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MAGYAROROSZÁGI SZÉNHIDROGÉNKUTATÁS GEOFIZIKAI
MUNKÁLATAINAK EDDIGI IRÁNYAI
OSZLACZKY S Z I L Á R D

Összefoglalás ; A magyarországi geofizikai k u t a t á s o k h a t évtizede a l a t t sok t a p a s z t a l a t
g y ű l t össze, és a k u t a t ó m u n k a számos ipari eredményét vallhatjuk m a g u n k é n a k . A m a g y a r geo
fizikusok m u n k á j a , a k á r a Geofizikai I n t é z e t e n belül, a k á r m á s kötelékben m ű k ö d t e k , m á r a t e r ü 
l e t e k összetartozósága folytán is, összetartozó egységet képez. E z é r t a jelen t ö r t é n e t i á t t e k i n t é s t
a m a g y a r geofizika egésze szemszögéből kívánjuk felvázolni.
A h a z a i kőolajkutató geofizika történetét h á r o m szakaszra o s z t h a t j u k :
1. 1901-től a hazai terepi geofizikai k u t a t á s rendszeres megkezdésétől 1933-ig, a d u n á n 
t ú l i olajkutatás megindulásáig.
2. A következő korszakot az 1951. évvel zárjuk, m e r t e k k o r t á j t lép a hazai szeizmika a kísér
letezésről a rendszeres m u n k a területére, és emellett a gravitációs mérések az o l a j k u t a t á s b a n
k i s e b b m é r e t b e n kezdenek szerepelni.
3. A h a r m a d i k korszakot napjainkig a geofizikai m u n k á k n a k a z előzőeknél lényegesen
n a g y o b b terjedelme jellemzi.

1. A hazai olajkutató geofizika 1901-től 1933-ig
A geofizikai kutatás alapproblémái már a X V I I . században felmerültek éspedig
a Föld alakjának meghatározása céljából mint gravitációs problémák és a Föld mágneses
terének tanulmányozása kapcsán. A geodéziában a tengerszintnek, mint nivófelületnek
a szárazföldek alatt való folytatása vetette fel a földtani kutatás problémáit, a mágnesség
pedig nemcsak a szárazföldi és főleg tengeri tájékozódásban játszott nagy szerepet,
hanem korán alkalmazásra került a vasérckutatásban.
A 80-as évek derekán, amikor E ö t v ö s L. a nehézségi és mágneses erőtér mérésé
nek kérdésével foglalkozni kezdett, az ingamérések pontossága néhány mgal volt, helyen
ként egészen durva hibákkal ; egy állomáson az ingamérés napokig tartott, hasonlóképp
egy-egy mágneses állomás beméréséhez 1 — 2 nap volt szükséges. A torziós inga kifejlesz
tésében E ö t v ö s I/. olyan lehetőségeket látott meg^ amelyekkel remélhette, hogy az
eddig felmerült feladatokat megoldhatja. E nagy érzékenységű műszerrel végzett mérések
eredménye, valamint a geológia iránt ifjú kora óta érzett vonzalma felhívta figyelmét
műszerének és eljárásának földtani feladatok megoldásánál való alkalmazhatóságára.
Másfél évtizedes laboratóriumi és szabadégi tanulmányok alapján E ö t v ö s Ъ. a század
elejére kidolgozta az Eötvös-inga mérések módszertanát, beleértve a mérési eredmények
értelmezését is. Balatoni méréseivel 1901-ben megindította az ország egyes területeinek
rendszeres felmérését, ahol egy-egy Eötvös-inga állomás egyúttal abszolút mágneses,
állomás i s volt.
A mágneses méréseknek az olajkutatásban a nehézségi mérések mellett kiegészítő
szerepük van. Ugyanis a nehézségi anomáliák értelmezésében kitűnő segítség, ha mind
járt tudjuk, hogy azok a kőzetek, amelyek a nehézségi anomáliát okozzák, mágnesesen
hogyan viselkednek. Ezért alapvetően fontos, ha ismeretlen területen a kétféle módszerrel
párhuzamosan kutatnak. í g y járnak el pl. Bulgáriában, ahol szovjet kutatók, tankönyvek
V
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és előírások szerint, indították meg 1951-ben a geofizikai munkálatokat. A hazai kutatás
ban, sajnálatos módon, E ö t v ö s L,. halála után ez az elv nem érvényesült.
A gyakorlati szénhidrogénkutatás alapelemeit már megtaláljuk E ö t v ö s L.
1909-i és 1912-i értekezéseiben. Hazánkban В ö с к h Hugónak, a szénhidrogén-kutatá
sok vezetőjének kezdeményezésére, kifejezetten a sótestek és a szénhidrogéntárolók
kimutatására indultak meg 1912-ben az Eötvös-inga mérések a Maros völgyében és 1914
nyaráig folytatódtak. A módszer a sótestek kimutatására igen alkalmasnak bizonyult.
Nagyjelentőségű tény a szénhidrogén-kutatás történetében, hogy a geofizikai
mérések már ilyen korán, és éppen hazánkban beléptek a kutatómunkába, különösen
akkor, ha meggondoljuk, hogy a szénhidrogénkutatásnak ebben az időben legfejlettebb
államában, az Egyesült Államokban, az olajkutatásoknál geológust is csak e század elejé
től kezdve alkalmaztak rendszeresen.
A hazánkban 1937 előtt felfedezett szénhidrogén telepek még mind a felszínen
található előfordulások és felszíni földtani vizsgálatok alapján lettek ismeretesek, így
az erdélyi földgáz, a muraközi kismennyiségű olaj és az egbelli olajmező. Ugyanez áll az
1937-ben feltárt bükkszéki területre is. Az erdélyi földgáz feltárása annyiban kivétel,
hogy ámbár a gázszivárgások évszázadok óta ismertek voltak, a kissármási fúrás 1907ben kálisó érdekében indult meg. Viszont a többi felszíni, vagy inkább artézi kutakban
való előfordulás nyomán megindított feltáró munkálatok gyakorlatilag eredménytelenek
maradtak, ill. csupán helyi érdekű eredményhez vezettek. Példaképpen említhetjük
Hajdúszoboszlót, ahol a szénhidrogénfeltárás céljából telepített fúrás a nagyértékű
termális viz mellett kevés gázt is feltárt.
