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Abstract
On 19 March 1944, the Wehrmacht invaded Hungary. The country’s fall under foreign military 
rule carried the threat that Nazi Germany would take control of the oil fields of Southern Zala. 
Since maintaining control over the Hungarian oil industry was also a key issue for Hungary, the 
opinion of German oil expert Alfred Bentz at the request of German military circles, who sus-
pected significant oil reserves, could not be ignored. As always in such situations, the situation 
was not clear-cut, and the personal relationship between the two geologists made a difference 
in this situation, which enabled Hungarian interests to be asserted to some extent.
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A Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum Archívumában található egy a magyar történelem szem-
pontjából érdekes, de napjainkra már feledésbe merült irat Papp Simon1 hagyatékában.2 Ez a 
dokumentum A „Stand und Aussichten der Ölerschließung in Ungarn” (A magyarországi olaj-
feltárások állása és kilátásai) címet viseli és szerzője Alfred Bentz3 geológus, aki Adolf Hitler 
olajipari tanácsadója volt a második világháború során. Az anyag azt követően készült el, hogy 
1944. március 19-én Magyarországot a Wehrmacht alakulatai megszállták.

A politikai és katonai előzmények kapcsán ki kell emelni, hogy 1944 tavaszáig Kállay Mik-
lós miniszterelnök kormányának elsődleges célja az volt, hogy Magyarországot kivezesse a 
második világháborúból. A kormányfő politikájának lényegét John Flournoy Montgomery volt 
amerikai követ így foglalta össze: „Kállay kettős célt követett politikájában: ki akarta vonni 
Magyarországot a háborúból, de ugyanakkor el akarta kerülni a német katonai megszállást is, 
amely a zsidók és a náciellenes magyarok tömeges kivégzéséhez vezetett volna.”4

A katonai és politikai helyzet ugyanakkor nem tette lehetővé a kormányzat céljának keresz-
tülvitelét és az ország a béketapogatózásaiért súlyos árat fizetett. A német hírszerzés tisztában 
volt a magyar béketapogatózásokkal ezért Hitler utasítására a Wehrmacht már 1943-tól fog-
lalkozott hazánk megszállásával, de a végleges döntést csak 1944. február 28-án hozták meg. 
A Margaréta-terv keretében a németek célja az volt, hogy Szerbia, Horvátország, a Német Bi-
rodalom (Ostmark) és Szlovákia irányából szállják meg Magyarország stratégiai pontjait és 
Budapestet. A magyar katonai vezetés már március első napjaiban több helyről is értesült a 
magyar–német határ térségében a Wehrmacht által végrehajtott csapatösszevonásokról.5

Adolf Hitler március 15-én a Salzburg melletti Klessheimbe hívta meg Horthy Miklós kor-
mányzót. A találkozóra március 18-án került sor, amelynek során a Führer közölte a magyar 
1  1886-ban született a Szatmár vármegyei Kapnikbányán. A kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen szerzett 

geológus diplomát, majd ugyanott doktorált is 1909-ben. Böckh Hugó munkatársaként részt vett az 1918 előtti 
Magyarországon folyó kőolaj- és földgázkutatásokban a kolozsvári kutató bányahivatal és pénzügyminisztérium 
alkalmazottjaként, majd Trianon után nemzetközi olajmultikhoz szegődött. Az évek során bejárta a világot. Kutatott 
többek között Albániában, Pápua Új-Guineán, Kanadában. 1933-tól az European Gas and Electric Company 
főgeológusaként a magyarországi olajkutatásokban vett részt. Kutatásainak köszönhetően találták meg a dél-
zalai Budafapusztán a trianoni Magyarország első jelentősebb olajmezejét. A későbbiekben létrehozott Magyar 
Amerikai Olajipari Rt. főgeológusa, majd alelnök-vezérigazgatója lett és az ő irányításával fedezték fel Lovásziban, 
Lendvaújfalun és Pusztaszentlászlón az ottani olajmezőket. A második világháborút követően megváltozott 
magyarországi politikai helyzet vezetett el ahhoz, hogy 1948-ban letartóztatták és koholt vádakkal a koncepciós 
jellegű ún. MAORT szabotázsperben előbb halálra ítélték, majd büntetését életfogytiglani fegyházra változtatták. 
A bebörtönzése és elítélése miatt megfosztották akadémikusi címétől. 1955-ben kegyelmet kapott és kiszabadult 
a börtönből, majd újból munkába kellett állnia, hogy nyugdíjjogosultságot szerezzen. 1962-ig dolgozott a magyar 
olajiparban a Kőolajipari Trösztnél (Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszt). Számos szakmai szervezetben töltött be 
vezető tisztséget és jelentős oktatói tevékenysége is volt Kolozsvárott, Selmecbányán, majd Sopronban. 1970-ben 
hunyt el Budapesten. Srágli 2008. 176.; Molnár – Srágli 2001. 22–23.

2  Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum (MOGIM) Archívuma (Arch.) Papp Simon (PS) iratai 15. doboz 1. tétel MANÁT 
1941–44 (Alfred Bentz: Stand und Aussichten der Ölerschliessung in Ungarn, 1944.)

3  1897-ben született, majd az egyetem elvégzése után a Porosz Állami Földtani Intézet munkatársa lett. 1934-ben 
megszervezte és vezette a Kőolaj-földtani Intézetet. A tudományos alapra helyezett német szénhidrogén-kutatások 
eredményeként az 1930-as 300 000 tonnás olajtermelés 1940-ben elérte az 1 000 000 tonnát. A második világháború 
alatt Bentz irányította a német kőolaj-kutatást és termelést. A világégést követően komoly szerepe volt a nyugatnémet 
olajipar talpra állításában. A munkája eredményességét jelzi, hogy 1965-ben már 7,8 millió tonna volt az éves 
olajtermelése Nyugat-Németországnak. Jelentős szerepe volt a Szövetségi Földtani Kutatási Hivatal létrehozásában, 
amelynek haláláig, 1964-ig a vezetője volt. Csiky 1972. 308.

