
Bevezetés

decemberben lesz hatvanöt éve, hogy elhunyt a magyar kémia és
vegyipar világszerte ismert és elismert kiválósága, az oktató és
iparszervező Varga József, a mai bme és a Pannon egyetem egy-
kori tanszékvezető professzora, akadémikus, a „Varga-effektus”
felfedezője, a Varga-féle hidrokrakkeljárás névadója, volt minisz-
ter és politikus. első generációs értelmiségiként nagy magassá-
gokba emelkedett, életében és halála után is köztiszteletet élve-
zett. Három kutatóintézet (NeVIKI–1949, NaKI–1951 és máfKI–
1952) szervezőjeként tartják számon. a magyar Kémikusok egye-
sületének elnökségi tagja is volt. munkásságát 1945 előtt és után
is a korok jelentős kitüntetéseivel ismerték el. az mKe 1957-ben
posztumusz Wartha Vince-emlékérmet adományozott számára.
Iskolát teremtett, több tanítványa, közeli munkatársa kiemelke-
dő pályát futott be; valamennyien tisztelettel emlékeztek egyko-
ri professzorukra, főnökükre. emlékét ma mellszobrok őrzik ko-
rábbi egyetemi munkássága helyszínein és olajipari létesítmé-
nyekben. emellett számos megemlékezés is elérhető a „szeretve
tisztelt” Varga professzorról, amelyek között a legátfogóbb móra
László „Varga József élete és munkássága” című, 1969-ben a
bme-n megjelent 236 oldalas, jól dokumentált monográfiája [1].

Tanulmányai és tudományos pályájának első szakasza

a budai II. kerületi állami főreáliskolában (gimnáziumban)
(1920-tól Toldy ferenc gimnázium) tanult. Kémiából végig jeles
osztályzatot érdemelt ki. érdeklődési köre kitágult. Önképzőkör-
ben dolgozott, ami hozzájárult előadókészsége, beszédmodora,
kiejtése és egész fellépése fejlesztéséhez. 190�-ban érettségizett;
az 1904-ben új, neoreneszánsz cH épülettel gazdagodott mű-
egyetemen 1912 júniusában végzett mint vegyészmérnök. Kima-
gasló szakdolgozata nyomán szarvasy Imre professzor meghívá-
sára az elektrokémiai Tanszéken kapcsolódott be az erdélyi (sár-
mási) földgáz vegyipari célú hasznosítását célzó állami finanszí-
rozású kutatásokba. Kutatásai eredményeként 1916-ban műszaki
doktori címet kapott, amit adjunktusi kinevezés és az erdélyi ki-
helyezett kísérletek követtek. az ígéretes kísérleteket a háború
következményei szakítják meg. 191�-ban Varga József visszatért
a műegyetem elektrokémiai Tanszékére, 1919-ben magántanári
képesítésért folyamodott, amit az egyhangú műegyetemi támo-
gatás után az illetékes minisztérium 1920 decemberében meg-
adott. 1921 májusában megnősült, feleségével 1921 júniusában
magyarsárosra mentek, ahol – államközi megállapodás alapján –
Varga a korábbi erdélyi metánbontásos kísérleteket folytatta.
1922-ben tértek vissza budapestre.

1923 decemberében négy pályázó közül – sikeres kutatásai és jó
előadókészsége miatt – Varga Józsefet (32 éves korában) nevezték
ki a Pfeifer Ignác lemondása miatt megüresedett Kémiai Techno-
lógia Tanszék vezetői tisztségének betöltésére, és egyben nyilvá-
nos rendes tanárnak. Pfeifer tízéves tanszékvezetése után Varga
lett a Wartha Vince által 1�70-ben alapított tanszék harmadik el-
ső embere, egészen 1956 végén bekövetkezett haláláig, 33 éven át.

