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Pávai-Vajna Ferenc életműve 
/Születése 100. évfordulóján/

Dr. Csiky Gáborx

Az első világháború befejezésével lezárul a magyar 
kőolajbányászat történetének elő korszaka, melynek utolsó 
10 éves, eredményekben gazdag szakaszát Böckh Hugónak, a 
magyar kőolaj-földgázkutatás "atyjának" a neve fémjlezi.
A trianoni területvesztés miatt ezen 10 esztendő munkájá
nak a gyümölcse, az Erdélyi-medence földgáza /1909/, az 
egbelli kőolaj /1914/ és a bujavicai kőolaj-földgázelőfor
dulás odaveszett. De megmaradt ezen kutatások keretében 
verbuválódott és felnőtt első hazai kutató gárda - geoló
gusok, geofizikusok, mérnökök - melynek soraiból kerültek 
ki a következő korszak kutatásainak vezetői, irányitói. 
Mindez szintén Böckh Hugó vezető-szervező készségének volt 
köszönhető.

E nemzedék két kimagasló geológus alakja volt Papp 
Simon és Pávai-Vajna Ferenc, Böckh Hugó kiváló tanítványai 
és munkatársai, akik folytatták a mester által elindított 
kutatási tevékenységet és vezették, irányították azt a két 
világháború közötti időkben. Kortársak voltak s egy közös 
cél érdekében, de igen eltérő egyéniségüknél és munkastí
lusuknál fogva más uton-módon haladtak és működtek. Egy
idejű tevékenységük a hazai kőolajtörténelem érdekes és 
tanulságos fejezetét képezi. Itt és most Pávai-Vajna Ferenc 
életművét méltatva, emlékét idézzük születése centenáriuma 
alkalmából.

1886. március 6-án született Erdélyben, a Nagyenyed 
melletti Csongván. Iskoláit a hires nagyenyedi Bethlen

Előadta 1986.március 6—án a Hajdúszoboszlón rendezett centenáriumi 
ülésen, továbbá a Tudománytörténeti Szakosztály emlékülésén, 1986. szeptember 15-én.
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Kollégiumban végezte, ahol Szilad! Zoltán termeszetrajz 
tanár tanítványa és famulusa volt. Egyetemi tanulmányait 
a Budapesti Tudományegyetemen végezte, ahol Koch Antal 
professzornál doktorált 1910-ben. 1912-ben Böckh Hugó 
professzor'tanársegédje lett, a selmeci Bányászati és 
Erdészeti Főiskola ásványtan-földtan-telepismerettani 
tanszékén, Papp Simonnal egyidőben; az adjunktus Vitális 
István volt. Kivételes tanszéki együttes a magyar föld
tan történetében!

A selmeci időkre Pávai-Vajna F. igy emlékezik visz- 
sza 1947. évi Írásában: "... a Selmecbányái Bányászati és 
Erdészeti Főiskola földtani és telepismerettani tanszékén 
boldogult Böckh Hugó professzor három asszisztense Vitá
lis István, Papp Simon és Pávai-Vajna Ferenc találkoztak 
össze, a magyar geológia és bányászat sorsdöntő idejében 
és nagy vitáinak színhelyén. A magyar földigáz erdélyi ku
tatása tartotta akkor lázban selmeci tanszékünket, hiszen 
Böckhkel mi csináltuk a munka oroszlánrészét. Amikor nagy 
ritkán mind a négyen Selmecen voltunk, egyszer éppen Vitá
lis István volt az, aki a már végtelen, Böckhkel való tek
tonikai vitáink után jótakaróan figyelmeztetett, hogy hagy
jak fel a vitáinkkal, hiszen elvégre a professzor a főnö
köm... az elmúlt emberöltő legképzetebb és legélesebb eszü 
magyar geológusa, Böckh Hugó magyar geológiai iskolát ala
pított s azt három asszisztense három irányban sikerrel 
vitte tovább... amelyek egyike a Vitális I. által felkuta
tott nagy magyar szénkincs kitermelésének biztosítását cé
lozza, másika a Papp S. vezetése alatt feltárt dunántúli 
földiolaj és földigáz kitermelésének kérdése, a harmadik 
pedig a viz földbeni életével és a Föld legfiatalabb ké
regmozgásainak problémáival magyarázható felszökő meleg és 
forró, meg a karsztvizek gazdaságos felhasználása ecryrészről,
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másrészt az utóbbiaktól való védekezés." Majd igy fejezi be: 
"ő /Böckh H./ elméletben és gyakorlatban egyformán nagy volt, 
nekünk hármunknak is sok volt, hogy az ő örökségét megvédjük 
és előbbre vigyük, de úgy látszik jó munkát végeztünk,csak az 
egyikünknek hálátlanabb szerep jutott!" /Mármint őneki,Pávai
nak . /

Tény az, hogy négyük tudása, annak alkalmazása a gya
korlat terén, mai szóval népgazdasági szinten, óriási ered
ményeket hozott s érdemeik elévülhetetlenek. Mert nemcsak a 
politikai történetben vannak olyan nevek, melyek a nemzeti 
haladás, fejlődés jelképévé váltak, hanem az ország tudomá
nyos és műszaki fejlődésének a történetében is.