4  Montgomery 1993. 136.
5  Bakonyi 2020. 15.
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kormányzóval a szándékát, hogy hazánkat a német hadsereg megszállja. Horthy ezt kategori-
kusan elutasította, de Hitler többszöri fenyegetésének hatására kénytelen volt tudomásul venni 
a helyzetet. A Wehrmacht alakulatai március 19-én hajnali 4 órakor kezdték meg hazánk meg-
szállását. A németekkel szemben – Szombathelyi Ferenc vezérezredesnek, a Honvéd Vezérkar 
főnökének parancsára – gyakorlatilag semmilyen ellenállás sem volt. Zala vármegye területére 
a Varasd térségében állomásozó német LXIX. hadtest Georg Zwade vezérőrnagy vezette harcs-
csoportja nyomult be az alárendeltségébe tartozó 367. gyaloghadosztállyal, a 18. „Horst Wes-
sel” SS-páncélgránátos hadosztállyal és a B815 gépkocsizó hídoszloppal. A feladatuk az volt, 
hogy a Balaton két oldalán törjenek előre Székesfehérvár térségébe és útközben biztosítsák a 
zalai olajmezőket és az Ajka és Úrkút környéki ipartelepeket. A zalai olajmezőket6 valamint a 
Mura-hidakat7 a 40/10. és 40/11. SS-páncélgránátos-századok biztosították.8

Március 19-e után a németek megkezdték befolyásuk kiteljesítését, továbbá a magyar gaz-
daságot is a hadigépezetük szolgálatába állították. Céljuk a magyar olajipar tekintetében sem 
volt kevesebb, mint az iparág totális igénybevétele. Ezért már március 23-án Berlinből Buda-
pestre érkezett Alfred Bentz olajgeológus professzor, a Führer olajipari tanácsadója, aki azért 
jött Magyarországra, hogy megvizsgálja a hazai olajmezőket és javaslatokat terjesszen elő 

6  A német alakulatok március 19-én hajnali 5-kor nyomultak be a Muraközbe Varasd felől Csáktornya irányába. 
Muraszemenyéről előbb 16:15-kor jelentették, hogy Lispe felé 15:33-kor német autók vonultak, majd 16:58-kor már 
azt jelentették, hogy 16:36-kor 15 db német személygépkocsi érkezett Lispére. Számvéber 2005. 149., 169–170.

7  A Mura és Dráva folyókon átívelő hidakat a 367. gyaloghadosztálynak alárendelt „Hörnicke” SS-harccsoport Varasd 
irányából előretörő egységei foglalták el és biztosították március 22-ig. Számvéber 2005. 161.

8  Bakonyi 2020. 16.; Számvéber 2005. 159–161.

Alfred Bentz jelentésének egyik melléklete: A magyarországi reményteljes
olajterületek térképe (Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)
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a termelés fokozására. Edmund Veesenmayer9 budapesti német követ, tejhatalmú birodalmi 
megbízott március 24-én jelentette a német külügyminisztériumnak, hogy megállapodott Bentz-
zel és Griebel sorhajókapitánnyal az Oberkommando der Wehrmacht (OKW) részéről, hogy 
megvizsgálják a magyar olajmezőket és javaslatot tesznek arra, hogy miként lehet fokozni a 
magyar olajtermelést.10 Erre azért volt szükség, mert Veesenmayer és a német katonai körök11 
azon az állásponton voltak, hogy akár évi 2–3 millió tonna olajat is lehetne Magyarországon 
termelni.12 Ez teljesen irreális elképzelés volt! Mindenesetre a bevonuló Wehrmacht alakulatok-
kal az olajmezők termeltetésére alkalmas műszaki egységek is érkeztek Székesfehérvárra, ahol 
beavatkozásra készen várakoztak.13

A kialakult helyzetről Papp Simon, a Magyar Amerikai Olajipari Rt. alelnök-vezérigazgatója 
március 24-én Kádas Károly államtitkár és Telegdi Róth Károly miniszteri tanácsos jelenlétében 
jelentést tett Szász Lajos iparügyi miniszternek, aki telefonon adott tájékoztatást Ruszkiczay-Rü-
diger Imre vezérezredesnek, a honvédelmi miniszter helyettesének a fejleményekről.

Az olajmezők bejárására 1944. március 25-26-án került sor. Német részről Alfred Bentz 
professzor és Griebl sorhajókapitány vett részt, míg magyar részről Papp Simon alelnök-vezér-
igazgató és Dinda János14 bányamérnök.15 Itt kell megjegyezni, hogy Bentz számára nem volt  
 
9  A német külügyminisztérium munkatársa. 1944. március 20-tól Hitler kinevezi a Német Birodalom teljhatalmú 

magyarországi megbízottjának. A katonai egységeket kivéve minden német megszálló szervezetet ő irányított. 1945 
márciusában hagyja el Magyarországot. A háború után a nürnbergi perben az ún. Wilhelmstrasse ügyben a bíróság 
20 év börtönre ítéli, de 1951-ben kiszabadult. Sipos 1997. 467.

10  Dombrády 2003. 171.; Wilhelmstrasse 1968. 600. dok., 796.
11  1937-től kezdve felfedezett dél-zalai olajmezőkön a korszak hazai és külföldi – döntően német – politikai és 

katonai vezetői is időről időre tiszteletüket tették. Így látogatást tett Horthy Miklós kormányzó, gróf Teleki Pál 
miniszterelnök több más politikus és katonai vezető (Nagy Vilmos gyalogsági tábornok, Jány Gusztáv vezérezredes) 
is. Ez az érdeklődés a háború során végig megmaradt, ezért nem meglepő, hogy 1945-ben előbb Szálasi Ferenc 
nemzetvezető majd Albert Speer német hadfelszerelési miniszter is ellátogatott az olajvidékre. Srágli 2008. 218., 
223.; MOGIM Arch. Magyar Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) Heti jelentés (Hj.) 1945. 1-13. sz. Hj. 1945. 17–18. 

