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választott szakképesítést a 13. évfolyamon lehet megszerezni,
amely egyben az ötödik, emelt szintű érettségi vizsgatárgynak
számít. A technikumban megszerzett tudás megteremti a le -
he tőségét, hogy a jó eredménnyel végzettek a szakmai vizs-
gájuk eredményének figyelembevételével szakirányon belül
továbbtanulhassanak felsőoktatásban. Az emelt szintű érettsé-
gi, valamint a 13. évfolyamon megszerezhető és iskolában le -
tehető nyelvvizsga jelentősen megkönnyíti a bejutást. A meg-
szerzett szakképesítésért plusz pontszám is kapható. Minden
technikumi tanulónak ösztöndíj is jár. Az eredeti technikumi
szakokból a 2018/2019. tanévben a következők maradtak

meg: VII. Bányászat – Fluidum-kitermelő technikus (OKJ 54
544 02), engedélyezett létszám 28 fő és XV. Vegyész – Ve -
gyész technikus (OKJ 54 524 03), engedélyezett létszám 14 fő.

id. Ősz Árpád

Megjegyzés: Az anyag összeállítójának nagy megtiszteltetés,
hogy 1960–1964-es években a technikum, 1964–1969 között
Dr. Szilas A. Pál egyetemi diákja lehetett, hogy sok közös
munkája volt Buda Ernővel és hogy az 1969–2015 években
részese lehetett a magyar szénhidrogénmezők kutatásának és
feltárásának.

A bányászattal kapcsolatban kiemelkedő magyar tudósok
kerek évfordulói 2021-ben

230 éve (Bécs, 1791. augusztus 28.) halt meg Born Ignác.
Iskoláit Nagyszebenben, Bécsben és Prágában végezte, filo-
zófiát, humán tantárgyakat és jogot tanult. Iskolái befejezése
után tett utazása során tanulmányozta kora bányászatát, kohá-
szatát és a természettudományokat. 1770-től a prágai pénzve-
rői és bányászati hivatal ülnökeként beutazta a felvidéki, az
erdélyi és a bánsági bányavidékeket, tanulmányozta azok
bányászati, kohászati viszonyait és ásványvilágát. 1772-ben
Felsőbányán bányajárás közben súlyos gázmérgezést szenve-
dett, és felépülése után 1776-ban Bécsben a császári termé-
szetrajzi múzeum gyűjteményét rendezte és írta le. Világhírét
egy új kohászati eljárás, a foncsorozás, amalgámozás alapoz-
ta meg. 1786 szeptemberében a szklenói fon csorozó üzem
nemzetközi bemutatására a bányászat és kohászat legjelesebb
külföldi képviselői – 27 szakember 8 országból – gyűltek
össze az új eljárás helyszíni tanulmányozására. Ez volt a vilá-
gon az első nemzetközi műszaki-tudományos (bányász-
kohász) konferencia. Ezen a konferencián Born javaslatára
megalapították a „Sociatät der Bergbau-Kunde”-t, bányásza-
ti társaságot, amely világon az első nemzetközi tudományos
szakegyesületnek tekinthető. Ennek célkitűzésében jutott
kifejezésre először a nehézipar nemzetközi összefogásának
gondolata, az emberi haladás, kultúra és jólét érdekében. A
szervezet az összes európai országon Amerikára is kiterjedt,
1789-ben már 147 tagja volt. Az egyesület 1791-ben, Born
halála után megszűnt. Born hozta létre a prágai tudós társasá-
got 1774-ben, folyóiratot szerkesztett. Munkásságát és érde-
meit a tudományos világ elismerte: tagja volt a londoni Royal
Societynek, a göttingeni, toulouse-i, stockholmi, upsalai,
páduai és szentpétervári tudós társaságoknak. Névadója a
bornit nevű ásványnak. Mozart róla mintázta a Varázsfuvola
opera Sarastro alakját. Born Ignác sokoldalú, gyakorlati ter-
mészettudós egyéniség, a magyarországi bányászat-kohászat,
ásványtan és kémia kiemelkedő kutatója és művelője, felvilá-
gosult gondolkodója volt.