a tanszéki kutatásokban, az állami elvárásoknak megfelelően
– a korábbi forrásaitól megfosztott ország – nyersanyagellátásá-
nak segítését tekintette vezérlő elvnek. Tanszékvezetőként kuta-

tásaiban először (1924-ben) a hazai (gánti és halimbai) bauxitok
cementgyártásban történő hasznosítási lehetőségét vizsgálta a
bauxitkivitel megakadályozására, és eljárást dolgozott ki mun-
katársaival bauxitcement előállítására. Néhány évvel később mi-
nisztériumi támogatással német gyártású nagy nyomású auto-
klávokat szerzett be, amelyeken széncseppfolyósítási kísérleteket
kezdett olajtermékek előállítására. Varga rájött arra is, hogy a
kén és a kéntermékek nem mérgezik a szén és termékei hidro-
génezésekor használt katalizátort, sőt ellenkezőleg; a kén mes-
terséges bevitele segíti a hidrogénezést (ez a „Varga-effektus”).
„eljárás széntartalmú anyagok nemesítésére” tárgyú szabadal-
mát 1930-ban nyújtotta be, amely azután öt másik országban
(köztük Németországban és angliában) is védettséget nyert [1].
1932-ben az mTa levelező tagjává választotta a „magas nyomá-
son lefolyó hidrogénezésekkel” kapcsolatos eredményeiért.

a műolaj gyártásához a „Gömbös-kormány dr. Varga József
szabadalmai ismeretében 1933-ban – a magyar ammóniagyár és
a magyar műtrágyagyár egyesítésével létrehozott 100%-os állami
érdekeltségű –” közös néven magyar Nitrogénművek Rt.-t (1937-
től Péti Nitrogén műtrágyagyár Rt.) „felkérte egy kísérleti hidro-
génező üzem felállítására”. a kísérleti üzemet dr. Varga József ta-
lálmányai, üzemesítési elképzelései és szigeth László (1907–1975)
gépészmérnök tervei alapján építették. „1934. december �-án he-
lyezték üzembe és 1935. januártól napi 10 tonna kátrányolajat gáz-
fázisban hidrogéneztek…” az alapanyagból (dorogi barnaszén-
kátrányolaj és az Óbudai Gázgyár kátrányolaja) 60–65%-os üzem-
anyag-kihozatalt értek el. a kiváló műszaki eredmények mellett
az üzem pénzügyileg veszteséges volt. ennek ellenére, az olajhiány
miatt, a magyar kormány a nagyüzemi műolajgyártás mellett
döntött: „az Iparügyi minisztérium VIII. gyáripari szakosztálya
1935 végén létrehozta a �0%-ban állami és 20%-ban magán – sal-
gótarjáni Kőszénbánya Rt. – érdekeltségű magyar Hydrobenzin
Részvénytársaságot” [2]. 1937-ben a Papp simon geológus és aka-
démikus által kijelölt fúróponton megindult csonka-magyarország
területén, budafapusztán, majd rövidesen bükkszéken is a kőolaj-
és gáztermelés, így 1939-ben az ország önellátóvá vált, majd 1940-
től exportált is kőolajat. ezért a további műolajgyártás szükség-
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1950-ben a Kossuth-díj ezüst díszjelvényét kapta meg tudomá-
nyos eredményeiért [1].

Lapunkban 1950-ben megjelent közleményében, amit most új-
ra közzéteszünk, a fischer–Tropsch-szintézis eredményeit, hábo-
rú utáni helyzetét ismerteti, rámutat a vaskatalizátorok növekvő
szerepére, a szintézis vegyianyag-termelésben betölthető szere-
pére (a motorhajtóanyag-gyártás mellett), és országonként eltérő
gazdaságosságára. ma jelentős arányú szénalapú motorhajtó-
anyag-gyártás dél-afrikában folyik, ahol a motorhajtóanyagok
20–30%-a szénalapú. a south african coal, oil and Gas corpo-
ration (sasol) 1955-ben kezdett gyártani szénből üzemanyagokat
és vegyi termékeket a Lurgi fixágyas széngázosító eljárásának és
az m. W. Kellogg fluidágyas fischer–Tropsch-szintézisének al-
kalmazásával [3].

1951-ben kinevezték az újonnan létrehozott Nagynyomású Kí-
sérleti Intézet élére is. 1952-ben elvállalta a VVe szén- és ásvány-
olajtechnológia Tanszék vezetését is, külön díjazás nélkül. ugyan-
ebben az évben a szerves kémia terén elért eredményeiért a Kos-
suth-díj arany fokozatát is megkapta. 1954-ben a Hazafias Nép-
front országos elnökségében vállalt tagságot. emellett a szocia-
lista munkáért érdemérmet (1953) és a munka érdemrendet
(1956) is megkapta.