Az egbelli olajmezőn 1916-ban végzett Eötvös-inga mérések már azt az érdekes
tapasztalatot is eredményezték, hogy az olajtároló felboltozódása nem a gravitációs
maximumon van, ez ui. az idősebb kőzetek regionális emelkedését jelzi, hanem annak
egy relatív maximumán, mai műszóval „maradék maximumán" van. E példa nyomán
kezdte érdekelni a gravitációs kutatókat a maradék anomáliák vizsgálata. I t t említhet
jük, hogy már 1928-ban az Intézet a franciaországi Limagneban végzett méréseinek fel
dolgozásakor is foglalkoztak a magyar geofizikusok maradék anomália számítással.
Az első világháború utáni években több-kevesebb folytonossággal végzett nyaran
ként a Geofizikai Intézet Eötvös-inga méréseket. Az állomások elhelyezése szabályos
háromszögekben történt, ami tetszetős megjelenésű állomáshálózatot eredményezett,
és kizárólag a gradiensek és állomástávolságok szorzataként adódó delta g növekmények
számításának sematikussá tételét szolgálta. Az Intézetben 1934-ig fenntartott mérési
rendszer mellett naponta csak 1 kettős állomáson történt észlelés, ily módon évente,
amikor egyáltalán volt mérés, kb. 100 állomás készült el. Az évek során a nagy, 3 km-es
állomástávolság mellett, aránylag nagy terület gyengén áttekintő mérése történt meg.
Ez a munkatempó csak azért volt 1934-ig fenntartható, mert a fúrási tevékenység még
ennél is lassúbb ütemben haladt előre.
Az Intézetnek a Geodéziai Unió 1928-i lissaboni ülésére készített jelentése az Alföld
nek már jelentős területein mutat eredményeket, annak ellenére, hogy az izogamma
térkép csupán néhány ezer Eötvös-inga állomáson alapul. Méréseinknek ebben az első
időszakában azonban a fúrásokat ipari siker nem koronázta.
A külföld ugyan Magyarországon tanulta meg az Eötvös-inga mérések kivitelé
nek és feldolgozásának módszertani elemeit, de ott a kutatásokat szelvények mentén
végezték s ezáltal rapid eredményeket értek el. Ez a gyorsított eljárás egy-egy területen
mindaddig eredményes volt, amíg a kutatófúrásokat a jelentékenyebb nehézségi anomá
liákon helyezték el, természetesen lehetőleg szeizmikus refrakcióval történő igazolás
után. H a azután a fúrás ipari előfordulással járt, az illető területet részletesebben fel
mérték.
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Ebben az első kutatási időszakban a Duna—Tisza köze északi részének É K — D N y - i
gravitációs csapásai már kezdtek kirajzolódni. Ezek az irányok a későbbi idők szeizmikus
mérései é s fúrásai alapján mélyszerkezeti irányoknak bizonyultak. Az Alföld tiszántúli
részén, valamint Arad—Békés vidékén azonban ezek az irányok már nem dominálnak.
Időszakunk végére hazánkban igen csüggedten ítélték meg a hazai szénhidrogén
kutatás kilátásait. Ez a reménytelenség, amely a világgazdasági helyzet krízisével is
súlyosbodott, magyarázza meg, hogy az állam a dunántúli kutatás jogát és esetleg kiter
melésre kerülő szénhidrogénjét a kincstár 15%-os részesedésének jogával átadta egy
amerikai cégnek, az Eurogasconak. A magyar állam szakértői itt még kevésbé reméltek
jelentékeny szénhidrogén előfordulást, mint az Alföldön.

2. Intenzívebb geofizikai kutatások és olajmezők feltárása, 1933—1951
Az amerikai cég dunántúli kutatásait Eötvös-inga mérésekkel és felszíni geológiai
felvételekkel kezdte meg. E munka kiviteléhez külföldi geofizikusokra nem volt szüksé
günk, mert éppen 3 külföldet járt geofizikusunk volt állás nélkül.
A Dunántúl az olajkutatás szempontjából még ismeretlenebb terület volt, mint
az Alföld. Mindössze 3 eredménytelen mélyfúrás történt a területen, illetve közelében,
Budafapusztán, Kurdon és Baján, a húszas évek elején, még a D'Arcy Exploration Co.
brit cég vállalkozásaként. Ezek közül a budafapusztai fúrás, mint később kiderült,
igen közel járt az olajmezőhöz.
Az Eurogasco vezetői földgázt szerettek volna feltárni a Kisalföldön, ahol Bécs
és Győr közelsége miatt a gáznak könnyű értékesítésére számíthattak. Ennek megfelelően
a geofizikai csoport első feladata a Kisalföld átkutatása lett. E munkát nagy vonásokban
10 hónap alatt elvégezték, sőt Mihályi és Répcelak környékén, ahol egy mintegy 120 km
hosszú É É K — D D N y - i nehézségi maximum legmagasabb értékei adódtak, kissé részlete
sebb kidolgozás történt.
Az ingákkal nyert mérési eredmények megbízhatók voltak, sőt utólag kiderült,
hogy az osztrák csoport által használt Askania gyártmányú Z műszerekénél sokkal job
bak voltak. Ily módon a magyar mérőcsoport megszerezte azt a bizalmat, amelyre nyugodt
működése érdekében szüksége volt.
1935 óta egy Schmidt-féle vertikális magnetométerrel történtek átnézetes mérések
a Kisalföldön. E felvételek úgyszólván megszakítás nélkül folytatódtak a Dunántúl
1944. őszéig és az akkoriban olaj előfordulásra tekintetbe jövő területeken nagyvonású
áttekintő felvétel történt, sőt néhol kissé részletesebb munka is.