200 éve (1821. május 14.) született Zsigmondy Vilmos. A
selmeci bányászati akadémián szerzett oklevél és a bányá-
szatban elsajátított gyakorlati ismeretek birtokában a Csá szá -
ri és Királyi Bányaigazgatóságon kapott beosztást. 1846-tól a
resicai kőszénbánya gondnoka. Itt érte a szabadságharc,
melynek ideje alatt ágyukat és lőszert gyártott a honvédség

részére. Az igazságos ügy szolgálatáért neki is el kellett szen-
vednie az olmützi börtön megaláztatását. Ki sza badulása után
(1850) már csak „szabadpályán” helyezkedhe tett el. Így lett
először gróf Sándor Móric Anna-völgyi szénbányájának irá-
nyítója, majd önálló „bányaügynöki irodát” nyitott 1860-ban.
Ezzel kezdődött el élete legtermékenyebb tíz esztendeje a
ma gyar mélyfúrás, az artézi, nevezetesen a hévízfúrások kor-
szaka. 1865-ben kiadja az első ma gyar nyelvű, bányaműve-
léstan első kötetét „Bányatan, kiváló tekintettel a kőszénbá-
nyászatra” címmel, amelyben tárgyalja már az artézi kutak
felkutatását és fúrását, és utal az artézi kutak fontosságára
Magyarországon. 44 éves korában „furász” és egyben meg-
alapítja cégét, fúróvállalkozó lett. A lemélyített harkányi hé -
vízkút fúrását követi az eredményes Margit-szigeti kút fúrá-
sa. Ez a többi artézi kútfúrás (alcsúti, jászsági, lipiki, ránk-
her lányi, buziási, schwechati) és egyéb fúrások (a 729,6
méteres gazdag széntelepeket felfedező pet rozsényi, a legmé-
lyebb magyarországi szénfeltáró és a 215 méter mély orowi
kísérleti kőolajkutató fúrás) lemélyítéséhez nagy szakmai és
egyúttal felbecsülhetetlen erkölcsi segítséget adott. Leg -
jelentősebb alkotása a 970,48 méter mélységű budapesti vá-
rosligeti artézi kút – az ismert artézi kutak közt a legmélyebb
–, amelyet „tizedféléves” munkával készített el. A magyar-
országi geotermikus kutatások úttörője volt. 1876 után már
nem vállalt kútfúrást, csak bányászati és kútfúrási szakvéle-
ményezéssel foglalkozott és a fúrások kivitelezését átadta
unokaöccsének, Zsigmondy Bélának. Szakmai munkálkodá-
sa mellett alakult ki tudományos munkássága, midőn fúrása-
inak földtani, hidrogeológiai és fúrástechnikai tanulságairól
értékes tanulmányokban számolt be. E tevékenységével a
magyar műszaki nyelv egyik megteremtője volt. Szakmai és
tudományos munkálkodása mellett időt tudott szakítani köz-
életi tevékenységére is. 1883-ban főleg az ő fáradozásának
hatására szabályozták a bányanyugdíjakat. Részt vett min-
den társadalmi kezdeményezésben, amely a földtan és a
bányászat tudományát a közérdekben hasznosítani akarta,
aktív részese volt a műszaki tudományok társadalmi ápolá-
sának. Többek között elnöke volt a Magyarhoni Földtani
Társulatnak, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tag-
jának választotta. A király a Ferenc József-rend lovagke-
resztjével, a francia kormány a francia Becsületrend lovag-
keresztjével tüntette ki.
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200 éve (Jablanka, 1821. szeptember 26.) született Hantken
Miksa. Teshhenben járt gimnáziumban, majd 1840-42-ben a
bécsi egyetemen filozófiát tanult. 1942-ben iratkozott be a
selmeci bányászati akadémiára és 1846-ban kapott bánya-
mérnöki oklevelet. Különböző vállalatoknál bányatisztként
dolgozott, közben a bécsi egyetemen analitikai kémiát hall-
gatott. 1852-58-ban a dorogi szénmedencében dolgozott.
1861-től földtant és természetföldrajzot tanított, őre volt a
Nemzeti Múzeum növény- és ásványtárának, minisztériumi
földtani osztályt vezetett, igazgatója az 1869-ben megalapí-
tott Magyar Királyi Földtani Intézetnek, majd 1876-ban a
budapesti Tudományegyetem magántanára lett és megalapí-
totta az Őslénytani Tanszéket. 1860-tól tagja, 1866-70 között
titkára, 1871-76 között választmányi tagja, 1873 óta „örökítő
tagja” volt a Magyarhoni Földtani Társulatnak. 1853 és 1888
között 56 könyve és tanulmánya jelent meg, mikropale on-
tológiai munkái klasszikus, ma is használt művek. Kimagasló
eredményeket ért el a magyarországi kőszenek kutatásában
is. Magyarországon elsőként helyezte a szénbányászatot tu -
dományos, földtani alapokra. Ő dolgozott ki először módszert
a fúrásminták iszapolására, a rétegenkénti mintavételre és a
mikropaleontológiai vizsgálatokra. 1867-től részt vett egész
Magyarország kőszeneinek kutatásában, amelynek eredmé-
nyeit magyar és német nyelven, sokáig használt kézikönyv-
ként publikálta 1878-ban. A Magyar Tudományos Akadémia
1864-ben levelező, 1874-ben pedig rendes tagjává választot-
ta. Tiszteletbeli tagja volt a bolognai egyetem tanári karának,
ezen kívül több egyesületnek és társulatnak volt alapító, ren-
des, választmányi és tiszteleti tagja. Őslénytani munkái kitün-
tetésére a Magyarhoni Földtani Társulat Hantken Miksa-em -
lékérmet alapított.

