
KISS NÓRA

„Mindent mindenkinek megadni.”

A MAORT munkásellátási rendszere a második világháború 

alatt

Az 1930-as években Zala megye lakosságának legnagyobb részét szegénységben 
megragadt, elszigetelten élő, konzervatív földművelő népesség alkotta. A kevés-
sé termékeny földek, a kisbirtokok túlsúlya és az alacsony fokú iparosítás aligha 
szolgálhatta az itt élők életszínvonalának emelkedését. Ugyanakkor ebben az 
évtizedben Zala megye volt az ország harmadik legnagyobb summáskibocsá-
tó megyéje.1  Erre a jellegtelen mezőgazdasági vidékre érkezett meg a második 
világháború elő-estéjén egy amerikai olajvállalat, amely sajátos vállalati kultú-
rát, speciális szaktudással rendelkező munkásságot és létbiztonságot teremtett 
Bázakerettye és Lovászi környékén. 

A kőolaj és földgáz központi stratégiai jelentőségű energiahordozók, amelyek 
egyszerre szolgálták a lakosság és az ipari létesítmények – egyelőre szerény – 
szükségleteit, valamint a felfokozott energiaigényű hadicélokat. A világháború 
alatt az összeomlott piacok, a virágzó csere- és feketekereskedelem, valamint 
az építési korlátozások mellett igyekezett a Magyar–Amerikai Olajipari Rt. az 
általa megteremett viszonylagos magas életszínvonalat, létbiztonságot és a ter-
melés folyamatosságát fenntartani. 

Mark Pittaway munkájában2 is alaposan vizsgálta ezt a témát. Nagy hang-
súlyt fektetett a politikai helyzet, a munkásmozgalom terjedését gátló tényezők 
és az olajipari munkásság mindennapjainak elemzésére. Az erős vállalati identi-
tás, a magas bérek, a római katolikus egyház befolyása, valamint a kommunista 
párt szovjetekkel való azonosítása mind hozzájárult ahhoz, hogy az olajvidéken 
nehezen tört utat magának a munkásmozgalom. 

E tanulmány célja különböző forrásokon keresztül bemutatni a „sötét Zalá-
ban” megtelepülő, amerikai gyökerekkel rendelkező olajipar által megteremtett 
sajátos vidéki munkásréteg mindennapjait a második világháború alatt.

1 Petánovics 1987:305
2 Pittaway 2012.
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A MAORT

A tudományosan megalapozott, világszínvonalú technológiával rendelkező és 
korszerű szaktudásra épülő olajipari kutatásokat a Standard Oil Company of 
New Jersey leányvállalata, a Eurogasco3 kezdte meg a Dunántúlon az 1930-as 
évek legelején. Kutatásait az 1911. évi ásványolajfélékről és földgázról szóló IV. 
törvénycikk alapján kezdhette meg, amely Európában elsőként nyilvánította ál-
lami monopóliummá a szénhidrogéneket, valamint lehetővé tette, hogy magyar 
és külföldi vállalkozók egyaránt szerezhessenek kutatási és termelési jogokat a 
Pénzügyminisztériumtól. A  Eurogasco Mihályi, Görgeteg és Inke környékén 
kezdte meg a kutatófúrásokat, de a szerény sikerek után a Budafapuszta határá-
ban lemélyített B-2. jelű fúrás hozta meg 1937. november 21-én a várt eredménye-
ket. Ez volt a trianoni Magyarország első ipari mennyiségű kőolajat termelő kút-
ja. A Eurogasco jogutódjaként 1938. július 15-én létrehozták a Magyar–Amerikai 
Olajipari Részvénytársaságot (MAORT), 100% amerikai tőkével. A következő 
években az üzemek mellett kiépült a MAORT szervezete is, amely a Standard 
Oil Co. of New Jersey Amerikában működő leányvállalatainak szervezeti egysé-
geinek mintáját követte. A társaság első igazgatóságának kilenc tagja közül csak 
három volt magyar, köztük Dr. Papp Simon geológus, a sikeres fúrási pontok 
kijelölője.4 A részvénytársaság legfőbb szerve a közgyűlés volt, a közvetlen veze-
tés pedig az igazgatóság kezében volt.

A  magyar olajipar a második világháború kitörését megelőzően született 
meg, ezért termelésének, építkezéseinek és szociális politikájának is nagyrészt a 
készülődő háborús helyzethez kellett alkalmazkodnia. Németország terjeszke-
dési kísérletei veszélyeztették az amerikai tőke magyarországi befektetéseit,5 de 
a MAORT Európa és Magyarország gazdaságában betöltött szerepe lehetőséget 
nyújtott arra, hogy biztonságosan folytassák és növeljék a termelést, valamint 
gondoskodjanak a vállalat összes dolgozójáról. 

A magyar kőolajvállalat Európában döntő jelentőségű tényezővé vált annak 
ellenére, hogy az amerikai anyavállalat, a Standard Oil Compay of New Jersey 
termelésének csak töredékét adta. Miközben az Amerikai Egyesült Államok-
ban az ország belső kőolajkészleteinek tartalékolása volt a cél, addig Magyar-
országon viszonylag gazdaságosan folyhatott a termelés, ugyanis a kutak sza-
bad kifolyással termeltek, ezt a 100%-os arányt pedig egyik Standard-vállalat 
sem tudta elérni. A vállalat vezetői és szakemberei tudományos megalapozott-
ságú termelést kívántak megvalósítani a mező életének meghosszabbítása és a 
lehető legnagyobb arányú kőolaj- és földgázkitermelés érdekében. Az amerikai 
szakemberek alapvetően meg akarták védeni a vállalatot a német befolyástól, 
de a háborús helyzetből kínálkozó nagyobb értékesítési lehetőségeket sem 

3 European Gas and Electric Company
4 Srágli 2008: 42.
5 Srágli 2008: 73.
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akarták elszalasztani, így 1940-ben, amikor a termelés már fedezte a megnöve-
kedett hazai szükségleteket is, már exportra is jutott propán-bután és gazolin. 
1940 februárjában a hamburgi Deutsch-Amerikanische Petroleum Gesellschaft 
vezetői felkeresték a MAORT igazgatóságát a német kormány megbízásából, 
hogy ajánlatot tegyenek. Felkínálták, hogy a termelés növelésére, új mezők fel-
tárására pénzt és fúróberendezéseket bocsátanak rendelkezésükre. Mindezt 
a MAORT vezetői elutasították, mivel nem értettek egyet a rablógazdálkodás 
folytatásával.6 

Közben az olajtermelés egyre növekedett, hiszen a budafai olajmező7 után 
megindult a lovászi és egy kisebb, a hahóti (pusztaszentlászlói) mező termelése 
is. 1940-ben a MAORT kőolajtermelése már fedezte az ország belső szükséglete-
inek 100%-át, ezen felül állami beavatkozások is serkentették a termelést, hiszen 
az ország aktív hadviselő félként kapcsolódott be a háborúba, valamint a német 
igényeknek is eleget kellett tenni.8 

1941 decemberében Magyarország hadat üzent az Amerikai Egyesült Álla-
mok nak, tehát a MAORT mint amerikai tulajdonban lévő vállalat ellenséges 
területen működött. Az angol és amerikai állampolgárságú munkatársaknak 
el kellett hagyniuk az országot, a vállalat ügyvezető igazgatójává pedig Papp 
Simont nevezték ki.9 A magyar kormány még ebben a hónapban az 1939. évi 
honvédelmi törvény alapján kincstári kezelésbe vette a vállalat vagyonát és sze-
mélyzetét.10 A kincstári használatba vétel célja az olajtermelés fokozása volt.