műegyetemi és NaKI-s tevékenységének kiemelkedő eredmé-
nye a Varga-féle középnyomású hidrokrakkeljárás kifejlesztése.
„a Varga-eljárás lényege az, hogy a krakkolandó alapanyagot elő-
ször hidrogénben dús oldószerben feloldják, majd vasoxidkatali-
zátor és szabad kéntartalmú vegyületek hozzáadásával, hidro-
géntartalmú gáz jelenlétében, �0–100 bar nyomáson, 400–430°c-
on hidrokrakkolják, úgy, hogy az alapanyag jelentős része (több
mint 70%) kisebb molekulasúlyú, a kőolaj-feldolgozás szem-
pontjából értékes, közbenső termékké alakul át” [4]. a NaKI pé-
ti kísérleti telepén a nagy aszfaltén- és kéntartartalmú nagylen-
gyeli kőolajból 60–70 atm nyomás melletti hidrogénezéssel közel
70%-os motorhajtóanyag-kihozatalt értek el. a böhleni e célra át-
alakított, 12 tonna per óra kapacitású, középnyomáson működő
dHd (druck Hydrierung dehidrierung) egységben 1956 végén
nagylengyeli kőolajjal és böhleni svél-kátránnyal lefolytatott nagy-
üzemi kísérletek megerősítették a NaKI-s kísérleti eredménye-
ket; itt még nagyobb hozamokat mértek [1].

Varga József professzor minderről már csak betegágyán érte-
sülhetett. 1956. december végén rákbetegségben elhunyt [4], a
budapesti farkasréti temetőben egyik tanszékvezető elődje, zemp-
lén Géza mellé és Kodály zoltán közelében temették el [1].

Varga József örökségéről

munkásságát a több mint száz – önálló, vagy társszerzőkkel írt –
közlemény, 25 feletti egyetemi jegyzet és tankönyv, valamint 9
szabadalom jelzi [1].

Rabó Gyulával, zalai andrással és steingaszner Pállal közös
szabadalmuk az „eljárás aszfalttartalmú nyersolajok és egyéb
aszfalttartalmú, hidrogénben szegény anyagok feldolgozására
motorhajtó anyagokká” 1956-ban nyert védettséget. a Varga-fé-
le hidrokrakkeljárás szabadalma („eljárás aszfalttartalmú kő-
olajok, olajpárlási maradékok és egyéb szénhidrogéntartalmú,
aszfaltdús párlási maradékok hidrogénező lebontására motor-
hajtóanyagokká”), amelynek kérelmét Rabó Gyulával, steingasz-
ner Pállal, székely andrással és zalai andrással közösen nyújtot-
tak be, 195�-ban kapott itthon és további 25 országban szabadalmi
védelmet [1, 4].

a Varga-féle hidrokrakkeljárás hasznosítására 1959-ben a bu-

telenné vált. 1940 októberében kihirdették a Hydrobenzin Rt. Péti
Nitrogén műtrágyagyárba történő beolvadását [2].

Politikusi pályája (1939–1944)

Varga professzor életében új szakasz kezdődött, amikor korábbi
egyetemi professzortársa és rektora, gróf Teleki Pál miniszterel-
nök 1939-ben iparügyi miniszternek hívja; amit Varga iparügyi
államtitkári „betanulás” után, egyetemi katedrájának megha-
gyása mellett júliustól vállalt el. 1939 októberétől a kereskedelem-
és közlekedésügyi tárca megbízott minisztere is. e pozíciókat a
későbbi bárdossy- és Kállay-kormányokban is betöltötte 1943
márciusáig, amikor – a szovjetunió elleni hadba lépés miatti vé-
leménykülönbség miatt – két minisztertársával együtt lemondott
kormányzati tisztségeiről. Közben az 1939. májusi választásokon
több tanártársával együtt országgyűlési képviselő is lett (a gróf
Teleki kezdeményezésére 1939-ben alakult kormánypárt, a ma-
gyar élet Pártja delegálásában és szeged képviseletében), e pozí-
cióját 1944-ig töltötte be. Közéleti tisztségviselőként is azt mond-
ta, hogy nem politizál, mérnökember létére csak mérnökpolitikát
folytat, a „mérnökpolitikának pedig alfája és ómegája a beruhá-
zás”. Továbbá „a magyarságnak és a magyar nemzetnek legbiz-
tosabb politikája az, ha keményen dolgozik” [1].