1912-től kezdve Pávai-Vajna résztvett a Böckh által 
vezetett Erdélyi-medencebeli földgázkutató térképező cso
port munkájában. Közben 1913-ban feltérképezi Böckh megbí
zásából a máramarosi izaszacsali boltozatot.1916-tól szin
tén Böckh megbízásából Papp Simonnal és Lázár Vazullal együtt 
a Dráva-Száva közti medence területén térképeztek. Ezek a 
kutatások igazolták Böckh véleményét,mely szerint a neogén 
képződmények, úgy mint Erdélyben, itt is meggyürődtek.Majd a 
horvát un. száva redők déldunántuli folytatódásainak nyomo
zását végezték, 1919-ben pedig Pávai kimutatta a jelentős 
budafapusztai /lispei/ boltozatot, mely munkálatban Papp S. 
is résztvett. 1920-tól Pávai-Vajna már Vendl Aladár, Feren- 
czi István és Pantó Dezső társaságában térképezett a Dunán
túlon, a megalakuló Hungarian Syndicate Oil koncessziós te
rületén, mely vállalatnak a főgeológusa Böckh Hugó volt.

1921-ben, mind Böckh, mind Papp S. kiváltak az állami 
szolgálatból és külföldre távoztak. Miután Pávai-Vajna itt
hon maradt, a Pénzügyminisztérium 1921-ben Böckh utódaként
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őt bizta meg a kincstári szénhidrogénkutatások földtani irá
nyításával. A kutatások központi műszaki irányitója Bőhm 
Ferenc, a minisztérium bányászati fóosztalyánaK vezetője vox 
Mint a kutatások főgeológusa, Pávai folytatta mesterének 
1918-ban megkezdett nagyalföldi kutatásait. Ezt az 1929-ig, 
Böckh hazatéréséig terjedő időszakot Pávai-Vajna F. fény
korának nevezhetjük. 1930—ban a M.Kir. Földtani Intézet szol
gálatába lép és mint főgeológus dolgozik 1944-ben történt, 
idő előtti nyugdíjazásáig. Ezalatt az ország különböző ré
szeiben végzett elsősorban gyakorlati földtani térképezést. 
Résztvett az 1932-ben kezdődő, ifj . Lóczy Lajos által irá
nyított északmagyarországi kincstári szénhidrogénkutatáso
kat előkészítő kőolajföldtani, illetve hegyszerkezeti tér
képezési munkálatokban, éspedig a Budapest környéke Duna- 
balparti területének feltérképezését végezte Horusitzky Fe
renccel együtt 1938-ig. Megáliapitásai kőolaj-földgázkuta
tás megindítása céljából indokoltnak bizonyultak: az általa 
kimutatott őrszentmiklósi szerkezeten telepitett és 1935-36- 
ban lemélyitett 1. sz. kincstári mélyfúrás kis földgáztele
pet tárt fel. 1950-ben a Földtani Intézet reaktiválta, majd 
1956-ban végleg megvált az Intézettől és Máza-bányatelepen 
még néhány évig dolgozott a Komlói Szénbányászati Trösztnél. 
1964. január 12-én hunyt el Szekszárdon.

Pávai-Vajna Ferenc 1921-1929. közötti fénykorára azon
ban árnyékot vet a szakirodalom szűkszavú tárgyilagossága, 
mely eképpen summázza az államkincstár nagyalföldi .szénhid
rogénkutatásait: az Alföldön a két világháború közötti idő
ben több helyen mélyítettek fúrásokat, a torziós ingával 
végzett mérések és a pleisztocén képződményekben mért bizony
talan rétegdölések alapján kimutatott boltozatokon. Ezek a 
fúrások azonban gáznyomokon és nagymennyiségű hévizén kivül 
szénhidrogének szempontjából pozitiv eredményeket nem adtak.
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1 . ábra

Veröffentlicht In/Published In/Publlé dans 
ERDÖL UND KOHLE • ERDGAS • PETROCHEMIE 