135 éve (Kapnikbánya, 1886. február 14.) született Papp
Simon. Egyetemi tanulmányait Kolozsvárott végezte és az
egyetem ásvány-földtani tanszékén lett tanársegéd 1909-ben
Szádeczky-Kardoss Gyula professzor mellett. 1911-ben
Böckh Hugó tanársegédjéül hívta meg a selmeci bányászati
és erdészeti főiskola ásvány – földtan – telepismerettani tan-
székére. Böckh Hugó oldalán, mint első munkatársa, részt
vett a nagysikerű erdélyi földgázkutatásban (1911-1913),
továbbá jelentős szerepe volt a Nyitra megyei egbelli kőolaj
(1914) és a horvátországi bujavicai kőolaj- és földgáz-előfor-
dulás felfedezésében. Böckh megbízásából az 1915-1919-es
években a Dráva-Száva közti Horváth-medencében, továbbá
a dél-du nán túli területeken végzett kőolajföldtani térképezést
Pávai-Vajna Ferenccel együtt. Közösen mutatták ki többek
között a nagy jelentőségű budafapusztai boltozatot. 1915-
1920 között már a Pénzügyminisztérium bányászati osztá-
lyán dolgozott, mint bányatanácsos főgeológus és a kőolaj-
földgázon kívül más nyersanyagok kutatását is végezte.
1920-ban külföldre távozott, kőolajkutatási munkálatokat
végzett Jugoszlá viában, Albániában, Törökországban, Új-
Guinea szigetén Ang liában, Kanadában, Amerikai Egyesült
Államokban és Németországban. 1932-ben hazajött. Az álta-
la kitűzött Budafapuszta-1. számú kutatófúrás tárta fel 1937.
február 9-én az ipari jelentőségű magyar kőolaj-földgáz elő-
fordulást. Az 1938-ban megalakult Magyar-Amerikai Olaj -
ipari Rt. (MAORT) főgeológusa, majd vezérigazgatója volt
1947-ig. Az 1941-1944 között Észak-Erdélyben végzett föld-

gázkutatásokat is ő irányította. Az olajipar államosításakor
1948-ban, mint a MAORT per fővádlottját, koholt vádak
alapján halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélték. 1955-
ben am nesztiában részesült, kiszabadult, rehabilitálták és
1962-ig, nyug állományba vonulásáig a Kőolajipari Trösztben
dolgozott. A kőolajföldtan első hazai oktatója, a soproni
egyetem olajkutatási és termelési tanszék professzora volt. A
Magyar Tudományos Akadémia 1945-ben levelező, 1946-
ban rendes tagjává választotta. Papp Simon a magyar szén-
hidrogén-bányászat megteremtője, nagy tudós, vezető-szer-
vező egyénisége volt. Keze alatt, a szénhidrogén-bányászat-
tal együtt nőtt fel a második hazai szénhidrogén-kutató nem-
zedék – olajmérnökök, geofizikusok és geológusok –, akik
nyomdokain haladva vitték előre a tudományt és az ipart.