A nehézségi mérések Mihályitól Pinnyéig 3 maximumot mutattak ki, amelyek az
időközben végzett szeizmikus mérések és mélyfúrások alapján kristályos pala bérceknek
bizonyultak, amelyek a rendelkezésre álló hiányos adatok szerint DNy-on a Gráci meden
céig folytatódnak, É felé pedig legalább a Dunáig, s itt igen nagy mélységben részben
irányt is változtatva, valószínűleg tovább követhetők. A Kisalföldön az utóbbi 24 esztendő
alatt lemélyített 11 mélyfúrás távolról sem elég a szerkezeti viszonyok tisztázására, sem
annak eldöntésére, hogy szénhidrogének az eddig talált nyomokon kívül nagyobb mennyi
ségben tárolódnak-e ezen a területen. Schlumberger-vizsgálatok csak az 1938. évben kez
dődtek, í g y a 2 első mihályi fúrás kivizsgálása tökéletlen volt. A Mihályi-1 és -5. fúrás
(utóbbi Répcelakon) hatalmas széndioxid készletet tárt fel.
A mágneses anomáliák nem követik ezeket a nehézségi anomáliákat. Egy nagyobb
pozitív anomália található a Vas-hegy környékén, egy hosszúkás N y D N y — K E K csapású
anomália Szobathelytől É-ra, mely egyúttal kis intenzitású nehézségi maximum is, végül
egy kiterjedtebb kerek pozitív anomália Mihályitól ÉK-re Pásztorinál. Az utóbbival
részben esik egybe, de közepe kissé délebbre van, Szil környékén egy ovális K — N y ten-
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gelyű nehézségi maximum. Ezen kívül kisebb pozitív mágneses foltok találhatók különö
sen Mihályi környékén olyan helyeken, ahol a gradiensek is hirtelen, de csak lokálisan,
megnövekszenek. 35 helyek egyúttal nem reflektáló szintekkel jelentkeznek, és a Mihályi-3.
fúrás bázisos kőzetet harántolt. A pásztori—szili maximum különösen érdekes anomália,
a szeizmikus szelvények azonban mindezideig messziről elkerülték.
Az Eurogasco a mihályi gravitációs anomália körülhatárolása után 1934-ben
mérést végeztetett a Humble Oil Co. (Standard cég) egyik szeizmikus csoportjával. Az
USA-ban a tökéletesebb reflexiós mérések kezdő évéül ma 1935-öt jelölik meg, míg ezt
megelőzően csak a refrakciós módszer jutott el a fejlettség magasabb fokára. N e m csodá
latos, hogy ez a mérőcsoport a maga kezdetleges felszerelésével éppen csak érzékeltetni
tudta itt a Kisalföldön a kristályos alapkőzet felszínét. A Kerka völgyében ezután végzett
mérés pedig kifejezetten eredménytelennek nevezhető. (Máig s.em kaptunk megbízható
és összefüggő reflexiókat Dél-Zalában.) Azonban az 1934 nyaráig nyert eredményeket
a vállalat biztatónak tekintette ahhoz, hogy első magyarországi mélyfúrását Mihályiban
megindítsa. Az alapkőzetet 1600 m körüli mélységben elérték. A szénhidrogén nyomok
biztatóak voltak, de a felszínre hozható termék csupán széndioxid volt.
Ekkor már az Eötvös-inga csoport Budafapuszta környékén működött, s a leg
rövidebb idő alatt kijelölte a Lendvaújfalu—Budafapuszta—Magyarszentmiklós gerincet,
és külön alakulatként a Lovászi maximumot. Ezt az értelmezés boltozat helyett átbukó
redővel próbálta magyarázni, de 1935 — 36 telén, ezúttal már modernebb felszereléssel
és nagyobb szaktudással végzett reflexiós mérések során vissza kellett térni az egyszerű
magyarázathoz. Ez a szeizmikus csoport a Seismograph Service Co. vállalaté volt.
Az 1933. évvel azért kezdtük a hazai.szénhidrogén-kutató geofizika új korszakát,
mert a dunántúli munka méretei és stílusa kihatottak a Geofizikai Intézetre is. 1934-től
az Intézetnek is meg kellett gyorsítania Eötvös-inga méréseit ; sőt az Intézetnek az 1935.
évben hivatalba lépő új igazgatója, F . e k e t e Jenő már egy Haalck-féle gravimétert is
kapott. Később egy közepes nagyságú Graf-gravimétert is beszerzett az Intézet, sőt
P o g á n y Béla professzor vállalta egy kisméretű graviméter szerkesztését is, ennek
elkészítésében azonban halála megakadályozta. Kiegészült az Intézet magnetométeres
felszerelése és a Humble-csoport szeizmikus mérési szalagjainak mintául vételével P og á n y professzor egy szeizmikus berendezést is szerkesztett. Evvel Kapuvárnál lénye
gesen jobb reflexiókat sikerült felvenni, mint az amerikai berendezéssel. Ezek az új műsze
rek azonban kevéssel vihették előre a kutatásokat, mert messze alatta maradtak az akkori
mérési követelményeknek.
Mindamellett a fejlődés szempontjából nem szabad ezt az időszakot meddőnek
tekinteni. Egyetemi geofizikus képzés ui. csak 1951-ben kezdődött, tehát az ezt meg
előző időben a kezdő diplomásnak minden geofizikai ismeretet munka közben kellett
megszereznie. A gyakorlati célra meg nem felelő műszerekkel való vesződés kitűnő gya
korló iskola volt fiatal geofizikusaink számára. Éppen ezeknek a műszereknek a tökélet
lenségei adták az ösztönzést a hazai műszerszerkesztésre és e régi műszerek hibáinak
jelentékeny érdemük van az 1951-ben elkészült új magj^ar szeizmikus műszerek jóságá
ban.
Amikor 1934-ben a dunántúli Eötvös-inga csoport a Kisalföld síkságáról és arány
lag homogén neogén talajáról a dél-zalai halmok közt az ismeretlen mélységek kutatására
vállalkozott, kilátásait hazai körökben eléggé kockázatosnak ítélték meg. Az volt az
általános felfogás, hogy a Dunántúl medencéje sokkal sekélyebb, mint az Alföldé. Fel
tételezték, hogy ezen a területen az altalaj sokkal inhomogénebb és kérdésesnek tartották,
hogy lehet-e ott egyáltalán eredményes nehézségi méréseket végezni. Szerencsés körül
ménynek nevezhető, hogy a felszínközeli rétegek homogenitása a gravitációs mérések
szempontjából megfelelő volt. (Szeizmikus mérésekre éppen ellenkező tapasztalat adó-
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dott.) Mint említettük, az első hazai olajterület alapvető gravitációs mérése egy-két
hónap alatt megtörtént, utána Nagyatádra kellett sietni. Ui. Nagyatádon, Kivadáron és
Lábodon gázos artézi kutak vannak, ezek erősen vonzották az Eurogasco vezetőit, akik
minél hamarább gázt akartak találni.