Jahrgang/Vol./Tome Heft/lssue/Numéro Seite/Page

18 11 94-0
1\ v. IVivai-Vnjna Wie wir erst jetzt erfahren, ist ein Pionier 
der ungarischen Erdöl- und Erdgasexploration, der Geologe Franz 
von Fiwai-Vajna, am 13. Januar 19(14 im Alter von 77 Jahren 
verstorben. Seinem Landsmann und Kollegen l)r. 0 . (labor ver-' 
danken wir die folgenden Angaben über sein wissenschaftliches; 
Schaffen. [
Als Mitarbeiter von Hugo Iiöckh war v. Várni-Vajna von 1011 ■- 
bis 1914 an der erfolgreichen Aufsuchung von Erdgaslagcrstiittcn " 
in Siebenbürgen beteiligt, danach wirkte er bis 1918 an der geo-' 
logischen Aufnahme Kroatiens und anschließend bis 1921 ind 
Rahmen des Explorationsprogramms des Hungarian Oil Syndicate" 
maßgeblich an der Weitervcrfolgung der kroatischen Falten in“ 
Transdanubien mit'). Von 1921 bis 1929 leitete er als Nachfolger" 
von Iiöckh die staatlichen Kartierungsarbeiten und crdölgeolo-- 
gischcn Untersuchungen in Ungarn. Während des Zweiten Welt-" 
krieges stand v. Pávai-Vajna bei der Ungarisch-Dcutsclie Erdöl-" 
werke AG (Manat) dem Chefgeologcn Dr. Fritz Forche zur Seite.“ 
Nach dem Kriegsende setzte er sich unermüdlich für die Wieder-" 
aufnahmo der Erdöl- und Erdgnscxploration in seinem Vaterlande - 
ein; die s])iitcren Entdeckungen in Transdanubien und der un-" 
garischen Tiefebene gingen zu einem guten Teil auf seine wohl-" 
begründeten Hinweise zurück. "
Ein besonderes wissenschaftliches Verdienst Franz von Vi'wai- 
Vajnas — der übrigens als erster ungarischer Geologe dem 
Auslande einen großen zusammenfassenden Überblick über die 
Erschließung von Kohlenwasserstoffen in Ungarn2) gab -— liegt 
darin, daß er schon zu Beginn seiner Tätigkeit die Bedeutung 
jüngster, postpliozäncr tektonischer Bewegungen als fortdauernde 
Anzeichen älterer Strukturen im tieferen Untergründe erkannte I 
und fiir die Exploration auf Erdöl und Erdgas auszunutzen ver
stand.

') Vgl. II. v. Zwcrger, Die crdölgcologischcn Untersuchungen in - 
Westungarn (Transdanubien) und die Erschließung des Ül- . 
fehles von Lispo. Oel u. Kohle !!(“>, 427/37 [1940].

*) Das Vorkommen von Erdöl, Asphalt und Erdgas in Ungarn. , 
In: Englcr/Höfer, Das Erdöl, II. Teil, 2. Aull. Leipzig 1930. "

Az Erdöl und Kohle 1965. novemberi számában meg 
jelent nekrológ /Csiky G .-K. Krejci-Graf/
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Egyoldalúan, ipari szemmel nézve nagyjából igy is volt, de 
valójában ennél többet adott és hagyott ránk a kincstári ku
tatás. Ipari mennyiségű kőolaj-földgázt valóban nem tártak 
fel, de azért figyelemreméltó például az, hogy két hajduszo- 
boszlói kútra egy strand és gyógyfürdő épült, továbbá egy 
villanytelep, mely öt községet látott el villamos árammal 
/Hajdúszoboszló, Kaba, Nádudvar, Hajduszovát, Tetétlen/ és 
ami maradt azt a MÁV komprimálva palackokba, vasúti kocsik 
világítására használta. Elgondolkoztató, illetve megszívle
lendő példa éppen napjainkban, amikoris időszerű a takaré
koskodás, hogyan lehet és kell minimális eredményeket, maxi
málisan kihasználni a szükségszerűség jegyében! Karcagon a 
két fúrás vizét a városi strandfürdő céljaira használták fel, 
a gáz felhasználására pedig üveggyárat építettek. A két deb
receni kút pedig a Nagyerdő strandfürdőjét látja el vizzel. 
Ebből kitűnik, hogy ezeknek a "meddő" fúrásoknak nagy loká
lis jelentőségük volt, kárpótolták a reájuk fordított költ
ségekért a szegény magyar államot, mert a hévizek hasznosi- 
tásán túl, a mindössze évi kb. négy millió m -t kitevő föld
gázzal példás módon gazdálkodtak.

