegészítették. A kiegészí
tés alap ja volt a napi jelentés, m elyet telefonon 
vettek  fel a vidéki központoktól. El nem m u
lasztotta naponta ezeket áttanulm ányozni és a 
szükséges intézkedéseket m egtenni. Valameny- 
nyi szakmai m unkatárs a trösztben hosszabb 
időt tö ltö tt olajmezőkön, vállalatnál üzemnél. 
Ez nagyon fontos volt, m ert a jelentés vétele 
során gyakran intézkedni is kellett. K ertai 
György úgy szervezte meg a m unkát, hogy bár 
a ku tatási főosztályon különböző osztályok ke
retein  belül folyt a m unka, a diplomás garni
tú rának  ism ernie kellett egymás m unkáját és 
átm enetileg helyettesíteni is tud ták  egymást a 
szakemberek. M indenki tudo tt jelentést felven
ni és intézkedni, rétegazonosítási szelvényeket, 
szerkezeti, vastagságtérképeket rajzolni, befe
jező jelentést írni, készletvagyont számolni. 
Ennek az elvnek és gyakorlatnak nagyon hasz
nos következményei voltak tapasztalhatók ak
kor, ha valaki külföldön, szabadságon volt, 
vagy többen egyidőben voltak távol előadáso
kon, konferenciákon, kongresszuson, KGST- 
ülésen. De gyorsan és homogén egyenszilárd- 
sággal elkészültek határidőre a különböző je
lentések, információk, adatszolgáltatások.

Rendszeresen já rta  az országot. Ellenőrizte 
a geofizikai csoportokat, a fúróberendezések 
m unkáját, és a term előmezőket is m eglátogat
ta. Ilyenkor nem ism ert fáradtságot, egész nap 
utazott, tárgyalt, késő éjszaka ért haza, de ko
rán  m ár benn volt elsőként a hivatalban.

Ha valam ilyen műszaki, technikai probléma 
(kitörés) volt, vagy geológiai érdekesség, azon
nal a helyszínre indult, hajnalban, éjszaka egy
aránt. Nem sajnálta  az időt, a fáradtságot, a ru 
háját. Egy-egy érdekesnek ígérkező információ
ért, kőzetdarabért a felism erhetetlenségig ösz- 
szeolajozta magát, habozás nélkül belenyúlt az 
iszapcsatornába. Lelkesedése m ásokra is á tra 
gadt, de meg is kö.vetelte a hasonló m agatar
tást.

Egyszer, még vidéki „toronygeológus” ko
rom ban — ez a jelző azokra illett, akik na
ponta felkeresték a fúrótornyok-fúróberende- 
zéseket, és begyűjtötték a kőzetanyagot, víz-, 
o lajm intákat — neki adtam  le a napi jelentést. 
M inthogy egyik fúróberendezésem  javított, a 
m ásiknál cementkötési szünet volt, a harm adik 
költözött, telefonon inform álódtam  és lakásom
ról m ondtam  be a jelentést. K ertai vette  —• 
írta, és am ikor befejeztem , m egkérdezte: te 
honnan beszélsz? Amikor m egtudta, hogy nem 
m entem  ki a berendezésekhez, nagyon megszi
dott és a rra  utasíto tt, hogy üljek  m otorkerék
párra, látogassam  végig m ind a hárm at, saját 
szememmel győződjek meg róla, hogy mi a hely
zet, és az utolsó m unkahelyről adjam  a jelen
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tést! Ezt ő is így tanu lta  és így követelte meg 
a többiektől is.

Ebben a vonatkozásában nagyon precíz 
volt. Saját dolgaira kevés gondot fordított, 
gyakran kereste holm iját, iratait, kalapját, sál- 
ját, táskáját, golyóstollát, kulcsait. Rendszerte
lenül étkezett, hónapszám  valam i hideget ka
pott be. Ahogy az orvosi nagykönyvben meg
írták, az infarktushoz vezető tényezők vala
m ennyi pon tjá t teljesítette. Késői lefekvés, ke
vés alvás, sok kávé, eleinte cigaretta is, rend- 
szertelen, kapkodó étkezés, egyik kezében a te 
lefonkagyló vagy a golyóstoll, a m ásikban a pa- 
rizeres zsemle. Állandó rohanás, ipar—m inisz
térium —-akadémia—társu la t—társfőosztályok— 
egyetem —vállalatok—üzemek—terep.

Jaj volt annak, akinek az ő írását a pap ír
darabokról olvasnia kellett! Nem volt türelm e a 
betűk m egform álására. De ezekből a „saláták
ból” szép, logikus, érdekfeszítő előadásokat tu 
dott tartani.