135 éve (1886. március 6.) született Pávai-Vajna Ferenc.
Egyetemi tanulmányait a budapesti Tudományegyetemen
végezte, majd 1911-ben Böckh Hugó tanársegédje lett a sel-
mecbányai főiskola ásvány – földtan – telepismerettani tan-
székén. 1911-től Böckh mellett részt vett a nagysikerű erdé-
lyi földgázkutatásban, továbbá 1915-20 között kőolajföldtani
térképezést végzett a horvátországi és dunántúli területeken.
Papp Simonnal közösen mutatták ki a budafapusztai boltoza-
tot. A Pénzügyminisztérium 1921-ben megbízza a kincstári
szénhidrogén-kutatások földtani irányításával és folytatta az
1918-ban megkezdett nagyalföldi kutatásokat. Az általa föld-
tani térképezéssel kimutatott néhány boltozaton, így Hajdú -
szo boszló, Karcag és Debrecen környékén lemélyített kutató-
fúrások nagy mennyiségű, magas hőmérsékletű hévizet tártak
fel kevés, nem ipari jelentőségű földgázzal. Így vált ő, a szén-
hidrogén-kutató, a hazai hévízkutatás és -feltárás úttörőjévé.
Nevéhez fűződik hazánk legjelentősebb hévíz- és gyógyvíz-
fürdőjének, Hajdúszoboszlónak a létrejötte, úgyszintén a
Kar cag-Berekfürdő, Debrecen és a szegedi Anna-forrás héví-
zének feltárása. Elsőként látta a geotermikus energia haszno-
sításának nagy lehetőségeit és távlatait. 1929-ben kivált a
Pénzügyminisztériumból és a Földtani Intézet szolgálatába
lépett. Részt vett az 1932-ben kezdődő észak-magyarországi
kincstári szénhidrogén-kutatásokat előkészítő kőolaj-földtani
térképezési munkálatokban, továbbá 1942-ben a máramarosi
Iza-völgyében, az izaszacsali kőolaj-előfordulás környékének
földtani térképezését végezte. Pávai-Vajna Ferenc a természet
erőinek az ember szolgálatába állításán fáradozó, harcos, meg
nem alkuvó, sajátos egyéniség volt, akit életében – sajnos –
nem ismertek el kellőképpen.

135 éve (1886. május 7.) született Rybár István. A Tudo -
mány egyetemen 1909-ben szerzett fizika-matematika szakos
tanári oklevelet, a következő évben a göttingeni egyetemen
gyarapította ismereteit. Eötvös Lóránd már 1908-ban maga
mellé vette, tanársegédje, majd adjunktusa lett, 1915-től az
egyetem magántanára. Eötvös betegsége idején, majd halála
után, megbízott előadóként folytatta mesterének egyetemi
előadásait. 1922 és 1949 között nyilvános rendes tanár. 1950-
től az 1962-es nyugalomba vonulásáig a Magyar Állami
Eötvös Lóránd Geofizikai Intézet tudományos munkatársa. A
Magyar Geofizikusok Egyesületének egyik alapítója, 1918-
tól a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1931-től ren-
des tagja. A torziói inga korszerűsítése és továbbfejlesztése
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volt kutatásainak fő területe. Az általa szerkesztett „Auterbal”
elnevezésű, kisméretű, könnyen kezelhető torziós ingát a két
világháború között külföldön is sokfelé alkalmazták. Meg -
hívták Angliába, Franciaországba, Németországba, Belgi -
umba, 1930-ban az USA-ban a houstoni egyetemen töltött
több hónapot, végül ő mégis hazáját választotta. Helytállását,
humanizmusát és bátorságát mutatja az is, hogy az 1944-
1945-ös időszakban igyekezett menteni az üldözötteket. Az
intézetben kifejlesztett E 54 jelzésű torziós inga 1958-ban
elnyerte a Brüsszeli Világkiállítás nagydíját.

135 éve (1886. november 18.) született és 50 éve (1971. janu-
ár 9.) halt meg Vendl Aladár. Középiskolába Sopronba járt,
majd 1904-ben megkezdte egyetemi tanulmányait a budapes-
ti Tudományegyetemen, mint a híres Eötvös-kollégium tagja.
Bölcsészdoktori fokozatát 1911-ben szerezte meg. Műegye -
temi tanársegédi működése (1908-1912) után kinevezték a
Magyar Királyi Földtani Intézetbe, ahol földtani felvétellel
foglalkozott. A Műegyetem ásvány- és földtani tanszékének
vezetését 1926-ban vette át, s 1960-g volt aktív professzor,
1940-1941-es tanévben a Műegyetem rektora volt. A Magyar
Tudományos Akadémia 1923-ban levelező tagnak, 1931-ben
rendes tagnak, 1943-1945-ben másodelnöknek választotta
meg. A mérnöki munkájával kapcsolatban figyelt fel a talaj-
víz szulfát tartalmának keletkezésére és betonbontó hatásá-
nak megszüntetésére is dolgozott ki eljárást. 1948-ban Kos -
suth-díjat kapott. Nagy hatással volt a mérnökökre a kétköte-
tes „Geológia” című könyve, amit még ma is mindenütt hasz-
nálnak a világon, ahol magyarul értő mérnökök dolgoznak.