A MAORT működését alapvetően meghatározta a második világháború, a ha-
digazdálkodás és az állami kezelésbe vétel, a kötelezően itthon befektetendő be-
vételek pedig a dolgozók javát és létbiztonságát szolgálták. Az állami kezelésben 
lévő vállalat nem vihette ki az országból az egyre növekedő bevételeit, ezért min-
dent Magyarországon kellett értéktartó alapokba fektetnie. A következő években 
a vállalat tisztviselőinek és munkásainak életét alapvetően határozták meg ezek 
a – többségében – jóléti alapok. A MAORT alaptőkéje alapításakor, 1938-ban 14,3 
millió pengő volt. Az 1942. évi igazgatósági ülésen az előző évi termelésből szár-
mazó 15,5 millió pengős nyereséget a következő módon osztották fel:
– vállalati alaptőke emelése: 7 millió pengő
– Vállalati Nyugdíjpénztár: 2,25 millió pengő
– „Társulati és egyéb adók”: 2 millió pengő
– „Tisztviselők és munkások jóléti alapja”: 500 ezer pengő
– „MAORT Munkásotthon, Kultúr- és Önsegélyező Egyesület”: 10 ezer pengő

6 Attól azonban nem zárkóztak el, hogy a magyar kormány engedélyével a hazai szükségleten 
felüli mennyiséget Németországnak értékesítsék. Srágli 1998: 50–51. 

7 Ezt az olajmezőt három néven is emlegették: „budafai” – geológiailag Budafapusztához, 
„lispei” – földrajzilag Lispeszentadorjánhoz, „kerettyei” – közigazgatásilag Bázakerettyéhez feküdt 
közel.

8 Srágli 2008: 73–75. 
9 Srágli – Tóth 2000: 128.
10 Laklia 2006: 21.
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A következő évre 3,75 millió pengőt vittek át.11 Új kutak termelésbe állításával és 
újabb mezők felfedezésével tovább nőtt a kőolajtermelés a következő években, 
de a háborús helyzet okozta beszerzési nehézségek, a berendezések elhasználó-
dása és a budafai olajmező természetes hozamapadása nehezítette a helyzetet. 

A háborús termelés állami irányítói és a németek sem hitték el, hogy a ter-
melés nem növelhető, ezért 1944 márciusában a német katonaság megszállta az 
olajmezőket, de a termelésbe nem avatkoztak még be. Decemberben katonai 
parancsra a kerettyei üzem egy részét ki kellett telepíteni Németországba, majd 
a visszavonuló csapatok megbénították a termelést és felgyújtottak több létesít-
ményt 1945 márciusában. A szovjet csapatok április első napjaiban foglalták el 
az üzemeket. A háború után rövidesen újrakezdődött a termelés, majd az ame-
rikai vezetők is visszatérhettek. A magyar gazdaság hároméves tervének olajter-
melését gyakorlatilag egyedül a MAORT-nak kellett volna teljesítenie. Mivel ezt 
nem sikerült megvalósítania, ezért szabotázs vádjával illeték a vállalatot, majd 
1949. december 31-én államosították a MAORT-ot.

SZOCIÁLIS ÉS JÓLÉTI INTÉZKEDÉSEK

A MAORT nem csak a szervezeti felépítést vette át az amerikai anyavállalat-
tól, hanem a szociális és jóléti intézkedések rendszerét is. Az első és legfonto-
sabb változás, amit az olajipar megjelenése jelentett az itt élők számára, hogy 
munkalehetőséget nyújtott. A  nehéz és idegen munka nem riasztotta el a je-
lentkezőket, mert tudták: az akkori napszámbérek sokszorosát kereshetik meg 
az „olajosoknál”, így bátran jelentkeztek is munkafelvételre. A munkások nagy 
részének nem állt szándékában hosszú éveken keresztül az olajiparban dolgoz-
ni – erre talán nem is látszott esély az első kutatófúrások eredményei alapján –, 
inkább úgy gondolkodtak, hogy az ipari munkával megszerzett pénzen továb-
bi földeket vegyenek, és visszatérve a földműveléshez, biztosítsák családjuk 
megélhetését. 

„Édesapám a vállalathoz ’38-ban vagy ’39-ben került, fúrási segédmunkásnak, 
Kerettyén. Akkor még nem volt máshol, csak itt volt olajipar. (…) Lehetett jelentkezni, és 
jelentkezett. A nővérének a férje főfúrómester lett, ő fúrásnál dolgozott, de a keresztapám 
Lovásziba került, mert az később indult meg. Tehát a családban édesapám volt az első, 
aki eljött. Arra nagyon emlékszem, hogy olyan szándékkal jött el az édesapám, hogy 
szedünk össze egy kis pénzt és földet vásárol otthon. A nagyapám középparasztnak szá-
mított, de hat gyerek volt és ugye a föld az megoszlott volna, és akkor inkább igyekeztek 
az fiúk erre-arra menni, és édesapám meg a legidősebb bátyja jött, ő apukám hatására 
jött ide szintén az olajiparhoz.” 12

11 Srágli 2008: 73–79. 
12 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Fodor Emilnével.
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A.) Bérpolitika

Fizetés
Az olajipari vállalatnak kiemelt gazdasági, stratégiai jelentőségénél fogva lehe-
tősége volt arra, hogy dolgozóinak magas szintű és széles spektrumú szolgálta-
tásokat is nyújtson. 

Az egyik ilyen alapvető juttatás az országos és az ipari átlaghoz képest is ma-
gas fizetés volt. A magyarországi átlagnál magasabb bérek tükrözik a MAORT-
nak azt törekvését, mely szerint egy stabil, a vállalat mellett a nehezebb időkben, 
a bizonytalan politikai viszonyok között is kitartó munkás- és tisztviselőgárdát 
alakítson ki. A  munkások az akkori napszámbérek többszörösét kapták, de 
sokan nem számoltak azzal, hogy elköteleződjenek a vállalat felé. A hullámzó 
munkáslétszámok mutatják, hogy főként az utak, vezetékek, házak építése volt 
idényjellegű, különösebb szaktudást nem igénylő munka, így hosszútávra, fő-
ként az első években nem is lehetett tervezni. Viszont az összegyűjtött fizetésből 
sokan földet vettek maguknak, és a korábbi szűkös megélhetés után nagyobb 
területen tudtak gazdálkodni.

Napszám „látástól vakulásig” 60 fillér – 1 pengő 50 fillér/nap

Olajos segédmunkás 60 fillér/óra = 4 pengő 80 fillér/nap

Olajos szakmunkás 80 fillér/óra = 6 pengő 40 fillér/nap

Fúrómester 2 pengő 50 fillér/óra = 20 pengő/nap

Fuvaros akár 20 pengő/nap13

Tanító 80 pengő/hónap14

Egyetemi tanár 600 pengő/hónap15

Magyar olajmérnök min. 420 pengő/hónap16

Külföldi főfúrómesterek, mérnökök 2000–2400 pengő/hó17

Urasági csillésbér [szénbánya] (Szászvár, 1940) max. 3–5 pengő/ műszak18

Cukorgyári betanított munkás (Szerencs, 1938) 25–50 fillér/nap19

Cukorgyári vezető szakmunkás (Szerencs, 1938) 90 fillér/óra20

Betanított szövőmunkás (Budapest, 1940) 57 fillér/óra [akkordbér21]22

13 Csath, 2009: 30. 
14 Tóth, 2009: 109. 
15 Tóth, 2009: 109. 
16 Csath, 2009: 30. 
17 Csath, 2009: 30. 
18 Csath, 2009: 121. 
19 Rézler, 2011: 41. 
20 Rézler, 2011: 41. 
21 Darabbér, megszabott számú munkadarab elkészítéséért járó bér; ellentéte az órabér. 
22 Rézler, 2011: 82. 
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Az új munkahelyek nemcsak biztos megélhetést jelentettek, hanem meghonosí-
tottak egy új, a korábbi paraszti ritmustól eltérő életvezetési stílust. A MAORT-
nál már 1936-ban bevezették a 8 órás munkanapot, a vasárnapi munkaszünetet 
és a fizetett szabadságot. A túlóráért 25%, a vasárnapi vagy ünnepnapi munka-
végzésért 50% pótdíj járt. (A magyar törvényekben 1937-ben rögzítették a 8 órás 
munkanapot és a fizetett szabadságot, de ezeket az előírásokat csak részben tar-
tották be.)23 