12  MOGIM Arch. PS 24. d. 2. t. Kivonat a heti jelentésekből, 1939–1948.
13  Itt kell megjegyezni, hogy a németek eredetileg a Kaukázusba irányított, de ott már fel nem használt fúróberende-

zésekkel akarták a zalai olajmezőket letermeltetni. Ezzel kapcsolatban Németh András egy cikkében azt írta, hogy a 
Szovjetunióban leszerelt 40 db fúróberendezést akarták a németek Zalába irányítani. Binder 1966. 215.; Papp 1964. 
423.; Németh 1970. 94.; MOGIM Arch. PS 24. d. 2. t.

14  Vele kapcsolatban a Belügyminisztérium II/6-a alosztályának 1960. augusztus 16-án készült jelentése azt tartalmazta, 
hogy ő volt a MAORT teljhatalmú műszaki vezetője. S azt írták le ebben a jelentésben, hogy az angolbarát, nyilas és 
németellenes Dinda az angol titkosszolgálat emberének Alfred Bentznek az utasításait teljesítette. A belügyes iratban 
az állambiztonság „Kovács István” fedőnevű ügynöke elmondása alapján feljegyezték, hogy a Standard Oil és 
Bentz között megegyezés volt a MAORT olajtermelésének irányítását illetőleg. Erről a háború után Magyarországra 
visszatérő amerikai vezető Paul Ruedemann adott akkoriban tájékoztatást. Bentzzel kapcsolatban az irat két 
érdekességet is megemlít. Az egyik, hogy Göring bizalmasa volt. A másik pedig az, hogy a háború alatt a családja 
tagjai egy angolszász bombázásban lelték halálukat. E miatt „Kovács István” fedőnevű ügynök értetlenségének adott, 
hangot, hogy Bentz mégis angol ügynök volt. Azt, hogy ezek az állítások mennyire valósak, azt az állambiztonsági 
jelentésből nem lehet megállapítani. Ez további kutatást igényelne. Mindenesetre felettébb érdekes megállapítások 
fogalmazódtak meg ebben az 1960-as jelentésben. Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 3.1.2. – M – 
17578 Német befolyás a magyar olajiparra – jelentés, Budapest, 1960. augusztus 18.

15  A MAORT Üzemek 1944. március 23-án írt levelet a magyarországi német védelmi gazdasági (hadiipari) hivatalnak 
(Deutschen Wehrwirtschafts-Offizier in Ungarn), hogy biztosítsák a szabad mozgást Papp Simon vezérigazgató 
számára az olajmezőkre, mert attól tartanak, hogy a megszállás ezt lehetetlenné teszi. Ezért megkérték Krautstorfer 
korvettkapitányt, hogy a kérésüket akceptálja és ehhez a német hatóságok támogatását is biztosítsa. MOGIM Arch. 
PS 46. d. 1. t. Német hatóságok levelei, 1942–1944.
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ismeretlen a dél-zalai olajvidék, ugyanis 1939-től fogva több alkalommal járt a területen. Az 
út során a németek megtekintették a nagykanizsai, bázakerettyei, lovászi, és hahóti üzemeket. 
Az olajmezőkre történt március 25-i utazás alkalmával a küldöttség meglátogatta a családjával 
együtt Siófokra internált Dietrich von Jagow16 volt német követet, míg a másnapi visszautazás 
alkalmával Keszthelyen a Festetics-kastélyban felkeresték a térségben parancsnokló német al-
tábornagyot azzal a céllal, hogy kímélje meg a katonai beavatkozástól a zalai olajmezőket.17

A magyar kőolajtermelés 1937-es megindulásától kezdve a kitermelés expanzívan növe-
kedett, a kezdeti 2 394,9 tonnás szintről 1943-ig a 841 ezer tonnáig futott fel a termelés,18 míg 
ezzel párhuzamosan megindult az olajexport is, ami 1943-ban a 459 ezer míg 1944-ben a 481 
ezer tonnát is elérte.19 Az egyre növekvő német igények kielégítése csak úgy valósulhatott meg, 
hogy csökkentették a magyar olajfelhasználást.20

A magyarországi olajbányászat korabeli felfutását jól szemlélteti az a tény, hogy az ország 
akkori területén több olajipari társaság rendelkezett koncessziós területekkel. E cégek közül a 
Magyar Amerikai Olajipari Rt. (MAORT) a Dunántúlon, a Magyar–Német Ásványolajművek 
Kft. (MANÁT)21 a Dél-Alföldön, a Bácskában, a Baranya-háromszögben és a Muraközben; a 
Magyar–Olasz Ásványolajipari Rt. az ország északkeleti részén, döntően Kárpátalján, az Er-
délyi Földgáz Rt. pedig Erdélyben birtokolt kutatási jogokat. Eközben az ország többi részén 
az Iparügyi Minisztérium folytatta a kutatásokat. Megjegyzendő, hogy az Erdélyi Földgáz Rt. 
állami érdekeltség volt, és a Muraközben a MANÁT irányítása mellett több cég (Pannonia Rt., 
Muravidéki Ásványolajipari Rt., Olasz–Német Muravidéki Ásványolajipari Rt., Magyar–Olasz 
Ásványolajipari Rt.) is kutatott.22

A háború alatti időszakban a legjelentősebb olajmezők Dél-Zalában a MAORT tulajdonában 
voltak. Ezek a budafapusztai, a lovászi, a lendvaújfalui és a pusztaszentlászlói olajmezők voltak. A 
közelükben helyezkedtek el a muraközi és muravidéki kis olajmezők: a bányavári (peklenicai) és 
szelencei, valamint a petesházai. Ezek mellett Bükkszéken, Csonkáson, Derna-Tataroson, valamint 
az erdélyi földgázmezőkön (Nyárádszereda, Erdőszentgyörgy, Vasasszentgotthárd) folyt kiterme-
lés, valamint szerte az országban végeztek kutatásokat az olajipari vállalatok és a Magyar Kincstár.23

A számokat tekintve a hazai olajmezők termelése a tengelyhatalmak olajtermelésének 
kb. 10%-át tette ki 1943-ban.24 Ez az arány a szintetikus olaj előállításával foglalkozó német 
 
16  Rendőrségi és SA szolgálat után 1941 tavaszán Joachim von Ribbentrop külügyminiszter budapesti követté nevezte 

ki. E tisztséget 1944. március 21-ig töltötte be. 1945-ben Meranoban hunyt el. Sipos 1997. 193.
17  MOGIM Arch. PS 24. d. 2. t.
18  Adámy – Németh 1968. 123., Cseri 1974. 16. és 224. 
19  Magyar Statisztikai Évkönyv… 177.
20  A Honvéd Vezérkar 1943 februárjában az alábbiak szerint állapította meg a magyar fehéráru szükségletet Honvédség 

évi 35 000 tonna, magánosok és közületek évi 44 000 tonna, iparvállalatok/világítás: évi 90 000 tonna, mezőgazdaság 
évi 30 000 tonna. Vagyis összesen 199 000 tonna üzemanyag/év. Dombrády 2003. 169. 