Nagyatád környékén a P á v a i - V a j n a és munkatársai által aknázás alapján
szerkesztett térkép K—Ny-i antiklinálisokat tüntet fel. A nehézségi anomáliák egy É—D-i
hosszú maximumot körvonalaztak, melyet a mágneses anomáliák is alátámasztottak.
Annak ellenére, hogy másodlagos anomáliákként Nagyatádtól É-ra, Ny-ra, K-re és
a Dráva felé a K — N y és Dráva menti irányok is megjelentek, mégis az É—D-i irányt,
«zt az inkei, kaposvári és mecseki irányra merőleges irányt, részesítették előnyben. Hiába
jelzett D—Ny-i lejtőt az 1938—39. évi reflexiós mérés, 1943-ig 3 meddő mélyfúrásba
került a nehézségi és mágneses anomáliáknak ez az egyoldalú értelmezése. 1939-ben már
tisztán látni lehetett, hogy az É—D-i maximum egy igen mélyen fekvő, erősen mágneses
és nagy sűrűségű kőzetnek felel meg, de a szeizmikus mérések iránti bizalom nem volt
« l e g nagy. Végül 1950-ben a Pécs környékéről ide kiterjesztett Heiland-graviméter-mérés
kellő hitelességet biztosított a régebbi Eötvös-inga és Boucher-graviméter mérések
K—Ny-i, ill. drávai csapásának. Néhány évvel később a Maszolaj reflexiós mérései végre
megadták az indítékot a babócsai fúrás kitűzésére, amelynek nyomán itt komoly szén
hidrogén telepre számíthatunk. A harmadkori képződmények alatt itt is, mint Kaposfőn,
közvetlenül paleozóos kőzetek vannak.
A következő mélyfúrás Inkén volt, ahol egy a Balatonnal párhuzamos tengelyű,
hatalmas gravitációs maximum van, a tengelytől kissé D K felé tolódva pedig egy erőtel
jes mágneses maximum. Az első fúrás néhány ezer m gázt talált, 71% széndioxid tarta
lommal. 1938—40 közt a Carter Oil Co. szeizmikus csoportja reflexiós mérésekkel igazolta
az egyszerű elképzelést, hogy az alapkőzet kiemelkedése van jelen, tetőpontján 1700 m
körüli mélységgel. Napjainkig 14 fúrás mélyült e nagy egységen, néhány kútban gázlelet
tel. E g y fúrás szaruköves dolomitos mészkő felett szerpentint harántolt.
1936-ban az akkoriban korszerű Truman-típusú graviméterrel megtörtént Budafapuszta környékének átnézetes felmérése. Az Eötvös-inga mérésekből számított izogammákkal az egyezés kielégítő. Ezóta még kisebb kiegészítés történt e vidéken 1948-ban
egy hasonló érzékenységű Boucher-graviméterrel, amely 1939 óta van hazánkban.
E graviméterek pontossága 0,3—0,5 mgal-ra tehető. A budafapusztai terület gravitáció
san felmért állapota még az 1 : 100 000 méretű áttekintő mérések állomás sűrűségét sem
éri el. Mindamellett itt tárták fel hazánk első kőolajmezejét.
3

A dunántúli olajkutatás során csaknem két évtizeden át igyekeztek a fúrással
kikerülni az erősebben mágneses területeket ; amennyiben a mágneses anomália tufáktól
•ered, ezek jelenléte aligha akadályozza a kőolajtárolást. H a magmás kőzetek kerültek
fel, ezek sem minden esetben befolyásolták károsan a kőolajfelhalmozódást. Éppen
а pozitív mágneses anomália felett elhelyezkedő pusztaedericsi gázmenő a legjobb példa
•erre.
Az 1937-ben feltárt első olajmező csak annyi közvetlen változást okozott a dunán
túli kutatásokban, hogy ennek megtalálása után a már említett Carter-szeizmikuscsoport 1,5 éven át hazánkban dolgozott. A második világháború kitörése, pontosabban
1940 óta az Eurogasco, ill. az 1938-ban megalakult Maort kutatási területén külföldi
szeizmikus nem működött. A későbbi szeizmikus kutatások már a harmadik időszakba
esnek.
4 esztendő alatt az Eötvös-inga csoport átnézetesen felkutatta a kiterjedtebb
anomáliákat a Komárom—Siófok—Pécs vonaltól Ny-ra eső területen. 1944 őszéig munka
területe főként a Siófok—Pécs vonaltól a Dunáig terjedt, majd a Bakony —Vértes
ÉNy-i, ill. Ny-i peremétől kezdve a Kisalföld volt, a Sümeg—Szombathely vonaltól É-ra.
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Ugyanekkor a Boucher-graviméter csoport Zalaegerszeg környékén, majd a Balatontól
délre és a Szombathely—Körmend közötti területen működött. A vertikális magnetométer-mérés átnézetet és némi részletezést készített a Dunántúlnak a Győr—Sümeg
vonaltól keletre és a Balaton—Székesfehérvártól É-ra eső részeinek kivételével. A Cartercsoport Zalaegerszeg—Nagykanizsa, Inke, Kaposvár, Igal, Nagyatád és Dunaföldvár
környékén végzett áttekintő és részletesebb reflexiós méréseket. A reflexiós viszonyokat
a zalai területeken, az előző csoportok tapasztalatához hasonlóan igen rosszaknak találta.
Araikor az első félév tapasztalatai alapján a folytonos szelvényezés nem bizonyult célra
vezetőnek, mert korrelálható reflexiók nem mutatkoztak, áttértek a dip-lövés módszerére.
Az így adódó, össze nem függő reflexiók dőlés szempontjából helyesek lehetnek, de ha
ezek alapján szinteket akartak szerkeszteni, a szabálytalanul ki-kimaradó reflexiók
miatt könnyen átugrottak egyik szintről egy másikra. Erre a legmarkánsabb példát az
igali 1. és 2. fúrás mutatta 1947-ben.