M egkísérelt m egvalósítani olyan életvitelt, 
am ilyent a száz évekkel m érhető elődök, a poli- 
hisztorság korában hasonló módon folytattak, 
közel azonos önemésztő eredm énnyel. Pedig ak
koriban az egyetemes ism eretanyag, az általános 
ku ltú ra  és a szaktudom ány birtokolható volu
mene jóval kisebb volt. Nem akart lem aradni a 
szakmai területen, hiszen zászlóvivőnek kellett 
lennie a m ukaterületén  és az egyetem i oktatás 
vonalán egyaránt. U gyanakkor lépést akart ta r 
tani az irodalom, képző-, színm űvészet terü le
tén  is a fejlődéssel. G yakran kérdezte tőlünk, 
hogy olvastuk-e ezt vagy azt az újonnan m egje
lenő könyvet, lá ttuk-e  a legújabb színdarabo
k a t?  Művészekkel barátkozott, akiknek életvi
telük egészen más, m int a más terü leteken  dol
gozóké. "Éjszakába, hajnalokba nyúlóan beszél
getett, eszmét cserélt velük igazi társasági, m ű
velt em ber módján. De míg barátai a délelőtti 
órákat átaludhatták , őt a reggel 7 óra m ár író
asztalánál talá lja  telefonkagylóval a fülén, és 
veszi a jelentéseket, inform ációkat, tárgyal, 
konzultál, dönt, u tasításokat ad. Nem vitás, 
hogy hosszú ideig ez sem m ehetett az egész
ség rovása nélkül.

Egyetem i előadásai is nagyon élvezetesek 
voltak. Jóm agam  1947-ben Szegeden hallgat
tam  először, am ikor Koch Sándor professzornál 
m agántanári székfoglalóját tarto tta , m ajd ké
sőbb folyam atosan adta elő a kőolajföldtant 
Budapesten, az Eötvös Loránd Tudom ányegye
tem en. Ó ráira m indig gazdag szem léltetőanya
got hozott, a legújabb kőzetm inták, elektromos 
szelvények, szeizmikus m érési dokum entációk 
dagasztották hatalm as aktatáskáját.

Abban az időben a régi skolasztika szerinti 
rendtartásában  folytak az előadások. Az elő
adó bejött, előadta m ondanivalóját és óra vé
gén kim ent. Az ő előadásain közbe lehetett 
kérdezni és ő is rákérdezett egyes fogalm akra. 
A  kőolaj földtan a felsőéves hallgatók tárgya 
volt, és m ár feltételezte azokat a fizikai, ké
miai, geológiai, geofizikai ism ereteket, m elyek 
nélkül nem  sajátítható  el ism eretanyaga. Né
ha, ha látta, hogy bizonyos tárgykörben h iá
nyosak hallgatóinak ism eretei, kitérővel elm a
gyarázta a dolgokat, és csak azután m ent to
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vább. A fiatalságnak tetszett ez és az is, hogy 
közbekérdezhetett. Egyik őszi kezdésnél a kő
olaj idegen nyelvű elnevezésénél az általa fel
soroltakon kívül más nyelvekre vonatkozóan is 
érdeklődtek, m integy vizsgáztatva az előadót. 
Meglepően sokra azonnal válaszolt, am it nem 
tudott azonnal, a rra  vonatkozóan megígérte, 
hogy utánanéz és a következő órán elmondta. 
Á ltalában m inden órát úgy kezdett, hogy az 
előző előadás alkalm ával függőben m aradt kér
déseket tisztázta. A térképeket, szelvényeket 
hallgatói közé ülve m agyarázta. M indig igyeke
zett m egtartani előadásait. Külföldi ú tja i m iatt 
elm aradt óráit más tanárokkal elcserélve, az 
óram ulasztást rendre  pótolta. Pedig nagyon el
foglalt em ber volt.

Koch Sándor professzorral élete végéig igaz 
szakmai és em beri kapcsolatot tarto tt. Maga 
Koch professzor is korának szegedi egyetemi 
oktatói közül az egyik legkiválóbb, ha nem a 
legjobb volt. Ragyogóan felépített, érdekfeszítő 
előadásaihoz megnyerő, férfias külső és gyö
nyörű orgánum m al zengő m agyar beszéd adta 
a m éltó alapokat. Tőle is sokat tanu lt Kertai 
György, gesztusaiban, kifejezésmódjaiban, bár 
gyorsabban, fiatalosabban, felism erhetők vol
tak  m esterének stíluselemei.

G yakran órái u tán  is o tt fogták diákjai kér
déseikkel, m elyekre még hosszú ideig válaszol- 
gatott változatlan lelkesedéssel, hatalm as, több- 
rekeszes aktatáskájából ú jabb és újabb szem
léltetőanyagot szedve elő. A legm odernebbet 
taníto tta, a korszerű eszközökkel, műszerekkel 
m ért és rajzolt geofizikai, anyagvizsgálati szel
vény-, térkép- és analízis-dukom entum okát 
hozta el és m u ta tta  be. Az oktatásban előremu- 
tatóan  m ár akkor m egvalósította a hallgatók 
aktív  bevonását, részvételét az ism eretátadás 
folyam atába. V állalta a fáradságos utazásokat 
az oktatás kedvéért. A  kőolajipar vezető tiszt
viselőiéként szorgalmasan látogatta a vidéki 
kutatóhelyeket, fúrásokat, geofizikai mérőcso
portokat és a Nagykanizsa—Budapest—Szeged 
útvonalon, szegedi óráit rendszeresen és pon
tosan m egtarto tta . Lelkesedése, szinte kisfiús 
jóhiszeműsége szinte legendás volt. Ezzel sajnos 
sokan és gyakran visszaéltek, a tanítványok is. 
Ebben a közegben valóban „cserkészm ódra” 
viselkedett.