Ez a kötött és kötelező munkaidő egyszerre jelentett hátrányt főleg a környe-
ző falvakban élő, alapvetően földművelésből élő munkások számára, ugyanak-
kor előnyt is, hiszen ehhez az időbeosztáshoz lehetett alkalmazkodni, így egy új 
életritmus is kialakult a gazdálkodók között. A szabadidőből további időt vett 
el a napi ingázás is. Rendszeres buszjáratok a bejáró munkások számára majd 
csak az 1950-es években indulnak, addig ki-ki maga kellett, hogy megoldja a 
munkahelyre való bejutást. Aki közel lakott, gyalog ment, aki távolabbról érke-
zett, biciklivel közlekedett, szerencsésebb esetben motorral, később pedig már 
autóval is járhattak.

Pótlékok. 
A fizetéseket béren felüli juttatásokkal is kiegészítette a MAORT. Ilyen volt pél-
dául a fizikai munkások számára az ún. piszkossági pótlék, vagy a bányászati 
dolgozók részére az 1941-ben rendeletben bevezetett drágasági pótlék, amely 
országosan 7%-os emelést jelentett, a MAORT azonban 16%-kal fizetett többet 
munkavállalóinak. Később ezt további10, illetve 15%-kal emelte. Két évvel ké-
sőbb már az állami irányító szervek megtiltották az országos gyakorlattól eltérő 
pótlékolást. A MAORT azonban a „létfenntartás nagy költségeire” hivatkozva 
rendkívüli jutalmakat adott: a 60 órára járó munkabér 30%-os drágasági pótlék-
kal növelt összegét.24

Az 1941. évi rendes közgyűlésen döntöttek a vállalati nyugdíjalap létrehozá-
sáról, amelyre 2,25 millió pengőt szántak. A  nyugdíjba vonulók járandóságát 
mindig egyenként, személyre szabottan határozták meg. 

A  családok támogatására sokrétű lehetőség kínálkozott: 1941-től rendsze-
ressé tették az őszi beszerzési segélyt és a karácsonyi jutalmat.25 Folyósítottak 
házassági segélyt, terhességi, születési és ún. kelengyesegélyt, valamint családi 
pótlékot.26 Havonta több ezer pengőt költöttek betegsegélyezésre, orvosi ellátás 
támogatására, illetve temetkezési hozzájárulásra.27 A segélyeket az erre a célra 

23 Srágli, 2008: 64.
24 Srágli 1998: 45.
25 Srágli 1998: 45.
26 MNL Z905 12. 74–77. 
27 MNL Z905 14. 87.
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felállított alapok fedezték, valamint a szállítócégek számláinak összegéből 2%-
ot levontak és ebből létrehoztak egy jóléti alapot.28 

„Szóval, a vállalati mentalitás ilyen volt, hogy mindent mindenkinek megadni. Volt 
egy Beke nevű felmérő mérnök, geodéta, tehát nem is olajmérnök, aki agytumort ka-
pott. Szegénynek erős fejfájással dupla látása volt. A MAORT kiküldte Olivecronához 
Svédországba, ő volt a leghíresebb agysebész, és ott operálták meg. Aztán visszajött, utá-
na még élt másfél–két évig. A MAORT adott neki pénzt, szociális segítséget. Tehát ott 
valahogy az ember egy családban érezte magát, hogyha valakinek akármilyen baja volt, 
akkor a hóna alá nyúltak.” 29

A MAORT 1939-től hadiüzemként működött, és dolgozói mentesültek a ka-
tonai szolgálat alól, 1942 tavaszán azonban már itt is kötelezővé tették a bevo-
nulást. A szolgálatra bevonulóknak járó segély összegét megduplázta a vállalat. 
1945. januárban érkezett az összegyűjtési parancs, ami szerint 3 nap felkészülési 
idő után kellett szolgálatra jelentkezni. Ekkor Pusztaszentlászlón ez a parancs 
30 dolgozót érintett, számukra a vállalat 50 pengős segélyt folyósított.30

B.) Természetbeni juttatások

Lakás. 
Amikor a termelési adatok biztatókká váltak, az irodák, műhelyek, raktárak 
mellett elkezdték a lakások építését is. A mérnökök és tisztviselők számára ter-
mészetbeni juttatásként járt a bebútorozott, vezetékes vízzel, villanyvilágítással 
és gázfűtéssel ellátott lakás. Ennek megfelelően épültek fel Antal Dezső buda-
pesti építész tervei alapján a külső jegyeiben a göcseji népi építészet inspirálta 
mérnöklakások. Az épületek a legjobb alapanyagokból, betonalapozással és 
cserépfedéssel készültek el. A  téglát is helyben vetették, ehhez a vállalat tégl-
avető mestereket fogadott fel. A MAORT a téglakészítéshez szükséges kiterme-
letlen földet, a munkálathoz szükséges területet, vizet, a kiégetéshez szükséges 
kemencét, a téglavetőgép meghajtásához szükséges gázt és a tégla kiégetéséhez 
szükséges gázmennyiséget is biztosította a vállalkozók számára.31

A közel 200 m2 alapterületű mérnöklakásokban két hálószoba, fürdőszoba, 
külön WC, nappali, étkező, konyha, kamra és cselédszoba kapott helyet. A tiszt-
viselők számára Bősze Kálmán, a MAORT Tervezési és Építési Osztályának 
vezetője tervei alapján készült ikerlakások is hasonló elrendezésűek voltak. 
Ezekhez a lakásokhoz nem tartoztak gazdasági melléképületek, még garázs 
vagy kutyaól sem. Egy másik jellegzetesség, hogy a házakat nem szegélyezi kerí-
tés sem. Ez amerikai minta és ipari jelleg egyszerre.

28 MOGIM 52-2
29 Horváth 1999: 14.
30 Laklia 2006: 43.
31 MNL Z360. 7. 31.
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Az egyre növekvő munkáslétszám és magánházaknál bérelt szerény lakha-
tási lehetőségek miatt szükségessé vált, hogy számukra is építsenek lakásokat. 
A munkáslakások is hasonlóan jó alapanyagokból épültek, és itt is bevezették a 
vizet, a villanyt és a gázt is, azonban viszonylag kis, 43 m2 alapterületűek voltak, 
és csak egy konyhából és két szobából álltak. 

Bázakerettyén és Lovásziban épültek fel ezen tervek alapján a lakások, amik 
a településeken belül csoportosan, egymástól elkülönülve álltak: mérnök- és 
tisztviselőlakások az ún. mérnök camp-en, a munkáslakás az ún. kódis vagy 
nád camp-en. A harmadik üzemben, Pusztaszentlászlón is építettek lakásokat, 
azok azonban nem a fenti tervek alapján, és csak szerényebb kivitelben készül-
tek el.

