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A szénhidrogének -  elsősorban a kőolaj -  Magyarországon is a XIX. század végétől 
kezdődően váltak a gazdaság egyre inkább meghatározó tényezőivé. 1899-ben 
már a Vacuum Oil Co. of New York is elegendő piacot látott ahhoz, hogy keres

kedelmi vállalkozását itt jegyeztesse be a cégbíróságon.1 Ez az első jelentős méretű meg
jelenése Magyarországon az amerikai tőkének, melynek szerepvállalása, részesedése itt 
a XX. század első felében folyamatosan bővült: az 1920-as években több iparágban már 
az angol-amerikai tőkéé a vezető szerep.2 Az 1940-es évek végéig mennyiségileg megha
tározóvá azonban leginkább a szénhidrogének kitermelésében és feldolgozásában lett. 
A Magyarország és az Amerikai Egyesült Államok közti addigi esetleges kapcsolatok 
1925-ben léptek újabb szakaszba: ekkor, 1925. június 24-én a két ország barátsági, keres
kedelmi és konzuli szerződést kötött Washingtonban.3 Ettől kezdve a gazdasági kapcso
latok a legnagyobb kedvezmény elve szerint működtek mintegy negyed századon át.

A külföldi, úgymond „nyugati" tőke szerepének több mint négy évtizedre véget vető 
1949. évi államosítások során végzett „leltár" szerint az államosítandó külföldi tulajdon 
mérlegértéke 900 millió forint, melyből 542 millió (azaz több mint fele) amerikai, 139 millió 
angol, 90 millió svájci, 47 millió osztrák polgárok tulajdonában volt. Az amerikai tőkét döntő 
részben az ország egyedüli kőolajtermelője, a Magyar Amerikai Olajipari Részvénytársaság 
(MAORT), a Standard Villamossági Rt. (részesedése az iparágban csaknem harminc szá
zalék) és a magyarországi kőolaj-feldolgozó iparban több mint 25 százalékkal részesedő 
Vacuum Oil Co. képviselte.4 Erre az időre az Amerikai Egyesült Államok Magyarország 
külkereskedelmi partnerei közt behozatal tekintetében az 1946-47. évi első helyről a tizen
hatodikra, kivitelben a tizenkettedikről a huszonegyedikre csúszott vissza.5

„Petróleum iparunk veszedelme"

A magyarországi szénhidrogéniparban a Vacuum Oil Company Rt. volt az első, hosz- 
szabb távon működőképes, amerikai üzleti vállalkozás. 1899. január 21-én tartott alaku
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ló közgyűlésétől kezdve egészen államosításáig részvényeinek szinte 100 százaléka az 
alapító anyavállalat, a Vacuum Oil Co. New York (1931-től Socony-Vacuum Corporation, 
New York) kezében volt.6 Megjelenése után a korabeli sajtó, mint „petróleum iparunk 
veszedelmét" emlegette a magyarországiaknál tőkeerősebb, komoly konkurenciát jelen
tő céget.

Tevékenységi köre kezdetben kenő- és bőrolaj, zsiradékok és (compounds) keverékek 
behozatala, készítése, vétele és eladása volt Magyarországon és külföldön, valamint a 
kenéshez és a kenőolaj gyakorlati alkalmazásához szükséges készülékek előállítása és 
eladása, olyan ipari és kereskedelmi telepek felállítása és üzemben tartása volt, ame
lyek az említett cikkek gyártását és eladását előmozdítják. A budapesti központú cég 
1907-ben helyezett üzembe korszerű és nagy kapacitású kőolaj-finomítót Almásfüzitőn. 
Meghatározó szerepe lett -  éppen korszerű felszereltségéből következően -  az 1930-as 
évek végétől a hazai termelésű kőolaj feldolgozásában. Hosszú ideig az egyetlen finomí
tó volt az országban, amelyik -  a szokásos termékek: benzin, petróleum, gázolaj mellett 
-  valóban jó minőségű kenőolajokat és gépzsírokat tudott előállítani.

A finomító eleinte 170 munkást foglalkoztatott és évi 30 ezer tonna paraffinos nyers
olajat dolgozott fel. 1919 és 1921 között a gyár leállt nyersanyag-ellátási gondok miatt. 
Az 1920-as évek második felében a vállalat üzleti struktúrájában jelentős változá
sok történtek, amelyek oka részben a nagy vetélytársnak, a Shellnek megjelenése volt 
Magyarországon, továbbá az a bővülés, amelyet a Magyar-amerikai Petróleum Rt. 
lerakati és bizományosi hálózatának megvásárlása jelentett. Modernizálták és bővítet
ték az almásfiizitői finomítót, megkezdték a benzinkúthálózat kiépítését. Széles körű 
hirdetési és reklámkampányt indítottak, és termékeiket (benzint, petróleumot) márka
neveken kezdték forgalmazni (Sphinx benzin, Sunflower petróleum).

Termékeik közül a New York-i receptúra szerint előállított finomított olajokat a 
„Gargoyle" védjeggyel hozták forgalomba (a receptúráért, a védjegy és a márkanév 
használatáért hordónként 50 centet fizettek a New York-i anyavállalatnak).7

A céget 1942. január 17-én kincstári használatba vették az 1939. évi II. te. (honvédel
mi törvény) 107. paragrafusának 5. bekezdése alapján. Ettől kezdve a háború végéig 
„Magyarországi Vacuum Olaj Üzemek a M. Kir. Kincstár Használatában" néven mű
ködött. 1944. június 13-án, majd 1944. augusztus 9-én a szőnyegbombázások teljesen 
romba döntötték az almásfüzitői üzemet, de 1945 tavaszán már újra termelt.

1948 októberében a Gazdasági Főtanács utasítására a cég beszüntette kereskedelmi 
tevékenységét (ekkor adta bérbe csepeli telepét az ÁFORT-nak). A vállalatot -  mint kül
földi állampolgárok tulajdonát -  az 1948. márciusi államosítások nem érintették, de álla
mi ellenőrzés alá került. Ekkor már -  a háború utáni állami beavatkozások hatására -  a 
csődhöz járt közel. 1949. december végén államosították.8
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Az amerikai tőke és a magyar olajtermelés

Az 1900-as évek elején Magyarországon is jelentősen megnőtt a szénhidrogének (mint 
világító, motorhajtó és kenőanyagok) iránti igény. A kezdetleges módszerekkel dolgozó 
hazai kőolajkutatás eredménytelensége és a tőkehiány arról győzte meg a kormányzatot, 
hogy sürgős állami beavatkozásra van szükség. Ennek érdekében született meg az 1911. 
évi VI. törvénycikk, amely kimondta (Európában elsőként) a szénhidrogének kutatásá
nak és kitermelésének állami monopóliumát, de lehetőséget adott arra, hogy hazai vál
lalkozók mellett külföldi érdekeltségek is kaphassanak koncessziót Magyarországon.9 
Ilyen igénnyel előbb az angol tőkét képviselő Anglo Persian Oil Co. egyik leányvállalata 
jelentkezett, mely a Muraközben és Izaszacsal környékén kapott koncessziót. Az első 
világháború idején a Deutsche Banknak adtak lehetőséget az Erdélyi-medence földgáz
kincsének kiaknázására.10

A trianoni békeszerződés (1920. június 4.) a kőolaj- és földgáztermelés tekintetében is 
hatalmas veszteséget jelentett. Nemcsak arról volt szó, hogy az állami beruházásokkal 
vagy jelentős támogatással feltárt kőolaj- és földgázmezők (a Muraközben, Erdélyben, 
Egbell környékén) határainkon kívülre kerültek, s Magyarország ismét a gazdasági po
tenciál és a katonai stratégia szempontjából alapvetően kőolajat importáló országgá vált, 
hanem arról is, hogy a megmaradt országrész területén egyáltalán nem voltak ismere
tesek akkor olyan területek, amelyek kőolajkinccsel biztattak volna. így érthető, hogy a 
tőkeerőben is megcsappant nemzetgazdaság elsősorban a külföldi tőkére alapozott.

Az 1919 októberétől folyó tárgyalások eredményeként a 60 ezer négyzetkilométernyi 
terület átengedéséről szóló szerződést -  az 1911. évi VI. te. alapján -  az Anglo Persian Oil 
Co.-nel 1920. október 20-án írták alá Londonban. A cég a magyarországi kutatásokkal 
leányvállalatát, a DArcy Exploration Co. Ltd.-t bízta meg, mely 1921-ben megalapította a 
Magyarországon bejegyzett Hungarian Oil Syndicate Limited nevű vállalatot. Többévi 
eredménytelen dunántúli kutatás után 1927-ben az Anglo Persian Oil Co. feladta kon
cesszióját.11

A hazai kincstári kőolajkutatás az 1930-as években mutatott fel eredményeket. 
Kiterjedt és intenzív geológiai kutatások nyomán Bükkszék környékén fedeztek fel ki
termelésre alkalmas kőolajtelepeket. 1932 és 1938 között 50 fúrást mélyítettek, zömmel 
csak kisebb mélységekig. 1937-ben a Bükkszék-1. jelű fúrásban biztató olajnyomokat ta
láltak, ez után indult meg a mező feltárása. Az Alföldön folytatott, ugyancsak kincstári 
kutatások eredménytelenek maradtak.12

Az 1920-as évek második felében -  amikor a DArcy Exploration Co. Ltd. beszüntette 
magyarországi működését -  egész Közép-Európában csökkent az angol tőkeérdekeltsé
gek aktivitása. Az európai tőke a kezdődő válságtünetek miatt korlátozta működését. 
Szembeötlő volt ez a kőolajkutatás területén is. A kőolajbányászat ugyan nem vált vál
ságágazattá, de a kutatásokba befektetett tőke megtérülésére az iparág sajátosságai, az
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adott területek kőolajkincsének előre fel nem mérhetősége miatt nem volt garancia. Ez 
elrettentette a kisebb tőkeerejű vállalkozókat. Ugyanekkor a nagy, nemzetközi olajmo
nopóliumok között éles harc folyt a piacokért és a kitermelhető lelőhelyekért.