Igazi közösségi em ber volt. Szerette a társa
ságot, szeretett beszélgetni nemcsak szakmai 
dolgokról, hanem  könyvekről, versekről, szín
házi előadásokról. Nagyon emlékezetesek voltak 
azok az egyetem i szakmai kirándulások, m elye
ket vezetett az olajmezőkre évente. Nemcsak 
az érdekelt évfolyamok hallgatói, hanem  az 
ELTE oktatói és a m ár végzett geológusok, 
geofizikusok, sőt, más tudom ányágak képviselői 
is szívesen részt vettek  ezeken.

Lebilincselő, anekdotákkal, helyi vonatkozá
sokkal fűszerezett ism ertetései olyan érdeke
sek voltak, hogy nem lehetett nem  odafigyelni. 
A nagy terü leten  fekvő erdőt-mezőt, falvakat 
m agábanfoglaló olaj mezőn nemcsak a geológiai 
képződm ényeket m u ta tta  be a kőzetanyagokon, 
térképeken, szelvényeken, hanem  ism erte az 
erdők-m ezők flóráját, faunáját.
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G yakran szégyenkeztünk, m ikor a gyalogtú
rák  során egy-egy olajkúthoz, tankálomáshoz, 
gyűjtőhöz vagy gazolintelephez közelítve meg- 
m egállt és egy-egy fát, virágot, surranó állatot 
m eghatározott. A latin  nevüket is tudta. Érde
kes volt szám ára a vasúti pálya bazalt zúzalé
kénak egy darabja éppúgy, m int azt tudni, 
hogy az útépítési alapozásokhoz szállított kö
vek honnan szárm azhatnak.

Ezt a kapcsolattartó készséget tapasztalhat
ták m unkatársai a külföldi partnerekkel, a fia
tal éveiben járó  KjGST-szervezet tagországai
nak földtani, kőolajipari delegációival való 
érintkezésében is. A hivatali kapcsolatokon tú l
m enően bará ti nexust alakíto tt ki szinte vala
m ennyi partnerével. Szeretett vidéken lenni, 
fővárosi szárm azása ellenére, beszélgetni az ot
tani emberekkel, borozgatni a zsúpfedelű bo
rospincék előtti lócán a zalai szőlőhegyeken. 
Amikor vissza-visszatért m ár m agasabb beosz
tásban régi m unkaterületére, Zalába, felavat
ni egy létesítm ényt, bányásznapi ünnepi szó
nokként, lehetett látni a régi m unkatársak  sze- 
re te té t és megbecsülését, ahogy körülvették, la
kásukba invitálták. Ilyenkor nagyon jól érezte 
magát és nem sokat kellett unszolni, hogy zon
gorához üljön. Régi tanítványaihoz, m unkatár
saihoz rendszeresen eljárt, és m indig hozott 
valami újat. Irodalmi anyagokat a kőolaj föld
tan tárgyköréből, levetíte tte  diafelvételeit kü- 
földi útjairól, elmesélte, m ilyen ott a kőolaj
kutatás nívója, hogyan élnek az olajosok. De 
mindig hozott általános, nem szakem bereknek 
szánt anyagokat is. Prospektusokat, képeket 
városokról, múzeumokról. Emlékszem, m ár vi
déki főgeológus voltam, am ikor egy-egy KGST- 
út előtti eligazításkor lelkünkre kötötte, hogy 
Prágában, Moszkvában, Szófiában, Berlinben 
mit érdemes és m it kell m egnéznünk. És eze
ket azután visszatértünk u tán  barátian, fino
man számon is kérte. Nagyon szégyelltük m a
gunkat, am ikor valam i oknál fogva nem  tud 
tunk eleget tenni ígéretünknek. Ez a m agatar
tása is abból fakadt, hogy nagyon szeretett 
tanítani, inform ációkat közölni, ism ereteket á t
adni.

M agyarországon a Vadász Elemér által az
1940-es évek közepétől a budapesti Pázmány 
Péter, m ajd Eötvös Loránd Tudom ányegyete
men létrehozott geológusképzés előtt nem  ké
peztek direkt geológusokat, különösen nem 
olajgeológusokat. Ahogy a geológia általános
ságban a bányászatból fejlődött ki, olyan bá
nyászok által, akiket nem elsősorban a techni
kai kérdések érdekelték, hanem  az anyag, a 
szén, az olaj, az érc, amivel foglalkoztak. An
nak kora, képződési körülm ényei, a kőzetek, ré 
tegek, azok szerkezeti települési viszonyai és 
annak okai. A két világháború közötti időszak
ban ehhez a csoporthoz kapcsolódtak a böl
csészkar tanárjelö ltjei közül azok, akik fizika 
—kémia, földrajz—term észetrajz, m atem atika 
—fizika, á lla ttan—növénytan kombinációja
m ellett geológiai tárgyakat is hallgattak, érdek
lődésüknek megfelelően többet és többfélét, 
m int társaik. A m űszaki képzettségű és beállí
tottságú em bereket kívánó geofizikai, m élyfú
rási, olaj- és gázterm elési, csővezetési, szállítási

