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S z u r o v y Géza emlékezete 

Dr. SZUROVY Géza, geológus, a műszaki tudományok kandidátusa, egyetemi 
tanár, szakíró, a Magyar Földtani Társulat volt titkára, a kőolajföldtan közismert 
és nagyrabecsült művelője. A napvilágot Szombathelyen látta meg, 1917. 
augusztus 25-én, ahol édesapja: István vasúti állomásfőnök volt. 

A Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészet tudományi karán nyert 
doktori oklevelet, ásvány-kőzettan, földrajz és földtan tudományágakból. Az 
1938-40 években ásvány-kőzettani tanszékének gyakornoka, majd tanársegédje 
volt. Innen az 1940-ben megalakult Magyar Német Ásványolaj Társaság 
(MANÁT) tótkomlósi kőolaj és földgázkutató üzemének geológusa, később 
üzemvezetője lett. Mivel magam a szomszédos szegedi üzemének geológusa 
voltam, a munkánk során többször találkoztunk, i lyenkor a jövőnket is 
tervezgettük. Ma is emlékszem a hasonlatára: mint a generálisnak a hadseregnél 
minden fegyvernemhez értenie kell, úgy ő sem elégszik meg az üzemi geológus 
munkájával, igyekszik a szakma többi feladatait is elsajátítani, olvas és tanul, 
ismerkedik a híres külföldi olajosok kalandos életével és a nagy olajvállalatokkal. 

1917-1999 
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Miközben a fúrásokat járva dagasztottuk sokszor a csizmánk száránál mélyebb 
alföldi sarat, kiástuk a futóhomokból az elsüllyedt autónk kerekét, jókedvűen és 
bizakodva néztünk a jövőbe. 

Őt, mint tehetséges, törekvő fiatalembert, már 1941-ben ki is küldték Kasselbe, 
a nagy Wintershall Ag. központjába, olajgeológus és ügyintéző-szervező 
(menedzser) tanfolyamra, 1943-ban pedig, 11 hónapos műszaki (fúrás, termelés, 
gépészeti) kiképzésre Hannoverbe és Cellébe. 

Csakhogy az alföldi munkahelyeinken egyre erősödött a második világháború 
fenyegető ágyúdörgésének morajlása és 1944 augusztusában maga az Alföld is 
hadszíntérré vált. 

A háború vége, családjával Cellében érte, ahol később egy pékműhelyben 
dolgozott, miközben ott is a magyar kőolajkutatást szolgálta: míg társai pihentek, 
ő a nagy tésztagyúró asztalokon, a MANAT iratokkal odakerült, itthoni geofizikai 
térképeket, szeizmikus szelvényeket másolta pauszpapírra és ahogy lehetett. 

Végül 1947 év végén sikerült hazamentenie ezt az értékes kutatási anyagot. 
Ebből később, az állam akkori vezetői ingyen átadták a jugoszlávoknak az ismét 
hozzájuk került muraközi és délalföldi, korábbi MANAT olajkutató területekre 
vonatkozó magyar eredményeket. Ezekkel a jugoszláv kartársaknak hamarosan 
sikerült feltárniuk a nagykikindai kőolaj-földgázmezőt. 

A háború után kis ideig a Tudományegyetem Földtani Tanszékén dolgozott, de 
1948-ban az Iparügyi Minisztérium alkalmazta. Ez időben az egész országra 
jellemző volt a gyakori átszervezés, próbálkozás az új viszonyokhoz alkalmaz
kodásra. Az ő beosztása is többször változott, a főosztályvezetői rangig. De itt 
nagyon kellemetlenül érintette, hogy kötelezték a MAORT-perben a vád egyik 
szakértőjének a feladatára. A perben a legsikeresebb, és nagy köztiszteletben álló, 
de már idős és nyugdíjas geológust, akadémikust, halálra, több kartársat évekre 
elítéltek. О így ír erről, a Kőolaj regényében (422 stb. oldal): „... ellentmondást 
nem tűrve, felsőbb utasításnak megfelelően átírták vagy erős pszichikai 
kényszert alkalmazva átíratták a vallomásokat..." Végül a halálos ítéletet 
megváltoztatták, de több hasonló per folyt végrehajtott halálos ítéletekkel. 
Mindezért külföldi munkát keresett. 