Már a háborús előkészületekhez tartozott hozzá, hogy az amerikai vállalat 
berendezkedett a háborúra és az önellátásra: a lakótelepeken légvédelmi pin-
cerendszert és bunkereket hoztak létre. A  zalai olajmezők 1944-es bombázá-
sát a lakosság ezekben a légópincékben vészelte át. De nem csak ők, hanem a 
MAORT készpénzvagyonának nagy része is így menekült meg Buda Ernő bá-
nyamérnöknek köszönhetően: 

„…így kerültem én 1944. december 6. vagy 8. körül Bázakerettyére, de egy egészen 
különleges feladattal. A  legteljesebb bizalommal vagy a legteljesebb titoktartás kötele-
zettsége mellett köteleztek engem arra, hogy két társammal, T. Lajossal és L. Vince ne-
vezetű munkatársammal együtt Veszprémbe menjek. (…) A MAORT-nak a Veszprémi 
Nemzeti Bank pincéjében volt bizonyos pénzmennyisége, és azt a parancsot kaptuk, hogy 
senki sem tudhat róla, de 10 millió pengőt onnan ide kell hozni Bázakerettyére. Ezt a 10 
millió pengőt ott átvettük, életemben nem láttam akkora pénzhalmot, és egy egyszerű, 
semmiféle jellel el nem látott faládába csomagoltuk be. Ezt a faládát, ez a légópince, ide 
hoztuk be, és ebben a faládában kellett őrizni a MAORT akkori készpénzét. A légiri-
adók ideje alatt, mert akkor jött be a lakosság a légópincékbe, nekem az volt a feladatom, 
hogy üljek rá arra a faládára, olvassak valamit, és az az én helyem, senki más nem fog-
lalta el, mert megszokták, hogy az a fiatalember mindig ott ül. Így őrződött meg 10 millió 
pengő, ami rendkívül fontos volt munkásfizetésre és a vállalat itteni tevékenységeinek a 
kifizetésére.” 32

Víz. 
A Eurogasco szabályzata előírta, hogy a fúrásokon alkalmazott mérnököknek 
természetbeni juttatásként bútorozott lakást, fűtést, világítást és vizet, illetve 
vízvezetéket kell biztosítani; ezt az amerikai mintát pedig a MAORT is követ-
te.33 Az ipari létesítmények építéséhez és az üzemek működéséhez elengedhe-
tetlen volt a víz- és gázvezetékrendszer kiépítése, valamint az áramszolgáltatás 
biztosítása is, ezért az épülő lakótelepen is megvalósították mindezt.

32 Részlet az Olaj, olaj, olaj! c. filmből, a Buda Ernővel készített beszélgetésből
33 Csath 2009: 138.
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Zala megyében az infrastrukturális fejlesztések igen elmaradott állapotban 
voltak még az ’50-es évek elején is, leginkább csak a legnagyobb városokban 
történt ilyen irányú fejlesztés. A vízvezetékrendszer kiépítése csak az olajipari 
üzemek központi települését érintette, a szomszédos falvakba való bevezetése 
alapvetően nem az olajipari vállalat feladata volt. De egy-egy „szerencsés” falu 
mégis profitálhatott a vállalat fejlesztéseiből:

„Van ott Budafánál egy fúrási pont, aminek a jele B-502-es. CO-gázt találtak ott, és 
amikor azt a fúrási alapot csinálták, akkor a buldózerek, hát akkor divat volt, vagy a 
sors iróniája, hogy általában a kutak olyan helyre kerültek, ahol irreálisak a viszonyok, 
tehát nem sík területre. A  nagy buldózerek tolták el a földet és kiszakítottak egy víz-
nyelőréteget. Budafán akkor már majdnem minden házban volt ásott kút, valamikor 
egyetlenegy kút volt Budafán, egy nagy, három méter átmérőjű kút. Ezt kiszakították és 
eltűnt az összes kútból a víz. Ugye azt az eret fogta meg, amiből táplálkoztak az ásott 
kutak. Ennek kapcsán panasszal éltek a budafaiak, kártérítést kértek és így lett vezetékes 
víz Budafán.” 34

Gáz. 
Kerettyén és Lovásziban a kőolajat földgázzal együtt termelték. Ekkor még nem 
állt rendelkezésre megfelelő technika a földgáz ipari feldolgozására és nem 
jártak sikerrel a földgáz-értékesítési kísérletek sem, ezért adott volt, hogy a fú-
rásoknál használt gőzüzemű kazánokat lecseréljék gázüzeműekre, és ellássák 
az ipar- és lakótelepet is földgázzal. Budafán 1938-ban 17,3 millió m3, 1940-ben 
73,8  millió m3, Lovásziban 2 millió m3 földgázt termeltek.35 Ebből a mennyi-
ségből rengeteg gázt felhasználatlanul engedtek a levegőbe, mert azt a kezdeti 
időkben sem feldolgozni, sem megfelelő kompresszorokkal a rétegekbe vissza-
sajtolni nem tudták. A világháború alatti kőolajtermelés is jóval nagyobb volt 
annál, amit a földtani adottságok megengedtek. 

„Kezdettől fogva itt csak gázzal fűtöttek. Amikor elkezdték a házakat építeni, attól 
fogva. És voltak ilyen kis vaskályhák a szobákban, a konyhában asztali tűzhely, és ab-
ban is ilyen gázégő volt, tudod? (…) A fürdőszobában hengeres tartály volt, amit szintén 
gázzal fűtöttünk és lehetett őket szabályozni. Eleinte mind rézből voltak ezek a tartályok, 
aztán később a réztartályok, ugye valami történt vele, meg hát kellett pálinkafőzéshez, 
aztán akkor kicserélték, már mikor kiment a divatból, mert nagyon sok helyen ebből let-
tek a pálinkafőző tartályok, amit aztán a fináncok előszeretettel össze is szedtek. (…) Na 
még a sorházban, mikor odaköltöztünk, ott is cserépkályha volt. Az nagyon jó meleg volt. 
Mindkét szobában volt egy cserépkályha. Attól függ, hogy mekkora volt a szoba, egyik 
szobában nagyobb, a másikban kisebb. Plusz a fürdőszobában volt a gázkonvektor, a 
konyhában falibaba vagy konvektor és még azon kívül a tűzhely, később a gáztűzhely.” 36

34 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Mód Sándorral.
35 Szabó 1974: 389. 
36 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Fodor Emilnével.



118 ◆ KISS NÓRA

„Érdekes, hogy a MAORT bizonyos dolgokat nem akart kiemelten kezelni. Ilyen volt 
a földgáz értékesítése. A földgáz sokáig hulladékterméknek számított. Ezért az üzemek-
ben, aki szerzett magának selejt termelőcsövet, az vihette és csinálhatott magának gázve-
zetéket mindenhova, akár a tyúkólba is. Először ingyen, aztán nagyon kedvezményesen 
használhatta a gázt.” 37

A  földgáz távvezetéken keresztül eljutott a nagykanizsai MAORT-irodába 
és a lakótelepre, majd 1943 után az egész városba is. A földgázszolgáltatásért a 
háztartások nem fizettek, így a vállalat nem jutott ezáltal bevételhez. Sajnálatos 
módon a háztartásokban felhasznált gáz mennyiségét nem mérték, a tüzelőbe-
rendezések alacsony hatásfokúak voltak, a fogyasztók pedig pazaroltak. A köny-
nyen megszerzett javakkal nem takarékoskodtak, a lakásokat gyakran túlfűtöt-
ték és állandóan szellőztettek, nyitva hagyták az ablakokat. Gyakran mondták: 
„melegítik az olajosok a várost.”38 

