
M. ÁLL. FÖLDTANT INTÉZET ÉVI .JELENTÉSE AZ 1976. ÉVRŐL

WAVRIK PÉTER EMLÉKÉRE

J a n t sk y  B éla

1953. június 22-én Budapesten 
született. A moszkvai Lomonoszov 
Egyetemen tanult. Geokémikus—geo- 
lógusmérnöki oklevelét 1975. június 
30-án szerezte meg.

Egyetemi gyakorlati munkáit a 
Mongóliában dolgozó magyar „reví
ziós értékelő' csoport”-ban végezte, 
ennek során Kelet-Mongólia egy részé
nek földtani felépítését és a wurtzit- 
fluorit előfordulásának törvényszerű
ségeit vizsgálta.

1975. július 29-től az Eötvös 
Loránd Geofizikai Intézet dolgozója
ként részt vett a kelet-mongóliai föld
tani kutatásokban. 1976. január 1-től 
a Mongóliában dolgozó magyar föld
tani intézeti geológuscsoport vezetőjé
nek javaslatára a MAFI állományába 
került. Munkáját 1976. november 8-án 
bekövetkezett tragikus haláláig a mon- 
góliai magyar földtani térképező cso
port keretében végezte. Elsősorban az 
ércindikációk vizsgálatával, köztük a Bain-Han-i volfrám-molibdén érctelep 
kutatásával foglalkozott.

Jól képzett, igen szorgalmas, szerény, melegszívű ember volt. Halála 
nagy vesztesége a magyar földtani és geokémiai kutatásnak.
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TO THE MEMORY OF PÉTER YVAVRIK

by
B. J a n tsk y

P é t e r  W a v r ik  was born on 22 June, 1953, in Budapest. He went to 
Lomonosov University of Moscow and graduated as geochemist-geologist on 
30 June, 1975.

He performed his university field training in Mongolia, where he joined 
the Hungarian "Field Revision Team" for surveying local geology and some 
wurtzite-fluorite indications in East Mongolia.

From 29 July 1975 on, he participated in field works undertaken in East 
Mongolia by the Hungarian Roland Eötvös Geophysical Institute. Upon pro
posal from the head of the Team, sent out by the Hungarian Geological 
Institute to Mongolia, he joined the staff of this Institute on the 1st of January, 
1976. Up to his tragic death on 8 November, 1976, he worked with the Hun
garian Geological Mapping Team in Mongolia. He was engaged in prospecting 
for ore indications, mainly in field research devoted to the tungsten—and — 
molybdenum-bearing deposits at Bain-Han.

He was a well-trained, industrious, humble and kind-hearted man. A great 
loss for the Hungarian geological and geochemical prospections is attributed 
to his early death.


