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DANK VIKTOR

Az AlgyQ környéki olajmezQ 
felfedezése

Második rész

Márciusi számunkban az algyQi 
kQolaj- és földgázmezQ felfede-
zésének 50. évfordulója kapcsán 

a geológiai kutatáshoz és a termelés meg-
indításához f_zQdQ emlékeimet elevenítet-
tem fel. Érdemes azonban a kutatások ide-
jén uralkodó körülményekrQl is megem-
lékezni. A kutatóknak meg kell küzdeni-
ük a természettel, meg kell ismerni annak 
törvényszer_ségeit.  Egyidej_leg meg kell 
küzdeniük az adott idQszak politikai hatá-
saival is. A nagypolitikában ott van a gaz-ában ott van a gaz-a gaz-
daságpolitika, ezen belül az iparpolitika, s 
végül az energiapolitika. Ha a nagypolitika 
Kelet felé orientálódott – ahogyan ez tör-
tént –, akkor ehhez idomult az ipar- és az 
energiapolitika is. A tárgyidQszaki politi-
kai vezetés biztosra vette az olcsó szovjet 
olajimport korlátlan lehetQségeit. A gazda-
ságpolitika ennek megfelelQen drágának és 
értéktelennek minQsítette a hazai olajter-
melést és felesleges költekezésnek a kuta-
tásokat. A hatalmon lévQ illetékes fórumok 
– sugallatra – egyrészt az alföldi kutatá-
sok perspektíva-nélküliségét bizonygatták, 
másrészt a szénbányászat erQteljesebb fej-
lesztését erQltették. De ajánlásra került egy 
„gabona-hús konstrukció”is, azaz Magyar-
ország mezQgazdasági termékeket cserél-
jen olajra és gázra szovjet relációban. A 
hazai olajbányászatot és természetesen a 
kutatást is megszüntetnék.

Az algyQi kezdQfúrás olajbányászaton be-
lüli halogatásának egyik oka a különbözQ 
ágazatai között meglévQ ellenérdekeltség 
volt. Több olyan kapacitású mélyfúró beren-
dezés is volt akkor az országban, amelyek 
közül bármelyik alkalmas lett volna még 
1964-ben az AlgyQ-1 lemélyítésére. De más 
érdekek és rendezQelvek szerint akkor ezek 
másutt dolgoztak, és egyik sem volt AlgyQ-
re vezényelhetQ. Ezen érdekek között volt 
olyan is, hogy a legfelsQ körök igényének 
megfelelQen, a szakmai vezetést megkerülve 
vagy utasítva, olajkutatási finanszírozással 
és berendezéssel, a kívánt helyen mélyfúrás 
létesült, melybQl termálvizet fakasztottak.

Nem ezen a hazai fQnökségen múlott, 
hogy AlgyQn késQbb másként (sikeresen) 
alakultak a dolgok. 

Az olajkutatásnál akkor nem a készlet-fel-
fedezéseket, hanem a fúróméterek túlteljesí-
tését díjazták, és a kutatásra elQirányzott ösz-
szegekbQl „lecsípve” más tevékenységeket 
is finanszíroztak. Részlegeket szembefordí-
tó ágazati szemlélet uralkodott és esetenként 
a politikailag megbízható, ámde szerényen 
képzett vezetQk utasításai is felülírták jól 
képzett beosztottaik racionális törekvése-
it. Nemcsak ezzel, hanem a szakmai és tu-
dományos körökben is fellelhetQ tekintély-
elv érvényesülésével is meg kellett küzdeni, 
amikor az újabb ismeretek alapján kimunkált 
geológiai modell „nem illeszkedett kellQen”.

1965. október végén kidolgoztunk egy 
tervet az algyQi kutatások meggyorsításá-
ra. Ez számításba vett egy kétlépcsQs kuta-

tási tevékenységet, mely szerint kevesebb, 
2800 méter mélység_ fúrást mélyítünk a 
várhatóan túlnyomásos  képzQdmények 
harántolása és a medencealjzat elérése cél-
jából. Nagyobb számú, 2200 méteres fúrást 
mélyítünk viszont a könnyebben elérhetQ 
és a fQ termelQnek bizonyult felsQpannon 
képzQdményekre. Ennek megvalósításához 
nagyobb technikai és humánerQket szüksé- és humánerQket szüksé-
ges koncentrálni a területen.

