
1. rész Magyarországon 1937-ben, Zalában találtak először ipari mennyisé-
gű, kitermelhető kőolajat. A hazai szénhidrogénipart a második világháború
előestéjén a Ma gyar–Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) alapozza meg. 
A zalai olajmezőkön befektetett tőkével, a korszerű technológiával és az
amerikai szakemberek irányításával új iparágat, vállalatszervezést, munkakul-
túrát és életformát honosítanak meg Magyarországon.  
2. rész A második világháború éveiben német, a háborút követően szovjet
befolyás alá kerül a magyar olajipar. 1948-ban koncepciós perrel készítik elő
az amerikai érdekeltségű MAORT államosítását. A kommunisták gazdasági
hatalomátvételének egyik leghírhedtebb akciója nagy nyilvánosság előtt zaj-
lik, a bírósági tárgyalást a rádió is közvetíti. A per fővádlottját, Papp Simont
első fokon halálra, később életfogytiglani börtönbüntetésre ítélik. 
3. rész Az Alföldön a második világháború éveiben a Magyar–Német Ás vány-
olajipari Rt. (MANÁT) végez kutatófúrásokat – sikertelenül. A front közeled-
tével a németek elhagyják a területet. Az alföldi kutatások 1945 után szovjet

irányítással sem tudnak komoly eredményt felmutatni. A politikai vezetők
szabotázst gyanítanak, és perbe fogják, súlyos börtönbüntetésre ítélik Angyal
Ferenc bányamérnököt és társait. A perek hosszú időre megfélemlítik az ola-
josokat, a zalaiak bénultságát a nagylengyeli olaj megtalálása kezdi feloldani.
4. rész Az erőltetett iparosítás jegyében felfuttatott nagylengyeli olajmező el-
vizesedése ismét szabotázs gyanúját kelti. Az Állami Ellenőrzés Minisz-
tériuma 1956 őszére gyűjti össze egy újabb büntetőeljárás „bizonyítékait”. 
A letartóztatásokat és a pert a forradalom kitörése hiúsítja meg. A forrada-
lom alatt mindössze néhány hétig szünetel az olajtermelés, a megtorlásból
mégsem maradnak ki az olajosok. 1957-ben tizennégyen kerülnek a vádlot-
tak padjára „a szocialista államrend megdöntésére tett kísérlet és szabotázs”
vádjával. Összesen közel százévnyi börtönbüntetést szabnak ki rájuk.
5. rész Az 1957-es év új fejezetet nyit Magyarország és a hazai kőolajipar
történetében. A politikai vezetők a szénhidrogénipar fejlesztésétől remélik 
a krónikus energiahiány megoldását. A szakemberek új eljárásokkal sikeresen
növelik a zalai mezők termelését. Nagy erőket összpontosítanak az 
alföldi kutatásokra, ahol két évtized kudarcai után be is köszöntenek a várva
várt sikerek: Pusztaföldváron, Battonyán, Hajdúszoboszlón túlnyomórészt
gázt találnak, 1960-tól virágzásnak indul a hazai földgázipar.
6. rész A hatvanas évek alföldi kutatásainak sikere nagy reményekre jogosít,
de az ország energiaszükségletének növekedése jóval meghaladja a hazai 
források bővülését. A KGST tagországai a szovjet kőolajért versengenek. 
Az első távvezetéken érkező nyersanyag feldolgozására új finomító épül Száz -
halombattán. A dél-alföldi kutatások újabb eredménye a kiskunsági kőolaj-
és földgázlelőhelyek feltárása. A zalai mezőket már csak másodlagos és har-
madlagos eljárásokkal lehet – egyre csökkenő mértékben – termeltetni.  
7. rész 1965 szenzációja az algyői kőolaj- és földgázmező feltárása. Ma gyar -
ország legnagyobb szénhidrogénkészletére bukkannak, amely néhány év
múlva tovább bővül a Szeged alatt húzódó telepekkel. A hazai kőolaj- és
földgáztermelés csúcspontját a dél-alföldi régió teljesítményének húsz éven
át tartó felívelése jelenti. A korabeli tájékoztatás „szűkszavúsága” következté-
ben minderről igen keveset tud az ország. Az iparág jelenlétére egy-egy kitö-
rés hívja fel a figyelmet. 
8. rész Az egész világot megrengető 1973-as olajárrobbanást követő válságra
az Egyesült Államok és Nyugat-Európa azonnali energiakorlátozásokkal rea-
gál, a szocialista táborban azonban a „begyűrűzés” feltartóztatásával próbál-
koznak. Magyarország folytatja az energiaszerkezet korszerűsítése érdekében
elindított energetikai és vegyipari beruházásokat. A KGST-tagorszá gok
megépítik az első gáztávvezetéket, nagy lendülettel folytatódik a hazai föld-
gázprogram. A Kádár-korszakot az energiahiány fenyegető réme kíséri vé-
gig, amelyen a szénhidrogénipar fejlesztésével, a kőolaj- és földgázimport
növelésével és az atomerőmű megépítésével sikerül úrrá lenni.FE
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a sorozat 5. része
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