szakem berek pedig az általános vagy ku ltú r
mérnökök, bányam érnökök, gépészmérnökök, 
vegyészm érnökök közül kerültek  ki, jórészt ön
képzés ú tján . Ezt tud ták  az olaj mezők m unká
sai és alkalm azottai is. Innen volt az, hogy a 
geológusokat doktor úr, vagy tan ár úrnak hív
ták, a m űszakiakat pedig m érnök úrnak  titu lá l
ták. Az egyetem i évei alatt, m ajd ezt követően 
is m ineralógiai érdeklődésű K ertai György is, 
a MAORT-hoz kerülve, a többi hasonló kép
zettségű társával együtt o tt a m unkahelyen és 
autodidakta módon sajá títo tta  el a szükséges 
ism ereteket. A vegyes céghez az am erikai part
ner szakem bereket, berendezéseket, eszközö
ket, szakm ai irodalm at, kész és bevált doku
mentációs rendszert hozott és honosított meg. 
K ertai György ennek, és Papp Simon, B arna
bás Kálm án anyagainak segítségével dolgozta 
ki a hazai kőolaj földtan oktatásának tem atiká
já t és valósította meg 1947 u tán  a kőolajföld
tannak, m int tárgynak  az oktatását először a 
szegedi, m ajd a budapesti tudományegyetemen. 
Több cikke jelen t meg m ár addig is ebben a 
tárgykörben. Az olajmezők állam osítását kö
vetően, am ikor néhány évig a M agyar—Szovjet 
O lajipari vegyes vállalkozás m űködött (1954-ig) 
szintén sokat tan u lt a nagy m últú szovjet olaj
ipar nagytapasztalatú  és jólképzett szakembe
reitől, akiket M agyarországra küldtek. Bakuból 
és más régi híres olaj mezőkről ideérkezett geo
lógusok, geofizikusok, fúró-, term előm érnökök 
elhozták tudásukat, ism ereteiket, eszközeiket, 
és elhozták az addig ism eretlen szovjet olaj
ipari szakirodalm at, dokumentációs rendet. 
K ertai György jó kapcsolatokat ép ített ki a 
szovjet szakem berekkel, akik a közben így lét
re jö tt Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa 
(KGST) Kőolaj bizottság keretein  belül lehetővé 
te ttek  tanulm ányutakat, tapasztalatcseréket a 
szovjet olaj mezőkön. Hasonlóan a korábbi an
golszász, ném et szakirodalomhoz, most a szov
je t olajkutatás és term elési alapm űvek kerü l
tek  lefordításra. M egindult a m agyar fiatalok 
szovjet egyetem ekre való kiküldése olaj geoló
giai, geofizikai, rezervoárm érnöki, m élyfúrási, 
finomítási, feldolgozási, gáz- és olaj szállítási 
stb. szakokra. A kinn tanuló fiatalok m ár egye
tem i éveik a la tt sok könyvet, tanulm ányt ju t
ta ttak  haza és tanulm ányaik befejeztével az 
olajiparban elhelyezkedve, ezen ism eretek b ir
tokában ta rto ttak  előadásokat, végeztek tudo
mányos m unkát. Velük is nagyon jó kapcsola
tokat ép íte tt ki K ertai György, sőt, egy részük
nek kiküldetését is javasolta, m indvégig szem
mel kísérte pályafutásukat. Nagy szerepe volt 
abban, hogy a „régi MAORT-osok” és a „SZU- 
ban végzettek” között kapcsolat, együttműködés 
jö tt létre. A KGST-tárgyalásokon a szovjet 
partnerek  becsülték és szerették K ertai Györ
gyöt. Ők is sokat tanultak  tőle, hiszen előlük 
korábban elzárt am erikai kőolaj kutatási szak
irodalm at, ism ereteket v itte  el nekik. Igen jó 
kontaktust te rem te tt az olajipari és egyetemi 
szakemberekkel, akiket a nemzetközi szakma 
elism ert és tisztelt, de akiket az akkori rend
szer rövid pórázon ta rto tt és tevékenységükben, 
m ai szemmel nézve, felháborítóan korlátozott. 
A m egalakult ké t KGST Állandó Bizottság, a
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kőolajipari és a földtani, ú jabb  lehetőséget te 
rem tett K erta i György szám ára barátok, szak
m ai társak, társszerzők, közös m unkák szerzé
sére, m egszervezésére. É rezhető és érzékelhető 
volt a tek in télye ezeken a fórum okon. Pedig 
ezek fontos szervezetek voltak, és a m agyar 
szénhidrogénkutatások szem pontjából különö
sen jelentősek. Egységes, egyeztete tt szem pon
tok szerint a tagországok i tt  dolgozták ki prog
nosztikus készleteik, várható  ku tatási perspek- 
tivitásuk, javasolt ku tatási tevékenységük te r 
vezetét, m elyeket közösen m egvita ttak  és a ján 
lásokat dolgoztak ki a m egvalósításra. „Senki 
sem próféta a sa já t hazájában” —  szokás m on
dani. V an benne valam i, m ert am ikor a be te r
jesz te tt hazai ku tatási te rve t veszély fenye
gette  és az illetékesek m egkapták a KGST- 
anyagot, m elyben neves szovjet, román, cseh
szlovák, lengyel, bolgár, NDK-s szakem berek 
javasolják  annak  m egvalósítását, tap in tha tóan  
változott a légkör és a m egfelelő döntés szüle
te tt. Igyekezett is m inden ülésen részt venni a 
m aga szin tjén  akkor is, am ikor a kőolajipart 
képviselte, akkor is, am ikor m ár a Központi 
Földtani H ivatal delegációját vezette. A m áso
dik, súlyosabb szívinfarktus Szófiában érte, ahol 
bará ti körben többhetes gondos ápolás u tán  
kerü lt csak szállítható állapotba.