Hamármost a fúrások által nyújtott földtani eredménye
ket vesszük figyelembe, akkor a kutatás nagyonis eredményes 
volt, mert uj adatokkal gazdagította a hazai földtant, és a 
további kutatás szempontjából fontos és vitatott kérdésekre 
adott választ. így pl. arra,hogyan értelmezendők az alföldi 
gravitációs maximumok és minimumok, ezzel kapcsolatban pedig, 
hogy a minimumokban nincsenek sótestek, továbbá, hogy a me
diterrán schlier, a miocén sóformáció sós agyaga /melyet 
Böckh a kőolaj-földgáz anyakőzetének tartotta/ az Alföldön

kifejlődve. Mindezek elsősorban Böckh H. kérdései, 
problémái voltak és ezekre a kutatási eredmények választ is 
adtak. A legnagyobb váratlan és vitatott földtani eredmény
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a Hajdúszoboszló 2. sz. fúrásban feltárt, és Papp Károly ál
tal flisnek "megjósolt" képződmény volt.

Az alföldi kincstári kőolaj-földgázkutatás eredménye, 
illetve eredménytelensége - ahogy vesszük - Pávai-Vaj na ne
vével forrt össze, mivel a 10 lemélyitett fúrásból 7 fúrást 
ő telepitett, saját kutatási felfogása, koncepciója és mód
szere alapján. Tevékenységét kortársai és szaktársai erősen 
birálták, elmarasztalták, elsősorban a geofizikusok, de a 
geológusok és mérnökök is. A legerősebb kritikát Pékár Dezső 
geofizikus szórta a fejére: "Pávai-Vajna F. öt méter mély sir 
gödröket ásatott és ezekben igyekezett a tulajdonképpen le- 
mérhetetlen, bizonytalan kis dőléseket meghatározni", ez meg 
lehet, a továbbiakban azonban kissé el is vetette a sulykot 
mondván: "... a felbuzogó gyógyforrás nem igazolta a fúrás
hoz fűzött várakozást, nem tudományos eredmény, mert hiszen 
nem adott petróleumot"; hát ez-igy kissé furcsán, illetve 
hamisan hangzik!

Pávai-Vajna Ferencnek általános földtani szemlélete 
korszerű volt, hiszen ő volt egyik úttörője és hirdetője 
a legfiatalabb, a postpannoniai kéregmozgások elméletének 
és róla L. Kober, a nagy tektonikus elismerőleg nyilatko
zott. A gondolat a horvát-medencében végzett térképezés 
közben /1916/ vetődött fel benne: eszerint nemcsak a plio- 
cén, hanem a pleisztocén képződmények is kinyomozható re- 
dőket formálnak s igy azok is bevonhatók a kőolaj-földgáz
kutatásba.

A földtani térképezési módszer a tagolt, dombos-völ- 
gyes j-elszinü Erdélyi—medenceben jói bevált, úgyszintén a 
hasonló domborzatú horvát medencében, sőt a déldunántuli 
térképező kutatásban is. Péda erre a budafapusztai boltozat,
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j^^^vet Pavai-Vajna matatott ki többe—jievés.oe GoGn^ä*uinl
az utóbb kiderült. Viszont nem válhatott be a földtani mód
szer alapján történt szerkezetkimutatás a Nagyalföld sik 
területén, ahol a nagy vastagságban kifejlődött pleisztocén 
rétegek jóval enyhébb és rendszertelen, vagy éppen semmi dő 
lést nem mutatnak. Itt tévedett Pávai-Vajna, amikor ezekben 
a rétegekben mért dőlések alapján boltozatokat vélt felis
merni. Ezért érte sok támadás a legfiatalabb kéregmozgások
ra való hivatkozással végzett földtani kutatási módszerét, 
amit ő "magyar geológiai módszernek" nevezett. És abban is 
tévedett, hogy tevékenysége alatt mellőzte, a Böckh által 
már megkezdett, geofizikai méréseket, mert saját bevallása 
szerint nem bizott e módszer mérési eredményeiben. Nemigen 
lehetett meggyőzni őt arról, hogy kutatási módszerében, to
vábbá a korszerűtlen fúrási eszközökben van a hiba. Később 
rá kellett jönnie az elért eredmények nyomán, hogy a Nagy- 
alföldön csakis a geofizikai kutatási módszerrel, úgyszin
tén a korszerű rotary fúrási eljárással lehet boldogulni.

