
fogalmazásában: '"Az első cikk amit az erdélyi irodalomról (ezt is épp a Helikonban) írtam, a 
regionálizmus túlzásaitól és veszélyeitől óvott. 

Kuncz másik magyarországi író barátja Kosztolányi Dezső. Természetes, hogy azonnal felvette a 
kapcsolatot vele és emlékeztette hogy annak idején írásaival volt szíves támogatni. Ezt kéri most is tőle. 
Kosztolányinak az évek folyamán hét verse, 17 versfordítása és három cikke jelent meg. 

Az Erdélyi Helikon magyarországi kapcsolataival foglalkozó írásomat Babits szavaival zárom: 
„ Magyar irodalom csak egy van, esetlen föld, melynek termő talaja a magyar nyelv. Ebből a talajból 
hajtottak ki az erdélyi magyar írások és a magyarországiak egyformán. " 

Adamovits Sándor 

Hetven éve alapították a MAORT-ot 
Az előkészületek 

A Magyar-Amerikai Olajipari Részvénytársaság, a MAORT 1938. július 15-én alakult az 1937-ben 
és utána felfedezett dunántúli kőolaj- és földgázmezők termeltetésére, továbbá újabb lelőhelyek felku-
tatására. Jól működő szervezetével, kiemelkedő teljesítményével, egyre növekvő alaptőkéjével és nye-
reségével már 1941 -re az ország egyik legnagyobb vállalatává vált. 1949-ig - államosításáig - Magyar-
ország egyetlen jelentős kőolajtermelő vállalata volt. 

A történelmi Magyarország területén számos helyen ismertek szénhidrogént, de a trianoni békeszer-
ződés által megállapított országhatárokon belül nem maradtak olyan területek, melyek érdemleges 
szénhidrogén-termeléssel biztattak volna. Elégséges tőke és korszerű technika hiányában megoldást 
csak abban láttak, hogy felkészült külföldi vállalkozásokra bízzák a kutatásokat. A kutatások az 
1920-as években azonban eredménytelenek maradtak. 

Az 1932. év elején kezdtek tárgyalásokat a Pénzügyminisztériumban az Egyesült Államokban 
193 l-ben alapított European Gas and Electric Company (EUROGASCO) képviselői, hogy Magyaror-
szág területén kőolaj és földgáz kutatására, kitermelésére koncessziót szerezzenek. Első lépésként 
1933. június 8-án Egyezmény-1 és Szerződés-1 írtak alá, ezek szerint a szénhidrogén-kutatási és 
-bányászati jogot a Dunántúl egész területén az EUROGASCO-ra ruházták át. Az EUROGASCO tudo-
mányosan megalapozott módszerekkel és a kor technikai színvonalán álló eszközökkel kezdte meg a 
kutatásokat. 1933 szeptemberétől részletes felszíni geológiai kutatásokat folytattak, majd októberben 
elkezdődtek a koncesszió egész területén a geofizikai vizsgálatok is. 

A kutatófúrási munkálatok a Kisalföld peremén, Mihályi község határában 1934. november 21-én 
kezdődtek meg. A Mihályi-1. jelű fúrásban szénhidrogéneket csak nyomokban találtak, ellenben a kút-
ból tiszta szén-dioxid gáz tört fel. A második és harmadik kutatófúrás (Görgeteg, Inke) sem tárt fel ki-
termelésre alkalmas szénhidrogéneket. A geológusok azonban biztosra vették, hogy a Zala megyei 
Budafapuszta környékén érdemes még próbálkozni. A budafapusztai első (B-l. jelű) kutat 1936. július 
13. és 1936. december 2. között fúrták, a termelés 1937. február 9-én indult meg. Az innen termelt gázt 
használták fel a 2. és a 3. fúrás gőzkazánjainak fűtéséhez. 

A biztató eredmények alapján 1937. április 14-én megkezdték a budafapusztai 2. számú fúrást, 
melynek munkálatai szeptember 29-én fejeződtek be. A termelés kezdetekor (november 21.) 10 mm-es 
fúvókán keresztül a kút napi 10 300 m3 gázt és 62-65 m 3 jó minőségű olajat adott. Magyarországon ettől 
az időponttól számíthatjuk az ipari méretű olajtermelés kezdetét. 1937 végéig a termelésre kiépített há-
rom kútból összesen 1360 tonna olajat termeltek, s a kutatásokba 1937. december 10-ig összesen 806 
300 dollárt fektetettek. 