Az Egyesült Államokban, Delaware állam Wilmington városában, 1931 márciusá
ban angol és amerikai tőkések hozták létre az European Gas and Electric Companyt 
(Eurogasco), amelynek feladatkörébe tartozott, hogy Közép-Európa olajban szegény 
országaiban olaj- és gázkoncessziókat szerezzen, víz- és gázüzemű villanyerőmű
veket építsen.13 Az Eurogasco először Ausztriában kapott kutatási engedélyt, majd 
alelnöke, Paul Ruedemann 1931 őszén az Egyesült Államok külügyminiszterének 
ajánlólevelével Magyarországon, a Pénzügyminisztériumban kezdett tárgyaláso
kat. A Pénzügyminisztérium túlzott követelései is szerepet játszottak abban, hogy 
a koncessziós egyezményt csak 1933. július 8-án írták alá. Az egyezmény július 28- 
án az Országgyűlés jóváhagyásával életbe is lépett. Az „Egyezmény a Magyar Kir. 
Pénzügyminisztérium és az European Gas and Electric Company (London és New York) 
között" az 1911. évi VI. te. alapján állami monopóliumot képező ásványolaj- és föld
gázkutatás jogát az Eurogascóra ruházta át Magyarországnak a Duna folyótól nyugatra 
fekvő területén. Az egyezmény kitételei között alapvető feltételként szerepelt a földtani 
kutatási kötelezettség, továbbá az üzletszerűen kitermelhető ásványolaj feltárása esetén 
az államnak átadandó 15 százalék termelési részesedés. Az egyezménnyel egyidejűleg 
létrejött szerződés az Eurogascót az opciós jog gyakorlása esetén a feltárt kőolajmezők 
termeltetését és újabb lelőhelyek feltárását végző, a budapesti törvényszék cégjegyzéké
be bejegyzett önálló magyar részvénytársaság alapítására kötelezte.14

A dokumentumoknak az Országgyűlés általi elfogadását követően az Eurogasco tu
dományosan megalapozott módszerekkel és a kor legmagasabb technikai színvonalán 
álló eszközökkel kezdte meg a kutatásokat 1933 szeptemberétől. A geológiai és geofizi
kai vizsgálatok után 1934. november 21-én megkezdték a kutatófúrási munkálatokat is.

Az első fúrás a Sopron megyei Mihályi község mellett mélyült, ahol nagy nyomású, 
viszonylag tiszta szén-dioxid gázt tártak fel. A későbbiekben ebből a szén-dioxidból szá
razjeget állítottak elő. A következő fúrásokat egészen 1937 februárjáig nem koronázta 
siker, pedig a magyarországi kutatásokba a cég már 1936 májusáig 300 ezer aranydol
lárnak megfelelő összeget fektetett be. 1937-re az Eurogasco tulajdonjogi viszonyaiban 
változás állt be: a kezdetben angol-amerikai érdekeltségben az amerikai tőke jutott túl
súlyba. A vállalkozás pénzügyi nehézségein segítő Standard Oil Co. of New Jersey mind 
több és több részvényt vett át, így 1937 végére már a részvények 90 százaléka a kezében 
volt. Hogy a kutatásokat érdemes volt folytatni, azt a Zala megyében, Budafapuszta 
mellett 1936. június 13-án telepített fúrás eredménye igazolta. A fúrás 1937. február 9. 
és december 31. között 591,1 m3 olajat és 2,23 millió m3 gázt termelt. A Budafapuszta-2. 
jelű fúrás, amelyet szeptember 29-én fejeztek be, az első iparilag értékelhető mennyi
ségű kőolajat termelő kút lett. E kút termelési eredményei alapján került sor a Magyar
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Amerikai Olajipari Részvénytársaság (MAORT) megalapítására 1938. június 28-án.15 
14 357 000 pengőt kitevő részvénytőkéjének több mint 90 százaléka a Standard Oil Co. 
of New Jersey tulajdonát képezte. Fejlődését és a magyar olajiparban elfoglalt helyét 
mutatja, hogy 1941 végére részvénytőkéje 32 millió pengőre, évi tiszta nyeresége 15,5 
millió pengőre emelkedett, vele szemben az egész magyarországi ásványolaj-finomító 
iparban lévő részvénytőke csak 28,7 millió, a képződött nyereség nem egészen 2,9 mil
lió pengő volt, tehát a MAORT nyereségének ez utóbbi tétel nem volt egészen az ötödé 
sem. Magyarország a MAORT termelésével lépett ismét az olajtermelő országok sorába: 
1939. évi termelése az ország szükségleteit 90, 1940. évi termelése már 100 százalékban 
fedezte.

A vállalat szervezete nem minden előzmény nélkül jött létre: mintául szolgáltak a 
Standard Oil Company of New Jersey Amerikában működő, az olajipar minden ágát 
felölelő leányvállalatai, szervezeti egységei, felépítésükből sokat alkalmaztak a magyar 
viszonyokra.

Az első igazgatóságot -  az alapszabályban rögzítetteknek megfelelően -  az ameri
kai részvényesek nevezték ki. 1941. december 24-ig az elnök és az alelnök-vezérigazga- 
tó tisztét amerikai állampolgárok töltötték be. A MAORT első igazgatóságának tagjai 
közt még csak három magyar állampolgár volt. 1940. májusától a részvénytársaság és 
az igazgatóság elnöki tisztét R Ralph Bolton helyett Clarence Herman Lieb töltötte be. 
Az alelnök-vezérigazgatói tisztség birtokosa Paul Ruedemann lett, aki 1941. december 
24-én adta át a vezérigazgatói tisztet Papp Simonnak, akit ekkor a közgyűlés ügyvezető 
alelnökké is megválasztott.16

Az Eurogasco magyarországi tevékenysége megkezdésekor az irányító szakemberek 
(mérnökök, geológusok, geofizikusok, fúrómesterek) nagyrészt angolok vagy amerika
iak voltak. Legelőször csak a vezető geológusi posztra kinevezett dr. Papp Simon és 
néhány geofizikus, térképező geológus volt magyar. A szerződés rendelkezett arról is, 
hogy a létrehozandó magyar részvénytársaság üzemeiben magyar állampolgárságú 
tisztviselőket, altiszteket és munkásokat alkalmaz, kivéve az olyan különleges szakkép
zettséget vagy gyakorlatot igénylő munkakörökben, ahol a munka magyar honosokkal 
nem látható el megfelelően. A háború kezdetére már csak néhány nem magyar alkalma
zott maradt a MAORT-nál.

A mindvégig amerikai tulajdonú (Standard Oil Co. of New Jersey) MAORT az 1949. 
december 31-i államosításáig Magyarország egyik legnagyobb bányavállalataként mű
ködött. Tevékenysége nemcsak a magyar gazdaság, hanem szűkebb működési területe, 
Zala megye számára is nagy jelentőségű volt. Munkalehetőséget biztosított, lakótelepe
ket, utakat és hidakat épített stb., hozzájárulva ezzel a megye gazdasági felemelkedésé
hez. A részvénytársaság szervezetét, üzemeit, gazdálkodását, az alkalmazott technikát 
és technológiát, az alkalmazottaihoz (mérnökök, munkások, tisztviselők) való viszonyt 
tekintve az egy évszázad alatt kikristályosodó amerikai mintát követett.
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Erőszak és védekezés

A még fiatal részvénytársaság tevékenységében az első törést a második világháború ki
robbanása jelentette. A MAORT kőolajtermelése világviszonylatban nem volt mérvadó, 
de a második világháború idején Európában mégis döntő jelentőségű tényezővé vált.

A hitleri Németország terjeszkedési törekvései veszélyeztették az amerikai tőke ma
gyarországi befektetéseit. Hasonlóképpen hatottak a belpolitikai tényezők is: az 1939. 
évi IV. törvény, amely a vállalatokat háborús kényszergazdálkodásra kötelezte, érintette 
ugyan a MAORT-ot, de komolyabb változásokat nem hozott.

Miután a MAORT 1940. évi termelése már az ország egész belső szükségletét fedezte, s 
eleget tett az egyezmény és szerződés valamennyi előírásának, a többlettermelést szorgal
mazó Iparügyi Minisztériummal szemben egyre többször hangoztatták a racionális ter
melés szükségességét. Szakemberei kezdettől kutatták az olajtároló rétegekben lévő kőolaj 
mind nagyobb mértékű és gazdaságos kitermelését biztosító lehetőségeket, a vizsgálatok 
alapján rendszeres termelési becsléseket végeztek. Az Egyesült Államokban már megho
nosított és bevált, tudományos megalapozottságú termelést kívánták folytatni. Ellenezték 
a kőolaj gyors -  a természeti törvényszerűségeket figyelmen kívül hagyó -  kitermelését. 
A termelés jövőjét illető elgondolásuk azonban nem találkozott egyes, a német igénye
ket kiszolgálni igyekvő állami tisztviselők törekvésével, a német kormány követelésével, 
amely már 1940 közepén szorgalmazta a magyarországi kőolajtermelés fokozását.17

A második világháború kitörése utáni időszakban a nyugodt üzletmenet folytatása 
egyre több nehézséggel járt, amely a vállalat tevékenységében is ellentmondásokat szült. 
Ezek nagyobbrészt abból fakadtak, hogy az olajmezőket és az amerikai vagyont védeni 
akarták a német befolyástól, de nem szándékoztak elszalasztani a háborús helyzetből 
adódó nagyobb értékesítési lehetőségeket sem.

Az 1941. év eseményeit még inkább a háborús helyzet határozta meg. A kinyert olaj 
mennyisége a lovászi mező termelésbe állításával ugrásszerűen emelkedett.

A kitermelés növelését több tényező is szorgalmazta. Egyfelől megnövekedett a ha
zai olajszükséglet, mivel Magyarország is bekapcsolódott aktív hadviselő félként a vi
lágháborúba, másfelől a kőolajszállítások iránti német igények serkentették a termelést. 
A MAORT kőolajtermelésének stratégiai fontossága egyre növekedett.

A németek megpróbálkoztak a kőolajmezők megszerzésével: 1941 júliusában a né
met I. G. Farbenindustrie konszern, mely a Wehrmacht fő üzemanyag-szállítója volt, 
tárgyalásokat kezdett a Standard Oil Co. of New Jerseyvel a MAORT részvényeinek át
vételéről. A tárgyalások nem jártak sikerrel.18 Ezt követően a háború üzemanyag-szük
ségleteinek biztosítása érdekében a magyar kormányon keresztül akartak a MAORT-ra 
nyomást gyakorolni.

Miközben a MAORT vezetői tiltakoztak a vállalat életébe való minden külső be
avatkozás ellen, és nem engedték érvényre jutni a termelési elveik feladását kikény
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szeríteni kívánó tényezőket, nem zárkóztak el az elől, hogy termelésüket üzleti okokból 
Németországnak adják el.

1941. december 13-án Magyarország hadat üzent az Egyesült Államoknak, tehát a 
MAORT, mint amerikai tulajdonban lévő vállalat, ettől kezdve ellenséges területen mű
ködött. Az iparügyi miniszter 1941. december 20-án elrendelte a MAORT kincstári hasz
nálatbavételét.