A terv megvitatása során egyesek min-
den fúrásnak az aljzatig való lehatolását és 
kivizsgálását kívánták, mások csak a már 
megismert néhány telep gyors feltárását 
és lem_velését követelték. A fúrósok tar-
tottak a túlnyomástól, a rétegomlástól, a 
szerszámok nem megfelelQ minQségétQl 

Mélyfúrási probléma megoldása
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(üllési, szanki kitörések, csQhibák, esz-
közhiányok), a geológusok, geofizikusok 
sok magmintavételt, lyukgeofizikai mé-
rést követeltek információszerzés céljá-
ból, melyek viszont lassítják az effektív 
fúrási „métergyártást”, a termelQsök mi-
elQbb sok olajat akartak termelni. Mint-
hogy szakemberek is vitatták a boltozat 
keleti szárnyának létét, ez támogatta a 
berendezéskoncentráció-ellenes tábor tö-
rekvéseit, melyek szerint egy nem léte-
zQ perspektívájú területen egyszerre sok 
lyukat fúrni már szinte szabotázs, nem 
beszélve arról, hogy a koncentráció ter-
ve, más „értékes területekrQl” vonja el a 
kapacitásokat, amit tetéznek az emberek 
áttelepítésével járó problémák is. A hosz-
szú vitában a különbözQ ágazatok kép-
viselQi igyekeztek területük, indokainak 
fontosságát, súlyát bizonygatni a tervünk 
ellenében is, jóllehet mindenki ismer-
te már a tápéi kút eredményét és azt is, 
hogy az AlgyQ-1 gázt, az AlgyQ-2 pedig 
napi 50 köbméter olajat termelt. Pedig 

mint szakemberek tisztában voltak az-
zal, hogy egyetlen algyQi kút számos más 
területegyüttesnél többet produkál.

Manapság fonákul hangzik, de ebben a 
küzdelemben hasznunkra volt a szocialis-
ta országokat tömörítQ  KGST (Kölcsönös 
Gazdasági Segítség Tanácsa) olajipari tago-
zata, ahol számos jól képzett (szovjet, ro-
mán, bolgár, csehszlovák, lengyel, jugoszláv, 
NDK-beli) szakemberrel, tudóssal volt mód 
eszmét cserélni, egymás eredményeit meg-
ismerni. Különösen a nagy olajipari múltú 
szovjet és román geo-szakemberek tapasz-
talatai voltak nagyon hasznosak. A bizottság 
tagjai, tárgyilagos szakemberek lévén, támo-
gatták a mi olajkutatási terveinket, elgondo-
lásainkat. Minthogy a tanácskozásban részt 
vevQ szovjet szakemberek is egyetértettek 
a magyar elQterjesztéssel, akkor az itthon is 
„csak jó lehetett”. Nagyon sokat segítettek 
nekünk. Tudták az okát Qk 
is, tudtuk mi is. Geológusok 
voltunk határokon innen és 
túl. Értettük egymás szak-
mai nyelvét és problémáit is, 
melyek csaknem azonosak 
voltak. Minthogy elméleti és 
gyakorlati eredményeink eb-
ben a periódusban a kör-
nyezQ országokkal összeha-
sonlítva is figyelemreméltó-
nak bizonyultak, volt annyi 
szakmai tekintélyünk, hogy 
hasonló módon viszonoz-
hattuk a külföldi kollégáink 
támogatását. KQolaj- és 
földgázkészletek és terme-
lés terén a „tábor” országai 
között ekkor a dobogós 
sorrend a következQ volt: 1. 
Szovjetunió, 2. Románia, 3. 
Magyarország. 