Az 1945 —46-os esztendők kényszerű terepi szünetei alatt alkalom volt a 11 év
alatt összegyűlt felvételi anyag rendszerezésére, a dunántúli izogamrna térkép összeállí
tására. A Boucher-mérések a mondott 0,3—0,5 mgal pontosságra megbízhatók, pontos
ságuk azonban a kisméretű olajtárolóknak esetleg megfelelő részletanomáliák felismeré
sére ritkán alkalmas.
A Carter-mérési eredményekről sem lehet előre megmondani, hol megbízhatók,
hol nem. í g y ezek a mai nagyobb részletességet és pontosságot kívánó fúrópont kijelö
léseknél nem használhatók.
Olajkutatási áttekintésünk teljessége kedvéért megemlítjük, hogy a budafapusztai
olajmező felfedezése után rövidesen sor került Lovászira, majd Pusztaszentlászlóra és
Lendvaújfalura. 1948-ban kevés kiegészítő Eötvös-inga állomás felhasználásával, a lendvaújfalusi maximum pontosabb kijelölésével, a tengely 3 kulisszaszerű, különálló részre
tagolódott. Ezek közül kettő produktív olaj-, egy pedig gázmezőnek bizonyult.
A tengelyek külön részekre való széttagolása annak felismerésén alapult, hogy
a dél-zalai É—D-i völgyek és a mélyszerkezetek szoros kapcsolatban vannak egymással.
A mélyben rejlő mezozóos vagy paleozóos bérc vagy antiklinális, valószínűleg a harmadkorban, É —D-i töréseket szenvedett. E töréseket az alapkőzet fölötti fiatal kőzetek
tükrözik. Ilyen törések feltételezése 1948-ban teljesen újszerű volt és kezdetben nem
talált kedvező fogadtatásra. A gravitációs anomáliákban a szerkezeti tengelyekkel pár
huzamos vetődések az anomáliák értékváltozása alapján felismerhetők, ha az elvetődés
magassága az illető mélységből megfelelő anomáliát okoz.
A jól kimutatható hosszanti vetődésre példa a buzsáki mérés. A tengelyekre merő
leges vetődések viszont az anomáliákban csak igen csekély értékváltozással jelentkeznek,
kimutatásukra nagyon részletes, precíziós graviméter mérések szükségesek, vagy nor
mális, jóminőségű Eötvös-inga mérések.
Minthogy a harántvetők olykor hajszálnyi finomsággal jelentkeznek az anomá
liákban, felismerésükhöz földtani meggondolások szükségesek, amelyeket általában
a geofizikusnak kell elvégeznie.
Pusztaszentlászló a hahóti ún. nagyszerkezet Ny-i szárnyán fekszik. Mire erre
sor került, már négy meddő fúrás települt Hahót—Kilimán között a nagykiterjedésű
maximum tetőzése körül. Az út- és terepviszonyok miatt csak a nagykanizsai völgyben
és innen néhány km-rel Ny-ra a pusztaszentlászlói völgyben haladtak Eötvös-inga méré
sek szelvényei. Ugyanezen útvonalakon végigmért a Carter-csoport is, ki is mutatta
az emelkedést mind itt, mind délebbre, Budafapuszta K-i folytatásán, Magyarszent
miklós körül. Azonban hibás szerkesztéssel a hahóti tetőzést D-re, a magyarszentmiklósit
É-ra tolta a gravitációs maximumhoz képest, amelynek tengelye a későbbi fúrások
szerint az alapkőzet gerincét adja meg. Hahótnál a szeizmikus értelmezés tévedése nem
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okozott a fúrások kitűzésénél komoly hibát, mert a gerinc É-i és D-i részére is kerültek
fúrások, viszont Magyarszentmiklósnál két fúrás az É-i lejtőre került. A nagykanizsai
völgy N y - i szélén, Hahóttói Ny-ra a fúrások 500 m-es levetődést mutattak ki N y felé.
Ezután az 5. fúrás a pusztaszentlászlói részletmaximumra tűzetett ki és első esetben
e területen, a lithothamniumos és mezozóos mészkőben igen nagy mennyiségű
kőolajat tárt fel. A fúrópont körül szabályos hatszögben telepített további 6 fúrás is
produktív volt.
E példa tipikusan mutatja, hogy egy ilyen különálló, emelt helyzetű mészkőrög
milyen nagy mennyiségű kőolajat képes tárolni. A terep adottságai azonban részletes
mérésekre alig adnak alkalmat. Pusztaszentlászló és Hahót között még egy kisebb rögöt
sikerült 1948-ban Söjtör közelében gravitációs méréssel kijelölni, amely egy ideig kisebb
olajtermelést nyújtott. A gyér állomássűrűség és a terepviszonyok miatt itt nem túlságo
san megbízható mérések szerint arra kell gondolni, hogy az eredetileg összefüggő mészkő
bérc K — N y irányban és reá kb. merőlegesen kisebb rögökre töredezett széjjel és ezek közül
azok, amelyek a tengely mentén sejthető 3 párhuzamos maximum és a rájuk merőleges
relatív maximumok találkozásánál vannak, relatíve magas helyzetűek, ahol kőolaj felhalmozódásra leginkább számítani lehet. Jelenleg azonban ilyen részletekbe menő
finom gravitációs és szeizmikus mérésekre e területen nem számíthatunk, ezért e terület
megfúrásának időpontját a hazai szeizmikus mérési technika további fejlődéséig el kell
halasztani.
Jelen áttekintésünk igen hosszúra nyúlnék, ha minden mérést, eseményt és meg
figyelést fel akarnánk sorolni. I t t elsősorban olyan példákat említettünk, amelyek a to
vábbi kutatások szempontjából tanulságosak lehetnek.
A Kincstár kezén maradt területeken a Geofizikai Intézet a már jelzett módszerek
kel a réginél nagyobb ütemben dolgozott. Munkája erősen megnövekedett, amikor az
Alföld D-i részét a Kincstár kénytelen volt kutatásra átengedni a német Wintershall
kutatóvállalatnak, és ez Manát néven megindította hazánkban a munkálatokat. Az
Intézet Eötvös-inga és szeizmikus méréseket végzett, a vállalat Thyssen-graviméterrel
és szeizmikusán mért. A háború folyamán a vállalat joga kiterjesztődött a dél-bácskai
és muraközi területekre is.