A MAORT működése 
Úgy az EUROGASCO képv iselői, mint az iparügyi miniszter elérkezettnek látták az időt a „Szerzö-

dés'"-ben jelzett, Magyarországon bejegyzett részvénytársaság alapítására. Ennek érdekében 1938. jú-
nius 24-én egy „Pótszerződés"-t kötöttek, s az július 6-án az Országgyűlés jóváhagyásával életbe is lé-
pett. Kikötötték, hogy a termelt olaj 15%-át. a földgáz 12%-át, a gazolin 15%-át köteles a társaság az ál-
lamnak természetben vagy készpénzben átadni. A részvénytársaság alaptőkéjét - az eredeti összeget az 
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állam kívánsága szerint növelve - 14 357 000 pengőben állapították meg. Az alakuló részvénytársaság 
fő feladatának az olajtermelést határozták meg. de kötelességévé tették, hogy folytassa a kutatásokat is. 
A megismert olajterületeken a termelő fúrások számát addig kell gyarapítani, amíg az gazdaságos. Az 
1911. évi VI t.c. alapján jogot kapott a kőolaj és a földgáz, valamint a belőlük előállított termékek ter-
melése mellett felhasználásukra, értékesítésükre, exportálásukra, építkezések végzésére, csővezetékek, 
ásványolajfinomítók építésére is. 

Az új részvénytársaság alapszabályát 1938. június 28-án terjesztették be jóváhagyásra az iparügyi 
miniszterhez. A benyújtott alapszabály-tervezetet az iparügyi miniszter július 7-én hagyta jóvá. A..Pót-
szerződés'' értelmében így 1938. július 15-én megalakulhatott a Magyar Amerikai Olajipari Részvény-
társaság (MAORT). melyet a budapesti törvényszék 1938. július 18-án jegyzett be a magyarországi 
társascégek jegyzékébe. A MAORT részvénytőkéjének több mint 90%-a, később összessége, a Stan-
dard Oil Co. of New Jersey tulajdonában volt. 

A MAORT működésének szervezeti keretei megalakulása után nem egyszerre, hanem folyamatosan 
épültek ki, de 1941 végére. 1942 elejére alapjaiban körvonalazódtak. A vállalat szervezetének kialakítá-
sához mintául szolgáltak a Standard Oil Company o fNew Jersey Amerikában működő, az olajipar min-
den ágát felölelő leányvállalatai, szervezeti egységei. 

A MAORT központi igazgatósága és osztályai Budapesten, a Gresham-palotában székeltek. Az olaj-
vidék ügyeinek operatív irányítására, a termelés kezdeteitől működő bázakerettyei iroda után. 1938-ban 
létrehozták a nagykanizsai kerületi irodát. Ez lett a termelés közvetlen irányítója. 

A Budafapuszta-2. fúrás befejezése után termelésbe állított budafapusztai olajmezőn Bázakerettve 
központtal alakult ki a MAORT első olajtermelő üzeme. A Lovászi-1. kút 1940. december l-jén adta az 
első liter barnásszöld színű, a kerettyeinél nagyobb benzintartamú kőolajat. Az üzem kiépítése itt 
1941-ben kezdődött el. A hahóti kőolajmező felfedezése után, 1943-ban kezdte működését a harmadik, 
a pusztaszentlászlói üzem. Erre az időpontra már a Lovászi-Bázakerettve-Újudvar-Budapest kő-
olaj-távvezeték is üzemmé szerveződött. 1944-ben kialakult Nagykanizsán a MAORT központi javító 
műhelye, a „Vasvázas". 

A MAORT tevékenységének első szakasza (1938. július 18. - 1941. december 20.) a hazai és nem-
zetközi élet forrongásainak közepette, a körülményekhez képest szinte zavartalanul fejlődött. Miköz-
ben Európa sorsát a háborús erők határozták meg. a MAORT vezetői a vállalat ügyeivel törődtek. A 
nemzetközi és hazai politikai helyzet hatásai alól azonban a MAORT sem vonhatta ki magát teljesen. 