A koncentráció ter-
ve megvalósult és ered-
ményesnek bizonyult. Ezt követQen nagy 
nyüzsgés indult be mind a politikai, mind 
a szakmai berkekben. Mindenki értett hoz-
zá, mindenki be akart avatkozni, érdeme-

ket szerezni, korábbi nem 
létezQ ebbéli tevékenysé-
gét bizonyítani. Azok is, 
akik a kutatási koncepciót 
és a koncentrálási javasla-
tot a legkeményebben elle-
nezték. Még egyes olajku-
tatók is!

Most a még több ered-
ményt követelQk, az egyre 
nagyobb termelési igénye-
ket megfogalmazók szá-
ma nQtt meg. A pionírok 
ezeken még csak nem is 
csodálkoztak. Megszokták 
már az ilyesmit és tették 
tovább a dolgukat, aho-
gyan kellett.

Az olajbányászat m_szaki gárdájának a 
földmélység erQivel való küzdelmük során 
akadt néhány kitöréssel kapcsolatos prob-
lémája, de valamennyit sikeresen megol-
dották. A legnagyobbnak rövid ismertetése 
azonban ide kívánkozik.

Az  AlgyQ-168. sz. fúrást 1967-ben 
olajtermelQ kúttá képezték ki. 1968-
ban kettQs célú kúttá akarták átalakíta-
ni úgy, hogy a kúton át az egyik szint-
be (AlgyQ-2.) vízbesajtolás történjen, 
ugyanakkor tömítQvel elválasztva az alatta 
lévQ szintbQl (Szeged-1.) olajat termeljen. 
Ennek megvalósítása nagy m_szaki fel-
készültséget igényel mind elméleti, mind 
gyakorlati téren. Az algyQi m_szaki gárda 
kiválóságát igazolja, hogy a termelQ kutak 
mintegy 40%-a vegyes kiképzés_ lett.

1968. december 19-én a kút termelQ-
csQ tolózára leszakadt és kitört az olaj és a 

gáz, melynek sugara az akna betonfalának 
ütközve kigyulladt. A kúton lévQ kútjavító 
berendezés fémrészei izzottak és összeom-
lottak. A lángoszlop mintegy 50 m magas 
és 10–15 m átmérQj_ volt. A napi olajmeny-
nyiség kb. 1000 köbméterre, a gázmennyi- köbméterre, a gázmennyi-, a gázmennyi-
ség 0,5–1 millió köbméterre volt becsülhe-
tQ. Szovjet turbóreaktor (MÍG-15 hajtóm_) 
segítségével, az olajosokon kívül, 120 t_z-
oltó és 150 katona közrem_ködésével a tü-
zet eloltották, a kutat elfojtották, a kiömlött 
olajat elszállították. 1969. január 16-án a 
munkálatok befejezQdtek. Személyi sérülés 
nem történt!

Az algyQi kutatási eredmény  
további hatása

1965-ben még a dunántúli mezQk adták 
az olajtermelés 80%-át és a gáztermelés 
20%-át.  1970-ben a kitermelt olaj 68%-a, 
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Tanácskozás operatív eseménynél (balra a szerzQ)

VezetQségi tanácskozás a terepen 
(középen a szerzQ)

AlgyQi tanya fúrótoronnyal
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a gáznak pedig a 96%-a (!) már az alföldi 
lelQhelyekrQl származott. 

1966-ban Szegeden bányászna-
pot tarthattunk, ahol a krónikás volt az 
ünnepi szónok. Akik eddig kárhoztatták 
és máshová kívánták a kánikulában, 
mély sárban, hóban, fagyban dolgozó 
olajosokat, már tisztelettel emlegették a 
munkahelyteremtQ olaj- és gáztermelQ 
vállalatot. De nem az olajkutatókat!