A MAORT kincstári használatbavétele sem a részvénytőkét, sem a koncessziós egyez
ményben és szerződésben (illetve a pótegyezményben és pótszerződésben) biztosított 
jogokat nem érintette, azok változatlanul fennálltak. Mindössze arról volt szó, hogy a 
MAORT működését szüneteltették, s az üzemek működtetésére új céget hoztak létre, 
melyet „MAORT Üzemek a M. Kir. Kincstár Használatában" név alatt jegyeztek be. így 
tehát egyidejűleg két cég létezett egymás mellett, s ez bonyolult, itt-ott kibogozhatatlan- 
nak tűnő viszonyokat eredményezett.19

Magyarország hadüzenete az Egyesült Államoknak veszélyessé és lehetetlenné tette, 
hogy a MAORT tényleges vezetését Magyarországon tartózkodó amerikai állampolgár
ok lássák el. A miniszterelnök óhajára Varga József iparügyi miniszter már december 
12-én közölte Papp Simonnal -  akit a „Maort Üzemek a M. Kir. Kincstár Használatában" 
cég vezérigazgatójává neveztek ki hogy Paul Ruedemann-nak és a még itt lévő ame
rikai állampolgároknak vissza kell térniük Amerikába. A Standard Oil Co.-nál is meg
született a döntés, hogy a MAORT vezetését, az amerikai részvényesek érdekeinek 
képviseletét Papp Simonra bízzák. Ruedemann és Georg Bannantine 1942. január 16-án 
elutazott.20

A MAORT vezetői és tulajdonosai -  bár bekövetkeztét előre láthatták- nehezen tö
rődtek bele a kincstári használatbavételbe. Ez szerintük -  és ez a valóság is -  ellent
mondott az 1911. évi VI. te. alapján az Eurogascóval kötött egyezménynek, de sértette 
a Magyarország és az Egyesült Államok közt 1925. június 24-én megkötött barátsági, 
kereskedelmi és konzuli szerződést is. Az Iparügyi Minisztérium és a MAORT között 
hosszadalmas -  egészen 1944-ig elhúzódó -  vita bontakozott ki, mert a használatbavétel
nek ez a módja számtalan, a legjobb jogtanácsosok által sem megoldható jogi problémát 
vetett fel.

A háborús körülmények közt a részvénytársaság vezetőinek, szakembereinek leg
főbb törekvése az volt, hogy az addig elért eredményeket megőrizzék a háború utáni 
időkre, s az olajmezőket megvédjék a tönkretételtől.

A kincstári használatbavétel és a háborús helyzet miatt az országból nem lehetett a 
nyereséget kivinni. Megőrzésére csak egy mód kínálkozott: ha azt a háború végéig ér
tékét megtartó dolgokba fektetik, különféle alapokat képeznek. Felemelték az alaptőkét, 
ehhez a pénzügyminiszter is hozzájárult, így a MAORT alaptőkéje 32 millió pengőre 
emelkedett. (Az összehasonlítás kedvéért megjegyezzük: a nagy múltú és több jelentős 
részvénytársaságot magában foglaló egész magyar ásványolajfinomító-iparba fektetett
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részvénytőke ekkor 28 740 000 pengőt tett ki.)21 Az alaptőke emelése mellett nagyszabá
sú jóléti beruházásokba is kezdtek: Bázakerettyén munkásotthon épült, kultúregyesü- 
let kezdhette meg működését, alkalmazottaik számára lakótelepek építésébe kezdtek. 
A háború végéig Bázakerettyén, Lovásziban és Nagykanizsán létrejöttek az amerikai 
életstílusnak is megfelelő, korszerű lakótelepek (az ekkor épült házak jelentős része ma 
komoly építészeti értéket képvisel).

A különböző termékek (kőolaj, földgáz, gazolin, propán-bután, szénsav) közül a vi
lágháború időszakában jelentőségét tekintve mindvégig a kőolaj emelkedett ki, ezt a 
gépesített háborúban betöltött stratégiai szerepe is indokolta. Sorrendben utána a gazo
lin következett, amelyet repülőgép-üzemanyagként hasznosítottak. A földgázt az ipari 
üzemek és kisebb mértékben a lakosság használta fel. A propán-bután gáz jelentősebb 
mértékű hasznosítása 1942-ben kezdődött, ekkortól a háztartási felhasználás mellett a 
palackozott gázt gépjárművek üzemanyagaként is hasznosították.

A budapesti székhelyű Magyar Általános Hitelbank 1942. február 12-én 400 ezer pen
gő alaptőkével megalapította a Földgázértékesítő Részvénytársaságot, amely a gázt első
sorban a MAORT-tól vásárolta. 1943. március 24-én a MAORT is belépett a vállalkozás
ba, amelynek alaptőkéjét ekkor 1 200 000 pengőre emelték. A vállalat neve is változott: 
MAORTGÁZ Értékesítő Rt.-re. Mindkét fél 50—50 százalék érdekeltséggel vett részt a 
részvénytársaságban.22

Amikor a kincstár használatba vette a MAORT üzemeit, arra törekedett, hogy első
sorban a kőolaj-kitermelést növelje. Ezért az Iparügyi Minisztérium utasította a MAORT 
vezetőit, hogy minden eszközüket termelőkutak fúrására használják. így az 1942-ben 
fúrt 59 kút termelésbe állításával elérték a 665 ezer tonna kőolajtermelést, amelyet 1943- 
ban (újabb 60 kút fúrásával) sikerült 837 710 tonnára emelni. Ez a termelési eredmény 
azonban -  egyes későbbi véleményekkel szemben -  nem a kőolajmezők erőltetett kiter
meléséből, azaz rablógazdálkodásból, hanem elsősorban újabb kőolajmezők feltárásából 
és termelésbe állításából valamint a régi mezők teljesebb feltárásából származott.23

A kormányközi megállapodások szerint 1942-ben és folyamatosan hasonló mennyisé
gű kőolaj és kőolajtermék szállítását kellett Németország részére biztosítani. A MAORT 
vezetői a kényszer hatására elsősorban a termelőkutak számának növelésével kísérelték 
meg emelni a kőolajtermelést, s olyan intézkedéseket hoztak, melyek termelési elveiket 
sértették ugyan, de még nem veszélyeztették az olajmezőket. A követelések maradék
talan kielégítésére nem vállalkoztak, s miután a nyílt szembeszegülés sem vezethetett 
eredményre, más módszerekkel próbálkoztak. Egy 1942. december 19-én kelt feljegyzés 
tanúsítja, hogy még a szabotázs módszerét sem vetették el.24 Az olajmezők termelése 
1943-ban még emelkedett, s ekkor érte el a termelési csúcsot (837 710 tonna), majd csök
kenni kezdett. Ennek oka elsősorban a mezők természetes hozamapadása, a gépi beren
dezések nagyfokú elhasználódása, az alkatrészek hiánya és a munka intenzitásának 
csökkenése volt, később szerepet játszottak a bombázások okozta károk is.
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A háborús termelés állami irányítói, de különösen a németek nem hitték el, hogy a 
termelés nem növelhető, a csökkenés természeti tényezők és elháríthatatlan okok követ
kezménye. A nyilasok később a németekhez hasonló érveléssel álltak elő: szabotálással 
vádolták a MAORT-ot.25

Az amerikaiak visszatérhetnek

A  második világháborút követő évtized a magyar gazdaságban is gyökeres változáso
kat hozott. A tőkés gazdaság csaknem évszázados útja szakadt meg, egy öntörvényű 
fejlődést térítettek politikai tényezők zsákutcába. Ezen hatás alól a magyar gazdaság 
egyetlen szektora sem tudta kivonni magát. Legközvetlenebbül és először az ipar terüle
tén tapasztalhatók ezek a folyamatok, mindez a háború gazdasági következményeinek 
felszámolásában, az újjáépítésben, a stabilizációban és nem utolsósorban a jóvátétel fize
tésében betöltött szerepéből következett.

A magyar ipar termelésének helyreállítására, jövőjére több egymástól különböző el
gondolás létezett,26 de csak egy út maradt nyitva: az ország nyersanyaghelyzetét, ipari 
hagyományait figyelembe nem vevő, a háborúban legyőzött országra nagyhatalmi po
zícióból, katonai megszállással, jóvátétellel és különféle szerződésekkel rákényszerített 
út. A szovjet hadsereg és a Szövetséges Ellenőrző Bizottság ellátásának, a jóvátételnek 
a fegyverszüneti szerződésben megfogalmazott kötelezettsége, majd az 1945. augusz
tus 27-én aláírt magyar-szovjet gazdasági egyezmény már alapvetően meghatározta 
ezt. Mivel a magángazdaság nem kívánt önként a kijelölt úton járni, nemkülönben saját 
természetes érdekei ellenében cselekedni, az államapparátus egyre erőteljesebben avat
kozott be a magángazdaságba.27

Az említett külső tényezők által motivált állami törekvések és a vállalatok saját gaz
dasági érdekei közt fennálló ellentmondást a politika irányítói radikális állami beavat
kozással, végső soron csak államosítással látták feloldhatónak. Különösen égető szük
ségként fogalmazták ezt meg a nehézipar fejlesztésének alapját képező és a megkötött 
nemzetközi gazdasági szerződések, valamint a jóvátétel jelentős mennyiségeit kitevő 
ásványi nyersanyagok és energiahordozók termelése terén. A folyamat az 1946. évi XIII. 
törvénnyel, a szénbányászat államosításával indult, majd az 1948. évi XIII. törvény a 
bauxitbányászat, az 1948. évi XXV. törvény pedig a többi ásványi nyersanyag bányá
szatának államosítását rendelte el. Az 1949. évi alkotmány kimondta, hogy a föld méhé
nek kincsei és a bányák az egész nép vagyonaként az állam tulajdonát képezik. Ekkor 
magántulajdonban az ipar és bányászat területén már csak az egészen kicsi és a külföl
di tulajdonban lévő vállalatok voltak. A 10 vagy több alkalmazottat foglalkoztató és a 
külföldi tőkés tulajdonban lévő vállalatok államosítására 1949. decemberében az 1949. 
évi 20. törvényerejű rendelettel került sor.28 Ezen utóbbi, külföldi tulajdonú vállalatokat
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valójában már korábban állami kezelésbe vették, miután vezetőik ellen kémkedés és 
szabotázs vádjával pert indítottak. E perekre nemcsak az államosítás megindoklása cél
jából került sor, hanem elsősorban politikai okokból. A vádakkal és ítéletekkel politikai 
tételeket is kívántak bizonyítani.

A nagy gazdasági perek a gazdasági és hatalmi kulcspozíciók körül sűrűsödtek: a 
nagy, külföldi tulajdonú vállalatok és velük együtt a minisztériumok vezető tisztvi
selői ellen folytak.29 Ezek közül kiemelkedő jelentőségű a Magyar Amerikai Olajipari 
Részvénytársaság vezetői ellen 1948 őszén-telén lefolytatott szabotázsper.