130 éve (1891. február 8.) született és 65 éve (1956. decem-
ber 28.) halt meg Varga József. A budai II. kerületi főreál is -
kola elvégzése (1908) után a budapesti Műegyetemen 1912-
ben vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Az egyetem elektro-
kémiai tanszékén tanársegéd, majd 1916-ban adjunktus lett és
elnyerte a műszaki doktori címet, 1920-ban pedig magánta-
nárrá habitálták. 1923-ban nevezték ki a Műegyetem kémiai
technológia nyilvános rendes tanárának és a tanszéket rövi-

debb megszakítással, haláláig vezette. 1952-ben a Budapesti
Műszaki Egyetem nehézvegyipari karából alakult Veszprémi
Vegyipari Egyetemen is elvállalta az ásványolaj- és szénfel-
dolgozó iparok tanszékének vezetését. 1951-től a Nagynyo -
má sú Kísérlet Intézet igazgatója. Tudományos munkássága
kiterjedt a metán felbontására, a bauxitcement előállítására, a
műbenzin előállítására, a szén lepárlására és cseppfolyósítá-
sára. A második világháború után alkotta meg élete fő művét,
a középnyomáson történő hidrokrakkolást. Ez az eljárás az
aszfalttartalmú nyersolajok és egyéb, aszfalttartalmú hidro-
génben szegény anyagok feldolgozása motorhajtó anyagok-
ká. Saját kutatásait és a legújabb technológiákat megközelítő-
en 150 hazai és külföldi közleményben ismertette, tudomá-
nyos érdemeiért számos hazai és külföldi kitüntetésben része-
sült. A Magyar Tudományos Akadémia tagja (1932-ben leve-
lező és 1946-ban rendes tag), kétszeres Kossuth-díjas (1950
és 1952) és a Magyar Kémikusok Egyesületének elnöke volt.

125 éve (1896. augusztus 15.) született Koch Sándor. Egye -
temi tanulmányait 1914-1918 között a budapesti Tudomány -
egyetemen végezte és 1919-ben vegytan-természetrajz sza-
kos középiskolai tanári oklevelet szerzett. Kezdeti tudomá-
nyos életét a Nemzeti Múzeum ásványtárában töltötte, majd
1940-ben a Szegedi Egyetem Ásvány-Kőzettani Tanszékére
nevezték ki egyetemi tanárrá. A tanszék vezetője volt 1968-ig,
1969-ben vonult nyugalomba. Egyetemi működése alatt több
ízben volt a Természettudományi Kar dékánja. A különböző
bányahelyek ásványaival foglalkozó számos tanulmány
közül is kiemelkedik két új ásvány felfedezése és leírása:
Nagybányán leírta a fülöppitet és a kiscellitet, a fosszilis
gyantát. Az 1930-as évek elején elsőként foglalta genetikai
alapon rendszerbe a Kárpát-medence bányahelyeinek ásvá-
nyait. Több ásványokról szóló könyve jelent meg, élete fő
műve az 1966-ban megjelent „Magyarország ásványai” című
könyve volt. A tudomány és a felsőoktatás terén szerzett ér -
demeit egyeteme „honoris causa” doktori címmel, a kormány
Kossuth-díjjal és számos kormánykitüntetéssel ismerte el.
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10 éve történt a Deepwater Horizon
tengeri katasztrófája 

A Mexikói-öbölben kutatófúrást mélyítő, British Petro -
leum (BP) által üzemeltetett, a Transocean’s Triton Asset
Leasing GmbH tulajdonában lévő Deepwater Horizon elne-
vezésű félig merülő fúrófedélzeten 2010. április 20-án 21 óra
49 perckor óriási földgázrobbanás történt. A robbanásban 11
ember azonnal meghalt vagy eltűnt, 115-en – a 17 sérülttel
együtt – az életmentő csónakon elmenekültek. A fúrófedélzet
teljesen elpusztult a tűzben, majd 36 órával a kőolaj- és föld-
gázkitörés bekövetkezése után 2010. április 22-én véglegesen
elsüllyedt, azonban a kőolaj és földgáz kiömlése folytatódott.
Közel 5 millió hordó (795 000 m3) kőolaj került a Mexikói-
öbölbe, hatalmas környezeti katasztrófát okozva. 87 napi
küz delembe került, amíg a robbanás nyomán kiáramló kőola-
jat 2010. július 15-én sikerült elzárni, majd 2010. szeptember
19-én a fúrást véglegesen lezárták és felszámolták. A Trans -
ocean vesztesége – a fúrófedélzet elvesztésével – 401 millió

USD volt, a kitörés és a fúrás felszámolása a BP-nek több
mint 200 millió USD-ba került. A katasztrófa felszámolása
utáni bírósági perek lezárásaként 2014. szeptember 4-én az
illetékes amerikai kerületi bíróság úgy ítélte meg, hogy a BP
a tiszta vízről szóló törvény (CWA) értelmében súlyos gon-

Oltják a Deepwater Horizon fúrófedélzetet
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