„Meg abban az időben rengeteg gáz volt. Aztán szinte ingyen kaptuk a gázt. Azokba 
az asztali tűzhelyekbe, azokba beszerelték a gázt. 20 fillért fizettünk egy hónapban, elő-
ször 5 fillér volt.” 39

A  pazarlás csökkentésére Lovásziban gázkoromgyárat építettek 1948-ban, 
amellyel jó minőségű gumi- és festékipari alapanyagot állítottak elő a magyar 
gazdaság számára. Ezen kívül a MAORT és az illetékes iparhatóságok között 
éveken keresztül folyt tárgyalások eredményeképpen a Gyulay Zoltán és Czupor 
Andor által kidolgozott, világviszonylatban is új földgázszállítási technológia 
révén 1948-ban megvalósulhatott a lispei gáz Budapestre való elvezetése is.40

A gázvezetékrendszer kiépülésével tehát nem csak a környező falvakban ve-
zethették be a gázt a háztartásokba, hanem a főváros energiaellátásának problé-
máin is enyhített a zalai olajipar. A gázvezetékrendszer kiépítése (illetve ennek 
a lehetősége) nem jelentette azt, hogy a települések élnek is ezzel a lehetőséggel, 
hiszen a háztartások nem tudtak egyik évről a másikra átállni a fatüzelésről a 
gáztüzelésre.

Tűzifa. 
A dolgozókat a kollektív szerződés értelmében fűtési járandóság illette meg. Ez 
természetben nyújtott földgázt vagy ennek megfelelő értékű tűzifát jelentett.41 
Ennek biztosítása a világháború alatt is megoldható volt a környező erdészetek-
kel és uradalmakkal kötött szerződések alapján.42 

37 Horváth 1999: 15.
38 Szabó 1974: 390.
39 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Doma Istvánnal.
40 Szabó 1974: 394.
41 MNL Z905. 15. 94.
42 MNL Z360. 7. 39.
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Étkezés. 
A  szociális ellátás része volt az étkezdék felállítása. Ez nem tartozott a leg-
szükségesebb intézmények közé, így mindhárom üzemben – Bázakerettyén, 
Lovásziban és Pusztaszentlászlón – csak 1943 nyarán kezdték meg működé-
süket.43 Ez a lehetőség a környékbeli falvakból bejáró dolgozók és a helyben 
lakó mérnököknek, tisztviselőknek is nagy segítséget nyújtott. Az étkezdék ál-
talában nem csak ebédet, hanem vacsorát is biztosítottak, elsősorban a nőtlen 
tisztviselők számára. Az étkezést támogatta a vállalat, egy ebéd ára kezdetben 
1,46 pengő volt.44 A szolgáltatást azonban nem tudta mindenki igénybe venni, 
hiszen például a faluban lévő étkezdébe nem tudtak bejárni a távolabbi fúráso-
kon dolgozó munkások. Ebben az évben kötött megállapodást a MAORT az 
Akadémia Sörözővel, hogy a budapesti központi iroda munkatársai 2,64 pengő 
értékben – a szükséges liszt-, zsír- és húsjegyek leadása mellett – elfogyaszthas-
sák ebédjüket.45 

„Az olajiparnak az ellátásban is kiemelt szerepe volt. Az élelemtár osztotta a tartós 
élelmiszert, de még szaloncukrot is. A kantinban gyakran volt disznótoros, naponta pör-
költ, sültek, friss kenyér. Furcsa kettősség, mert miközben kelet felől ágyúdörgés hallat-
szott. A légófigyelőből felhőtlen éjszakán jól látszottak az ágyuk torkolattüzei kelet felől, 
túl a hahóti meg az újudvari dombokon. A szürke felhők fölött ott dübörgött az amerikai 
légiflotta géptömege.” 46

Sütöde. 
Bázakerettyén már 1941 szeptemberében elkészült a sütöde, a lovászi lakótelepen 
pedig közös kenyérsütő kemencéket állítottak fel öt helyen is. „Természetesen” 
ezeket a kemencéket a helyben termelt földgázzal fűtötték. A háború után eze-
ket a kemencéket lassan elbontották: egyre ritkábban sütöttek már kenyeret, 
hiszen a terjedő gáztűzhelyek már kevésbé voltak alkalmasak többkilós kenye-
rek sütésére, a településeken működő sütödék pedig ezt a gondot is levették a 
háziasszonyok válláról. A változó gazdasági és politikai helyzet sem tette már 
lehetővé a közösen, ingyen használatos kemencék működését.

Cserekereskedelem. 
A közellátás általános romlásával folyamatosan növekedett a cserekereskedelem 
jelentősége. A MAORT könnyűszerrel cserélte élelmiszerre az üzemeiben ter-
melt kőolajat, földgázt és petróleumot, sok esetben a pénz teljes kiiktatásával. 
A háború végén a cserearányok romlása és az erősödő infláció miatt a vállalat 
raktárainak felesleges készleteit is felhasználta az ellátás biztosítása érdekében. 

43 Srágli 2008: 232–233. 
44 MNL Z905. 15. 95.
45 MNL Z905. 15. 95.
46 Laklia 2006: 42.
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Például cukrot Csehszlovákiából szereztek be,47 Lovásziban égetett mészért, 
tégláért, cserépért, álcahálóért élelmiszereket; Nagykanizsán cigarettát, étolajat 
és étkezési sót szereztek be. 

„Itt végeztek ilyen lepárlást és a vállalat cserélt benzint élelmiszerre. Úgyhogy kap-
tunk lisztet, disznót, malacokat. A vállalat beszerezte magánoktól, mivel akkor nem lé-
tezett más, csak magántermelő. Volt egy élelemtár, ahol minden ilyesmit tároltak, sőt, a 
vállalatnak volt egy magánhizlaldája is, ahol ezeket a malacokat nevelték.” 48

A  háború alatt a környékbeli megsérült malmokat a vállalat cseréppel, ce-
menttel, gépszíjjal és munkaerővel látta el, sőt, még a gázt is bevezette. A cse-
rébe kapott nagy mennyiségű gabona és liszt az üzemek élelemtárába került. 
A háború utáni években az 1938. év körüli árak voltak irányadóak a gázszolgál-
tatás fejében beszolgáltatandó terményekről és élelmiszerekről.49

Megnevezés Mértékegység Ár (pengő)

tűzifa erdei űrméter 12

búza q 22

rozs q 18

tengeri q 14

tökmag, napraforgó q 20

dió kg 1,60

mák kg 2

vaj kg 3

pálinka l 2,40

marha (élősúly) kg 0,80

sertés (élősúly, kövér) kg 1,40

sertés (élősúly, sovány) kg 1,20

zsír kg 2

füstölt szalonna kg 2,50

tojás db 0,10

tej l 0,20

malac (választós) db 4–10

A világháború idejére már önellátásra rendezkedett be a kerettyei és a lovászi 
üzem is, ugyanis a vállalat igyekezett dolgozói számára biztosítani az élelmisze-
rellátást. A zöldséget-gyümölcsöt, tejet be tudták szerezni a környező falvakból, 