Bár a MAORT működése a háború időszakában sem volt zavartalan, a súlyosabb gon
dok csak 1945-től kezdődően jelentkeztek. A szükségesnél nagyobb mértékű, erősza
kos állami beavatkozás a vállalati belső ügyekbe, a gazdasági ellehetetlenülés felé vivő 
kényszer, a teljesíthetetlen elvárások az állami irányító szervek és a vállalat között viták 
sorozatát szülték.30

A fegyverszüneti egyezményben -  amelyet az 1947. évi békeszerződés e tekintetben 
azonos értelemben megerősített -  az Ideiglenes Nemzeti Kormány kötelezte magát, hogy 
„magyar területen az Egyesült Nemzetek és azok polgárainak összes törvényes jogait 
és érdekeit illetően a háború előtti helyzetet állítja vissza és teljes épségében vissza
szolgáltatja azok tulajdonát".31 Ennek értelmében az 1941 decemberében kincstári hasz
nálatba vett MAORT-üzemeknél is vissza kellett állítani az eredeti tulajdonosi jogokat. 
Ez 1945 novemberében formailag megtörtént ugyan, s az amerikaiak (Paul Ruedemann 
és Georg Bannantine) is visszatérhettek, de a tulajdonosi jogok gyakorlását a valóság
ban számos tényező akadályozta. Több mint korlátozó körülménynek számított, hogy 
a MAORT üzemei 1945 áprilisától a békeszerződés aláírásáig a Vörös Hadsereg, majd 
a -  Magyarország tekintetében egyértelműen szovjet meghatározottságú -  Szövetséges 
Ellenőrző Bizottság (SZEB) felügyelete alatt működtek. Bár a fegyverszüneti szerződés 
nem tette volna lehetővé az egyszerű ellenőrzésen túlmenő katonai felügyeletet, és az 
amerikai részvényesek tiltakoztak is emiatt, a helyzeten ez nem változtatott. A tiltakozást 
nem pusztán az ellenőrzés ténye váltotta ki, hanem a megnövekedett termelési igények. 
Az olajtermelésre vonatkozóan 1945 nyaráig a MAORT közvetlenül a szovjet hadsereg 
illetékes parancsnokaitól kapott utasításokat, majd később az Iparügyi Minisztérium 
határozta meg a havonta kitermelendő kőolajmennyiséget.32 A megkövetelt termelési 
szint minden ésszerűséget nélkülözött, alapját a szovjet követelések, a jóvátételi igények, 
a külkereskedelmi szerződések, a szociáldemokrata párt kasszájának feltöltése és még 
több tényező együttesen adta, és a legkevésbé sem tükröződött benne az olajtermeléshez 
értő szakemberek véleménye.

A vállalat vezetése -  bár tiltakozott -  mást nem tehetett, mint hogy igyekezett ki
termelni az előírt, irreálisan nagy mennyiségű kőolajat. Előbb a termelési jelentések
ben, majd erélyes hangú és elkeseredettséget tükröző memorandumokban, az iparügyi 
miniszterhez, majd Tildy Zoltán miniszterelnökhöz írott beadványokban mutattak rá
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a MAORT szakemberei és vezetői az erőltetett, rablógazdálkodásszerű termeléssel elő
idézett károkra, az olajmezők elvizesedésének növekedésére, a horribilis gázpazarlásra 
(700-800 ezer m3/nap).33 Mindezek azonban eredménytelenek maradtak. A MAORT 
szakembereinek a rablógazdálkodásszerű, erőltetett termelés ellen felhozott érveit sem 
a szovjet katonai vezetés, sem az Iparügyi Minisztériumban az ásványolaj-gazdálko
dás miniszteri biztosa nem volt hajlandó tudomásul venni. Ennek következtében 1945 
májusától 1947 végéig a kőolajtermelés általában 20 százalék felett, de esetenként 30-50 
százalékkal haladta meg a racionális mértéket.34

A kőolajtermelés iránti irreális igényekben 1945 augusztusától a szovjet katonai szem
pontok mellett egyre inkább megmutatkozott az a gazdasági -  ezzel összefüggésben politi
kai -  kényszerhelyzet, amelybe a jóvátétel és a magyar gazdaság teherbíró képességét figyel
men kívül hagyó gazdasági és kereskedelmi szerződések sodorták a magyar államot.35

A Szovjetunióval 1945. augusztus 27-én kötött gazdasági egyezmény jelentette az 
alapját az 1946 áprilisában aláírt szovjet-magyar olajipari együttműködési egyezmény
nek, amely létrehozta az olajiparban a szovjet-magyar vegyesvállalatokat. Ellene -  már a 
tervezés fázisában -  az Ipariigyi Minisztérium több tisztviselője és az érintett vállalatok 
vezetői egyaránt tiltakoztak.36 (1945 októberében az Egyesült Ál lamok és Nagy-Britannia 
kormánya is tiltakozott a Szovjetuniónál az egyezmény miatt, amivel a Szovjetunió 50 
százalékos tulajdonjogot szerzett a magyar bányászat, ipar és közlekedés kulcsfontos
ságú vállalataiban. A november 9-i amerikai jegyzék a magyar kormány figyelmét is 
felhívta arra, hogy az Egyesült Államok változatlanul érvényben lévőnek tartja az 1925. 
évi barátsági, kereskedelmi és konzuli szerződést, amely a legnagyobb kedvezményes 
elbánás elvét fogalmazza meg a két ország kapcsolataiban.)37 Az egyezmény megköté
se kifejezetten hátrányos volt a MAORT-nak is. A dunántúli mezők kőolajtermelésének 
szinten tartását, de még inkább növelését követelte meg az, hogy a magyar állam a lét
rehozott szovjet-magyar vegyesvállalatba az alaptőke részeként bevitte a MAORT-tól a 
termelés után járó 15 százalékos kincstári részesedést, s ezután a szovjet társaság rend
szeresen követelte az őt illető részt.38

Az említett egyezmények megkötésének időszakában a MAORT által termeltetett kő
olajmezők hozama már csökkenőben volt. Az évi 10-13 százalékos természetes hozam
apadást a megkövetelt, egészségtelen mértékű termelés jelentősen megnövelte. Emiatt a 
felhasználatlanul levegőbe jutó gáz napi mennyisége 550-600 ezer m3 volt, ami nagyjá
ból 120 vagon jó minőségű barnaszén kalóriaértékének felelt meg. A túlzott kitermelés 
miatt akkora mennyiségű kőolaj vált örökre kitermelhetetlenné, amely az ország belső 
szükségleteit egy évtizedre fedezhette volna. Mindezeket egybevéve, Magyarország ebből 
fakadó veszteségét mintegy kétmilliárd forintra becsülték, jóllehet a vállalat szakemberei 
hangsúlyozták, hogy ez racionális mértékű termeléssel, a gépi berendezések felújításával 
elkerülhető lenne.39 A termelés növelését csak új olajmező felfedezése esetében ígérhették. 
Mindezekhez azonban pénz kellett volna, de a korábban tőkeerős cég az állami intézkedé-
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sek hatására gazdaságilag ellehetetlenült. Már 1945-ben gondokat okozott a legszüksége
sebb beruházások elvégzése, sőt időnként a munkabérek kifizetése is. Ebben közrejátszott 
a 47 millió forintot meghaladó háborús kár és az infláció is. A későbbiekben elsősorban 
az okozta a gazdasági bajokat, hogy az átadott kőolajért a kőolaj-finomítók nem fizettek, 
hiszen maguk is nagyrészt fizetésképtelenek voltak, mivel nem kapták meg a jóvátételi 
szállítások ellenértékét. A MAORT így bankkölcsönökből volt kénytelen még a napi kiadá
sait is fedezni. Ezt a helyzetet súlyosbította -  és éles vitákhoz vezetett -  az államilag sza
bályozott, túl alacsonyan megállapított kőolajár: a tonnánkénti olajár az 1946. augusztusi, 
egyébként sem magas 342 forintról előbb 276, majd 226, végül 1947 februárjára 170 forintra 
süllyedt, ellentétesen mozogva a világpiaci árral. Javíthatott volna a vállalat helyzetén, ha 
nemcsak elviekben, hanem a gyakorlatban is élhet az alapszerződésekben biztosított ex
portjoggal. Az 1945. augusztus 27-i szovjet-magyar gazdasági egyezmény, illetve a szov
jet-magyar olajipari vegyesvállalatok 1946. áprilisi megalakulása után azonban az export 
jogát rendszeresen és döntő mértékben ezek élvezték.40

A MAORT kétségbeejtő helyzetéhez hasonlóan alakult az ország nyersolajellátása is. 
Bár a MAORT csökkenő termelése még túlhaladta az ország belső szükségleteit, a hiány 
első jelei már 1946-ban megmutatkoztak. Ennek okai egyértelműen a jóvátétel és az ország 
teherbíró képességét figyelmen kívül hagyó gazdasági szerződések voltak. 1946-ban a jó
vátételre fordított kőolajtermékek mennyiségét csökkentették ugyan, de az még mindig 
meghaladta az összes termelés 15 százalékát, ugyanakkor exportra 33,8 százalék ment, 
a Vörös Hadsereg ellátására 11 százaléknyi mennyiséget fordítottak, míg a belföld 39,7 
százalékkal részesedett a termelésből. Az 1947-48-as költségvetési évben a magyar álla
mot jóvátételi és exportcélokra mintegy 342309 tonna szállítási kötelezettség terhelte, azaz 
az össztermelésnek több mint kétharmada. A belföldi szükségleteket is számítva az igé
nyeket minimálisan havi 45 ezer tonna kőolajtermelés biztosíthatta volna, de a MAORT 
termelése csaknem kétezer tonnával volt kevesebb. Bár a tárgyalások előkészítésébe be
vont szakértők -  leggyakrabban a Iparügyi Minisztérium tisztviselői -  a miniszterhez 
és a Gazdasági Főtanács főtitkárához írott feljegyzéseikben figyelmeztettek a meggon
dolatlan szerződések veszélyeire, azok mégis megszülettek, és feltételeik egyáltalán nem 
voltak előnyösek. Az 1947. évi körülbelül 260 ezer tonna évenkénti szállításokról szóló 
szovjet-magyar szerződésben például az ellentételezésként felajánlott áruk java részére 
itthon nem volt igény, és az árakat is jóval az alacsony belföldi árak alatt határozták meg.41 
A megkötött hátrányos és teljesíthetetlen szerződések végül is nemcsak az állam, hanem a 
MAORT ellen is fordultak: az exportügyieteket bonyolító szovjet társaságok a MAORT-ot 
vádolták a késedelmes szállításokért, az iparügy irányítóinál tettek ellene panaszt.42

A MAORT kőolajtermelése a háborús károk helyreállítása után a gazdasági nehézsé
gek ellenére sem csökkent soha az ország belső szükségleteit fedező mennyiség alá. Az 
előírt irreális mennyiségek kitermelését azonban 1947 őszéig sem sikerült biztosítani. 
A termelés az elvárások szerinti szint 81-99 százaléka közt ingadozott, de 1947 októberé

274 Külügyi Szemle



A z amerikai tőke és sorsa a magyarországi olajiparban (1899-1989)

ben már meghaladta a száz százalékot, és 1948 szeptemberéig mindvégig a kormányzat 
által előírt szint felett maradt.43 Ezt az eredményt rendkívül elhasználódott gépparkkal 
érte el a vállalat, mivel a berendezések felújításához, a hiányzó gépek megvásárlásá
hoz 1947 nyaráig nem volt pénze. A gépeket 1947 júniusában Amerikából megrendel
ték ugyan, azonban a szállítás sem ment egyik napról a másikra. A termelés további 
növelését csak újabb olajmezők feltárásától várhatták, de a fúróberendezések állapota, 
a munkálatok rendkívül költséges volta, az 1933-ban kötött egyezmény rendelkezései 
-  amelyek előírták a MAORT kutatási területének egyes részein telepítendő kutatófúrá
sok sorrendjét és arányait akadályokat jelentettek. így -  bár a kutatásokra vonatkozó 
mennyiségi előírásokat a MAORT túlteljesítette -  új olajmezőt nem sikerült felfedeznie.