miniszterként jelentős összegekkel támogatta a hazai egyete-
meket, amit a nagyobb cégek is követtek. Iparügyi minisztersé-
gével összekapcsolható a maoRT kezelésében levő lispei kőolaj-
mezők (budafapuszta) feltárása, az almásfüzitői Timföldgyár
építése, az ajkai hőerőmű és a péti nitrogénművek bővítése. se-
gítségével – a magyar–amerikai olajipari Rt. (maoRT) üzemei-
nek kincstári használatba vételével – elkerülték, hogy a németek
vonják irányításuk alá azokat – hasonlóan a Németországgal had-
ban álló országok polgárainak tulajdonában álló cégekhez –, és
velük együtt a magyar kőolajbányászatot. Közlekedésügyi tény-
kedésének példái egy 1942. évi beszámolója alapján: székelyföld
vasúti hálózatának kiépülése, több mint 2000 km községi bekö-
tőút létrehozása (ami többszöröse a korábbi időszak adatának),
dunai és tiszai hidak megújítása, a jobb oldali közlekedésre tör-
ténő áttérés megvalósítása (1941), szállodaépítés a belföldi turiz-
mus fejlesztésére és a néprádió-akció.

Vegyész-tudósi munkásságát 1942-ben corvin-koszorúval is-
merték el (további elhunyt három corvin-koszorús vegyészünk
’sigmond elek és zemplén Géza, 1930, szent-Györgyi albert, 1937,
továbbá corvin-láncosaink oláh György, 2001 és sir George Radda,
201�). ugyanebben az évben a közlekedés fejlesztésért a magyar
érdemrend Nagykeresztjét kapta meg. számos más, köztük kül-
földi elismerésben is részesült [1].

Ismét főfoglalkozású rendes egyetemi tanár

miniszteri lemondása után visszatért műegyetemi tanszékére. a
német bevonulás után a front átvonulásáig orvos barátai segítsé-
gével egy budai szanatóriumban álnéven húzódott meg, így ke-
rülhette el a németországi kitelepítést [1].

a háborús események után Varga professzor munkatársaival
nagy energiával újjászervezte az oktatást és a kutatómunkát. 1946
végén az mTa rendes tagjává választották. az egyetemtől külön
megbízásokat is kapott. Hathatósan támogatta korábbi adjunk-
tusát, Polinszky Károlyt a kihelyezett veszprémi Nehézvegyipari
Kar (1949) és a Veszprémi Vegyipari egyetem (VVe, 1951) meg-
alakításában. ezzel összefüggésben a műegyetemi szervetlen ké-
miai technológia oktatása fokozatosan átkerült Veszprémbe.
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dapesti országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt (oKGT) és a keletné-
met VVb mineralöle Halle/saale „magyar–Német Varga Tanul-
mányi Társaság”-ot alakított, amely böhlenben, 1960-ban egy
második nagyüzemi kísérletben is igazolta az eljárás eredmé-
nyességét (42 ezer tonna szovjet benzinmentes kőolaj feldolgo-
zásakor). ullmann, W. professzor, a böhleni Kombinát vezérigaz-
gatójának javaslata alapján – hálás megemlékezéssel a feltalálóra
– nevezték el az eljárást „Varga-eljárás”-nak (Varga-Verfahren).
a Varga-féle hidrokrakkeljárás tényleges eredményei más ismert
eljárások (H-oil, Hds) irodalomban közölt mutatóinál is kedve-
zőbbnek mutatkoztak. ezután kidolgozták egy évi 2 × 500 ezer
tonna kapacitású üzem típustervét és elkészítették modelljét. a
tényleges megépülés elmaradt, amiben közrejátszhatott az itthoni
nagylengyeli olajmező elvizesedése és a kitermelés csökkenése,
valamint az „olcsó” üzemanyag gyártását lehetővé tevő szovjet
romaskinói olaj behozatala a térségbe [4]. a magyar–Német Varga
Tanulmányi Társaság 1975. május végén szűnt meg [�].