1964 augusztusában a M inisztertanács a ko
rábbi Országos Földtani Főigazgatóság átszer
vezésével létrehozta  a K özponti Földtani H iva
talt, m elynek elnökévé K erta i G yörgyöt n e 
vezte ki. Nagy lendü lette l v e te tte  m agát a 
m unkába, és a kőolajkutatások felügyeletének 
odacsatolásával jelentősen bővíte tte  a h ivatal 
hatáskörét. Irány ításával készültek el azok az

összesítő országos térképek, m elyek a hazai ás
ványi nyersanyagokat és prognózisukat veszik 
számba. 1966-ban ugyan leköszönt a M agyar
honi Földtani T ársu lat elnöki tisztéről, m ely
nek két triennium on á t elnöke volt (korábban 
társelnöke, titkára), de 1965-től m in t a M agyar 
tudom ányos A kadém ia levelező tag ja  vezette 
a Nem  szilárd ásványi nyersanyagok tudom á
nyos bizottságát, m ely később a kőolaj-, föld
gáz-, vízbányászati bizottság nevet kapta. Nem 
nyughato tt, sokat dolgozott változatlanul, pedig 
az 1965. évi észak-m agyarországi vándorgyűlé
sen, m elyet a  M agyarhoni Földtani Társulat 
elnökeként vezetett úgy, hogy az ülésszak a 
szlovák földtani tá rsu la tta l közös rendezésében 
Dél-Szlovákiába, K assára is átköltözött, kapott 
egy figyelem eztetést a nagytoronyai an trac it
bányánál. Rosszul le tt a szívével. Aggódva fi
gyeltük  sorsát, m ely ekkor m ár m egpecsételő
dött. 1966 u tán  folyam atosan gyengélkedett. Ez 
azt jelen tette , hogy b e já rt dolgozni és csak ak 
kor m arad t otthon, ha testi ereje  végképp el
hagyta. Időnként hozzám is ellátogato tt a 
törsztbe, néha akkor is, am ikor a lift nem  m ű
ködött. A  három  em elet egy régi típusú  házban 
igen nagy m egterhelés volt gyalog egy szívbe
teg em bernek. Ilyenkor levegő u tán  kapkodva, 
izzadtan á llt m eg szobámban, ham uszürke, le
soványodott arcából csak nagy kék szemei v i
lág íto ttak  élénken. E ljö ttem  — m ondta — egy 
kis olajos levegőt szívni — és fárad tan  lero
gyott.

Nagyon izgatta  egyiptom i aspiránsának sorsa, 
akinek védését sajnos m ár nem  érhe tte  meg. 
Nagyon szomorú volt lá tn i ezt a  korábban te t t 
erős, mozgékony em bert ilyen lefékezett, le-

6. sz. ábra: OMBKE-vándorgyűlés Egerben (Hegedűs í \ ,  Bencze L., Kerta i Gy., Szurovy G.)
(Szurovy archívum)
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lassult, beteg állapotban. Még a kórházi ágyán 
is dolgozott. Az egyik térkép  éppen akkor á llt 
szerkesztés a la tt. Az ágya m elle tti falra  erősí
te tte  és naphosszat nézte, közben jegyzetelt. O r
vosai kezdetben m inden látogató t e ltilto ttak , de 
m ikor tapasztalták , hogy az inform ációk h iánya 
jobban idegesíti és m egviseli, m in tha  m egsza
bott ideig felkereshetik  m unkatársai, m egen
gedték látogatását m indaddig, m íg állapota 
nem súlyosbodott katasztrofálisan . M int kép
zett term észettudós, teljes m értékben  tisz tában  
volt a helyzetével, de ezt sohasem  m utatta , 
m indig vidám sággal, tré fáva l ü tö tte  el az aggo
dalm askodók kérdéseit, tanácsait.

Ilyen volt ez a kiváló szakem ber, aki sok 
m indent m ég m agával v itt  a sírba. Kőolajföld
tan  című tervezett könyve befejezetlen  m a
radt. A rendelkezésre álló hagyatékban  ta lá lt 
kéziratá t a M agyar Tudom ányos Akadém ia, 
föld- és bányászati tudom ányok osztályának 
határozata szerin t volt pályatársa , Szurovy Gé
za egészítette ki és rendezte sajtó alá nagy 
szakmai hozzáértéssel és kollegális gondosság
gal.

Időnek elő tte  lezáru lt egy ígéretes, gazdag 
életpálya 1968. m ájus 11-én, a koradélu tán i 
órákban.

Élete a tudom ány és term elés, az elm élet és 
gyakorlat szerves összefonódottságának ragyogó 
bizonyítéka. Fő m űvében elsőként m u ta to tt rá  
a m agyar m edencealakulatok m egism erésének, 
ku tatásának  szükségességére és perspek tív itá- 
sára tudom ányos m egalapozottsággal.