A D-i területek graviméteres izogamma térképei az Intézet birtokában van
nak, de ezek csupán kiegyenlített, helyesebben valamilyen hibaelosztással elegyen
getett végeredmények. Alapadataikat, pontosságukat nem ismerjük. E területek
újrafelmérése folyamatban van. A biharnagybajomi, kismarjai—köröszegapáti, tótkomlósi gravitációs maximumokon végzett refrakciós, ill. reflexiós méréseik jobb
eredményeket adtak, mint a Carteresoport mérései. Ennek valószínű oka az alföldi
kedvezőbb szeizmogeológiai viszonyokban, de ezen felül talán a képzettebb munka
erőkben i s keresendő. Az említett maximumok kisebb mennyiségű szénhidrogéneket
eredményeztek.
A tótkomlósi maximumról érdemes megemlíteni, hogy igen jó példa arra, hogy
a kis maximum sokszor hasznosabb, mint a nagy, sőt esetünkben az alapkőzet
magasabb helyzetű, mint a tőle közvetlenül K-re levő hatalmas gyulai maximu
mon. Nehéz hinni, hogy kijelölték volna fúrásra a tótkomlósi maximumot, ha már
a tőle Ny-ra, K-re fekvő hatalmas sándorfalvi és gyulai maximumok ismeretesek
lettek volna. A tótkomlósi maximum kisebb intenzitására magyarázat egy részről
a mezozóos kőzetnek a vízszintesben való kisebb kiterjedése, de ezenkívül az alap
kőzet sűrűsége, mely kisebb, mint a gyulai maximum feltételezhető kristályos
kőzetéé. Végül nehézségi értelmezéseinkben egyéb ismeret híján hallgatólag vízszin
tesnek tekintjük a Conrad- és Mohorovicic-szinteket, amely feltevés legfeljebb igen
kis vízszintes távolságig jogosult.
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A világháború végével a Manát megszűnt, koncessziója Maszovol néven felerész
ben szovjet kézbe került. A vállalat folytatta a Manát elkezdett kutató és feltáró munká
ját. A Maort 1948-ig maradt amerikai vezetés alatt, azután államosították. Később
az' egész ország kőolajkutatása egy kézbe és 1954-től kizárólag magyar tulajdonba
került.
A két geofizikai testület 1950 tavaszán a Geofizikai Intézetben egyesült. Ugyan
ekkor készült el az Intézet „székháza" a Szabó József utcai egyemeletes épületben, amely
már az első ősszel, amikor a csoportok a terepről beérkeztek, szűknek bizonyult. Az
Intézetnek mérőosztályokra való tagolódása 1949 végén kezdődött.
A kőolajfeltárásnak ezidőben is voltak sikerei. Kiscsehi környékén igen tisztességes
mezővel egészült ki Budafapuszta. A lendvaújfalui fúrások is kedvező eredményeket
hoztak. Az Alföld E-i peremén Mezőkeresztes környékén, amelyet az 1948. évi Eötvös
inga mérés maximumnak mutatott, szintén olajtermelés indult meg.
A Dunántúlon 1940-től szeizmikus berendezés 1950-ig nem működött, de még
ezután is éveken át a fúrópontok kijelöléséhez a gravitációs anomáliatérképet használ
ták. Mivel a terület gravitációs értelmezés szempontjából egyszerűnek nevezhető, rit
kaság volt, ha a fúrás a várakozástól lényegesen eltérő elrendezést talált. Bázisos intrúziók, amelyeknek jelenléte azonban a mágneses anomáliákban megnyilvánul, nagyobb
sűrűségük miatt megemelik a Bouguer-anomáliák értékét és ezért nem kelthet meglepe
tést, ha a fúró a nehezebb kőzeteket mélyebben éri el. A refrakciós szeizmikus mérés erre
a körülményre fel kell hogy hívja a figyelmet, de ebben az időben még csak az egyetlen,
idejemúlt állami berendezés működött.
Az olajkutatás tehát, különösen a Dunántúlon, a gravitációs anomáliákra támasz
kodva folyt tovább. A kiterjedt mérési anyag összevetése a fúrási adatokkal bizonyos
felismeréseket tett lehetővé.
A nagyértékű és terebélyes maximumok egészükben véve csalódást okoztak.
A hahóti „nagyszerkezetinek csak egy jelentéktelen kiterjedésű rögében sikerült olajat
találni, majd N y felé haladva bukkantak a pusztaedericsi gázmezőre, amely a nagy
maximum lejtőjén alig nevezhető relatív maximumnak és egy pozitív mágneses
anomáliával esik egybe. Ennek oka a felsőeocén andezit, amely a gázmező alatt
kiemelkedik.
A salomvári gravitációs maximum vízszintes kiterjedését tekintve, de nem inten
zitása szerint, „nagy maximum". Általános csapása E—D-i, amivel ellentétben áll a tőle
É-ra, K-re és D-re található K — Ny-i csapásokkal. A maximum közepén a háború végéig
két fúrás mélyült, 2000 m körül elérte a triász felszint és némi kőolajnyomok is
mutatkoztak
Miután azonban a környezettől elütő csapás meddőségére már volt egy görgetegi
példa, a salomvári E—D-i maximum esetén a következőképpen kellett okoskodni :
e maximumon 2 egymásra merőleges csapás állapítható meg, az E—D-i és a K—Ny-i.
A K—Ny-i csapások közül maximum van Barabásszeg—Nagylengyel, Zalalövő DélAndráshida, Ozmánbük, Nádasd vonalában. E K—Ny-i csapások kell, hogy a balatoni
irányhoz csatlakozó régebbi csapások legyenek, miután az É—D-i, helyesebben EÉNy—
DDK-i csapások ezeket részekre bontják. Ez újabb irányok E É N y — D D K - i töréseket
hoztak létre, amelyek mentén az egyes blokkok egymáshoz képes feljebb-lejjebb kerültek.