Magyarország lényegében a MAORT termelésének köszönhetően érdemelte ki a„kőolajtermelö or-
szág" rangot, bár az 1942-ben ismert kőolajkészletei a világ akkor ismert kőolajvagyonának mindössze 
0.02%-át tették ki. Ennél jelentősebb az a szerep, amit az ország gazdaságában betöltött: a vállalat 
1940. évi kőolajtermelése már 100%-ban fedezte az ország szükségleteit. 1943. évi. kiemelkedő terme-
lésével elérte az ország szénbányászata termelési értékének felét, s a két legnagyobb szénbányászati 
vállalat, a Salgótarjáni Kőszénbánya Rt. és a Magyar Altalános Kőszénbánya Rt. között foglalt helyet. 
A részvénytőke nagyságát tekintve a MAORT ugyanezen viszonylatban a harmadik helyen állt. Hason-
ló képet látunk, ha a nagy múltú kőolajfinomító-iparhoz viszonyítunk: 1941. december 31 -i állapot sze-
rint a MAORT részvénytőkéje meghaladta az összes finomító vállalatba (13) együttesen fektetett rész-
vénytőkét. 1941. évi nyeresége több mint ötszöröse volt a finomítók ugyanezen évi összesített nyeresé-
gének. 

Az EUROGASCO magyarországi tevékenysé-
ge megkezdésének időszakában a magyar társada-
lom súlyos esztendőket élt át. A nyugati ország-
rész több vidékét is nagyfokú munkanélküliség 
jellemezte. Zala megye az 1930-as években az or-
szág gazdaságilag egyik legelmaradottabb terüle-
tének számított. A zalai eredményes kutatások 
nyomán meginduló termelés azt is eredményezte, 
hogy a munkások, többsége a zalai falvak lakói kö-
zül került ki. A munkások és tisztviselők száma a 
kutatások és a termelés előrehaladtával növeke-
dett: 1938: 84 mérnök és tisztviselő. 513 munkás: 
1941: 295 tisztviselő. 2366 munkás: 1943 tava-
szán: 520 mérnök és tisztviselő és 3474 munkás. 

A Budafapuszta-2. sz. fúrásból feltörő olaj 
1937. november 21-én 
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Az első, magyar olajat szállító vonat feldíszített tartálykocsija az ortaházi vasútállomáson 
(1937. december 16.) 

A MAORT tisztviselőinek és munkásainak bére a kezdetektől meghaladta az ipari átlagot. Különö-
sen feltűnő ez a munkások különböző kategóriáinál. Már 1935 októberében a görgetegi fúrásnál - 8 
órás napi munkaidőben - dolgozó munkások naponta 7 pengőt kerestek. Ez meghaladta nemcsak a föld 
alatt dolgozó vájárok, hanem az ipari elömunkások keresetét is. 1937 szeptemberében a budafapusztai 
fúrómunkások műszakbére már 7,63 pengő, az összes munkás átlagos műszakkeresete 7,29 pengő volt. 
A bérek 1945-ig folyamatosan emelkedtek, mindvégig felette maradtak az ipari átlagnak. 

A MAORT vállalati szociális politikája az 1940-es években bontakozott ki. Amíg a kutatások nem 
igazolták kellően a termelés hosszabb időre jövedelmező voltát, nagyobb szociális, kulturális, kommu-
nális beruházásokba nem kezdtek. Az 1939. évi jelentősebb nyereségre alapozva a szükséges mérnök-
és tisztviselőlakások, az üzemi iroda és más kisebb üzemi épületek készültek el. A munkások számára 
először fabarakkok készültek, de 1942-től már két-, sőt háromszobás munkáslakások épültek 
Bázakerettyén. Lovásziban. Nagykanizsán. Folytatódott a mérnök- és tisztviselőlakások 1938-ban el-
kezdett építése is. melyekből 1944-re igényes lakótelepek alakultak ki. Az 1941. évi nyereségből meg-
növelték a vállalati nyugdíjpénztár alaptőkéjét is, továbbá 500 000 pengős jóléti alapot hoztak létre. Az 
1940. és 1944. közötti időszakban Bázakerettyén és Lovásziban a dolgozók gyermekei számára iskola 
is épült, Bázakerettyén a vállalat támogatásával megalakult a MAORT Munkásotthon, Kultúr- és Önse-
gélyző Egyesület, mely birtokba vehette az egyedi terv alapján 1941-ben elkészült Munkásotthont. A 
nagyobb üzemi központokban uszodát, sportlétesítményeket adtak át, munkásétkezdéket, munkásfür-
dőket létesítettek. Rendszeressé tették az orvosi, munkaalkalmassági vizsgálatokat. 1943-ban meg-
kezdte működését a Tisztviselői Betegsegélvző Alap is. 