Felelős gazdasági beosztások m elle tt csak az 
eredm ény egyre sűrűsödő m érföldkövekként 
jelzik, reg isz trá lják  é le tritm usát, m ely való já
ban két végén m eggyújto tt fáklyához volt h a 
sonló. Mi, m unkatársai, barátai, e lv társai va la
m ennyien lá ttu k  ezt a fokozott égést, ezt a 
roppant tem pót, s azt a ha lla tlan  akarato t, 
amely a gyengülő fizikum ot rövid szárra  véve 
úgy sarkan tyúba kapta, hogy súlyos betegen is 
átlagon felü li te le jsítm ényekre kényszerítette . 
Láttuk, tu d tu k  és nem  volt m ódunkban m eg
változtatni. Sokszor felö tlö tt bennünk, s m ost 
ism ét e több em bernek szabott életsom m a-el- 
sorolásnál a kérdés: vajon  nem  leh e te tt volna 
m ásként? Nem  ju th a to tt volna neki is osztály
részül a hosszú, tevékeny, alkotó életszakasz 
deltá jában  a bölcs szemlélődés, a kész alkotás
ban gyönyörködés öröme? Nem! M ert ez volt 
az ára  annak, hogy m ár fiatalon  is jelentős te r 

m észettudom ányi Összefüggéseket ism ert fel a 
kőolajfö ldtan  vonatkozásában, a hazai felhal
mozódások lehetőségeinek vizsgálata során.

H alálával a m agyar o lajipar nagy alakja, a 
hazai olajgeológiai iskola alap ító ja  szállt sírba.

M unkássága, szorgalma, tá rgy  irán ti lelkese
dése ragyogó példája  az egész m agyar tudós, 
m űszaki értelm iségnek.

A Központi Földtani H ivatal, a M agyar Tu
dom ányos A kadém ia, az Országos K őolaj- és 
G ázipari Tröszt, a M agyarhoni Földtani T ársu
la t sa já t ha lo ttjak én t 1968. m ájus 17-én, a F a r
k asré ti tem etőben k ísértük  utolsó ú tjá ra . A ra 
va ta lnál dr. L évárdi Ferenc okleveles bánya
m érnök, a m űszaki tudom ányok kandidátusa, 
nehézipari m iniszter a tárca  nevében, dr. Szá- 
deczky Kardoss Elem ér geológus, egyetem i ta 
nár, az MTA tagja, az MTA Geokém iai Intéze
tének  vezetője, a M agyar Tudom ányos Akadé
m ia képviseletében, M orvái G usztáv okleveles 
geológusm érnök, a K özponti Földtani H ivatal 
elnökhelyettese, a Központi Földtani H ivatal 
nevében, dr. D ank V iktor okleveles geológus, 
a m űszaki tudom ányok kandidátusa, az Orszá
gos K őolaj- és G ázipari Tröszt dolgozói nevé
ben m élta tta  az e lhunyt érdem eit, és ve tt bú
csút, a sírnál pedig dr. K riván  P ál okleveles 
geológus, a föld- és ásványtani tudom ányok 
kandidátusa, egyetem i docens, a M agyarhoni 
Föld tan i T ársu lat fő titkára, a tá rsu la t nevében 
m ondott gyászbeszédében tolm ácsolta a geo- 
tudom ányok hazai és külföldi képviselőinek 
nevében az utolsó tiszteletadást. Delegációval 
képv iselte tték  m agukat a jugoszláv, csehszlo
vák és lengyel fö ldtani szervezetek.

F E L H A S Z N Á L T  FO RR Á SO K

Dr. Dank V iktor:  Dr. Kertai György (megemlékezés).
Kőolaj és Földgáz I. (101). 7. 1908.

Dr. Dank V iktor:  Emlékezés dr. Kertai Györgyre.
Földtani kutatás 1968. XI. 3—4. p. 1—7.

Dr. Dank V iktor:  Dr. Kertai György emlékezete.
Földtani Közlöny XC IX. 4. p. 302—304. 1969.

Dr. Dank V iktor:  Emlékezés dr. Kertai Györgyre. Sír- 
kőavató-beszéd. Bp. Farkasrét 1972.

Dr. Kerta iné Bodnár Klára:  Beszélgetés dr. Kertai
Györgyről. 1987. Bp.

Dr. Kőrössy László: Feljegyzések dr. Kertai György 
emlékezetéhez. Kézirat 1987. Bp.

Dr. Barlai Zoltán:  Emlékek dr. Kertai György élétút- 
járól. Kézirat 1987. Bp.

Dr. Szurovy Géza: Adatok dr. Kertai Györgyről. Kéz
irat 1987. Bp.

I. Nyomtatásban megjelent tudományos közlemények és művek

1. Rudabánya oxidációs zónájának új ásványai. Föld. 
Közi. 65. 1935.

2. Hidrotermális aragonit .andezitből és mészkőből.
Föld. Közi.. 65. 1935,. , y;.„:

3. Ércmikroszkőpi- és paragenetikai m egfigyelések a 
a Szepes—Gömöri Érchegységből. X X X. Annales 
Musei Nationales Hungarici. 1936.

4. A  kőolaj geokémiája. Búvár. 5. 1938.
5. Az elektromos ellenállás és porozitásgörbe viszo

nya és ä szénhidrogén-tartalom közötti összefüg
gés. USA Standard Oil „Haider’* 3. 1939.
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6. Fúrólyuk elektromos szelvényezése. Bány. Koh. 
Lapok 24. 1940.