Azok a blokkok vannak környezetükhöz képest magasabban, amelyek mindkét irányban
maximumot mutatnak.
Nagylengyel mellett szólott az az érv, hogy a salomvári és hahóti nagymaximu
mok között nagy depresszióban hajdan jelen volt kőolaj mindkét maximum felé migrálva
a szélsőket éri el legkönnyebben.
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Évekig tartó propagandával és a nehézségi mérési hálózat sűrítésével sikerült
meggyőzni az illetékeseket, hogy Nagylengyelben érdemes egy kutatófúrást kitűzni.
A z első, technikai hiba miatt félbenmaradt fúrás után a második fúrás sikeres volt.
A legújabb időben Barabásszegen is találtak kőolajat.
A geofizikai kutatások állami kézbe kerültével egyszerre külföldi műszerbeszer
zésre is gondolni lehetett. 1949 végével két kitűnő, azóta is hibátlanul működő „Heiland"graviméter került az Intézethez. További beszerzés volt egy svéd szeizmikus berendezés
•és egy termosztátos N0rgaard-gravíméter. A többi új műszer az olajkutatást legfeljebb
közvetve érinti, mint pl. a mágneses obszervatórium műszerei. A svéd szeizmikus
műszer tulajdonságai igen tanulságosak voltak a későbbi új magyar műszer meg
szerkesztésénél.
N e m érintettük az olajkeletkezés feltételeit, minthogy ezek nem a geofizika kér
dései, sem a szerkezeti csapdáktól különböző csapdák geofizikai felkutatási lehetőségét.
Erre az irodalomban javaslatok, elgondolások, sikerült példák találhatók, de módszeres
kutatásuk még nincs kidolgozva.

3 . Intenzív szeizmikus kutatás 1951-t6'l
Az 1950. év végétől több hónapon át tanulmányozta méréseink eredményét és
helyzetét L. V. P e t r o v szovjet gravimetrikus. Hosszú megbeszélések során a magyar
kutatók betekintést nyertek a szovjet geofizika módszereibe is, amelyekről addig a hoz
zánk alig érkező orosz irodalomból nehezen lehetett tudomást szerezni.
P e t г о v tapasztalatairól két „közleményt" írt. Ebben általában jó színvonalú
nak nevezi a magyar nehézségi méréseket, de (velünk egyetértésben) a mérési hálózat
hiányaira is reá mutat. E hiányok egy részén ma már segítettünk, de évekig kellett küz
denünk az ellen a felfogás ellen, hogy „Magyarország területe a Középhegységek kivéte
lével gravitációsan felmértnek tekinthető." Nemhogy az előzőkben annyira hang
súlyozott különálló blokkok felismerhetők lennének az anomáliákban, de még az első
tájékozódáshoz szükséges áttekintő mérések is hiányoztak a Manát-terület és az É-i
Alföld egyes részein.
A mágneses mérések tanulmányozásánál derült ki, hogy a Dunántúl fentebb emlí
tett felmért területein is a DK-i és ÉNy-i rész összeillesztésénél az 1948-i oslói jelentés
készítésénél a két terület közt mutatkozó, mintegy 50 gamma anomáliát oszlattak el
rajzolással. Az alföldi mérésekről még szomorúbb eredmény adódott : állandó obszerva
tórium és műszerkalibrálás hiánya miatt, alig néhány folton voltak összefüggő anomá
liák ismeretesek, ezek is még E ö t v ö s idejében végzett mérések alapján. Azon
ban az ország mágneses felmérése ebben az időben már jó úton indult el, ui.
1949—1950-ben megtörtént az országos alaphálózat mérése. Sajnálatos, hogy az
•országos átnézetes mérés nem haladt olyan mértékben, hogy rövid idő alatt befeje
ződött volna.
Az oslói kongresszus a Geodéziai-Geofizikai Unió tagállamainak javasolta az
országos graviméter alaphálózat elkészítését. E tekintetben P e t r o v é s a z ő utána
hazánkban tartózkodó szovjet szakemberek a feladat adminisztratív nehézségeinek
elhárításában, a MTA geodéziai és geofizikai főbizottságához hasonlóan hathatós segít
séget nyújtottak.
P e t r o v gyakorlati tanácsai mind ebben, mind egyéb szervezési és értelmezési
kérdésekben hasznosak voltak. P e t r o v fejezte ki először közleményeiben azt, hogy
а kutatások intenzívebbé tételéhez legalább 10 szeizmikus mérőberendezés sürgős
üzembehelyezésére van szükség.
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Az országos I. rendű graviméter alaphálózat sok aólminisztratív nehézség elhárítása
után 1951 nyarán 1 hónapon belül, repülőgépes szállítással elkészült. Ugyanaz a Heilandműszer a mérési szezon kezdetétől, 1955 nyaráig elsősorban másodrendű alaphálózati
méréseket végzett.
A gravitációs részletanomáliák különválasztása érdekében a negyvenes évektől
kezdve az irodalomban különböző ,,maradékanomália" számító módszerek jelentek
meg. A hazai Bouguer-anomáliákon leginkább az Elkins- és Baranov-féle formulák
bizonyultak használhatóknak. Eötvösi kezdeményezésre való hivatkozással az Eötvös—
ingával közvetlenül meghatározott anomáliák „reziduálására" is jelent meg 1 — 2 dol
gozat. E módszer kipróbálása hazai anyagunkon is megtörtént, azonban állomásháló
zataink sűrűsége e célra nem elegendő. Egyébként alig lehet várni, hogy ha az 1 eötvös =
10~ -mgal/cm méretű és rendű mennyiségeket kellő állomássűrűségben ismerjük, vajon
további gyakorlati értékű részleteket kaphatnánk-e a reziduális szerkesztésből, amikor
tudvalevő, hogy e mennyiségek felbontóképessége magasan felette áll a graviméterrel
dombos terepen elérhető 1 0 mgal pontosságnak. A graviméterrel meghatározott izogammák rászorulnak a finomabb felbontásra, de ennek feltétele, hogy legalább fenti
pontossággal igen sűrű hálózat álljon rendelkezésre. Ennek hiányában az Elkins- vagy
Baranov-formulák alkalmazása után nyert maradékanomáliáknak csak főbb jellegzetes
ségei szoktak fizikai jelentőséggel bírni.