Pávai-Vajna szerpe és jelentősége abban áll tulajdon
képpen, hogy a háború utáni depressziós időkben, amikor a 
Hungarian Oil Syndicate Ltd. sikertelensége is diszkreditál 
ta a magyarországi területeket, folytatta a kincstári kuta
tást úgy, ahogy lehetett: a szegényes hazai lehetőségek ad
ta eszközökkel, a legolcsóbb kutatási módszerrel a földtani 
térképezéssel - a "mente et malleo" jegyében - de annál na
gyobb akarással, jóformán egyedül vivta a maga külön harcát 
az Alföldön, a magyar kőolaj- és földgáz feltárásáért. Küz
dött szóban és Írásban, harcos optimizmussal igyekezett hí
veket szerezni a hazai kutatásnak. Talán volt ebben a túl
fűtött akarásban, a mindenáron való eredmény kicsikarásban 
valami "majd megmutatom én" akció is - meglehet - de ez 
közismert dinamizmusából fakadt. Fáradozását azonban nem
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koronázta az a siker, amit kortársa Papp Simon elért. De az 
idő őt igazolta, mert több olyan területre hivta fel a fi
gyelmet, ahol később jobb feltételek között, korszerű esz
közökkel dolgozó utódai, kőolajat és földgázt tárták fel a 
Nagyalföldön.

Az általa kimutatott hajduszoboszlói, karcagi és deb
receni boltozaton lemélyitett fúrások /6 fúrás/ csupán nagy
mennyiségű, magas hőmérsékletű hévizet tártak fel kevés,nem 
ipari jelentőségű földgázzal. Mivel a szénhidrogénkutatásban 
a viz nem szivesen látott melléktermék, ezek szerint az ered 
mény is mellékeredmény, a kritikusok szerint eredménytelen
ség, negativum. Mások, igy a vízkutatók, a balneológusok vé
leménye viszont más: szerintük nagyobb eredmény, mintha kő
olajat talált volna! Könnyen meglehet, mert hát ez nézőpont 
kérdése, lehet róla vitatkozni. Mindenesetre ezek a nem várt 
kutatási eredmények uj korszakot nyitottak a magyar héviz- 
és gyógyfürdő ügyben. Végülis, igy vált a kőolajkutató Pávai 
Vájná egyúttal a hazai hévizkutatás úttörőjévé, de hűséges 
maradt mindkettőhöz élte végéig.

Pávai-Vajna Ferencnek, a hidrológusnak a nevéhez fűző
dik több jelentős gyógy- és hévizünk feltárása. Ezek közül 
a legfontosabbak: Hajdúszoboszló, Karcag-Berekfürdő, Debre
cen és a szegedi Anna-forrás. De a fővárosban is megtalál
juk tevékenységének nyomait pl. a Rudas fürdőben, ahol ja
vasolt fúrásai ivókúrának és gyógyfürdőnek alkalmas vizet 
tártak fel. Ezenkívül hangoztatta, hogy Budapestet fürdő
várossá kell fejleszteni, ami adottságai ellenére sajnos 
még ma sem valósult meg teljes egészében.

Nemcsak hevizkincsünk feltárásának, hanem felhaszná
lása ügyének is úttörő harcosa volt. A Nagyalföldön, sok
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ezer ártézi kút felhasználatlanul elfolyó melegvizének, me
legházak fűtésére való felhasználását javasolta. Ezenkívül 
a hévizek általános jellegű energiaszolgáltató jelentőségé
re hivta fel a figyelmet, miután 1928-ban volt alkalma ta
nulmányozni Toscanában a természetes gőzbányászatot. A hő
energiabányászat kérdései foglalkoztatták már ezelőtt közel 
60 esztendővel, mert ebben látta a "föld ingyen energiája", 
a földhő, a geotermikus energia hasznosításának nagy lehe
tőségeit, távlatait. Többször hangoztatta: "Fűtött kazánon 
élünk és mégis didergünk". Az annak idején nem méltányolt 
úttörő javaslatai napjainkban jutnak az utódok révén nagy 
népgazdasági jelentőséghez. A világhírűvé vált Hajdúszobosz
ló éppúgy örökre összekapcsolódott Pávai-Vajna nevével,mint 
ahogy fejlődőben lévő geotermikus forróviz üzemeink is,őriz
ni fogják úttörő munkásságának nagyszerű eredményeit. A ha
zai földhő-energia jelentőségére és kilátásaira hivta fe"1 a 
figyelmet nyomatékosan legutóbb a fábiánsebestyéni fúrás is. 
Talán kissé bizarr gondolat, de mintha az Alföld mélyén szuny- 
nyadó hőenergia megérezte, megtudta volna, s igy kivánt, hi- 
vatlanul bár, a maga módján tisztelegni, emlékeztetni úttö
rőjének, apostolának centenáriuma alkalmából.