7. Van-e káros hatása a .szénhidrogénkutató fúrások
nak a Magyar—Morva medencében? Bány. Koh. 
Lapok 77. 2. 1944.

9. A lúrómagokban talált folyadékm ennyiség és a 
rétegtartalom közötti tapasztalt összefüggés. Bány. 
Koh. Lapok 77. 16. 1944. .

10. A kőolajterm elés földtani tényezői. Magyar Tech- 
■ nika 6. 1947.
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11. A déldunántúli magyar kőolaj és annak termelési 
problémája. Dunántúli Tudományos Gyűjtemény
1. 1947.

12. Földtani időmérés a stroncium segítségével. Föld. 
Közi. 80. 1—3. 1950.

13. Titkári beszámoló a Magyarhoni Földtani Társulat 
1951. VI. 6-án rendezett közgyűlésen. Földt. Közi. 
81. 7—9. 1951.

14. A magyarországi olaj- és fölgázvagyon növelésé
nek lehetőségei. (5 éves tervünk anyag- és ener
giakérdései). MTA Müsz. Tud. Oszt. Közi. 1. 1951.

15. Obrazovanie mesztorozsgyenij nyefti i gaza v 
Vengrii. Acta Geologica Tom. I. Fasciculi 1—4.

16. Kőolajipari alapismeretek. Nehézip. Könyvkiadó. 
Budapest, 1951.

17. A magyarországi kőolaj- és földgáztelepek kelet
kezése. MTA Müsz. Tud. Oszt. Közi. V. 3. 1952.

18. A dialektika néhány kérdéséről a geológiában. 
Földt. Közi. 82. 7—9. 1952.

19. Hozzászólások Szádeczky—Kardoss Elemér elő
adásához. Nyomtatásban megjelent 1952.

20. Kőolaj és földgáz Magyarországon. Függelék Va
dász Elemér: Magyarország földtana c. könyvéhez. 
1953.

21. Hozzászólások Vadász Elemér előadásához. A 
földtan viszonya a műszaki tudományokhoz. MTA 
Müsz. Tud. Oszt. Közi. 1. 2. sz. 1953

22. Oil and natural gas in Hungary. XX. Congress— 
Geologica International. Symposion Sobre Yagi- 
mentos de Fetroles у Gas. Tomo v. Európa. 1956.

23. A magyarországi medencék és a kőolajtelepek 
szerkezete a kőolajkutatás eredményei alapján. 
Föld. Közi. 87. 4. 1957.

24. А XX. Nemzetközi Földtani Kongresszus kőolaj- 
földtani előadásai. Föld. Közi. 87. 1. 1957.

25. 20 esztendős a magyar kőolajbányászat. Bány. 
Koh. Lapok 12. 1957.

26. Oil and natural gas in Hungary. Acta Geologica. 
Tomus IV. Fasciculi 3—4.

27. Ä kőolaj és földgáz keletkezése (oroszul). Megje
lent a Proiszhozsgyenie Nyefti i gaza c. könyv
ben. Cikkgyűjtemény. Trudi Vszeszojuznovo szo- 
vescsanija. Nemzetközi értekezlet. Moszkva, X. 
20—27. 1958.

28. Kőalaj bányászati üzemek gazdaságtana. (Földtani 
szolgálat szerepe a kőolaj- és földgáziparban). 
Közgazdász-mérnöki tankönyv. 1959.

29. A magyarországi szénhidrogén-kutatás eredményei 
1945—1960-ig. (Előadta a MFT és Magy. Geof. Egy. 
1960. IV. 22-i ünnepi ülésén) Földt. Közi. 90. 4. 
1960.

30. Elnöki megnyitó. (Az egri ,,szurok”-ról.) Földt. 
Közi. 91. 1. 1960.

31. A mezozoikum kőolaj földtani jelentősége. MÄFI 
mezozóos konferencián elhangzott előadás. 1959. 
MÄFI Mezozóos Évkönyv 1962.

32. A kőolaj keletkezéséről. Föld. Közi. 92. 1. 1962.
33. „Typen der Erdöl-un Erdgaslagerstätten in den 

Ablagerungen des Mezozoikums von Ungarn”. Er
dölzeitschrift 1961. IX.

34. Zur Klärung der Widerpräche in dem Gebrauch 
der Begriffe: „Struktur” Lagerstäatte „Falle” und 
„Reservoire”. XIII. Berg- und Hüttenmännischer 
Tag Bergakademie Freiberg 1961. V. 24—27. Frei
berg Akademie Verlag. 1962.

II. Tudományos cikkek,

1. Kutatások a Kisalföldön, a mihályi maximum te
rületén. 1936.

2. Jelentés az olajgeológia szolgálatába állított ultra
ibolya lámpára vonatkozó tapasztalatokról. 1936.

3. A budafapusztai termelő homokon eddig végzett 
áteresztőképességű vizsgálatok eredményei. 1939.

4. Budafapuszta—27. sz. kút Budafa—3 sz. homok
ján és Budafapuszta—28. sz. kút Alsó—Lispe ho
mokján végzett áteresztőképességi és hézagossági 
vizsgálatainak eredményei. 1939.