A második világháború kitörése utáni időszakban a nyugodt üzletmenet folytatása egyre több nehéz-
séggel járt. ami a vállalat tevékenységében is ellentmondásokat szült. Ezek nagyobbrészt abból fakad-
tak. hogy az olajmezőket és az amerikai vagyont védeni akarták a német befolyástól, de nem szándé-
koztak elszalasztani a háborús helyzetből adódó nagyobb értékesítési lehetőségeket sem. 

1941. december 13-án Magyarország hadat üzent az Egyesült Államoknak, tehát a MAORT, mint 
amerikai tulajdonban lévő vállalat ettől kezdődően ellenséges területen működött. Az iparügyi minisz-
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ter 1941. december 20-án kelt rendeletével a MAORT kincstári használatbavételét rendelte el. A válla-
lat amerikai állampolgárságú vezetői és alkalmazottai elhagyták az országot. A MAORT kincstári hasz-
nálatbavétele a tulajdoni viszonyokat nem érintette, mindössze azt jelentette, hogy a MAORT működé-
sét szüneteltették, s az üzemek működtetésére új céget hoztak létre, amit Maori Üzemek a M. Kir. 
Kincstár Használatában név alatt jegyeztek be. így tehát egyidejűleg két cég létezett egymás mellett, s 
ez bonyolult, itt-ott kibogozhatatlannak tűnő viszonyokat okozott. 

Amikor a kincstár használatba vette a MAORT üzemeit, az állam fő törekvése az volt. hogy a kőolaj-
termelést növeljék. Az 1942-ben fúrt 59 kút termelésbe állításával elérték a 665 000 tonna kőolajterme-
lést. amit 1943-ban (újabb 60 kút fúrásával) sikerült 837 710 tonnára emelni. Ez az eredmény azonban -
egyes későbbi véleményekkel szemben - nem rablógazdálkodásból, hanem elsősorban újabb kőolajme-
zők feltárásából és termelésbe állításából származott. Az 1944. évi csökkenő termelés (809 969 tonna) 
részben a háborús nehézségeket jelzi, részben pedig azt mutatja, hogy a budafapusztai olajmező hoza-
ma már természetes módon csökkenni kezdett. 

Az üzemek termelése csak közvetlen a front érkezése előtt, 1945 március utolsó napjain állt le. Az 
utolsó olajszállítmány Újudvarról március 29-én indult útnak Németországba. Az olajtermelő mezők 
berendezéseiben az április első napjaiban átvonuló front és a bombázások jelentős, de nem helyrehoz-
hatatlan károkat okoztak, bár több termelő kút, számos üzemi- és lakóépület, szállító csővezeték vala-
mint a gazolintelep megsérült. 

A leépítés 
A MAORT-üzemek 1945 közepén lényegében ugyanazokkal a problémákkal küzdöttek, mint más 

hazai ipari és bányászati üzemek. A termelést gátolta a felszerelés-, anyag-, áru- és élelmiszerhiány, a 
gyorsuló ütemű infláció. Az egyik legnagyobb gondot az alkalmazottak élet- és munkafeltételeinek 
fenntartása okozta. 1945 júliusban 3600 alkalmazottat foglalkoztatott a vállalat. A munkások száma 
még 1945-ben 3860-ra. a tisztviselőké 467-re emelkedett. 1946-ban 4550. 1947-ben 3879. 1948-ban 
3835 fő volt a vállalat összlétszáma. 