21  A cég egy német konzorcium tulajdonában állt. Ennek a tagjai voltak a Wintershall AG, a Gewerkschaft Elwerath, 
a Preussag és a DEA (Deutsche Erdöl AG), viszont az ügyeket a Wintershall intézte. MOGIM Arch. Csiky Gábor 
(CsG) iratai 19. doboz 2. tétel Magyar kőolajtörténeti forrásanyag (A magyarországi olajfeltárás állása és kilátásai. 
Dr. Bentz Alfréd egy. tanár jelentése 1944. április 4-én).

22  MOGIM Arch. PS 15. d. 1/2. t. Vegyes térképek, 1941–1944.
23  Adámy – Németh 1968. 119.; Németh é. n. 3–8.
24  Karsai 1985. 503–539.
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gyárak produktumát is figyelembe véve 6% volt.25 Az adatok további érdekességeket mutatnak, 
ha megvizsgáljuk, hogy a szembenálló felek termelése között mekkora különbségek voltak. 
1941-ben a nyugati szövetségesek 249 millió tonna és a szovjetek 31 millió tonnás termelésével 
szemben Németország és szövetségesei 8,6 millió tonna kőolajat bányásztak.26 Tehát ezekhez 
az adatokhoz kell mérni a magyar olajipar27 jelentőségét, amely, bár elhanyagolhatónak tűnik, 
a háború utolsó éveiben mégis egyre fontosabb tényezővé vált. Ez a magyarázata annak, hogy 
a német katonai körök mélyrehatóbban megakarták vizsgáltatni a magyar olajipart egy német 
szakemberrel. A zalai olajmezők bejárását követően Alfred Bentz professzor anyagát 1944. áp-
rilis 17-én küldte át Papp Simonnak a Magyar–Német Ásványolajművek.28

A dokumentumból a Magyar Amerikai Olajipari Rt.-n belül több másolat is készült, ezekből 
Dinda János a cég igazgatója, a fúrási és termelési osztály vezetője bizonyíthatóan kapott egyet 
megtekintésre. Az irattal kapcsolatos érdekesség, hogy azt Papp Simon az 1948-as bebörtönzése utáni 
időszakban valamikor magyarra fordította. Ennek pontos ideje nehezen határozható meg, de a MANÁT 
 
25  Karsai 1985. 503–539.
26  Kaiser 2010. 9.
27  E helyen nem térek ki részletesen a hazai kőolaj-finomítókra, de a hazai kőolajfeldolgozó-iparban is jelentős fejlődés 

ment végbe, pont a bányászati eredmények hatására, és ennek köszönhetően a finomítók kapacitása 1943-ban már 
elérte a 805 000 tonnát. Adámy – Németh 1968. 118.

28  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.

Alfred Bentz jelentésének egyik melléklete: Olaj- és földgáz engedményes területek 
Magyarországon 1943 évben (Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)
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1944. április 17-i kísérőlevelének magyar változatát a Magyar Államrendőrség Államvédelmi 
Osztályának fejléces papírjára írta, le, ami alapján valószínűsíthető a fordítás elkészültének időszaka.29

Itt kell megjegyezni, hogy a múzeum archívumának Csiky Gábor fondjában is található egy 
fordítás Bentz anyagáról, de ennek bizonyos részeinél rövidebben foglalták össze a német nyel-
vű jelentés szövegét. E dokumentumnál a fordító személye is bizonytalan, azt további kutatá-
soknak kell tisztázni, hogy Papp Simon fordításának egy azzal tartalmilag megegyező, de vala-
mivel rövidebb változata-e, vagy más szakember fordításáról van-e szó.30 További érdekesség a 
dokumentummal kapcsolatban, hogy a hannoveri Bibliothek, Archiv im Geozentrum Hannover 
őrzésében is található 2 példány Bentz professzor 1944-es jelentéséből, továbbá a neves geoló-
gus által hazánkban 1944-ben készített fényképeket tartalmazó fotóalbum is ott van a Geozent-
rum gyűjteményében.31 Az Alfred Bentz által Budapesten 1944. április 4-ére elkészített eredeti 
német dokumentum 22 oldalon32 három fő fejezetben tárgyalja a magyar olajipar helyzetét. A 
fejezetekhez csatlakozik egy 15 tételből álló melléklet térképekkel és táblázatokkal együtt.33

Az első fejezet (Konzessionserteilung / A koncessziók eloszlása) foglalkozik a magyaror-
szági olaj- és gázkutatási jogokkal, azok birtokosait és területeiket ismerteti. Itt a szerző ki-
emelte, hogy Magyarországon három csoport végez szénhidrogén-kutatásokat. Ezek közül az 
egyik a Magyar Amerikai Olajipari Rt. vagyis a MAORT. E társaság a Dunántúlon kivéve a 
Muraközben és a Baranya háromszögben rendelkezett olajkutatási és termelési joggal. A szerző 
hozzátette, hogy e cég, vagyis az amerikai Standard Oil Company of New Jersey tulajdonában 
lévő MAORT fejlesztette ki a legfontosabb magyarországi olajbányászati területeket. Bentz 
azzal is tisztában volt, hogy az amerikai cég a magyar állam (kincstár) kezelésében állt egy, 
a kormányzat által kinevezett vezetővel34 az élén. Majd ismertetésre került a Magyar–Német 
Ásványolajművek Kft., vagyis a MANÁT koncessziós területeinek az elhelyezkedése (Dél-Al-
föld, Muraköz, Baranya háromszög, Bácska), valamint a MANÁT tulajdonosi háttere is. Az 
is kiderül, hogy a német cég mellett még az ONÁRT és a Pannonia muraközi koncessziói is a 
MANÁT irányítása alatt álltak.