5. A Budafa—Budapest-i olajszállító csővezeték 
korrózióvédelmét biztosító talajvizsgálatok (elő
ször alkalmazott módszer hazánkban) 1939—1941.

35. Hozzászólás az „Ignimbrit” kérdéshez. MTA Müsz. 
Tud. Oszt. Közi. 1—4. 1961.

36. Magyarországi kőolaj- és földgáztelepei. Olasz en
ciklopédia.

37. Elnöki megnyitó a Magyarhoni Földtani Társulat 
kongresszusán. 1962. V. 9. Földt. Közi. 92. 3. 1962.

38. A magyarországi földgáztelepek kialakulásáról és 
továbbkutatásuk alapelvéről. Földt. Közi. 92. 3. 
1962.

39. Kratki obzor aszodasni bezeini VNR sztocski zre- 
nyijá nyeft, geol. A magyarországi medencék szer
kezete szempontjából. Geológija nyefti i gaza. 1. 
1962.

40. A kőolaj- és földgáztelepek termelési rendszere 
és földtani alkata közötti összefüggések (Kassai 
Lajossal együtt).

41. Über eine Kalkulationsmethode von prognosti
schen Kohlenwasserstoff—Vorräten. Freiberg 
Forschungschefte.

42. A reménybeli ásványi nyersanyag-készletek becs
léséről. A reménybeli szénhidrogén-készletek egy 
számítási módszere. (Elnöki megnyitó). Föld. Közi. 
93. 3. 1963.

43. „Üdvözöljük az olvasót”, békésen, de. újabb küz
delmekre derűlátóan felkészülve a magyar föld 
mélyének megismerése érdekében. Földtani Kuta
tás 8. 1. 1965.

44. A magyar medence hévízkészletei. Geotermikus 
energiahasznosítási ankét. 1964. XI. 16—17.

45.. Magyarország legfontosabb ásványi nyersanyagai
nak földtani jellege. KGST Földtani A. B. ülésén
1965. II. hóban elhangzott előadás.

46. A geofizika szerepe a kőolaj- és földgázkutatás
ban. Földtani Kutatás. 8. 3. 1965.

47. Vadász Elemér professzor 80 éves. Földt. Közi. 95. 
1. 1965.

48. Földtan-kutatásunk helyzete és feladatai (Elnöki 
megnyitó). Földt. Közi. 95. 1. 1965.

49. Változások hazánk geológiai térképén. Népszabad
ság, 1965.

50. A magyarországi földgáztelepek sajátos jellegéről 
(Elnöki megnyitó). Földt. Közi. 96. 2. 1966.

51. A kutatás komplexitásáról és a paleogeológiai tér
képek kérdéseiről. (Elnöki megnyitó) Földt. Közi.
1966.

52. Szabó Józsefről emlékezünk nem először és nem  
utoljára. Acta. Min. — Petr. 17. 2. 1966.

53. Dr. Koch Sándor 70 éves. Szeged.
54. Koreferátum a MTA 1966. évi nagygyűlésen.
55. A föld-tudománnyal foglalkozókról (Elnöki meg

nyitó). Földt. Közi. 1966.
56. Ásványtelepeink földtana Nyersanyag-lelőhelyeink 

(társszerző). Műszaki Könyvkiadó Bp. 1966.
57. A „Nem szilárd ásványi nyersanyagok bizottsága” 

beszámolója. MTA X. Oszt. Közi. 1. 1967.
58. Szénhidrogének és mélységi vizek felhalmozódása 

a hazai medencékben (Bán Ákossal, Gyulay Zol
tánnal). MTA X. Oszt. Közi. 1. 1967.

59. The origin of hydrocarbon resources and their 
carbon dioxide content in Hungary. Acta Geolo
gica 11. 1—3. 1967.

60. Fejezetek a Kőolajföldtan c. készülő egyetemi tan
könyvből.

feljegyzések kéziratban

6. Jelentés a budafapusztai olajhomokok tapadóvíz
tartalmának meghatározásáról és a hasznosító hé
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Dr. Viktor Dank
Academician, Dr. György Kertai, petroleum goeologist 

(1912—1968)
On the occasion of the 20th anniversary of the 

passing of Academician, Dr. Gy. Kertai, the author 
payes tribute to the memory of the deceased president 
of the Central Office of Geology, the founder of the 
national petroleum geologist’s school, the outstanding 
personality of the Hungarian oil industry.

Dr. Viktor Dank
Erdölgeologe Akademiker Dr. György Kertai 

(1912—1968)
Anlässlich der 20. Jahreswende des Hinschneidens 

von Akademiker Dr. György Kertai widmet der Ver

fasser Nachruf der grossen Persönlichkeit der unga
rischen Erdölindustrie, dem Gründer der einheim i
schen erdölgeologischen Schule, dem verewigten Prä
sidenten des Zentralamtes für Geologie.

Д-р Виктор Данк
К памяти геолога-нефтяиика, академика, 

д-ра Дьёрдь Кертаи (1912—1968)

Крупному деятелю венгерской нефтегазовой промышлен
ности, основоположнику отечественной школы геологии неф
ти и природного газа, бывшему председателю Центрального 
Геологического Управления посвящается настоящий нек
ролог по случаю двадцатилетия со дня смерти академика, 
д-ра Дьёрдь Кертаи.
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