Pávai-Vajna 1928-ban, igy jövendölte meg a hévíz hasz
nosításának távlatát a szegedi Anna-forrásról irt cikkében: 
"Nincsen messze az idő, amikor az Alföld lakója már nem isz- 
sza a szennyes talaj- és folyóvizet s nem pusztul el tőle, 
hanem fürdik a föld mélyének megcsapolt langyos hullámaiban, 
amelyek a gázzal és más hasznos enrgiaforrásokkal versenyez
ve világítják, fűtik lakását és hajtják gépeit."

Munkássága a szénhidrogénkutatáson és hidrológián ki- 
vül, elsősorban a tektonika területére terjedt ki, amint már 
említettük, ahol a földkéreg legfiatalabb hegységszerkezeti
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tott ki. Ezenkivül maradandót alkotott a barlangkutatásban 
is mint annak egyik úttörője, amint azt külön előadásban 
hallani fogjuk. Végül alig ismert a néprajz területén ki
fejtett tevékenysége. Erre Gunda Béla etnográfus hivta fel 
a figyelmem. Pávai-Vajna még egyetemi hallgató korában, 
1907-1909. években megjelent első Írásaiban az Erdélyi Érc
hegység népével kapcsolatos néprajzi kérdésekkel foglalko
zott. Ezek a tanulmányok úttörő jellegűek. Erről szintén 
külön tanulmány számol be.

Pávai-Vajna Ferenc harcos hite, meg nem alkuvó szel
leme mindenképpen példát adó; magáramaradottsága idős korá- ' 
ban azonban elszomoritó, tragikus. Hiába várta, hogy a tár
sadalom feléje nyújtsa segitő kezét. Boldog lett volna, ha 
életének utolsó éveiben valamelyik városban, ahol áldásos 
tevékenységét kifejtette - Hajdúszoboszlón, Debrecenben, 
Szegeden avagy Budapesten - egy vendégszobában meghúzódha
tott volna. Kénytelen volt, a Mecsek-vidéki Máza-Bányatele- 
pen egy bányászviskóban, meglehetősen nyomorúságos körülmé
nyek között, elesetten és elhagyottan, tengetve leélni utol
só éveit, 1964. január 12-én bekövetkezett haláláig. Többet 
érdemelt volna még életében Hajdúszoboszló városától, mely 
általa vált világhírű fürdővé, mint a halála után kapott 
emléktáblát, sírhelyet és emléket. Budapesten a Rudas für
dőben még emléktáblát sem állított neki a hálásnak nem ne
vezhető utókor.

Pávai-Vajna egyesek szerint szakmánk "enfant terrible"- 
je, fenegyereke volt: ellentmondásos, szókimondó, izgága, - 
akár Szabó Dezső a nagy iró. Meglehet, de sok mindent tett, 
agitált, harcolt hittel, jószándékkal, sok tévedéssel, mint 
mindnyájan. Végülis, nem tudta elérni, amit akart és visel
te haláláig a kudarcélmények nyomasztó hatását. Életének
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utolsó éveiben méltatlanul megfeledkeztünk róla. Ezt fejez
te ki találóan Antalffy Gyula ujságiró a Magyar Nemzetben 
irt, "A mázai remete" cimü drámai hangvételű emlékező cikké
ben. Magyar tudós próféta sorsa az övé, e hazában. Régi köz
ismert képlete a magyar múltnak. Ünnepelni nagyon tudtunk és 
tudunk ma is, de feledni talán még inkább!

Mi, akik ismertük, tiszteltük és becsültük őt, minden 
hibája, ellentmondásossága és kudarca ellenére, vállalt ta- 
nitványi és erdélyi elfogultsággal, Böckh Hugó és Papp Simon 
mellé emelve, a magyar kőolajtörténelem jelentős alakjának 
tartjuk, örömmel és megnyugvással tapasztaltuk a Hajdúszo
boszlón, március 6-án tartott emlékülésen, hogy a szakma, 
az olajosok nagy családja, és ebben a szocialista brigád
mozgalom, nagyjaink megbecsülése és emlékük ápolása jegyé
ben magáévá tette alakját. A város pedig, megkésve bár, 
törlesztve régi adósságát befogadta és őrzi hamvait, hagya
tékát összegyűjtve, ápolja emlékét. Köszönet érte.