Bentz írt arról, hogy a magyar állam, vagyis az Iparügyi Minisztérium is folytatott Magyar-
országon, a MANÁT-al közösen szénhidrogén-kutatásokat Erdélyben (Észak-Erdély) földgáz 
után, az alföldi Kismarján. Kutatási értelemben a kincstár kezelésében volt az Alföld északi 
része, valamint az attól északra levő részek, a Dunától északra levő területek a Csallóközzel, 
továbbá Észak-Erdély. A német professzor ismertette, hogy a kincstár kezelésében volt a piciny 
bükkszéki olajmező is. Továbbá a magyar állam irányítása alatt állt a BUMOLÁRT35, amelynek  
 

29  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
30  MOGIM Arch. CsG 19. d. 2. t.
31  https://www.geozentrum-hannover.de/gzh/DE/Bibliothek_Archiv/archiv_node.html (Letöltve: 2021.12.10.)
32  A múzeum archívuma több másolatot is őriz a német nyelvű változatból, de ezek oldalszáma nem egyezik meg. 

Vélelmezhetően az volt az eredeti Bentzék által átküldött anyag, amelyen a német geológusprofesszor szignópecsétje 
is el volt helyezve. E dokumentum pedig 22 számozott oldalból áll. MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.

33  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
34  A MAORT 1941. december 20-án az iparügyi miniszter 79.997/II. sz. rendeletével került kincstári használatba. 

Ekkor létrehozták a MAORT Üzemek a m. kir. Kincstár használatában céget, amelynek a vezérigazgatója Papp 
Simon lett, akit az amerikai tulajdonosok a MAORT ügyvezető alelnökévé neveztek ki. Srágli 2008. 78–79. 

35  Magyar–Olasz Ásványolajipari Rt.
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55%-a a kincstár és 45%-a az AGIP tulajdonában volt. E cég az Alföld észak-keleti részén és 
Kárpátalján nyert olajkutatási koncessziót.

Alfred Bentz művének II. fejezete (Arbeitsgebiet der Firmen/A cégek munkaterületei) rész-
letesen kifejti a magyar állam, a MAORT és a MANÁT kőolaj- és földgázbányászati tevékeny-
ségét. Valójában e fejezet képezi a mű gerincét.

A szerző először a MAORT munkaterületeit ismertette. Történeti háttérként felvázolta, hogy 
a MAORT 1934-ben kezdte fúrási munkálatait,36 majd 1937-ben találták meg a lispei olajme-
zőt37, 1940-ben a lovászi mezőt, 1941-ben az újfaluit, s 1942-ben a hahótit. Továbbá azt is leírja 
a jelentésében, hogy az amerikai társaság 1943 végéig 344 393 méter fúrást mélyített le, továbbá 
2 354 632 tonna olajat termelt ki. Ezt követően mezőnként ismertette Alfred Bentz a MAORT 
olajvidékeit. Elsőként természetesen az 1937. november 21-én felfedezett lispei olajmezőt mu-
tatta be. A részletesen bemutatott mező összes fontos és tipikus jellemzőit megadta a német 
geológus a meglévő magyar statisztikai adatok mellett. Ezek alapján pedig arra a megállapításra 
jutott, hogy ezen az olajmezőn lehetetlen növelni az olajtermelést.

A Lovászi olajmezővel kapcsolatban Bentz kiemelte, hogy graviméteres mérésekkel 
megtalált maximumon kitűzött fúrás eredményeként 1940-ben találták meg ezt az olajmezőt. 
A mezővel kapcsolatban megjegyezte a szerző, hogy az olajbányászat rendkívül erőltetett volt 
és 1943-ban 496 000 tonnával érte el a maximumot. Felhívta a figyelmet arra is, hogy ezzel 
szemben a lispei olajmező olajkihozatala sokkal egyenletesebben emelkedett. S arra az állás-
pontra jutott, hogy „…már az 1943-ik év végén nem sikerült új fúrások lemélyítése által a régi 
fúrások termelésének az esését kiegyensúlyozni, úgyhogy a termelés már most visszaesésben 
van.”38 E visszaesést legfeljebb kis mértékben lehet majd újabb kutak fúrásával megfordítani 
Lovásziban. Bentz írt a MAORT kisebb olajmezőiről is. Ezek közt pár sorban összefoglalta az 
újfalui és hahóti mezők jellemzőit és várható termelési kilátásait. Majd jelentésében kitért az 
amerikai cég kutatási területeinek az ismertetésére. Ezek közt írt a magyarszentmiklósi, az újud-
vari, a salomvári, a görgetegi, az inkei, a szomajomi (Kaposvár), a mihályi, a kurdi és az igali 
kutatásokról is. Ezek közül Mihályiban már az 1930-as években is kutatott az European Gas and 
Electric Company, de nem olajat, hanem szénsavat találtak a föld mélyében.

A MAORT kapcsán Bentz végül a cég gázmérlegéről, vagyis a földgáztermeléséről is írt egy 
bekezdés erejéig. Itt leírja, hogy Lispén a gáz egy része a bázakerettyei gazolintelepre került,39 
míg napi 35 000 m3 vagyis 13 millió m3 ment csak veszendőbe. Ugyanakkor kiemeli, hogy 
Lovásziban 30 milllió m3 gáz mellett 97 millió m3 maradt „felhasználatlanul”. Ezen okok miatt 
Bentz felvetette annak a lehetőségét, hogy a gázkészlet felhasználása legyen megoldva, mert 
napi 150 000–200 000 m3 állna rendelkezésre.40

36  A kutatásokat az European Gas and Electric Company vagyis az EUROGASCO és nem a MAORT kezdte el, a 
MAORT csak a lispei (budafapusztai/budafai) olajmező felfedezését követően lett létrehozva az EUROGASCO és a 
magyar állam közötti szerződés és egyezmény, illetve pótszerződés értelmében. Srágli 2008. 38., 40–42.