Az ipari, oktatási és tudományos munka párhuzamos végzésére is képes volt. 
Egyike az alföldi kőolajkutatás úttörőinek, és a nagylengyeli kőolajmező 
fölfedezőinek. 1948-ban alapító tagja, előadója és tankönyvírója a Mérnök
továbbképző Intézetnek, 1950-ben megszervezője, előadója a NIM (Nehézipari 
Minisztérium) Olajbányászati Szakiskolájának (Nagykanizsán), 1953-55-ben a 
Bányászati Kutató Intézet munkatársa, majd alapító tagja és vizsgáztatója az 
Országos Nyelvvizsgáztató Intézetnek, 1955-ben a Műszaki Egyetem előadója, a 
Magyar Tudományos Akadémia bánya- és földtudományok albizottságának volt 
tagja, 1980-tól a Miskolci Nehézipari Egyetem c. egyetemi tanára, ahol magyarul 
és angolul adott elő. 

Amikor még nem voltak a kőolaj- és földgázkitörések leküzdésére kiképzett, 
felszerelt és begyakorolt mentőcsapatok, a geológusok közül csak ő volt 
kiképezve - német alapossággal - erre a munkára. Ilyenkor ott volt, ahol 
legnagyobb volt a „váratlan vész" és bátorságával példát mutatott a küzdő 
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embereknek és a vadul elszabadult iszonyú erőket, a tűz perzselését a kis ember 
az eszével végül mindég megfékezte. Előljárt az ilyen vészhelyzetek elhárításán. 

Nagy része volt, a Magyar-Kínai Geofizikai Expedíció létrehozásában és ennek 
keretében 1955-59 években Kínában dolgozott, mint ennek főgeológusa és a 
magyar vezető helyettese. Az első időben elkészítették a Hoangho folyam nagy 
E-felé kanyarodásánál , az Ordosz-pusztaság délnyugati részének az első 
gravitációs térképét és többfelé szeizmikus méréseket végeztek. Később ÉK-
Kínában, a nagy Szung-Liaó síkságon, (a Szungary és Liaóhó folyók alföldjén, 
Mandzsúriában) elsőként végeztek geofizikai méréseket és olajföldtani munkát, 
azon a területen, ahol 1961-ben sikerült fölfedezni Kína első „szuperóriás" kőolaj
előfordulását, a Dá-Csen (Nagy szerencse) olajmezőt. Az 1959 és 1962 évek 
között, ennek a megemlékezésnek az írója váltotta fel a kínai munkában a 
jelenleg siratott halottunkat és megemlíthetem, hogy ennek a teljesítménynek, 
amiben a mi geofizikusaink is részt vettek, amit Kínában nagyon sokra értékeltek, 
itthon alig van nyoma. 

Hazakerülve nálunk az átszervezések folytán Magyar Szovjet Olajvállalat 
(MASZOLAJ) néven dolgoztunk, ennek a Műszaki Fejlesztési Osztály vezetője, 
később ennek utódjánál az Országos Kőolaj és Gázipari Tröszt (OKGT), 
Nemzetközi Gazdasági Műszaki-kapcsolatok Titkársága vezetője volt. 
Hamarosan több külföldi meghívást kapott. Végül a magyar-iraki kulturális 
egyezmény keretében fölkérték a Bagdad Egyetem, Műszaki Fakultásán, 
olajmérnök- és olajgeológus tanszék szervezésére, és ennek egyetemi tanára volt 
1961-1969 években. Ez volt az első középkeleti kőolajföldtani és műszaki tanszék. 

Diákjaival tanulmányutakon bejárta a térség nagy olajmezőit, és üzemeit. A 
tanítás szüneteiben fáradhatatlanul ismerkedett Irak, Irán, Kuvait, Törökország, 
Szíria, Jordánia, Libanon kőolaj vonatkozásaival, kultúrájával, történelmével. 
Örömmel végzett munkájával tapasztalta, hogy tanítványaiban „az elvetett mag 
jó földbe került". Tanszékének hamarosan olyan híre lett, hogy a térség több 
országából érkeztek diákjai. Közben részt vett az ENSZ Irakban létesített 
Kőolajtudományi Kutatóintézet megalapításában. 

Az 1972-75 években, Líbiában a Tripoli-egyetemen alapította meg és vezette a 
Kőolajmérnök-, Geológus- és Geofizikus kart. 1974-ben a Kuvaiti Egyetem 
Kőolajmérnöki Intézetét megszervező nemzetközi bizottság tagja volt, 1977-ben 
Jemenben szakértői feladatokat végzett. 