A tudományos és technikai haladást, a civilizálódást 
szolgáló tevékenységéért, egész életművéért sokat köszön
hetünk Pávai—Vájná Ferencnek, aki egész életében a természet 
erőinek az ember szolgálatába állitásán fáradozó, harcos,meg 
nem alkuvó, sajátos egyéniség volt, - kiérdemli az utókor 
megbecsülését és háláját.
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In memoriam Pávai-Vajna Ferenc

1986-ban Papp Simon mellett a kor- és sorstárs Pávai 
Vájná Ferenc emlékét szintén több Ízben idéztük, centená
riuma alkalmából. Március 6-án Hajdúszoboszlón a Nagyalföl 
di Kőolaj- és Földgáztermelő Vállalat helyi üzemében, az 
O.M. Bányászati és Kohászati Egyesület kőolaj-földgáz- és 
vizszakosztálya, a Magyarhoni Földtani Társulat, valamint 
az NKFV Pávai-Vajna Ferenc szocialista brigádja által ren
dezett centenáriumi ülésen adóztunk Pávai emlékének. Sír
jának megkoszorúzása után az emlékülést Dank Viktor, a
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Központi Földtani Hivatal elnöke nyitotta meg, melyen Csiky 
Gábor életművét méltatta, Csath Eéla a magyar kincstár haj- 
duszoboszlói kutatásait, Somfai Attila pedig a földgáz meg
kutatását és feltárását ismertette. Ezután Dank Viktor meg
nyitotta erre az alkalomra rendezett emlékkiállitást,melyet 
a városi Bocskai István múzeumban összegyűjtött Pávai-Vajna 
anyagából, Juhász Imre igazgató állitotta össze.

Ugyanezen a napon, a MTESZ csongrád megyei szervezete, 
a Magyarhoni Földtani Társulat alföldi területi szervezete, 
a Magyar Hidrológiai Társaság szegedi területi szervezete 
és Szeged városi tanácsa, Pávai-Vajna emléktábla-avató ün
nepséget rendezett Újszeged Székely sor 11. sz. ház falánál. 
Az emlékünnepséget Bátyai Jenő, a MTESZ társelnöke nyitotta 
meg, az avatóbeszédet pedig Simády Béla,a Hidrológiai Társa
ság területi szervezetének az elnöke tartotta.

A Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti Szak
osztálya, az O.M. Bányászati és Kohászati Egyesülettel, a 
M. Hidrológiai Társasággal és a M. Karszt- és Barlangkutató 
Társulattal közös rendezésben, szeptember 15-én tartotta 
Pávai-Vajna F. emlékülését, melyen Csiky Gábor életművét 
méltatta, Csath Béla az alföldi kincstári szénhidrogénkuta
tásokat ismertette, Dobos Irma Pávairól a hidrológusról, 
Székely Kinga pedig a barlangkutatóról emlékezett. Végül az 
alföldi vőo~' jkutató Vállalat KISZ alapszervezete, a Lóczy 
Lajosról elnevezett szoc. brigádja és a közművelődési bi
zottsága felkérésére, Csiky Gábor november 4-én Szolnokon 
előadást tartott Papp Simonról és Pávai-Vajna Ferencről .
A fentieken kivül augusztus 24-én a Magyar Rádió, "A hévi
zek atyja" cimü adásában emlékezett meg Pávai-Vajnáról .

Pávai-Vajna Ferenc személye és munkássága iránt meg- 
nyilvánuló elismerést az utókor számara még életében, 1960—ban
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rögzített a debreceni Nagyerdő gyógyfürdőjének bejáratán 
levő emléktábla /szövegét Földvári Aladár professzor fogal
mazta meg/. Hajdúszoboszlón már csak halála után helyezett 
el emléktáblát a gyógyfürdő központi épületének falán a vá
rosi tanács. 1976-ban ugyancsak a város tanácsa posztumusz 
díszpolgárává avatta, 1981-ben pedig hamvainak díszsírhe
lyet adományozott és Szolnokon történt exhumálása után, - 
ahol már nejével együtt nyugodott - Hajdúszoboszlón helyez
ték örök nyugalomra,1981. október 26-án. 1980. szeptember 
3-án a 30. bányásznapi ünnepségek keretében Hajdúszoboszlón 
az NKFV helyi üzeme telephelyén Fülöp József, a Központi 
Földtani Hivatal elnöke leplezte le Pávai-Vajna Ferenc em
léktáblás emlékművét, a megye, a város, a minisztérium, a 
kőolajipar és a Földtani Társulat vezető képviselői jelen
létében. Ezen alkalommal alakult meg a Pávai-Vajna F. szo
cialista brigád is. Ma már utca őrzi nevét Hajdúszoboszlón, 
melyben a termálviz feltárásának 60. évfordulója alkalmából,
1985. október 25-én tartott emlékülésen a városi tanács el
nöke Pávai emléktáblát avatott fel. Mindezek ellenére állít
juk, hogy áldozatos és fáradhatatlan munkásságát életében, 
idősebb korában nem méltányolták érdeme szerint.