37  Az amerikai szakemberek, de a korabeli sajtó is előszeretettel lispei olajmezőnek nevezte a mezőt, de hivatalosan 
budafai olajmező a neve, de illetik budafapusztai névvel is. Jelen dolgozatban, mivel Bentz lispei mezőként 
hivatkozik rá, ezért ebben a formában marad a tanulmányban is e mező említése.

38  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
39  1943-ban 86 millió m3 gáz került a gazolintelepre. MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
40  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
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A MAORT olajmezőinek és kutatási területeinek a részletes ismertetése után a dokumentum 
szerzője a MANÁT munkaterületeit vette górcső alá. Elsőként a muravidéki (muraközi) terü-
let olajmezőinek jellemzőit foglalta össze. Itt leírta, hogy a jugoszláv időszakban a szelencei 
és bányavári (peklenicai) régi és kis olajmezőket egy a MANÁT-hoz hasonló német tulajdonú 
konzorcium bányászta, majd 1942-ben kerültek ezek a mezők a MANÁT tulajdonába. Mind a két 
mező termelése folyamatosan csökkent és egyre jelentéktelenebbé vált. Bentz viszont kiemelte, 
hogy az Olasz–Német Muravidéki Ásványolajipari Rt. (ONÁRT) Petesházán lefúrt egy kutat és 
két olajréteget is talált, s napi 10 tonna olajat termeltek 12 tonna vízzel együtt. Ennek a jelentő-
sége Bentz szerint az volt, hogy új kutatási lehetőség keletkezett így a muraközi terület szélén.

A zalai-vasi térségből a MANÁT kutatási területei közül rövidebben írt az alsólendvairól, a 
murai erdeiről és a muraszombatiról. Ezek közül az alsólendvai „mező” a legfontosabb. Ennek 
oka, hogy ez tulajdonképpen a MAORT Lovásziban lévő olajmezejének a MANÁT koncessziós 
területére való átnyúlása volt. Ebben a térségben több fúrást is mélyítettek, s a 4-es és 5-ös fúrá-
soknál olajat találtak, míg a 2, 3 és 6-os kutaknál gázra bukkantak. A 4-es kútból 1943 november 
és december hónapokban 635 tonna olajat termeltek ki, míg a 4-es és 5-ös kutaktól 1944-re 5000 
tonna olajtermelést vártak a szakemberek. E mellett ezen a mezőn napi 165 000 m3 40 gr./m3 
gazolintartalmú gáztermelést is vártak.41 A murai erdei terület a MAORT újfalui olajmezejének 
az átnyúlása volt, de eredményt itt nem értek el, ahogy Muraszombat környékén sem, viszont a 
petesházi fúrásokhoz bizonyos reményeket fűztek a MANÁT szakemberei.

41  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.

Alfred Bentz jelentésének egyik melléklete: A dél-zalai olajmezők térképe
(Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)
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A MANÁT szempontjából sokkal fontosabb terület volt a Muraköznél és a Muravidéknél 
az Alföld. Ez nem véletlen, hiszen a cég a Dél-Alföldön és a Bácskában rendelkezett kutatási 
jogokkal. Bentz tömören összefoglalta a német cég tótkomlósi, ferencszállási, sándorfalvai, ma-
darasi, körösszegapáti-i és kismarjai kutatásainak a helyzetét. Tótkomlóssal kapcsolatban leírta, 
hogy torziós mérleges felvételekkel a község területén kimutattak egy nehézségi maximumot, 
amelyen a MANÁT már 1941-ben kitűzte az első fúrását, amely végül egy kitörés miatt ered-
ménytelen lett. A későbbiekben további kutatófúrásokat végeztek Tótkomlóson, s ezek során 
olaj és gáznyomokat találtak, de komolyabb eredményt nem értek el a németek.

A ferencszállási területen egy nagy graviméteres maximumot találtak, de Bentz jelentése 
csak azt valószínűsítette, hogy a kutatófúrások ellenére olaj e területen nem várható, ahogy a 
sándorfalvi kutatásokról se tudott pozitív véleményt írni. A tótkomlósi, ferencszállási és sándor-
falvai tapasztalatok alapján Bentz az alábbi megállapítást tette: „Ezen három projektum meg-
vizsgálása világosan mutatta egészen ellentétben a Lispén és Lovásziban nyert tapasztalatokkal, 
hogy a Magyar Nagyalföldön a graviméteres mérések egymagukban félrevezetők és hogy ezért 
a fúrások lemélyítése előtt kiterjedt s sajnos időrabló szeizmikus vizsgálatok szükségesek. Ennek 
következtében a Manátnak biztosabb alapok elérésére 3 szeizmikus csoportot kell munkába állíta-
nia, hogy a valódi felboltozódásokat a tisztán graviméteres hatásoktól megkülönböztethessék.”42

A jelentés a MANÁT madarasi kutatási területével kapcsolatban összefoglalta, hogy a sze-
izmikus mérések eredményét a kutatófúrás megerősítette, de olajra és gázra e területen nem 
bukkantak, ezért további fúrási tevékenységet Madarason nem folytattak. Viszont Körösszeg-
apátiban komolyabb eredményt értek el a német cég szakemberei. A település északi részében 
történt fúrás 172 atmoszféra nyomású gázt talált. Ennek a „gáznak” a 60%-a szénsav, 40%-a 
szénhidrogén volt. Utóbbiban köbméterenként 50 g gazolint és petróleumot tartalmazott. A kút 
6 mm-es fúvókán keresztül napi 50 000 m3 gázt adott és abban bizakodtak, hogy a mélyebb – 
gáz alatti – rétegekben olajra bukkanhatnak. A 2-es számú kutatófúrás során nem találtak se olaj, 
se gáznyomokat, de a 3-as fúrás 1830 méter mélységben olaj- és gáznyomokra bukkant, amit a 
német szakember jó előjelnek tartott.43 A MANÁT kismarjai kutatásával kapcsolatban úgy vélte 
Bentz, hogy a terület szerkezetileg hasonló Körösszegapátihoz és az 1944-ben 1053 méterig 
lemélyített kutatófúráson túl további fúrásokkal kell megvizsgálni a területet.