A sikerek lehetQvé tették, hogy a kör-
nyéken egy kicsit jobban „körülnézzünk”. 
Az olajmezQk általában nem „magányo-
sak”, mert geológiai környezetükben to-
vábbi elQfordulások is szoktak kialakul-
ni. Ezért a korábbi kudarcok helyszínén is 
kutattunk és feltételezéseink igazolódtak. 
A környék kutatási eredményei röviden: 
1967. Ásotthalom olaj+gáz, 1968. Kelebia 
olaj, 1969. Ferencszállás olaj+gáz, 1971. 
Szeged olaj+gáz, 1972. Tótkomlós gáz, 
1973. Ferencszállás-Kiszombor olaj+gáz, 
1974. Sándorfalva gáz.  Az olajgeológusi 
korrektség parancsolja, geológus-geofizi-
kus elQdeink felkészültségének ismerete 
pedig indokolja, hogy ide a következQ szö-
veg kerüljön: „Ha az akkori ferencszállási 
kutatásokat tovább folytatják, akkor nem-
csak a ferencszállási olajmezQt találták 
volna meg, hanem minden bizonnyal az 
algyQit is”. Szerencsénkre azonban ez a 
feladat reánk hárult.

Az 1971-tQl, a Szeged város alá fer-
dített mélyfúrásokkal sikeresen feltárt 
kQolajtelep 1975-tQl olajtermelésben jó 
ideig AlgyQ után a második helyet fog-
lalta el. Kíváncsiak voltunk az AlgyQ-
tQl keletre geofizikával kimutatott mély 
süllyedék, a „HódmezQvásárhely-makói- 
árok” olajgeológiai viszonyaira is, ezért 
1971–72-ben Hód-1. néven, sikeresen 
egy 5842,5 m (!) mély fúrást, Makónál 
pedig egy 4154 m-ig hatolót mélyítettünk. 

Könny_olaj-nyomokat, 210–213 fokos 
hQmérsékletet és 5418 méteren 850 bar 
nyomást konstatáltunk, de a vastag márga-
réteg-sorokkal, az akkori felkészültségünk 
birtokában, nem tudtunk mit kezdeni. A 
palagázbányászat akkor még ismeretlen 
volt. Külföldi cég, fúrásaink közelébQl ki-
indulva, több mint egy évtizede, 6000 méte-éte-
rig is hatoló fúrásokkal kutatásokat végez, a 
másutt már sikeres palagázbányászat meg-
teremtése céljából, az akkori  mienknél sok-
kal korszer_bb módszerekkel és eszközök-
kel. Ipari méret_ gáztermelésrQl eddig nincs 
információnk.

1971–75. között az olaj-
bányászat már 9 millió ton-
na olajat és 24 milliárd 
köbméter gázt termelt.

A további években Al-
gyQ hatása tovább fokozó-
dott és mindmáig tart. Ki-
váló képesség_ és képzett-
ség_ szaknemzedékek egy-
re pontosabb ismereteket 
szereznek a mezQ rezervo-
árgeológiai  és mérnöki vi-
szonyairól, m_ködési rend-
szerérQl, termelési viselke-
désérQl. Ezek ismeretében 
folyamatosan az optimális 
termeltetési módszereket, 
eszközöket alkalmazzák, az 
egyre öregedQ mezQt gon-
dozzák, ápolják szeretettel 
és szaktudással mindmáig 
és a közösség javára élet-
ben tartják.

Itt alakították ki a SzQreg-1. telepben az 
európai viszonylatban is jelentQs méret_ 
föld alatti gáztárolót is.  A  pionírok köszö-
nete és elismerése mindezekért!  

Szeged életében is meghatározó válto-
zásokat okozott az olajmezQ felfedezése, 

bár a város többet remélt. Az olajmezQ mé-
rete hazai viszonylatban ugyan nagyon je-
lentQsnek számít, de finomító létesítéséhez 
nem volt elegendQ. Ezért az olaj és a gáz 
nyersanyagként csQvezetékeken szállítva 
másutt kerül feldolgozásra. Az is tény, 
hogy a jugoszláv határ közelsége – az ak-
kori politikai viszonyok közepette – csak 
a legszükségesebb nagyberuházásokat tet-
te lehetQvé.