Megjegyzés Pávai-Vajna Ferenc nevének Írásával kapcsolatban.

Pávai-Vajna Ferenc nevének Írása több Ízben adott vi
tára alkalmat. Ezzel kapcsolatban kívánok néhány megjegyzést 
tenni. Nevét elvileg négyféleképpen, változatban lehet Írni: 
Pávay Vájná F. - Pávay-Vajna F. - Pávai Vájná F. - Pávai- 
Vajna F. Pávai-Vajna neve szakirodalmi tevékenysége elején 
1905-1910. között, nagyrészt Pávay Vájná változatban jelent 
meg. Ezután eltűnt nevéből az ipszilon és Írásai Pávai Vájná
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változattal jelentek meg, zömmel kötőjel nélkül, majd kötő
jellel. Tény az, hogy ő sem volt egészen következetes nevé
nek Írásában, irodalmi tevékenysége említett kezdeti szaka
szában .

Megjegyzem azonban, nem az a döntő, hogy megjelent Írá
saiban neve melyik változatban szerepel, hanem inkább az, 
hogy ő maga kézírásban, elsősorban levelezésében hogyan ir
ta nevét. Ennek eldöntésére sajnos nem áll elegendő anyag 
rendelkezésre. Itt és most elsősorban saját levelezésemre 
hivatkozók, mely 1941-ben kezdődött Pávai-Vajnával . Minden 
levelében, levelezőlapján a Pávai-Vajna írásmód szerepel. 
Máskülönben ezt az 50-es években meg is kérdeztem tőle, 
amikoris közölte ez az általa használatos, tehát a helyes 
neve. Bevallom, ennek ellenére én is hibáztam, amikor is a 
Földtani Közlöny 1965. évi 3. füzetében megjelent nekrológ
jában, neve kötőjel nélkül jelent meg. Legyünk következete
sek! Más kérdés tehát, hogy mások hogyan írják a nevét. Ez
zel kapcsolatban érthetetlen és zavaró az, hogy halála után 
a róla megjelent emlékezésekben, hivatkozásokban egyes szer
zők nemhogy a kötőjelet elhagyták, hanem újra a Pávay válto
zatot használják. Kirívó példa erre a Kőolaj és Földgáz 1981. 
évi 5. számában /p.158-159/ megjelent "Bányásznap Hajdúszo
boszlón" c. irás, melyben a Pávay Vájná, régi, letűnt Írás
mód szerepel végig a szövegben. Máskülönben a debreceni 
gyógyfürdő bejáratán levő táblán is a Pávay Vájná változat 
tűnik az olvasó szemébe.

Összegezve, a fentiek alapján javasolom a Pávai-Vajna 
Ferenc Írásmód elfogadását, melyet ő maga élete végéig hasz
nált, és kérem következetes használatát, amint azt a Földta
ni Közlöny Regiszter kötetének /1901-1960/ összeállítói és 
szerkesztője tették.



157

Ferenc Pávai-Vajna's life-work /in commemoration of 
the centenary of his birth/

by
Gábor Csiky

The geologist Ferenc Pávai-Vajna /1886-1964/ was the 
prominent, pioneer personality of Hungarian petroleum and 
natural gas as well as of thermal water researches. He par
ticipated in highly successful state-directed natural gas 
explorations in Transylvania, between 1911 and 1914,and also 
in petroleum geological researches carried out in the Croatian- 
Slavonian Basin and in the Transdanubian area, between 1915 
and 1920. As the successor of Hugó Böckh, between 1921 and 
1929 he was the leader of state-directed hydrocarbon explo
rations in the Great Hungarian Plain. His name has become 
inseparable from the discovery of several important mineral 
and thermal waters found at Hajdúszoboszló, Debrecen,Karcag 
and Szeged. He was the first who interested in questions 
related to the utilization of geothermic energy yielded by 
thermal waters; he was the prometer of thermic energy mining. 
He did a pioneering work in the field of tectonics, too, 
being an advocate of the theory of the existence of the 
youngest, post-Pannonian orotectonic movements. - He had 
great merits also in speleology.
At the very beginning of his scientific career, between 
1905 and 1910, he was interested in ethnography and his 
ethnographic studies are also of pioneering character.