47 Srágli 2004:121. 
48 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Fodor Emilnével.  
49 MNL Z360. 18. 64.
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ha nem volt elegendő liszt vagy hús az üzletekben, akkor megfelelő mennyi-
ségű petróleumért elcserélve a vállalat beszerezte a hiányzó alapanyagokat. „Itt 
[Lovásziban] lényegesen nagyobb problémák nem voltak. A közellátás, ugye, azért az 
olajipar kiemelt szempontú volt mindig, és a közellátás szempontjából, amit lehetett, 
megadtak. Később, különösen a szakszervezet révén is, amivel próbáltak élelmet besze-
rezni, bizony cserekereskedelmet folytattak, olajért vettek élelmiszert. Mi nem, ugye köz-
ben akkor még nem is dolgoztam a MAORT-nál, mi saját magunk megoldottuk. Nem 
voltunk ilyen értelemben rászorulva, mert saját magunk előteremtettünk mindent ott-
hon a gazdaságunkban. Amilyen volt az egész országban a közellátás, úgy lehetett ven-
ni, de olyan élelmiszer, ami lényegesen hiányzott volna, olyan nem volt. Azt az átlagosat 
éltük meg. Sokaknak azért ez gondot okozott, akik saját maguk nem tudták megoldani, 
de nem csak akkor, az utána lévő időben is, volt olyan időszak, hogy sorba kellett állni a 
kenyérért, mert akkor már voltak azok az évek.” 50

Az infláció idején voltak olyanok is, akik nem vállaltak munkát az olajipari 
vállalatnál a fizetségül járó pénz elértéktelenedése miatt. Visszatértek a családi 
gazdálkodáshoz: földet műveltek, állatot tartottak, szőlőt műveltek és több lá-
bon állva próbálták átvészelni a háború utáni nehézségeket. 

„Akkor tudja, milyen volt a fizetés? Egyik nap kaptuk az ilyen-olyan milpengőt, sem-
mire sem lehetett használni, mert mire valaki megkapta a fizetést, másnap elment, már 
értéktelen volt. Azért is nem dolgoztam tovább, mert nem engedte édesapám. Lényegében 
a pénz, vagyis amit kaptunk, akkor amilyen infláció lett utána, akkor az már értéktelen 
volt. Mert ugye kezdetben még élt az a maortos fizetés, ott a fizetés jó volt, mert ott olyan 
órabért adtak, mint máshol amilyen napszámbért se. Utána aztán már, ahogy romlott 
a pénz, értéktelen volt már, akkor azért is nem dolgoztam, otthon meg volt a számítás, 
ott volt bedolgozni. Kislakoson volt néhány hold föld, szőlő, állatok. Voltak tehenek, ló is 
volt. Otthon voltam addig, amíg bevonultam katonának ’50-ben. De miután leszerel-
tem, eljöttem ’52-ben, és utána folyamatosan itt dolgoztam a lovászi üzemben.” 51

Arra is volt példa, hogy egyes dolgozók a vállalat erőforrásait használták fel 
különböző jövedelmek megszerzésére: például élelmiszerre cserélték az olajat, 
petróleumot, amihez nem hivatalos úton jutottak hozzá, vagy a sofőrök a vál-
lalati szabályzattal teljesen ellenkező módon vállalati járművel szállítottak pén-
zért utasokat.52 

Hús- és zsírellátás. 
Az étkezdék és a háztartások hús- és zsírellátására a vállalat 1941-től sertés- és 
szarvasmarha-hizlalási szerződéseket kötött a környékbeli gazdákkal. A szer-
ződések a gazdaságok méretétől függően 60–400 db mangalica hizlalásáról 
szóltak. A megegyezések szerint a MAORT kénytelen volt a hizlaláshoz szük-
séges takarmány biztosítására kötelezettséget vállalni, ez azonban a háborús 

50 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Boa Mártonnal.
51 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Boa Mártonnal.
52 Pittaway 2012:50.
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közellátási nehézségek miatt nem mindig történt zökkenőmentesen. Több íz-
ben is a vármegye közellátási alispánjának és a közellátási miniszter engedélyé-
re volt szükség, hogy a szerződésben szereplő takarmányt – több mázsa árpát, 
kukoricát, olajpogácsát53 – kiutalják a vállalat számára.54 A felhizlalt sertéseket 
a Bázakerettyén felállított mészárszékre szállították, majd a feldolgozott húst a 
külön erre a célra felállított hűtőházban tárolták. Egy Muraszombaton működő 
húsfeldolgozó és konzervgyárral is szerződésben állt a vállalat: a feldolgozott 
húst ott tárolták, csak a friss töpörtyűt szállította el a vállalat azonnal.55 Egy 
novákpusztai (Moson vármegye) gazdaságban szarvasmarha-hizlalásról álla-
podott meg az előbbiekhez hasonló feltételekkel a vállalat.56

Só. 
A háború alatt hiánycikk volt a konyhasó is, de ennek a pótlását is megoldották: 
„Itt sóhiány volt, sót nem lehetett venni, csak tömb kősót lehetett, és akkor a gazolinon57 a 
hűtővízhez használtak sót. Pirosra volt festve, mert ipari só volt. Hát persze, hogy ebből 
mindenki vitte a sót, amennyit tudott, és akkor azt mosogattuk, amíg ki nem fehéredett. 
Egy kicsit veszített a súlyából meg a formájából, de hát azért kitisztítottuk, és akkor ezt 
vittük, az árfolyam egy kiló só egy kiló zsír. És képzeld el, elmentünk Lasztonyára, és 
akkor cseréltünk egy kiló sót egy kiló zsírra, azt kapott érte anyukám.” 58

A világháború befejeztével is gondot jelentett az alkalmazottak élelmiszer-el-
látása, de a MAORT ekkor is élen járt a beszerzési nehézségek megoldásában. 
Az itteni olajtelepek jellemzője, hogy a termelés során felszínre kerülő rétegvíz 
oldott sókat is tartalmazott, amelyeket szennyezőanyagként kivontak belőle, 
de tovább már nem használtak fel. 1945 tavaszán a szakemberek foglalkozni 
kezdtek az étkezésre alkalmas só kinyerésének gondolatával; a következő évben 
pedig már el is kezdték használni az erre alkalmas lepárlóüzemet. A bepárlás 
után kiváló só gyengén sárgás színű, kissé idegen szagú, normális ízű konyha-
só volt. Az üzem közel egyéves működése alatt több ezer kg sót állítottak elő, 
amelyet szétosztottak az üzem alkalmazottai és családtagjaik között: a családok 
havonta 40 dkg konyhasóhoz jutottak a MAORT segítségével. Kezdetben csak 
a zalai dolgozók kaptak ebből a sóból, de néhány hónap múlva már a budapesti 
központ munkatársai is részesültek belőle. Az üzem működési engedélye 1947 
áprilisáig volt érvényes; ennek meghosszabbítására nem volt szükség, hiszen 
ekkorra már megszűnt a sóhiány is.59

53 Olajnövények – pl. tökmag, napraforgó – sajtolása után visszamaradó melléktermék.
54 MNL Z360 7. 40.
55 MNL Z360. 19. 82.
56 MNL Z360. 19. 83.
57 Gazolintelep. A gazolin – földgázból nyert szénhidrogének elegye; könnyűbenzin – feldolgo-

zására létrehozott üzemegység.
58 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Fodor Emilnével.
59 Farkas 1987: 34–36.