Epilógus

A krónikás Szegeden járt óvodába, ele-
mibe, a piarista gimnáziumba, egyetemi 
tanulmányainak két esztendejét is az itte-
ni tudományegyetemen végezte.   Gyer-
mekkora óta ismeri a várost és környékét, 
sQt AlgyQt is. SportrepülQként az ottani 
repülQtéren olyan világhír_ kiválósággal 
lehetett együtt, mint a Nobel-díjas Szent-
Györgyi Albert. Az akkor csaknem 50 
esztendQs tudós  így  indokolta a vitor-
lázórepülQ-kiképzésben való részvételét: 
„nos, ha már van A-, B-, C-vitamin, akkor 
már csak megszerzem melléjük az A, B, 
C vizsgát is”. És megszerezte a hegyvidé-
ki C vizsgát a budai Hármashatár-hegyen 
és a síkvidéki C vizsgát is AlgyQn, amit 
ugyanitt egy motorosrepülQgép-vezetQi 
jogosítvánnyal is megtoldott.  P nemcsak 
a nemzetközi tudománynak, Magyaror-
szágnak, Szegednek, hanem AlgyQnek is 
emblematikus alakjaként az algyQi törté-
net részese.

Radnóti Miklós írta a „Nem tudhatom” 
cím_ költeményében:

„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, 
s nem tudja, hol lakott itt 
Vörösmarty Mihály…”

SzerelQk munka közben

Az algyQi gázüzem éjszaka
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A krónikás sokat szállt e vidék fölébe 
és tudta, hogy hol dolgozott, esetenként la-
kott Herczeg Ferenc, József Attila, Juhász 
Gyula, Szent-Györgyi Albert, Sík Sándor, 
Klebelsberg Kunó, Karl János, Koch Sán-
dor, Fricsay Richárd, Vaszy Viktor és más 
kit_nQségek. Viszont fogalma sem volt ró-
la, hogy landoló gépe kerekei alatt két ki-
lométer mélyen olaj- és gáztelepek vannak 
és nem is kicsik. És ugyanez a helyzet, 
amikor Szegeden olaj- és gáztelepek felett 
ment az iskolába. Nem sejtette, hogy maj-maj-
dan újra sok-sok idQt tölt mindkét helyen.  
De azt sem, hogy késQbb, mint a budapesti 
egyetemrQl meghívott docens geológuso-
kat képez ki az olajipar számára a József 
Attila Tudományegyetemen. Közülük ké-
sQbb többen nemcsak a helyi olajipari lé-
tesítményekben, hanem a budapesti köz-
pontban is elismert vezetQk lettek, akiknek 
nagy szerepük volt és van az algyQi mezQ 
alapos megismerésében és életben tartásá-
ban.  De most már elmondhatja, hogy fent, 
lent egyaránt ismeri AlgyQt és Szegedet.

Az emlékek idQvel szelektálódnak, a szé-
pek maradnak meg. A krónikás is így van 

ezzel. A valóság recitálásához naplói sárgu-
ló lapjait is tanulmányozta, melyek híven 
és konokul Qrzik a valóságot. Azt, ami nem 
mindig szép, sem a múltban sem ma és nem 
szerepel sem a hivatali jelentések szikár szö-
vegeiben, sem a tudományos értekezések ki-
érlelt fogalmazásaiban.  Néhány ilyen dol-
got azonban meg kellett említeni, mert ezek 
is hozzátartoznak a valódi algyQi sztorihoz, 
ami nem volt diadalmenet, és kezdetben nem 
is mindenki akarta. Vigaszt ad azonban az a 
tudat és tény, hogy a pionírok nem voltak 
tévúton, hogy munkáikat, alkotásukat büsz-
kén vállalhatják, hiszen sokuknak életm_ve.

Csak éppen az AlgyQ-1 sz. fúrás lemé-
lyülhetett volna már 1964-ben, kevesebb 

akadállyal, üresjárattal, felesleges viták 
és idegeskedések nélkül.  Ez esetben a 

Tápé-1 vízkút sem tör ki, 
mert akkor az olajkuta-
tó fúrásból nyert adatok 
alapján vagy a helyszíne 
kerül módosításra, vagy 
olajbányászati együttm_-
ködéssel fúrják.  Az 50 
éves jubileum jó alkalom 
ahhoz a kívánsághoz is, 
hogy legyen ez a vissza-
emlékezés tanulság is az 
utókor számára.  A
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