Az olajtermelést 1945. április 10-én indították meg ismét, de a MAORT vezetői 1945. év végéig tel-
jes mértékben ki voltak zárva az irányításból, önálló döntéseket nem hozhattak. A termelésre vonatkozó 
utasításokat közvetlen az orosz katonai parancsnokoktól kapták, parancs formájában. Ily módon az 
olajmezők termelése jelentősen meghaladta a megengedhető mértéket. A szakemberek szakmai meg-
győződése. a természettudományos érvek nem kaphattak szerepet, hiába figyelmeztettek az erőltetett 
termelés veszélyeire, a figyelmeztetések süket fülekre találtak. S ha valaki meg is hallgatta volna, akkor 
sem változtathatott jelentősen a helyzeten. A jóvátétel és az 1945. augusztus 27- én aláírt, az ország te-
herbíró képességét figyelmen kívül hagyó, és a háború végén kialakult nagyhatalmi kényszert tükröző 
„szovjet-magyar gazdasági egyezmény " - majd az ennek nyomán később megszülető többi szerződés 
- o l y a n szállítási kötelezettségeket tartalmazott, hogy 1945 szeptember-december hónapokban összes 
kőolajtermelésünk 77,8 %-a kivitelre került. Ez a helyzet még 1948-ban is hasonló volt. 

Az amerikai részvényesek vállalat feletti rendelkezési jogának helyreállításához előbb meg kellett 
szüntetni a MAORT kincstári használatba vételét. Ez - bár a fegyverszüneti egyezmény valamint az 
iparügyi miniszter rendelete értelmében ennek már január 20-ával meg kellett volna történnie - formá-
lisan csak 1945. november 24-én valósulhatott meg. 

A MAORT jogi helyzetének rendezése, azaz a kincstári használatbavétel megszüntetése után még 
több nyitott kérdés maradt. Ezért az 1946. és 1947. évek a jogtalan beavatkozás, az irreális termelési 
előírások ellen tiltakozó MAORT-vezetés és a kőolajtermelés állami irányítói közti állandó vitákkal tel-
tek. 

A MAORT szakemberei követelték a károkat okozó, túlfokozott olajtermelés normális mértékűre és 
üteműre csökkentését, kérték az olaj árának emelését, valamint az alapszerződésekben lefektetett ex-
portjog visszaállítását. A termelés növelését csak új olajmező felfedezése esetére ígérhették. Ehhez, va-
lamint a berendezések felújításához azonban pénz. kellett volna, de a korábban tőkeerős cég a gazdasági 
ellehetetlenüléshez járt közel. A megkötött és teljesíthetetlen állami szerződések végül is a MAORT el-
len fordultak: az exportügyleteket bonyolító szovjet társaságok a MAORT-ot vádolták a késedelmes 
szállításokért, panaszt téve ellene az iparügy irányítóinál. 

Az elgyötört olajmezők termelése folyamatosan csökkent, s bár ennek természetes okai voltak. 1947 
tavaszától állami ellenőrök egész hadát küldték ki a MAORT-hoz, megvizsgálandó, hogy eleget tesz-e 
kötelezettségeinek. A kirendelt ellenőrök - kevés kivétellel - a hibákat keresték, a szándékos termelés-
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csökkentés tényét igyekeztek bizonyítani. Az 1947-ben zajló ellenőrzés ennek ellenére hivatalosan az-
zal az eredménnyel zárult, hogy szabotázsra, kártevésre utaló nyomot nem sikerült találni. 

A háttérben már 1946 nyarától - az ásványolajgazdálkodás miniszteri biztosa. Gombosi Zoltán kar-
mesterségével - folyt a „bizonyítékok"' gyűjtése arra vonatkozóan, hogy a MAORT szabotál. 1948 má-
jusától a MAORT-hoz kinevezett állami ellenőr. Székely Pál gyűjtötte a MAORT vezetői elleni terhelő 
adatokat. Adatgyűjtésük irányát és célját meghatározta az az előfeltevés, hogy a termelés csökkenése 
szándékos kártevés következménye, melynek politikai okai vannak. A MAORT nem más, mint az ame-
rikai imperializmus magyarországi ügynöksége, annak vezetői, mérnökei az amerikai imperialista érde-
kek „zsoldosai". 