Összességében az Alfred Bentz által leírtak alapján a MANÁT hazai kutatásai még a kez-
deti stádiumukban voltak 1944 tavaszán, s egyelőre váratott magára a komolyabb eredmények 
elérése. A jelentés foglalkozott a magyar állami kutatásokkal is. A német szerző elsőként a 
Nagy-Alföld északi részén folyó szénhidrogén-kutatások állását foglalta össze. Bentz említést 
tett a MAORT által elvégzett tiszakürti fúrásról, amely 350 méter mélységben jelentéktelen 
gáznyomokat talált, míg a kútban alapvetően vízre bukkantak, magas hőfokú vízre. A szerző 
ír a Tardon lemélyített kútról is, amiben olajnyomokat találtak. Bentz kiemelte, hogy fontos 
lenne a Körösszegapáti térségében lévő állami kezelésben lévő területek geofizikai vizsgálata, 
mert a térség olajkutatási szempontból reményteljes lehet. A jelentésben írnak az Alföld északi 
peremvidékén lévő területről is. Különös tekintettel az 1937-ben feltárt bükkszéki olajmezőre. 
Ennek a kis olajmezőnek Bentz meg is adta az 1937–1943 közötti olajtermelési adatait. Bentz 
felveti, hogy előfordulhat, hogy a bükkszékihez hasonló kis mezők lehetnek még a térségben, 

42  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
43  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
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de hozzáteszi, hogy a korabeli nehéz helyzet miatt nem biztos, hogy ilyen mezők utáni kuta-
tásnak sok értelme van. A Csallóköz kapcsán megjegyzi, hogy a magyar állam erre a területre 
senkinek sem adott ki koncessziót, s közli, hogy régebben vizsgálták a területet, de úgy véli, 
hogy egy graviméteres maximum előfordulhat a Csallóközben a Mihályi nagy tengely folytatá-
sában. Bentz fontosnak tartotta a csallóközi olajkutatások megindítását, annál is inkább, mert a 
Szlovákiához tartozó Nagyszombat térségében egy graviméteres maximumot mutattak ki és egy 
német konzorcium kutatófúrásokba kezdett.44

Az állam erdélyi földgázkutatásaival45 kapcsolatban Bentz leírta, hogy nagyszámú fúrás ke-
rült lemélyítésre Észak-Erdélyben és ezek 3,3 millió m3 földgázt adtak. Az erdőszentgyörgyi 
mezőn lemélyített kilenc fúrásból hét földgázt adott. A kutak fúrásmélysége 200 és 760 méter 
között váltakozott, de a legmélyebb kutatófúrás 1313 méter mély volt.46

A nyárádszeredai gázmezőn öt fúrásból termeltek ki naponta 374 000 m3 gázt, míg a 
vasasszentgotthárdi mezőn két kútból bányásztak ki napi 220 000 m3 gázt. E mezők mellett 
Szentistvánon és Marostelken egy-egy kutatófúrás volt folyamatban. Utóbbi településnél már 
40 méter mélységben gáznyomokra bukkantak. Az állam Erdélyben 9 fúróberendezést helyezett 
üzembe, ezek közül az egyik akkor korszerűnek számító Rotary berendezés volt.47 Észak-
Erdélyben nemcsak a kutatás területén értek el komoly eredményeket, hanem a csővezetéki 
szállítás terén is. Erdőszentgyörgyről Marosvásárhelyre vezető 10 collos csővezeték elkészült 
és tervbe volt véve, hogy Nagybányáig folytatják ezt a távvezetéket, s készül majd egy leága-
zás Kolozsvárra is. Az egész gázvezetékrendszert 180 km hosszúságúra tervezték.48 Az erdélyi 
földgáz és olajhelyzettel kapcsolatban Alfred Bentznek az alábbi volt a véleménye: „A gázkész-
letek biztosan nagyon tekintélyesek,49 úgyhogy még nagy felhasználás is hosszú időre biztosítva 
van. Szükséges volna azt megvizsgálni, hogy ez az értékes nyersanyag hogyan volna értékesít-
hető a hadigazdálkodás részére.”50 Majd megjegyezte, hogy az erdélyi földgáz előfordulások 
nincsenek összefüggésben olajtelepekkel, ezért az olaj előfordulások vizsgálatára mélyfúrások 
lemélyítését javasolta.

44  A MAORT 1939. március 31-én a rozsnyói bányakapitányságtól engedélyt kapott arra, hogy a kapitányság területén 
szénhidrogének után kutasson. Ez az engedély a cég az 1940. március 1-i lejáratott követően nem hosszabbította meg. 
Ugyanakkor meg kell megjegyezni, hogy az EUROGASCO Komárom, Pozsony és Nyitra vármegyék azon területén, 
amely 1938. november 2. előtt Csehszlovákiához tartozott összesen 6990 zártkutatmányt birtokolt. Srágli, 2008. 221. o.

45  A Mezőségen az alábbi gázmezők kerültek vissza Magyarországhoz 1940-ben: Vasasszentgotthárd, Pujon (Szolnok-
Doboka vm.), Budateleke Kapor (Kolozs vm.), Nagyida, Teke (Kolozs vm.), Magyarfülpös (Maros-Torda vm.), 
Sáromberek (Maros-Torda vm.), Maros Jára (Maros-Torda vm.), Maros Telek (Maros-Torda vm.), Nyárádszereda 
(Maros-Torda vm.), Szamosújvár (Szolnok-Doboka vm.). A Székelyfölddel pedig az alábbi gázmezők kerültek 
vissza hazánkhoz: Rava (Udvarhely vm.), Csókfalva (Maros-Torda vm.), Székelykeresztúr (Udvarhely vm.), 
Galambfalva (Udvarhely vm.), Székelyudvarhely (Udvarhely vm.). 1940-ben Magyarország az erdélyi gázmezők 
40%-át szerezte vissza, de Kissármás román maradt. MOGIM Arch. Gyulay Zoltán (GyZ) iratai f. doboz Fülöp 
Ferenc: Erdély energiaellátása, különös tekintettel az újonnan feltárt földgázkutakra és az anyaországgal, valamint 
később Délerdéllyel való együttműködésre, 1943.