Az itthon töltött időszakokban az Országos Magyar Bányászati-Kohászati 
Egyesület titkára, a Természettudományi Társulat alelnöke, a TIT Földrajz
tudományi Szakosztályának tiszteletbeli elnöke, a Petroltraining Alapítvány 
elnöke volt. Számos tan- és szakkönyv írója, útleírások és tudományos-népszerű 
kisebb írások szerzője. Csaknem élete végéig dolgozott. 

A rövid életrajza után megkíséreljük felidézni, hogy milyen volt, mint ember, 
mit tanulhatunk élete példáján. Barátai közt vidám tréfálkozótárs volt. Akik 
közelről ismerték, felesége, három gyermeke, nagyon szerették és mélyen 
gyászolják barátaival együtt. Meggyőződéses jó magyar ember volt, bár a neve 
szlávos hangzású és jelentése: szúrós, érdes. Ha igaz, hogy „nomen est omen" a 
név: végzet, amiről nem tehetünk. A régi családnevet, valamely ősünktől 
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örökölve hordozzuk. Ha valakiben ilyen emléke is lenne, ő nem tehet róla, 
őrizzük az emlékét szeretettel, ahogy majd sajátunkét is szeretnénk... 

A mi nemzedékünket még a helyes életszabályokra is nevelték, ezekhez 
mérhető, tárgyilagosan, hogy ki milyen ember. Egyik, amire emlékszem: a 
másokkal szembeni gyöngédség, önmagával szembeni szigorúság követelménye. 
Ez tiltotta a lustálkodást, szó sem lehetett a mai ifjúságot károsító kábítószerekről, 
szeszesital, dohányzás szokásairól. O, mint nagy munkabíró, másokkal is szigorú 
volt némelykor, amiből nehézségei is voltak, nem volt simulékony. Más 
követelmény: „ahol tud, ott segíteni kell". Ezt magamon is tapasztaltam nála. 
Minket takarékosságra is tanítottak és gyakoroltattak, nem csak anyagiakkal, 
hanem az idővel is, ennek a jóra való felhasználásával. Most megemlékezve rá, 
elmondhatjuk, hogy az életének 82 esztendejével, amit kapott, jól gazdálkodott. 
Talán legjobban maradandóan bizonyítják a kitűnő könyvei, amelyeket a 
szakmánkról, sok értékes ismerettel, tapasztalattal, élvezetes olvasmányként írt 
és hagyott reánk. A könyveiről azt is elmondhatná, amit Horatius: „Ércnél 
maradandóbb emléket állítottam magamnak". 

Egyik könyvében a történetek végére érve írja: „az Arab-Perzsa Öböl 
kristálytiszta vizében lubickolva" az életről és halálról gondolkozik, a földtörténet 
egyhangú de állandó épülő és pusztuló folyamatairól, amelynek magunk is 
részesei vagyunk, ahová végül a mi hamvaink is juthatnak. 

Az életét 1999. szeptember 10-én fejezte be. 
Gondoljunk az emlékére szeretettel egy kuruc balladával: 

Szülőföldem bölcső 
Te szép Magyarország! 

Amerre tenger zúg 
Amerre a szél jár 

Csillag lehanyatlik 
Ottan nyugszom én már... 

KÖRÖSSY László 
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V e t é l k e d ő d r . P á v a i V á j n a F e r e n c g e o l ó g u s é l e t ú t j á r ó l 

- halálának 35. évfordulója alkalmából -

A hajdúszoboszlói Pávai Vájna Ferenc Általános Iskola, valamint a M O L RT. 
hajdúszoboszlói Bányászati Üzeme meghívásos alapon országos vetélkedőt 
szervezett 1999. október 15-16-án Hajdúszoboszlón, a Hotel Mátyás gyógy
szállóban. 

Résztvevői azok a települések voltak, ahol élt és dolgozott a hajdúszoboszlói 
gyógyvíz megtalálója, a neves geológus. így a versenyen indult: 

Bolyai Általános Iskola Debrecen 
Általános Iskola Máza 
Veres Zoltán Altalános Iskola Berekfürdő 
Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed (Románia) 
Györfy István Általános Iskola Karcag 
Zrínyi Ilona Altalános Iskola Szeged 
Belvárosi Altalános Iskola Szolnok 
Gönczy Pál Általános Iskola Hajdúszoboszló 
Pávai Vájna Ferenc Általános Iskola Hajdúszoboszló 

Első nap délelőttjén a tanulók és felkészítőik felkeresték a hajdúszoboszlói 
emlékhelyeket: a M O L RT. Bányászati Üzemét, Pávai síremlékét a temetőben, a 
Bocskai István Múzeumot, a városi Gyógyfürdőt, a vendéglátó Pávai iskolát. 