A koncepciós felszámolás 
A MAORT-per konkrét eseményei 1948. augusztus 12-én dr. Papp Simon nyugalmazott vezérigaz-

gató. egyetemi tanár, akadémikus letartóztatásával kezdődtek. A következő napokban a letartóztatások 
folytatódtak. Az Andrássy út 60-ba vitték Ábel Bódogot, a beszerzési osztály nyugalmazott vezetőjét. 
Binder Béla bányamérnököt, a termelési osztály vezetőjét, Barnabás Kálmán főgeológust. Pözel István 
ügyvédet és Derék Lajosnét. Paul Ruedemann titkárnőjét. Paul Ruedemann és Georg Bannantine ame-
rikai állampolgárokat szeptember 18-án tartóztatták le. A letartóztatottak kihallgatása után Derék 
Lajosnét szabadon bocsátották. Pőzel Istvánt internálták. Az amerikai állampolgárokat csak kihallgat-
ták. beismerő vallomás aláírására kényszerítették, majd kiutasították az országból. 

A letartóztatott vezetők „bűneit" először az 1948 szeptemberében kiadott ún. „Szürke könyv" - tel-
jes címén: A Magyar Belügyminisztérium közlése a MAORT-szabotázs ügyéről - közölte részletesen. 
A propagandacélokat szolgáló kiadvány a későbbiekben a vádirat összeállításához alapvető forrásmun-
kává vált. A vádirat novemberre készült el. Tények rangjára emelt feltételezésekből, ellenőri jelentések 
valóságos összefüggéseiből kiragadott részleteiből, hamis tanúvallomásokból, „beismerő vallomások-
ból", felkért „szakértők" által szolgáltatott valótlan adatokból és megállapításokból állt össze. 

A MAORT-per tárgyalása 1948. november 26-án kezdődött. A tárgyalás előkészítése során nemcsak 
a vádlottakat igyekeztek meggyőzni, hanem a tanúkat is. Minden bizonyítékot, amely a vádak ellen 
szólhatott volna, az AVH megkísérelt eltüntetni. 

A MAORT ügyét a Budapesti Népbíróság különtanácsa tárgyalta Olti Vilmos népbíró elnökletével. 
Az ítéleteket december 9-én hirdették ki. A demokratikus államrend megdöntésére irányuló bűncselek-
ményért Papp Simont halálra, Ábel Bódogot 15 év fegyházra, Binder Bélát 4 év börtönbüntetésre ítél-
ték, míg Barnabás Kálmánt felmentették. A védőügyvédek semmisségi panasszal éltek. 

Az ügyet másodfokon 1949. január 20-án a Népbíróságok Országos Tanácsa tárgyalta, Jankó Péter 
elnökletével. Itt megismételték az erősen átpolitizált vádakat, de néhány enyhítő körülményt figyelem-
be véve, módosították az ítéleteket: Papp Simon halálbüntetését életfogytiglani. Ábel Bódog büntetését 
10 évi fegyházra mérsékelték, Binder Bélánál eltekintettek a vagyonelkobzásra és egyéb joghátrányok-
ra vonatkozó kitételekről, Barnabás Kálmán felmentésével a bíróság egyetértett. 

Az egész eljárásból kitűnik, hogy nem a vádlottak megbüntetése volt a cél, hiszen ártatlanok voltak, 
hanem az. hogy ország-világ előtt igazolhassák a MAORT állami kezelésbevételének jogosságát, s azt. 
hogy Magyarország a jóvátételi és nemzetközi gazdasági szerződésekből fakadó exportkötelezettségé-
nek a szabotázs miatt nem tud eleget tenni. A per politikai propaganda célokat is szolgált. Rendezői 
hangsúlyozták az amerikai imperializmus ártó szándékát, a belső ellenség jelenlétét, az éberség szüksé-
gességét. 

A szabotázsra való hivatkozással a MAORT-ot és a MAORT Gázértékesítő Rt.-t 1948. szeptember 
24-én állami kezelésbe vették. A MAORT állami kezelését 1949. december 31 -ével megszüntették, 
ugyanakkor az 1949. évi 20. törvényerejű rendelettel állami tulajdonba vették. Korábban - 1948 előtt -
jól működő szervezetét felszámolták, öt nemzeti vállalatot hoztak létre belőle. 

Srágli Lajos 
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