A tények reális mérlegelése alapján sem a termelt kőolaj mennyiségének csökkenése, sem 
a kutatások eredménytelensége, sem a budapesti gázvezeték építésének elmaradása nem 
képezhette volna a MAORT ellen a későbbiekben felhozott vádak alapját. Az erélyes állami 
beavatkozás szándékát a gazdasági tényezők mellett politikai okok motiválták. A szovjet 
igények kielégítésére már 1945-ben felvetődött a kőolajbányászat államosításának terve.44 
A bányászati és gazdasági szakértők ellenvéleménye önmagában még nem akadályozta 
volna meg ezt, a terv ekkor elsősorban külpolitikai megfontolásokból került le a napirend
ről. A szénbányák 1946. évi államosítására reagáló amerikai jegyzék felhívta a magyar 
kormány figyelmét arra, hogy az amerikai kormány kiemelt figyelmet fordít az amerikai 
tulajdonban lévő magyarországi kőolajbányászatra.45 Ez nem zárta ki az államosítást, de 
csak a részvényesek teljes kártalanításával lett volna lehetséges. Az ehhez szükséges ösz- 
szeget azonban a magyar gazdaság akkori helyzetében nem lehetett előteremteni. (Az 1946. 
évi államosítások okozta bizonytalanság -  ezt az említett jegyzék is mutatja -  feloldására 
Nagy Ferenc miniszterelnök kijelentette 1946. június 24-én, hogy a Magyarországon lévő 
amerikai tulajdont nem fogják ellenszolgáltatás nélkül államosítani. Egyúttal elismerte a 
háborús károkra vonatkozó amerikai igényeket is.46) Az állami tulajdonba vétel előtt csak 
egyetlen út maradt nyitva: ha bizonyítani lehet, hogy a MAORT megszegte a vele (illetve 
jogelődjével) kötött egyezményt és szerződést, ha vállalt kötelezettségeinek teljesítését el
mulasztotta, mert akkor a kapott jogok az államra szállnak vissza, miként abban az esetben 
is, ha a vállalat csődbe kerül. A továbbiakban erre alapozták elképzeléseiket azok, akik a 
visszásságokat csak államosítással látták megszüntethetőnek.

A MAORT állami tulajdonba vételét elsősorban a Magyar Kommunista Párt szorgal
mazta.47 Szándékát 1948 közepéig az Iparügyi Minisztériumban kevésbé, a Gazdasági 
Főtanácsban és a politikai rendőrségen szinte korlátlanul tudta elfogadtatni. Az állami 
gazdaságirányító szervektől (Iparügyi Minisztérium, Gazdasági Főtanács, Országos 
Tervhivatal stb.) érkező erélyes hangú utasítások, a termelés és az olajárak kérdésében 
folyó viták ellenére az amerikai részvényesek képviselői bíztak abban, hogy a magyar 
állam tiszteletben tartja a MAORT-tal kötött szerződést, a fegyverszüneti és a békeszer
ződés külföldi tulajdonra vonatkozó előírásait, s hogy ezek nyomán sikerül megegye
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zésre jutni.48 Az 1947-ben és 1948 elején szinte heti rendszerességgel folytatott egyeztető 
tárgyalásokon a MAORT vezetői több alkalommal kaptak szempontjaikat méltányoló 
ígéreteket Bán Antal iparügyi minisztertől és Vas Zoltántól, a Gazdasági Főtanács főtit
kárától.49 Az ígéretek azonban csak ígéretek maradtak.

A kőolajtermelés csökkenése, az export növekedése, a jóvátétel és a belföldi szükség
letek kielégítésének akadozása miatt előálló helyzet megoldását a nyersolaj-gazdálko
dással foglalkozó állami szervek egyes tisztviselői nem a természeti kincsekkel való 
takarékos gazdálkodásban keresték, hanem abban, hogy a MAORT-ot kell kötelezni 
fokozottabb mértékű termelésre. Az Iparügyi Minisztériumnak a MAORT olajbányá
szatának helyzetét elemző, 1947-ben készült összeállítása viszont azt tartalmazza, hogy 
sürgősen intézkedni kellene a túlfokozott, káros mértékű kitermelés megfelelő szintre 
állításáról.50 Ez a figyelmeztetés szintén süket fülekre talált.

A józan érvek elfogadása helyett már 1947 tavaszától állami ellenőrök egész hadát 
küldték ki a MAORT-hoz, megvizsgálandó, hogy eleget tesz-e kötelezettségeinek.51 Az 
ellenőrzésre bizonyos mértékig -  a műszaki kérdések vizsgálatát illetően -  a vállalat mű
ködését szabályozó egyezmény is módot adott. Ellenőrzésen azonban mindenki mást 
értett, és azt más-más célokkal szorgalmazta. A vállalatnak és részvényeseinek ellenőr
zés elleni tiltakozása csak a műszaki kérdéseken túlmenő beavatkozás ellen nyilvánult 
meg. Lehetővé tették -  igaz, különösebben nem támogatták -  az Iparügyi Minisztérium 
által elrendelt ellenőrzést is. A kirendelt ellenőrök természetesen a hibákat keresték, a 
szándékos termeléscsökkentés tényét igyekeztek bizonyítani. Több esetben a tények el
ferdítésével próbáltak indokokat felhozni a MAORT-tal szembeni „erélyesebb fellépés" 
szükségessége mellett.52 Az 1947-ben zajló ellenőrzésben részt vevők közül azonban nem 
mindenki vélekedett így, sőt az ellenőrzés hivatalosan azzal az eredménnyel zárult, hogy 
szabotázsra, kártevésre utaló nyomot nem sikerült találni.53 Az ásványolaj-gazdálkodás 
miniszteri biztosa azonban másképp vélekedett: mindent megmozgatott a MAORT álla
mosítása érdekében, bár azt korábban maga is ellenezte. A MAORT-szerződés felülvizs
gálatát követelte a miniszterhez írott feljegyzésében, és az Államrendőrség Államvédelmi 
Osztályához írott „értesítésében", majd az 1947. szeptember 4-én írott újabb feljelentésé
ben szabotálással vádolta a MAORT-ot.54 Heves támadások érték a MAORT-ot, annak 
szakembereit, üzemi bizottságát az MKP vezetői, elsősorban Rákosi Mátyás részéről is. 
Az elkezdődött vizsgálatban az állami ellenőrökön és az ÁVH emberein kívül szovjet 
szakértők közreműködésére szintén utalnak feljegyzések.55

Az események menetében döntő változásokat hozott, hogy az iparügyi miniszter
1948. május 8-án dr. Székely Pált, egy rendkívül széles jogkörrel felruházott állami el
lenőrt rendelt ki a MAORT-hoz.56 Székely Pál 1948. május 24-én vallott küldetéséről és 
a kommunista párt elképzeléseiről a MAORT kommunistáinak nagykanizsai ülésén: 
„Tartsuk szem  előtt, hogy a jövőben  a M A O R T -ná l m inden  körülm ények között annak kell és 
szabad történnie, am it pártunk, és a párton keresztül a dolgozók tömege akar. A  M A O R T -o t be
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kell állítani tökéletesen a nemzetgazdaság szolgálatába. A  vezető  elvtársak a M A O R T -ró l kétes 
vélem énnyel vannak, rányom ta a M A O R T -ra  a bélyegét a Szoc. Dem. jobbszárny. Ennek meg 
kell szűnnie. K i akarjuk sajátítani a M A O R T -o t a M agyar K om m unista  Párt, a m agyar nem 
zetgazdaság számára."57 A  MAORT államosításának kérdése tehát eldőlt. Ennek azonban 
akadályai voltak, éspedig a MAORT érvényes szerződése, a békeszerződés stb.

Figyelmet érdemel és az események alakulásában nagymértékben közrejátszott a 
nemzetközi helyzet. Miközben az állami elvárások és a MAORT elképzelései között nem 
lehetett találni közös nevezőt, a külpolitika döntő változáson ment át: a nagyhatalmi 
érdekek két, egymással ellenséges hatalmi tömböt hoztak létre, és a szovjet hatalmi szfé
ra országaiban -  köztük Magyarországon -  az amerikai ártó szándék hangoztatása az 
állami politika rangjára emelkedett. Nem tartozik a véletlenek közé az sem, hogy még 
a MAORT perét megelőzően, de a Moszkvai Rádió 1948. január 7-i adása után (a Wall 
Street ügynökeiről, a hírhedt és az európai országok szuverenitását veszélyeztető ameri
kai segélyről) 1948 márciusában Romániában szabotázsért vádat emeltek az ugyancsak 
amerikai és angol tulajdonban lévő olajvállalatok ellen,58 majd Magyarországon 1948 
júniusában szabotázs vádjával letartóztatták és egy hónap múlva 15 év fegyházra ítélték 
Angyal Ferenc és Ruzsinszky István bányamérnököket, akik valaha a MAORT, később a 
Magyar-Szovjet Nyersolaj Rt. mérnökei voltak.59

Két legyet egy csapással

Az országos és helyi napilapok 1948 szeptemberétől címoldalon, hangzatos címekkel és 
hatásos fordulatokkal foglalkoztak a MAORT vezetőinek letartóztatásával és az ellenük 
felhozott vádakkal. A MAORT által termelt kőolaj mennyiségének fokozatosan csökke
nését a vállalat amerikai és magyar vezetőinek tudatos szabotázsával magyarázták. A 
vád szerint e szabotázs a népi demokratikus államrendet volt hivatott megdönteni.