Ezt követően az előre kapott feladatokat készítették el a csapatok. Másnap 1/2 
9-től a város ifjúsági zenekara fogadta az érkező csapatokat, vendégeket. Pontban 
9 órakor dr. TAKÁCS Imre - a város országgyűlési képviselője - nyitotta meg a 
versenyt. A versenyt lebonyolító hajdúszoboszlói Kulturális Közösség tagjai 
érdekes, izgalmas, magas színvonalú versenyt szerveztek. A zsűri maga is 
elismeréssel szólt a rendkívül jól felkészített tanulókról, a verseny igen magas 
színvonaláról. 

A zsűri tagjai is méltóak voltak a verseny színvonalához, hisz B O D Ó Márton úr, 
nyugdíjas kőolajipari szakember, dr. JUHÁSZ Imre a Bocskai Múzeum igazgatója, 
dr. NAGY László János - zsűri elnök - a felkészülési anyag írója (A csillagok 
gyermekei vagyunk), dr. KOZÁK Miklós a KLTE egyetemi docense, a zsűri tagjai 
voltak. 

A zsűri csak az első három helyezett csapatot nevezte meg, akiket oklevelekkel, 
ajándékokkal jutalmazott: 

Első helyezett: 
Györfy István Általános Iskola KarcagróLKozMA Csaba, FÖLDVÁRI József, PALLAGI 
Nikolett, felkészítő tanár: FAZEKAS Mária 
Második helyezett: Máza-i Általános Iskola: IMRŐ Ildikó, KOVÁCS Gabriella, DANDI 
Renáta, felkészítő tanár: RIPPERT Jánosné 
Harmadik helyezett: a Pávai Vájna Ferenc Általános Iskola Hajdúszoboszló: 
TAKÁCS Kinga, VÁczi Krisztina, SÁNDOR Edit, felkészítő tanár: KOVÁCS Edit 
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A verseny után a csapatok a helyi Gyógyfürdőben nyertek felüdülést. 
Hajdúszoboszló, 1999. október 18. 

SZIKSZAI Miklós 
Pávai Vájna Ferenc Általános 

Iskola igazgatója 

A Természet Világa c. folyóirat Nívódíjjal tüntette ki dr. KECSKEMÉTI Tibor 
tiszteleti tagunkat az 1998. évben „A magyar geológusok cselekedetei" c. cikk
sorozatért. 

A Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kara 1999. szeptember 11-iki tanévnyitó 
ünnepségén dr. KERTÉSZ Pál tiszteleti tagunknak, TÓTH P József tagtársunknak, 
eredményes oktatói munkája elismeréséül a kar dékánja PRO FACULTATE 
RERUM METALLICARUM emlékérmet adott át. 

G Ö N C Z Árpád, a Magyar Köztársaság elnöke - a miniszterelnök javaslatára -
2000. március 15-e alkalmából dr. PANTÓ Györgyöt az MTA rendes tagját 
Széchenyi díjjal tüntette ki. 

A Magyar Köztársaság oktatási minisztere a 2000. évi magyar kultúra napja 
(január 22.) alkalmából a felsőoktatás terén végzett eredményes oktató-nevelő és 
tudományos munkásságuk elismeréséül dr. NÉMEDI VARGA Zoltán választmányi 
tagunknak Szent-Györgyi Albert-díjat, dr. K L E B Béla választmányi tagunknak 
Apáczai Csere János-díjat adományozott. 

Elhunyt tagtársaink: 

PÁRDY Mihály nyugdíjas műszaki rajzolól999-ben 79- éves korában, 
NAGY Géza a MÁFI nyugalmazott tudományos munkatársa, geológus 1999. 

június 22-én életének 66. évében, 
SZUROVY Géza geológus, mérnök és egyetemi tanár, nemzetközi hírű olajipari 

szakember 1999. aug. 10-én 82 éves korában, 
IKLÓDY József nyugdíjas általános iskolai tanárl999-ben, 81 éves korában, 
OROSZLÁN Zoltán, technikus, az ESEGVÁR ALAPÍTVÁNY létrehozója, 2000-ben, 

életének 43. évében hunyt el. 

Emlékünkben és munkáikban tovább élnek! 