„MINDENT MINDENKINEK MEGADNI.” ◆ 123 

Cigaretta. 
Arra is volt példa, hogy a munkások fizetését cigarettával oldották meg. 
„Telefonon engem keresett, azt nem tudom, miért, a nagykanizsai dohányárugyárnak, 
talán a dohány-nagykereskedésnek a vezetője. Közölte, hogy azt a parancsot kapta, hogy 
meg kell semmisíteni azt az óriási dohány- és cigarettakészletet, ami Nagykanizsán van. 
Mielőtt azonban ő ezt végrehajtaná, megkérdezi a MAORT-ot, hogy kell-e cigaretta. 
Mondom, nem vagyok dohányos, de a társaimat figyeltem, tudom, hogy milyen nagy 
szenvedély a dohányzás. A férfiaknál láttam, hogy Symphoniát szívnak, a nőbarátaim-
nál láttam, hogy a Mirjam nagyon ízlik nekik, és megkérdeztem, hogy mifajta cigarettát 
tudna adni és mennyit. Azt mondja, egymillió Symphoniát és egymillió Mirjamot. És 
mondom, mennyibe kerül ez az egész? Tízezer pengő. Nem volt senkitől se felhatalma-
zásom, vagy senkitől se kellett kérnem ehhez engedélyt. Az az óriási pénzmennyiség, ami 
itt állt elszámolásra, abból könnyen kifizettem ezt a tízezer pengőt. És ha jól emlékszem, 
négy teherautó rakomány Symphonia meg Mirjam érkezett ide, és óriási hasznot jelen-
tett később, mert azt követően, hogy a front átvonult Kerettyén, és a pengő egyre kevesebb 
értékű lett, a cseretárgyak között a cigarettának óriásivá vált a jelentősége, és ahogy én 
tudom, majdnem három hónapon keresztül evvel fizették a munkásságot.” 60

C.) Szociális ellátás

Ruházat. 
Az ellátási nehézségek nem csak az élelmiszereket érintették, hanem a ru-
házati termékeket is. Ennek ellensúlyozására létesítettek bőrcserző üzemet 
Bázakerettyén. Az üzemben egy vegyészmérnök és egy képesített tímármester 
vezetése mellett folytak a munkálatok. Itt dolgozták fel azokat a nyersbőröket, 
amelyek a környező falvak lakosságától, illetve a hizlaltatott állatoktól szár-
maztak. A bőrkidolgozással nem kívántak iparszerűen foglalkozni, csak addig, 
amíg a rendes kereskedelmi úton biztosítani nem tudják a cipőellátást.61 A jobb 
ellátást szolgálta a Kerettyén felállított enyv- és szappanfőző műhely is. 

Egy példa Pusztaszentlászlóról arra, hogy egy kis találékonysággal nem csak 
bőrből lehetett lábbelit előállítani: „Nem helyi találmány volt, de gyorsan és jól át-
vették az iparosok az eljárást. A leselejtezett autógumiból szabták ki a »papucs« talpát. 
A pántok lehettek a belső gumiból vagy gurtniból. A szépséget pótolta az olcsóság – in-
gyen kaptuk – és a gyakorlati haszna. Legalább kétszáz pár készült pár hét alatt.” 62 

A  vállalat 1945-től kibérelte egy szabómester műhelyét Nagykanizsán, 
ahol kizárólag a MAORT-dolgozók részére készítettek ruhákat. Az üzletet a 

60 Részlet az Olaj, olaj, olaj! c. filmből, a Buda Ernővel készített beszélgetésből.
61 MNL Z360. 18. 70.
62 Laklia 2006: 64.
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műhely tulajdonosa vezette, mellé pedig a vállalat saját dolgozói közül bocsátott 
segédmunkaerőt.63 

1947 nyarán adomány érkezett a MAORT amerikai anyavállalatának dolgo-
zóitól New Yorkból. A 30 ládában ruhák érkeztek a munkásság ellátására: nagy 
szükség volt az ingekre, nadrágra, kabátokra, de küldtek női lovaglónadrágot, 
boát, babaruhákat is. Az adományokat az üzemek létszámával arányosan osz-
tották szét, de azok, akik fizetése meghaladta a kollektív szerződésben szereplő 
összeg másfélszeresét. A ruhák minőségében nagy különbségek voltak, a leg-
több silány minőségű darab a cipők közül került ki.

„Volt ebben gyerekholmi, női ruha, cipő, katonai nadrágok, dzsekik. Aki ilyet kapott 
és elviselte a fertőtlenítő és rovarirtó szagát, egy-két évre megoldotta a munkába járás 
öltözetét. Ezek a ruhák elnyűhetetlenek voltak.” 64

Önellátás. 
Voltak olyan árucikkek, amikhez bolti kereskedelem révén nem tudtak hozzá-
jutni, ám házilag elő tudták őket állítani. Ilyen volt az ún. ánslag, boroshordók 
kénezésére használt lap. Készítése igen egyszerű volt: az üzemekből leselejtezett 
azbesztlapokra olvasztott ként vittek fel. A szüret előtti időkben jól fizető áru-
cikknek számított. Hasonló körülmények között készült a „kocsikenőcs” is: az 
olajtartályok alján összegyűlt maradékból gőzzel kezelve jól használható, olcsó 
alapanyag készült.65

Olajütő. 
A környékbeli falvak lakossága nem hagyott fel a mezőgazdasági termeléssel a 
világháború alatt sem, hiszen a közellátási nehézségek miatt alapvető szükség 
volt az önellátás biztosította megélhetési lehetőségekre. Ezt a vállalat is igyeke-
zett támogatni: 

„Ott az ökör66 mögött, ott akkor még nem volt ház, hanem ott volt egy ilyen placc, 
egy elég üres terület, és ott volt egy olajütő felállítva. Egy ló ment benne körbe-körbe, és 
akkor azt a napraforgóolajat megkaptuk, el lehetett hozni, tehát azzal főztünk. Ez egy 
faépítmény volt, nyitott oldalú és egy ló ment körbe-körbe, és az a szerkezet meg préselte, 
és ilyen hatalmas pogácsákat préselt, és azt a pogácsát meg odaadták és meg lehetett 
etetni az állatokkal.” 67

Boltok. 
Az olajos lakótelepek és a dolgozók ellátására minden igényt kielégítő bolthá-
lózatot szervezett a vállalat, a vásárlási lehetőségek pedig tovább erősítették a 

63 MNL Z360. 18. 80.
64 Laklia 2006: 64.
65 Laklia 2006: 52., 64.
66 Egykori ököristálló Bázakerettyén.
67 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Fodor Emilnével.
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községek központi szerepét. Az 1930-as évekig létező bolthálózat meglehetősen 
ritka volt, és az árukészlet sem volt szélesnek mondható. Mindez a környéken élők 
önellátásának oka és következménye is volt egyszerre. „Itt [Lispeszentadorjánban] 
csak kisbolt volt, csak egy vegyesbolt, itt nem volt hús meg ilyesmi. Hát, ha nagyon meg-
gondolom magamat, talán még konzerv se volt. Csak a szükséges dolgok. Volt idő, ami-
kor ott még petróleumot mértek, mert nem volt mindenhol villany.” 68

Elsőként a Hangya szövetkezet üzlethelyisége kapott helyet Bázakerettyén 
a Hajós testvérektől bérelt ún. kastély épületében,69 majd Lovásziban és 
Pusztaszentlászlón is létesült bolt. Itt csak a legalapvetőbb cikkeket lehetett be-
szerezni. (Később, az ötvenes évektől jelentek meg a szakboltok, például ruhá-
zati boltok és vaskereskedések.)

Mosoda. 
A munkavállalók közül sokan laktak házaknál albérletben, vagy a nőtlen férfiak 
szállóján. Számukra nagy jelentőséggel bírt a mosoda, ahol maguk megoldhat-
ták a szükséges holmik mosását. A vállalati lakásban élők számára a MAORT 
gondoskodott a kiutalt ágyneműk tisztításáról is, így ezt a gondot sokak válláról 
levették. A mosoda rendjét külön szabályozták: a ruhamosást csak itt lehetett 
elvégezni – például a közös lakásokban nem engedélyezték –, a helyiséget hasz-
nálat után ki kellett takarítani, a ruhákat pedig a padláson kellett szárítani.70

Csendőrség. 
A településekre hirtelen érkező munkások nagy számára való tekintettel szük-
ségessé vált, hogy a csendőrség is szolgálatba álljon. Számukra Bázakerettyén a 
Hajós testvérek kastélyában – a Hangya szövetkezet boltjával egy épületben – 
rendeztek be pihenő szobát, Lovásziban, Pusztaedericsen és Pusztaszentlászlón 
pedig külön erre a célra bérelt ki épületet a MAORT.  