1948. augusztus 12-én az Államvédelmi Hatóság (ÁVH) letartóztatta dr. Papp Simon 
egyetemi tanárt, a MAORT nyugalmazott vezérigazgatóját, majd szeptemberben Ábel 
Bódogot, a beszerzési osztály vezetőjét, továbbá Barnabás Kálmán főgeológust, Binder 
Béla bányamérnököt, a termelési osztály vezetőjét, Derék Lajosnét (Osán Johanna), 
Paul Ruedemann titkárnőjét, dr. Pőzel Istvánt, a MAORT ügyvédjét, valamint Paul 
Ruedemann és Georg Bannantine amerikai állampolgárokat, a MAORT elnökét és he
lyettesét.60 1948. szeptember 24-én -  szabotázsra hivatkozva -  a vállalatot állami keze
lésbe vették,61 mely -  ha jogilag nem is -  a gyakorlatban felért az államosítással.

Az állítólagos bűnöket először az 1948 szeptemberében kiadott, az MDP Politikai 
Bizottsága döntése alapján a dr. Tímár István ÁVH-ezredes (Péter Gábor helyettese) és 
Vásárhelyi Miklós újságíró által szerkesztett, úgynevezett Szürke kö n yv62 -  teljes címén: 
A  M agyar B elügym in isztérium  közlése a M A O R T  szabotázs ügyéről -  közölte részletesen. Ez
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a propagandacélokat szolgáló kiadvány tartalmazta a vádlottakkal saját kezűleg leíratott 
„beismerő vallomásokat" is. A Szürke könyv  a későbbiekben a vádirat összeállításához 
alapvető forrásmunkává vált. A kiadvány valóságos adatok és bizonyíthatatlan, hamis 
állítások ötvözésével olyan hatást keltett, mintha megfellebbezhetetlen tényeket tárna 
a világ elé. Szerkesztői abból indultak ki, hogy a termelési és egyéb működési adatok 
megfelelően sorba rakva, értelmezve alkalmasak lehetnek a szabotázs bizonyítására.

Az ezt követően megszülető vádirat63 a szó legteljesebb értelmében szerkesztett mű 
volt. Tények rangjára emelt feltételezésekből, ellenőri jelentések valóságos összefüggé
seiből kiragadott részleteiből, hamis tanúvallomásokból, „beismerő vallomásokból", fel
kért „szakértők" által szolgáltatott valótlan adatokból és megállapításokból állt össze. 
Érvanyagának jelentős része politikai érv, illetve állítás volt. Összeállítói fontosnak tartot
ták, hogy a szakemberek számára nem bizonyító erejű műszaki érvek mellett „meggyő
ző" politikai indokokat szintén szolgáltassanak: „M indezen cselekm ényeit dr. Papp Sim on, 
Paul R eudem ann geológus, a M A O R T  elnöke és Georg Bannantine mérnök, R uedem ann helyette
se, az amerikai Standard Oil Com pany o f  N ew  jersey magyarországi m egbízottaival egyetértésben  
cselekedte abból a bevallott politikai indokból, hogy az U SA -nak a felszabadulás u táni nem zetközi 
helyzetben nem érdeke egy olyan olajvállalat termelésének növelése, amely term elvényeinek egy  
részével a délkelet-európai népi demokráciákat erősíti, de hasonló meggondolásból nem  érdeke a 
m agyar közgazdasági életnek a megszilárdítása sem  -, hogy ésszerűtlen lenne A m erika  szem 
pontjából a m agyar olajtermelés növekedése, m ert M agyarország is azok közé az országok közé 
tartozik, amelyekkel lehetséges, hogy a közeljövőben az U SA  hadat fo g  viseln i -  és m ert a m agyar 
demokrácia születése pillanatától, a m agyar uralkodó osztály hatalmának megdöntése, a nép érde
kében végrehajtott társadalmi reformok következtében éles és áthidalhatatlan ellentétbe került az 
imperialistákkal. 1938-ban a M A O R T  Ném etország torkában indította meg a term elést a budafai 
és lovászi olajmezőkön, és azt a háború alatt meghússzorozta. Dr. Papp Sim on csak H itlernek és a 
m agyar nép hóhérainak, H ortynak és Szálasinak volt hajlandó termelni, de nem akart olajat adni 
a saját föld jén  szántó m agyar paraszt traktorának, gépállomásainak, az államosított gyáraknak, a 
kizsákm ányolás és elnyom ás alól felszabadult m agyar népnek. Cselekedetei tudatosan és tervsze
rűen M agyarország és a magyar nép ellen irányultak. M íg  a háború alatt szövetségesének tekin
tette a nácizm ust, és a m agyar fa s izm u st, addig ellenségének tekinti a népi demokráciát. A  hábo
rú t viselő Roosevelt A m erikája  nem vo lt azonosítható a trösztök és m onopólium ok Am erikájával, 
-  ezért szabotálta dr. Papp Simon a m ásodik világháború alatt a M A O R T  üzleti politikájával az 
amerikai hadviselést, és ezért támogatta az ellenséget. A  háború utáni A m erika  azonban a trösztök 
és m onopólium ok A m erikája, és ezért igyekezett ledöfni vállalatával Papp Sim on az im perializm us 
ellenségét, a m agyar népi demokráciát. Cselekményeivel, az 1943-ban elért 83 771 és az 1944-ben  
elért 80996  vagonos évi termelést 1947 évben 56937  vagonra csökkentette, miáltal a M A O R T -o t, 
m in t a Standard oil C om pany leányvállalatát, a háborúra spekuláló amerikai nagytőke magyar- 
országi eszközévé tette."

Súlyos vádak voltak ezek, de valótlan állítások. Az olajtermelés megindulása és a
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háború egymástól teljesen függetlenek, egybeesésük is véletlenszerű. A budafapusztai, 
majd a lovászi olajmező felfedezése nem a német hadigépezet, nem is az amerikai tőke, 
hanem a magyar gazdaság számára volt létkérdés. A MAORT vezetői a németek igényeit 
igyekeztek figyelmen kívül hagyni.

A Szürke könyv  és a vádirat is az állítólagos szabotázst mint az Egyesült Államoknak a 
fiatal népi demokrácia megdöntésére irányuló cselekedetét igyekezett beállítani.64 E döntő 
motívum -  amely a MAORT-ügyben jelenik meg először ilyen hangsúlyosan -  nem előzmé
nyek nélküli. (A magyarországi kommunista propagandában már 1947-től találkozhatunk 
rendszeresen az amerikai ártó szándék hangoztatásával. 1948 februárjában Peyer Károly 
és társai perében már az igazságszolgáltatás érvanyagában is fellelhetők ezek a jelenségek: 
eszerint a vádlottak amerikai instrukcióra akarták megdÖnteni a demokratikus államren
det.)65 Bár a per rendezői még szeptemberben sem döntötték el egyértelműen a végleges 
vádakat, az amerikaiak letartóztatása alapvető eleme volt az íródó koreográfiának. Nem 
volt mellékes, hogy az állítólagos szabotázs csak néhány, a népi demokráciával ellenszen- 
vező magyar állampolgár cselekménye, avagy egy, éppen a demokrácia ellenségévé kikiál
tott nagyhatalom érdekében álló beavatkozás. Fontos volt, hogy a letartóztatott amerikaiak 
az alkalmazott testi és pszichikai kényszer hatására „beismerő vallomást" tegyenek, saját 
kezűleg leírva és aláírva azt.66 Letartóztatásukkal a cél mindössze ez volt. Még a Magyar 
Dolgozók Pártja Politikai Bizottságának az ügyet tárgyaló ülésén sem vetődött fel, hogy 
tartós fogva tartásra számíthatnak, ellenkezőleg: az említett ülésen, szeptember 23-án dön
tés született arról, hogy ki kell utasítani őket az országból67 A kitoloncolás szeptember 26- 
án be is következett. Papp Simon feljegyzései szerint csak az amerikai követségi titkár köz
belépése akadályozta meg, hogy Ruedemannt és Bannantine-t ne Pozsonyba szállítsák a 
kísérő ÁVH-sok, hanem az osztrák határra.68 Paul Ruedemann Bécsbe érve Harrison Lewis 
amerikai konzul előtt eskü alatt tett nyilatkozatában vallott a történtekről.69 Nyilatkozatát 
természetesen a magyar sajtó „szemenszedett hazugságnak" minősítette.

A per

A MAORT-perben a vádiratot csak novemberben adták ki. Szerkesztője az ÁVH részéről 
dr. Váradi György százados, a Budapesti Népügyészség részéről dr. Bodonyi Márton 
népügyész volt, hozzá az adatok zömét dr. Székely Pál szolgáltatta. Székely már 1948 
júniusában körkérdést intézett a MAORT mérnökeihez, geológusaihoz, geofizikusaihoz 
a további kutatási program, a reményteljes és reménytelen területek megjelölését kérve. 
E kérdések tartalmilag és formailag is megfeleltek az egyes vádpontoknak, a válaszok 
azonban nem. A válaszok egyértelműen rámutattak arra, hogy a geológiai és geofizi
kai adatok alapján az olaj előfordulása csupán valószínűsíthető, de bizonyosságot csak 
a fúrás lemélyítése adhat.70 Az eredményes és eredménytelen fúrásokkal kapcsolatos
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adatokat -  az összefüggéseket figyelmen kívül hagyva -  részben ezen válaszok közül 
emelte ki dr. Székely Pál. A kapott válaszok elemei -  amelyek a vádak alátámasztására 
nem igazán voltak alkalmasak -  általa átértelmezve kerültek a vádak közé.