„a Varga-eljárás soha, sehol nem valósult meg folyamatosan
működő, ipari termelőegységenként. Úgy látszik, egy új techno-
lógia bevezetéséhez nem elegendő annak kidolgozása és nagy-
üzemi kipróbálása, a tervek és a makett elkészítése, valami más
is kell hozzá.” magyarországon sajnos a méretnöveléshez értő ve-
gyészmérnökök nem voltak. „a műszaki történelem érdekessé-
ge, hogy a második világháború után közreadott” … hírszerzői
„jelentésekből kiderült, hogy az akkor működő nagynyomású
szenes kátrányolaj-hidrogénező üzemekben is vas-szulfid katali-
zátor kialakításával folyt a motorhajtóanyagok előállítása. a Var-
ga-eljárás lényegének megismerése alapján a modern maradék-
feldolgozó hidrokrakkoló eljárások mindegyike részben vagy
egészben az ismertetett szempontok alapján működik, a mai kor
műszaki-technikai megoldásainak alkalmazása mellett az akkor
elért termékösszetétel-hozamoknak megfelelően. sok újszerű
megoldásával azonban rengeteg hasznos gondolatot ébresztett
a témával foglalkozó, a mai technikai lehetőségeket kihasználó
kutatókban. Így elmondhatjuk, hogy a kísérletsorozat nem volt

hiábavaló és a kőolaj-feldolgozóiparral foglalkozó szakirodalom
mindig számon fogja tartani” [4].

Károlyi József (a NaKI Varga professzort követő igazgatója)
visszaemlékezése szerint Varga professzor „környezetében a róla
Varga-szellemnek elnevezett mentalitást valósította meg. megta-
nultuk tőle a tudás megkövetelését és elismerését, az egymás el-
fogadását és támogatását, de a fegyelmezett, kitartó, pontos
munkát is. Hirdette, hogy a kémiai technológia a megvalósítás tu-
dománya, iparágak irányítója, mely a mindenkori nyersanyagok
optimális feldolgozására törekszik” [4].

emlékét tisztelettel őrizzük. ���
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ezzel az írással lapunk 75. éves jubileumát felidéző sorozatunk
lezárult. sok olvasói megnyilatkozás alapján mondhatom, hogy
nagyon sikeres sorozat fejeződött be. Jó volt visszatekinteni múl-
tunk egy-egy nevesebb eseményére, személyiségére, megidézni
a közelmúltunkat. ezúton is szeretnék köszönetet mondani a so-
rozat szerkesztőjének, Liptay Györgynek, aki három ciklusban is
egyesületünk alelnöke volt. Reméljük, hasonló sikeres elgondo-
lások megvalósításával sikerül olvasóink elismerését a jövőben
is kivívnunk.

Kiss Tamás
felelős szerkesztő
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udom, hogy sokan mások is
leírták már egy-egy díj kap-

csán: amikor megtudtam, hogy
megkaptam, nem is akartam el-
hinni. amikor egy délelőtt Kroó
Norbert professzor mutatkozott
be a telefonban, és elmondta, hogy
az idei évben én leszek a Rátz
Tanár Úr életműdíj egyik díjazott-
ja, akkor nagyon furcsa hangulat
uralkodott el rajtam, ami az öröm
és csodálkozás érzése volt. akkor
és most is úgy gondolom, hogy ez

a díj nem is az enyém teljesen, hanem azé a közösségé és azoké
az embereké, akik lehetővé tették, hogy olyan eredményeket ér-
jek el, amelyek alapján megkaphattam. Nemcsak azokat illeti kö-
szönet, akik a díjra felterjesztettek, hanem mindenkit, akinek a
támogatása, példája vagy mindennapi közreműködése segítette
azt a munkát, amit pedagógusként eddig végeztem. a diákjaim
kíváncsisága, lelkesedése, akaratereje, kollégáim segítsége, csalá-
dom támogatása, sok-sok volt tanárom elkötelezettsége, emberi
példája mind-mind szükséges volt ahhoz, hogy pedagógusként si-
kereket érhessek el. s ekkor még olvasmányélményeimet nem is
említettem. csak remélem, hogy én is aktívan hozzájárulhattam
sokak sikereihez, s pályám hátralévő részében is így lesz majd.

Nagyon nagy megtiszteltetésnek tekintem, hogy méltónak ta-
láltak arra a díjra, amit előttem nagyon sok kiváló pedagógus
megkapott már szerte az országban és itt a jelenlegi iskolámban,
az apáczai Gimnáziumban is. Külön szerencsémnek gondolom,

sebő Péter

befejezetlen történet

a szerző 2020-ban Rátz Tanár Úr életműdíjat kapott. „befejezetlen történetét” a szer-
kesztőség felkérésére írta meg.
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