Orvosi ellátás. 
Az olajipari dolgozók részére meg kellet oldani az egészségügyi ellátás feladatát 
is. Kezdetben még nem volt helybeli üzemorvos, át kellett járni Bázakerettyéről 
Bánokszentgyörgyre, de ennek a megszervezése nem volt zökkenőmentes. Az 
üzemi orvos feladatkörébe tartozott a felvételre jelentkezők egészségügyi álla-
potának felmérése – hiszen nehéz fizikai munkára nem mindenki volt alkal-
mas –, egészségügyi segítségben való részesítése, valamint a munka- és lakó-
körülményeik felügyelete.71 A MAORT alkalmazásában álló orvosoknak nagy 
szerepe volt a munkásfürdők felállításában és a lakáskörülmények javításában, 

68 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Fehér Annával.
69 MNL Z360. 7. 34.
70 MNL Z905. 19. 94. 
71 MNL Z360. 19. 86.
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hiszen ők hívták fel a figyelmet a bérelt magánházak sok esetben tarthatatlan 
állapotára.

„Akkor az orvosi rendelőt, azt még nem a MAORT építtette, mert az egyik lakásban, 
itt az utcának a végén, ott volt orvosi rendelő, és ott lakott a felcser, aki orvos mellett volt, 
és a lakás úgy volt átalakítva, hogy ott volt az orvosi rendelő.” 72

Csak 1939-től, egy pályázat útján került át az olajos központba a Budapesten 
végzett orvos, Lőrincz Ákos.73 Lovásziból Pákára jártak orvoshoz, miután körze-
ti orvosi székhely lett a község, azután már Tornyiból, Dobriból, Tormaföldéről, 
Szécsiszigetből és Kerkateskándról jártak az üzemi orvoshoz, Takács Lajoshoz.74 

Lovásziban segélyhely, valamint zöldkeresztes egészségház is létesült az 1940-
es évek legelején. Az egészségházat a MAORT építtette, de Zala vármegyének 
adományozta. Itt egy védőnő látta el az egészségvédelmi feladatokat, körzetébe 
tíz község tartozott.75 A MAORT szerződésben állt egy fogorvossal, egy belgyó-
gyásszal és több körzeti orvossal is. A szakorvosok Nagykanizsáról Lovásziba és 
Bázakerettyére hetente kétszer jártak ki, de a vidéki üzemekből jövő MAORT-
dolgozókat bármikor ellátták.76

Iskola. 
Az olajipar megtelepedése előtt Kerettyén nem, csak Bázában volt községi elemi 
népiskola 1926-tól; Kerettyéről ide vagy Lispeszentadorjánba jártak át a gyere-
kek tanulni. 1938-ban Bázakerettyén létrehozták a MAORT elemi iskolát, tíz év-
vel később pedig a környező falvakból bejáró tanulók közlekedési nehézségeire 
tekintettel tanulóotthont létesítettek. Lovásziban 1871-ben épült iskola,77 amely 
a ’30-as években már nem tudta befogadni a tanulókat, ezért a MAORT új, két-
tantermes iskolát építtetett a lovászi lakótelepen. Akárcsak Bázakerettyén, itt is 
a vállalat jóvoltából bővülhetett az iskola további tantermekkel és tornaterem-
mel a későbbi évek folyamán. Emellett könyvtár, munkásotthon, strand, vala-
mint foci- és tekepálya is létesült az üzemek területén.

Kissé ellentmondásosnak tűnhet a MAORT szociálpolitikájában az, hogy 
például a védőfelszerelésekről vagy az ingázó dolgozók bejárásáról nem gon-
doskodott a vállalat. A  megépített munkásotthon, strand, könyvtár, teke- és 
focipálya sem az otthoni, parasztgazdaságban is helytálló munkások igényeit 
szolgálta ki. Ezeket a szociális-kulturális intézményeket a felsőbb vezetésnek 
szánta a vállalat. 

72 Kiss Nóra gyűjtése. Interjú Fodor Emilnével.
73 Csath 2009: 37.
74 Csath 2009: 138. és Zala megye helytörténeti lexikona.
75 MNL Z360. 19. 85.
76 MNL Z360. 19. 86.
77 Zala megye helytörténeti lexikona.
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ÖSSZEGZÉS

A MAORT gazdaság- és szociálpolitikája teljes egészében a második világhábo-
rútól függően alakult. Az első évek a háborúra való felkészülés jegyében teltek 
el, majd berendezkedtek az önellátásra. A háború alatt a munkásság ellátását, 
a vállalat szociálpolitikáját az amerikai minta alapozta meg, a minél magasabb 
színvonalú megvalósítást pedig a jelentős nyereség tette lehetővé. Hadiüzemként 
kiemelt szerepet kapott az ország gazdaságának ellátásában és a háborús gépe-
zet kiszolgálásában, ezért sok más üzemmel szemben olyan előnyöket élvezett, 
amelyeket alkalmazottai ellátására tudott fordítani. 

Azok a hatalmas gazdasági és társadalmi változások, amelyeket a MAORT 
generált Zala megyében, az ipari munka felé indították el a szinte kizárólag 
földműveléssel foglalkozó lakosságot. Megmaradt azonban a kettősség: míg az 
ipari munka pénzügyi stabilitást biztosított, a vállalat a mezőgazdasági aktivi-
tást is támogatta. A kétlaki életformát megerősítette az 1945-ös földreform is; 
egyre szélesebb körben terjedt az a stratégia, miszerint a családfő ipari munkát 
vállalt, emellett családi erővel mezőgazdasági munkát is végeztek az önellátás 
biztosítására. Az a tény, hogy a nagyobb földbirtokkal jelentkező gazdák is je-
lentkeztek az olajipari munkafelvételre, az ipari munka presztízsét is jelzi. 

A politikai és háborús harcok egyik elszenvedője a hátország, a lakosság volt. 
A vegyes források – adattári és levéltári iratok, életút-elbeszélések, interjúk – ár-
nyaltabb képet rajzolnak arról,  hogy mely eszközökkel próbálta meg embersé-
gesebbé vagy elviselhetővé tenni mindezt egy „ellenséges”, paternalista vállalati 
kultúra. 

A MAORT célja a fizikai és anyagi biztonság, a rend és a stabilitás fenntartá-
sa volt. Az alapvető elvek egy igazgatósági ülésen így hangoztak el: „Jól fizetni, az 
egy olcsó dolog. Mert ha egy alkalmazott jól van megfizetve, nagyobb kedvvel dolgozik és 
lehet is tőle joggal többet kívánni, s ha a kívánalmakat nem teljesítené, a vállalat egysze-
rűen nem reflektál a munkájára. Ha elnök úr azt mondja, hogy még többet akar fizetni, 
nem csak emberbaráti jóság és nézetek vezérlik, hanem meg van győződve róla, hogy ha 
többet fizet, akkor többet is kap és a vállalatra nézve ez még egy pluszt fog hozni. A jó fi-
zetés ellen nem kellene talán generálisan apellálni. Sokkal jobb megelégedett emberekkel 
együtt dolgozni, mint elégedetlenekkel.” 78

78 Srágli 2004: 95–96.
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