A MAORT-per tárgyalása 1948. november 26-án kezdődött. Az ezt megelőző napok a 
vádlottak tárgyalásra való előkészítésével teltek. Az ÁVH emberei több alkalommal fel
keresték dr. Papp Simont, s figyelmeztették, hogy ne próbáljon mást vallani, m int amit 
„beismerő" vallomásában leírt.71 A tárgyalás előkészítése során nemcsak a vádlottakat 
igyekeztek meggyőzni, hanem a tanúkat is. Minden bizonyítékot, amely a vádak ellen 
szólhatott volna, az ÁVH megkísérelt eltüntetni.72

A MAORT ügyét a Budapesti Népbíróság különtanácsa tárgyalta Ölti Vilmos népbíró 
elnökletével. A tárgyalás nyilvános volt, annak egyes részeiről a rádió egyenes adásban 
közvetített. Az első négy napon került sor a vádlottak kihallgatására, majd a tanúki
hallgatások, a vád- és védőbeszédek következtek. Az ítéleteket december 9-én hirdették 
ki. A tárgyaláson a vádlottak -  az előzetes fenyegetés ellenére -  az ellenük felhozott 
vádaknak csak egy részét ismerték el. Legkevésbé dr. Papp Simon védekezett. A vád 
szakértői (Szurovy Géza és Forgács László) jelentésükben szabotázsnak tulajdonították 
az olajtermelés csökkenését, a vád tanúi is szabotázsról beszéltek.73 E tanúvallomások 
szavahihetőségét azonban erősen megkérdőjelezte az, 'hogy a tanúk -  mint a MAORT 
szakemberei -  korábban épp vallomásukkal ellentétes álláspontot foglaltak el a terme
lési kérdésekben. A tárgyaláson perdöntő volt az önként tanúnak jelentkező dr. Székely 
Pál terhelő, de valótlan állításokat tartalmazó vallomása, melyből kitűnik, hogy a tár
gyalásra komolyan felkészült. A per rendezői ügyeltek arra, hogy a tárgyaláson csak a 
terhelő vallomások hangozhassanak el. A védelem tanúit nem hallgatták ki, szakértői
nek véleményét nem vették figyelembe.74

A demokratikus államrend és a köztársaság védelméről szóló 1946. évi VII. törvénycikk 
és az 1947. XXXIV. te. alapján hozott, 1948. december 9-én kihirdetett ítéletek rendkívül 
súlyosak voltak: a demokratikus államrend megdöntésére irányuló bűncselekményekért 
Papp Simont halálra, Ábel Bódogot 15 évi fegyházra, Binder Bélát 4 évi börtönbüntetés
re ítélték, míg Barnabás Kálmánt felmentették. Valamennyi ügyvéd semmiségi panasszal 
élt. Az ügyet másodfokon a Népbíróságok Országos Tanácsa tárgyalta. A tárgyaláson az 
elítéltek nem voltak jelen. A másodfokú tárgyaláson megismételték az erősen átpolitizált 
vádakat, de néhány enyhítő körülményt figyelembe véve módosították az ítéleteket: dr. 
Papp Simon büntetését életfogytiglani, Ábel Bódogét tízévi fegyházra mérsékelték, Binder 
Bélánál eltekintettek a vagyonelkobzásra és joghátrányokra vonatkozó kitételektől.75

Az egész eljárásból kitűnik, hogy nem a vádlottak büntetése volt a cél, hiszen ártatlanok 
voltak, és csak eszközül szolgáltak, hanem, hogy ország-világ előtt igazolhassák a MAORT 
állami kezelésbe vételének jogosságát és azt, hogy Magyarország a jóvátételi és nemzetközi 
gazdasági szerződésekből fakadó kötelezettségeinek a szabotázs miatt nem tud eleget tenni.

A MAORT-per csak egyike a magyarországi gazdasági koncepciós pereknek, ame
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lyekben közös elem, hogy gazdasági funkcióik mellett: például jogcím az államosításra, 
valamennyi alapvetően politikai célokat szolgált. Feladatuk volt, hogy politikai ellenfe
leket távolítsanak el és politikai tételeket bizonyítsanak:

-  az imperializmus -  különösen az amerikai -  a népi demokráciák megdöntésére és 
háborúra törekszik;

-  legalább ennyire veszélyesek ügynökei, a belső ellenség, mely kémkedik, bom
laszt, szabotál, befurakszik a pártba, a minisztériumokba, a vállalatok vezetésébe 
stb. Fokozott éberség szükséges;

-  az állam, a párt nem tudja teljesíteni ígéreteit, vállalt kötelezettségeit, a jóvátételt az 
egyébként teljesíthetetlen nemzetközi szerződéseket, a szociális helyzet javítására 
vonatkozó ígéreteit, mert szabotálják a tervet, a termelést, nem szolgáltatják be a 
terményt, rontják a minőséget stb.;

-  végül: mindezt csak akkor lehet elkerülni, ha az osztályharc fokozódik, a diktatúra 
erősödik.

A letartóztatások, majd a per és az ítéletek nem jelentették a MAORT-ügy végét. A 
vállalat és a magyarországi kőolajbányászat életében mélyreható változások sorozata 
kezdődött el 1948 szeptemberében. A szabotázsra való hivatkozással a MAORT-ot és a 
MAORT Gázértékesítő Rt.-ot szeptember 24-én állami kezelésbe vették.

Az Egyesült Államok Külügyminisztériuma a budapesti követség útján a Magyar 
Külügyminisztériumnak 1948. november 30-án átnyújtott jegyzékében tiltakozott a 
MAORT állami kezelésbe vétele ellen, azzal, hogy azt teljesen önkényesnek tartja, és hatá
rozottan visszautasítja a hazug és rosszindulatú vádakat, amelyekkel a magyar hatóságok 
igyekeznek szabotázscselekményeket a MAORT tulajdonosaira és tisztviselőire bizonyí
tani.76 A jegyzék hangsúlyozta, hogy az amerikai kormány a magyar kormány ez ügyben 
tanúsított magatartását az amerikai jogok és érdekek súlyos megsértésének minősíti.

Az amerikai jegyzékek sorozata azonban nem hozott változást, nem változtatott sem 
a per menetén, sem az állami kezelésbe vétel tényén. Az állami kezelésbe vétel jogilag 
nem jelentett államosítást ugyan -  azaz a tulajdonviszonyokat nem érintette -, de a gya
korlatban alig valami különböztette meg attól.

A MAORT korábbi termelési elveinek helyessége már 1948 végén bebizonyosodott. 
Rövid életű fellendülés után újra csökkent ugyanis az olajtermelés, nőtt a levegőbe jutó 
gáz mennyisége. Kiderült, hogy a felújításoknak, beruházásoknak a pénzhiány mellett 
egyéb akadályai is vannak, mert a hazai ipar vagy egyáltalán nem gyártja a szükséges 
alkatrészeket és berendezéseket, vagy kapacitását a jóvátétel és az export köti le. A nyu
gati piacról való beszerzés lehetőségei erősen beszűkültek ugyanakkor. így a termelésre 
vonatkozó előírásoknak az állami kezelésbe vett MAORT sem tudott eleget tenni.77

Nem tartozott a kirakatperek sorába a Vacuum Oil Co. ügye. Az 1948. december-
1949. április közt folyó ügyben a szabotázs, az imperializmus kiszolgálása, az újjáépítés 
és tervgazdálkodás akadályozása voltak a vádak. A vizsgálat során és a legfőbb pártfó
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rumhoz küldött jegyzőkönyvekben itt is hangsúlyozták az „amerikai imperializmus" 
ártó szándékát, az amerikai vezetők felelősségét.

Az ügyet a nyomozati szervek és az ítélkezők a legmagasabb fórumok óhajára rendkí
vül diszkréten kezelték. A cég államosításával „megoldódott" a helyzet.78

Hidegháború és enyhülés

A MAORT-perben elítéltek sorsát az ítélet életük végéig meghatározta. Csak a per rendezői
nek szűk köre tudta kezdetektől, hogy dr. Papp Simon első fokon hozott halálos ítéletét nem 
fogják végrehajtani, mert szaktudására szükség van. Fogva tartásának hét éve alatt végig
járta a rendszer hírhedt börtöneit, de mindenütt dolgozott: kőolaj-, szén-, érc- és hidrogeoló
giai munkálatokat véleményezett, kutatási adatokat értékelt ki, javaslatokat adott.791955-ben 
szabadult, kegyelemből. Felesége haláláról is csak ekkor értesült. Fletvenéves volt, amikor 
újra munkát kellett vállalnia, hogy nyugdíjra jogosultságot szerezzen. 1962-ig, nyugdíjazá
sáig az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt geológusként foglalkoztatta. 1970-ben hunyt el. 
A szakma soha nem ismerte el bűnösségét, de emlékét hosszú ideig csak csendben őrizhette. 
Születésének 100. évfordulóján, 1986-ban a Miskolci Egyetem és a Magyar Olajipari Múzeum 
emlékkiállítása mutatta be először valósághűen a nagyközönségnek életét és munkásságát. 
Mellszobrát 1987-ben, az ipari méretű kőolajbányászat megteremtésének 50. évfordulóján 
avatták fel a Magyar Olajipari Múzeumban. A Magyar Tudományos Akadémia -  amely
nek 1948-ig tagja volt -  1989-ben rehabilitálta. 1990-ben érdemei elismeréséül posztumusz 
Széchenyi-díjat kapott.80 A per másodrendű vádlottja, Ábel Bódog már az eljárás folytatása 
időszakában betegeskedett, s 1953-ban a fegyházban meghalt. Binder Béla -  a harmadrendű 
vádlott -  1951-ben szabadult, s ismét az olajiparban helyezkedett el.81

A MAORT vezetői elleni szabotázsvád és per a magyarországi olajipart, annak szak
embereit, munkásait rendkívül hátrányosan érintette. Az iparban dolgozók egész gene
rációjának életét határozta meg, hogy egy olyan vállalatnál nevelkedtek, mely szabotálta 
a népi demokrácia építését. Az események, a MAORT és vezetői tevékenységének meg
ítélésében 1948 után négy évtizeden át a politikai szempontok játszottak meghatározó 
szerepet. A szakemberek mindvégig vallották a MAORT termelési elveinek helyességét, 
többségük tudta, hogy nem történt szabotázs. Véleményüket azonban nem hangoztat
hatták. Az írott források, a per koncepciós jellegét bizonyító dokumentumok a kutatók 
elől elzárva maradtak egészen napjainkig.

Az amerikai tulajdonú társaságok államosításának és az ezek kapcsán rendezett kon
cepciós pereknek az ügye nem zárult -  és nem is zárulhatott -  le az ötvenes évekkel. A 
MAORT-szabotázsról újságcikkek, propagandaanyagok sokasága látott napvilágot, mind
egyik hangsúlyozta azt, hogy a szabotázs az Amerikai Egyesült Államoknak a Magyar 
Köztársaság ellen irányuló ellenséges tevékenysége. Külön is foglalkozott a szabotázs-
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üggyel a Külügyminisztérium Tájékoztatási Főosztálya szerkesztésében 1951-ben orosz, 
angol és francia nyelven megjelent dokumentumgyűjtemény, az úgynevezett Fehér könyv. 
1960-ban adta ki a Pannónia Press propagandacélzattal a H ungarian-A m erican relations 
1918-1960  című könyvet angol nyelven. A magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatokkal 
foglalkozó műben a MAORT-ügy még mindig az eredeti megfogalmazásban szerepelt (az 
ide vonatkozó fejezetének címe: M inden t Hitlerért, sem m it a magyar népért).