46  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
47  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
48  E vezetékek 1943-ban még teljes egészében tervezett vezetékként szerepeltek Fülöp Ferenc összeállításában. 

MOGIM Arch. GyZ. f. d.
49  Az 1940 után Észak-Erdélyben fúrt földgáz kutak napi teljesítőképessége 1943 szeptemberében 1 000 000 m3 volt 

naponta. MOGIM Arch. GyZ. f. d.
50  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
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A kárpátaljai kutatásokkal kapcsolatban Bentz leírta, hogy a magyar állam 55%-os és az olasz 
AGIP 45%-os tulajdonában álló BUMOLÁRT rendelkezett az Alföld és Kárpátalja területén kon-
cesszióval. Az olaszok Izaszacsalon mélyítettek le kutatófúrást, s bár olajnyomokat találtak, de a 
német szakember úgy vélte, hogy a területnek nincsenek jó kilátásai szénhidrogén kutatási téren. 

Alfred Bentz jelentésének III. Eredmények (Ergebnis) c. fő fejezete foglalta össze a ne-
ves német geológus következtetéseit a magyar olajiparral kapcsolatban. E fejezet elején Bentz 
kétséget sem hagyva kifejti: „Ezen vizsgálat eredményeként meg lehet állapítani, hogy a ma-
gyarországi nyersolajtermelést még csak szerény keretek között lehet emelni.”51 Leírta, hogy a 
lispei mezőn a kifáradás jelei mutatkoznak, s a terület szinte teljes egészében be van hálózva 
olajkutakkal. A lovászi olajmező kapcsán megjegyezte, hogy a háborús szükségletek miatt erő-
teljesen igénybe vették, de megjegyzi, hogy további 40 fúrással növelhető az olajkutak szá-
ma, amit 1944-ben meg kellene oldani. Továbbá kifejtette azt is, hogy a lispén is alkalmazott 
gázvisszanyomás állandósíthatja Lovásziban a termelés meglévő mértékét, de egy kiegészítő 
fúrási tervvel 57 000 tonnával még növelni is lehet az olajbányászat volumenét. A hahóti mező-
vel kapcsolatban pedig teljes csalódottságának adott hangot Bentz, mert úgy vélte, hogy azon 

51  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.

Alfred Bentz jelentésének egyik melléklete: Tótkomlós térségének geofizikai térképe 
(Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)
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a mezőn nem lehet komolyabb eredményt elérni a jövőben.52 A magyar olajiparral kapcsolatos 
végkövetkeztetését az alábbiakban foglalta össze Bentz: „A bevezetett intézkedések, a lehető-
leg intenzív termelés szempontjából mégis a rablóbányászat mellőzésével, lehetővé teszik, hogy 
a magyar nyersolajtermelés a termelési tervben 1944-re előirányzott 800 000 tonnáról […] 
900 000 tonnára fog emelkedni. Ez az eredmény csak a mezők rendkívüli megfeszítésével ér-
hetőek el, amelyek az év végéig teljesen fel lesznek fúrva. Ha addig új mezőket nem találnak, a 
nyersolajtermelés feltartóztathatatlan süllyedésével kell számolni.”53

Vagyis a végeredmény az lett, hogy Alfred Bentz magyar olajiparról készített jelentése ered-
ményeként a Wehrmacht alakulatai nem vették át a zalai olajmezők feletti irányítást és a hazai 
olajipar nagy része – különös tekintettel a dunántúli olajbányászatra – „szabadon” működhe-
tett. Természetesen figyelembe véve a német megszállást és az egyre fokozódó háborús viszo-
nyokat. Ebben a sikerben jelentős szerepe volt annak, hogy Papp Simon régóta jó kapcsolatot 
ápolt a német geológussal. Ahogy önmaga megfogalmazta: „Dr. Bentz professzort nem a MA-
ORT időkben ismertem meg, én őt régebben ismertem, és barátság fűzött hozzá. Ez a barátság 

52  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.
53  MOGIM Arch. PS 15. d. 1. t.

Alfred Bentz jelentésének egyik melléklete: Magyarországi olajmezők tényleges és  
reménybeli legújabb kutatófúrások átnézetes térképe (Magyar Olaj- és Gázipari Múzeum)
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tette lehetővé, hogy a németek nem vették saját kezelésbe a MAORT-ot.”54 Bár a MAORT és 
a zalai olajmezők nem kerültek a németek irányítása alá, de a Harmadik Birodalom igényeit 
a lehetőségek figyelembevételével mégiscsak ki kellett elégítenie Magyarországnak. Erről ta-
núskodik Veesenmayer 1944. május 6-i távirata Ribbentrop külügyminiszternek. Ebben jelezte 
felettesének, hogy a Magyarországgal folytatott olajtárgyalások eredményeként május–június 
hónapokban 15 000 tonna benzint szállít hazánk a birodalomnak, továbbá az iparügyi miniszté-
rium szerződést kötött a MANÁT-al további olajfúrásokra.55

Vagyis a németek által megszállt magyar olajipar elkerülte Bentz jelentésének köszönhető-
en, hogy a németek a zalai olajmezőket lerabolják hadicéljaik miatt, de ettől függetlenül nem 
tehettük meg, hogy kőolajunkat és olajtermékeinket ne exportáljuk a Német Birodalomba. Min-
denesetre Papp Simont mindenképpen elismerés illeti, hogy a jövendő számára segített ameny-
nyire a lehetőségek engedték megmenteni a magyar olajat.
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