Mindezeknek gazdasági és politikai okai egyaránt voltak. Az 1956 utáni -  ugyancsak 
koncepciós -  perekben vissza-visszatért a régi motívum: az amerikai ellenség még min
dig itt van, aktív, ugyanúgy szabotál, mint az 1940-es évek végén. (Ezt illusztrálhatják az 
olajiparban megrendezett perek egyikében, a Majerszky-perként ismertté vált ügyben,
1958- ban az amerikaiakkal való kapcsolatra, a MAORT-nál való hajdani munkaviszony
ra vonatkozó kérdések és vádak.)82

A magyar-amerikai diplomáciai kapcsolatok is tükrözik mindezeket. Az államosítá
sok és a belőlük fakadó diplomáciai bonyodalmak eredményeképpen 1950 februárjában 
az Egyesült Államok befagyasztotta a nála lévő kelet-európai, köztük magyar tulajdo
nokat, majd 1951 augusztusában felfüggesztette a kelet-európai országok kereskedelmi 
kedvezményeit (ezzel együtt hatályon kívül helyezte a legnagyobb kedvezményes el
bánás elvét).83 Hosszú mosolyszünet után, a kétoldalú kapcsolatok rendezésére csak az 
1960-as évek elejétől történtek próbálkozások. 1956 nyarán a Külügyminisztériumban át
tekintették ugyan a kapcsolatok normalizálásának lehetőségeit, miután úgy érzékelték, 
hogy a nemzetközi feszültség csökkenésével a holtpontról kedvező irányú elmozdulás 
történt. Megállapították, hogy a politikai kérdések mellett a tisztázatlan gazdasági ügyek 
nehezítik a kapcsolatok újraépítését. Úgy látták, hogy az amerikaiak által a tárgyalások 
során minden bizonnyal elsődlegesen kezelt kérdés lesz a tartozások rendezése. Bár 
ekkor még senki nem tekintette át komolyan a tartozások ügyét, megállapítható volt, 
hogy az Egyesült Államoknak Magyarországgal szemben jelentős követelései lehetnek: 
az 1920-as évektől felvett hitelek, a háborús károk és államosítások nyomán. A dollárban 
számolva is százmilliós tartozás kiegyenlítését akkor nem találták előnyösnek, s úgy 
foglaltak állást, hogy annak rendezését a lehető leghosszabb ideig el kell húzni. (Még
1959- ben is az volt az álláspont: „Ne tegyünk kezdeményező lépéseket.")84

Az Egyesült Államok és Magyarország képviselői érdemben 1964-től kezdtek tár
gyalásokat a vagyonjogi kérdések rendezéséről. A tárgyalásokon azonban az 1970-es 
évek elejéig az álláspontok alig közeledtek egymáshoz, mindössze tisztázták a szemben 
álló követeléseket, igényeket. Az Egyesült Államok által hadikár és az államosítások 
miatti kártalanítás címén a tárgyalások kezdetekor bejelentett igény 226 millió dollár 
volt, melyet rövidesen 58,2 millió dollárra mérsékeltek. Az államosításokkal kapcsolatos 
kártalanítási igények közt a legnagyobb egyedi tétel a MAORT volt, amely 28 millió 
dolláros értéket képviselt.85

1970-ben az Egyesült Államok bejelentette, hogy összes igényét 35,7 millió dollárra
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szállítja le, de a magyar delegáció ezt is elfogadhatatlannak minősítette. A nemzetközi 
légkörben, a kelet-nyugati kapcsolatokban bekövetkező változások is szerepet játszottak 
abban, hogy 1972-re a vagyonjogi tárgyalások kimozdulhattak a holtpontról. Az 1972. 
október 2-12. közti tárgyalásokon létrejöhetett az az előzetes megállapodás, amely al
kalmas lehetett arra, hogy a kormányok jóváhagyása után életbe lépjen. Ennek értelmé
ben Magyarország jelképes összeget, 18,9 millió dollárt fizet húsz év alatt, egyenlő évi 
részletekben az Egyesült Államoknak mindennemű vagyonjogi, államosítási, háborús 
kárigény teljes és végleges kiegyenlítésére.86 (A fizetési hajlandóságnak azonban kitéte
le volt a legnagyobb kedvezmény elvének ismételt megadása.) A vagyonjogi kérdések 
rendezését szolgáló szerződést 1973. március 6-án írta alá Vályi Péter, a minisztertanács 
elnökhelyettese és William P. Rogers.87 A háborús kártalanítás ügye 1976 decemberére 
rendeződött: az USA pénzügyminisztériuma közlése szerint Magyarország 4,3 millió 
dollárt kifizetett e címen.88 Az államosított amerikai tulajdonért járó kártalanítás -  hoz
záférhető források híján -  nem követhető ilyen egyértelműen.89 Komoly nézetkülönbsé
gek voltak a tekintetben, hogy mely követelés fogadható el jogosnak. Az egyik legjelen
tősebb tétel épp a MAORT tulajdonosainak követelését takarta. Bár az 1933-ban kötött 
szerződés szerint a MAORT a cégbejegyzéstől (1938) számított negyven éven át élvezhet
te volna a koncessziós területen folytatott szénhidrogén-kutatási és -termelési jogokat, 
valamint a szerződésből fakadó egyéb jogosítványokat, ennek három évtizeddel előbb 
vége szakadt. A viták fő tárgya épp az ezen időszak alatt kitermelhető szénhidrogén 
mennyiségből származható, de nem realizálódott haszon volt.90 Nem véletlenül kel
lett tehát ragaszkodni a magyar államnak a nyilvánvalóan koncepciós MAORT-perben 
megfogalmazott vádakhoz, hogy a MAORT nem teljesítette vállalt kötelezettségeit, sza
botált, megszegte a szerződést, mert ily módon volt csak lehetséges azt igazolni, hogy a 
szerzett jogok jogszerűen az államra háramlottak vissza. Számos buktató, politikai hu
zavona után 1978-ra rendeződhettek csak a magyar-amerikai kapcsolatok olyan szintig, 
hogy a barátság jeléül visszakaphatta Magyarország az Egyesült Államokban letétként 
kezelt Szent Koronát, és ismét -  igaz ekkor csak ideiglenesen -  megkaphatta a gazdasági 
kapcsolatok kibontakoztatásához szükséges legnagyobb kedvezményes elbánást (1978. 
július 9.).91 Az Egyesült Államok csak 1989. októberében döntött arról, hogy ez utóbbit 
Magyarország tartósan élvezheti.

A gazdasági kérdések tehát -  legalábbis papírforma szerint -  rendeződtek az 1970- 
es évek első felében, lassú előrehaladás indult a két ország kapcsolatai rendezésében. 
A belpolitika azonban nem változott, a rendszerváltás előtti utolsó percekig kitartott 
amellett, hogy voltak szabotázsakciók, működött -  külső segítséggel -  a belső ellenség, 
hogy nehezítsék a békés, szocialista építő munkát. Nem ismerték el, hogy az 1948-49-es 
és azt követő évek szabotázsperei koncepciós perek voltak, dokumentumaikat szigorú
an titkos levéltári anyagként -  nem is közlevéltárakban -  kezelték.
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Résumé

The American Capital and Its Fate in the Hungarian Oil Industry (1899-1989)

American capital played an ever increasing role in the Hungarian economy in the first 
half of the 20th century. It acquired a dominant position in the production and process
ing of hydrocarbons by the late 1940s. More than half of the foreign properties which 
were to be nationalized in 1949 was in the possession of the citizens of the United States. 
The bulk of the American properties to be nationalized was made up by the Hungar
ian American Oil Industry Corporation (MAORT), the Standard Electricity Ltd., and 
Vacuum Oil Co. The nationalization without compensation and its circumstances -  the 
show trials -  hurt the relations between the two countries for a long time.

The first attempts to settle the economic questions were made in the early 1960s. The 
negotiations on the settlement of the property rights were concluded in March 1973
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Résumé

with the acceptance of token compensation and the signing of an agreement. The settle
ment for the compensation of the wartime losses had been completed by December 1976. 
However, compensation for the nationalized American properties remained unsolved. 
Though Hungary got back the Holy Crown, which had been preserved in the United 
States, in 1978, and Hungary also received the MFN status, domestic politics did not 
change. The Communist regime claimed almost until the regime change that there had 
been sabotages and it did not admit that the sabotage trials were, in effect, show trials 
in 1948-49 and in the subsequent years, and the documents related to them were still 
handled as secret material.

Das amerikanische Kapital und sein Schicksal in der ungarischen Erdölindust
rie (1899-1989)

Die Stellung und die Beteiligung des amerikanischen Kapitals an der ungarischen Wirt
schaft hat sich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in mehreren Industriezweigen 
kontinuierlich erweitert. Quantitativ determinierend war es bis zum Ende der 1940er 
Jahre in der Förderung und Verarbeitung der Kohlenwasserstoffe geworden. Bei der 
Verstaatlichung im Jahre 1949 befand sich mehr als die Hälfte des zu verstaatlichenden 
ausländischen Eigentums im Besitz von Bürgern der Vereinigten Staaten. Das zur Ver
staatlichung gelangende amerikanische Eigentum stellte zum überwiegenden Teil die 
Ungarisch-Amerikanische Erdölindustrie-AG (MAORT), die Elektrizitäts-AG Standard 
und die Vacuum Oil Co. dar. Die Verstaatlichung ohne Entschädigung und deren Be
gleitumstände -  die Konzeptionsprozesse -  vergifteten die Beziehungen zwischen den 
beiden Ländern für eine lange Zeit.

Vom Anfang der 1960er Jahre an wurden Versuche zur Regelung der wirtschaftlichen 
Fragen unternommen. Die Verhandlungen über die Regelung der vermögensrechtlichen 
Fragen konnte bis zum März 1973 zur Akzeptierung der symbolischen Entschädigung, 
zur Unterzeichnung des Abkommens führen. Die Kriegsentschädigung wurde bis Sep
tember 1976 geregelt. Die Entschädigung für das verstaatlichte amerikanische Eigentum 
blieb jedoch in der Schwebe. Obzwar Ungarn im Jahre 1978 als Zeichen der Freund
schaft die in den USA als Depositum behandelte Heilige Krone wiedererhielt, und ihm 
wieder die Meist-begünstigungsklausel gewährt wurde, änderte sich die Innenpolitik 
nicht, Ungarn blieb bis zu den letzten Minuten vor dem Systemwandel dabei, dass es 
Sabotageaktionen gegeben hatte, es wurde nicht anerkannt, dass die Sabotageprozesse 
von 1948-49 und der folgenden Jahre Konzeptionsprozesse waren, ihre Dokumente und 
Akten wurden als streng geheimes Material behandelt.
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