6

_ 1

Miután a svéd szeizmikus műszer a Dunántúl eddigi rosszul reflektáló, ill. néma
területein alig mutatott ki jobb és összefüggőbb reflexiókat, mint 10 év előtt az amerikai
műszerek, e területen e műszert reflexiós mérésre nem lehetett felhasználni. A magyar
műszer elkészültéig e műszert csak refrakciós mérésre alkalmazták.
Ez időtájt meggyőződéssé erősödött az a régebbi sejtés, hogy az ország miniatűr
részekre feldarabolt felépítése mellett a legtöbb helyen folytonos, összefüggő reflektáló
szintek a harmadkori rétegekben nincsenek is. Dip lövésekkel, kellő robbantási és mérési
technikával bizonyos eredményeket lehet ugyan elérni, de minden egyes területen előre
meg kell győződni a reflektálás minőségéről.
Az 195l-es év folyamán az egységes vezetés alá került olajkutatás és termelés
saját szeizmikus csoportokat tanított be szovjet szakemberek útján, szovjet műszerekkel.
Az Alföld egyes jól reflektáló területein a reflexiós módszer e műszerekkel, úgy látszik,
használható eredményeket ad. Az Intézetnek 1954-től kezdve a szeizmikus kőolajkutatás
nem volt feladata. Egy-két dunántúli területrészen kísérleti jelleggel végrehajtott reflexiós
mérés meggyőződést hozott ugyan az új magyar műszerek időszerűsége tekintetében, de
lényegesen jobb eredményeket nem szolgáltatott. A Poulter-féle felszíni robbantási
technika sem változtatott a lényegen. A reflexiós szeizmika ilyen válsága már igen korán,
a harmincas években jelentkezett, mihelyt a méréseket Mexico és az USA 3 nagy déli
olajterületén kívül kezdték alkalmazni. Minden egyes Amerikából idekerült mérőcsoport
konstatálta, hogy miután ugyanazon műszerrel, mérési és kiértékelő technikával jó ered
ményeket kaptak Romániában a D-i Kárpátoktól délre eső sík területeken, a Dunántúl
Ny-i és D-i részén, egy-egy kisebb folt kivételével, rosszul reflektáló területeket találtak.
Amíg az USA-ban előrehaladt a reflexiós szeizmikus kutatás, addig hazánkban inkább
vissza kellett térni a költségesebb, lassúbb és kevésbé felbontóképes refrakciós módszer
hez, mely azonban még a rosszul reflektáló területeken is általában megbízható ered
ményeket nyújt. Hiába kísérleteztek az energiakeltés és rezgésészlelés hatásosabbá téte
lével, a reflexiós módszer a magnetofonos regisztrálás bevezetéséig, vagyis mintegy 5 év
előttig, hanyatló tendenciát mutatott.
Hazánk felépítése, kis terjedelmű szerkezetei fölött vastag, zavart településű,
fiatal üledékeivel általában nehéz feladatot ró a szeizmikus kutatóra. Érthető, hogy
a Kőolajipar hosszú regionális reflexiós szelvényei, hasonlóan a Lengyelországban
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a Kárpátok előteréből É felé futó regionális szelvényekhez, kevés biztos felvilágosítással
szolgáltak. A reflexiók korrelálására szolgáló refrakciós szelvények és mélyfúrások nem
nyújtottak a reflexiós sorozat folytonosságának megszakadása ellen segítséget ; ilyen
esetben a folytonosságot csak rajzban, fantom szintekkel lehetett helyreállítani, vagy
vetők közbejöttével indokolni. Egyes, területi reflexiós mérések különösen az Alföldön,
azonban sikeresek voltak. A reflexiós módszerben annyi sok érték rejlik, hogy hazai
viszonyainkra való alkalmazását mind kísérleti, mind elméleti munkával ki kell fej
lesztenünk.
A rosszul reflektáló területeken, elsősorban D N y Dunántúlon, a tapasztalat azt
mutatta, hogy addig, amíg merőben új reflexiós technika nem áll rendelkezésre, költségei
é s egyéb hátrányai ellenére is a refrakciós módszerrel kell kísérletezni. A fáziskorreláció
módszere, amelynek csírája már a húszas évek végén megtalálható az irodalomban,
általában hasznosan növeli a felismerhető reflektáló szintek számát. Azonban nagy
tapasztalatra és ítélőképességre van szükség a később beérkező hullámok figyelembe
vételénél. A refrakciók kiértékelése sem olyan egyértelműen megoldható feladat, amint
azt felületes ismeretek alapján gondolni lehetne. Az Intézet néhány kutatója az évek során
á t végzett szén, mangán, bauxit és egyéb célzatú szerkezetkutató, valamint kísérleti
méréseinek kiértékelésében nagy gyakorlatra tett szert. Amint 1948 táján felmerült
a hazai geofizikai kutatók közös feladatokra való tömörítésének szükségessége, úgy
jelentkezett most a legutóbbi évek során a szeizmikus méréseknek közös tématerv, egy
séges mérési és kiértékelési metodika alapján való végzésének szüksége.
Kísérletképpen a múlt évben a Geofizikai Intézetben Nagylengyel területének
újraértékelési munkája indult meg, valamint a Kőolajipari Tröszt Szeizmikus Üzeme
néhány refrakciós szelvényének újra való kiértékelése. Az eddigi tapasztalatok azt
mutatják, hogy közös testületet kell szervezni a két szerv néhány geofizikusából
é s számolójából, akiknek feladata lesz az eddigi szeizmikus anyag szukcesszív
újraértékelése.
A nagylengyeli kiértékelés alapján elvileg a következőket lehet mondani : a nehéz
ségi hálózat sűrítése több helyen kívánatos lenne, hogy a mélybeli szinteknek a gravitá
ciós mérésekkel még megfogható különbségeit szeizmikus megvizsgálásra ajánlani lehes
sen. Azonban a Bouguer-anomáliának a felszín magasságától való függését nem látjuk
egyelőre tisztázottnak, ameddig a felszíntől a tengerszintig a kőzetsűrűségekre közvet
len mérési adataink nem lesznek. — A meglevő refrakciós szelvények, ha már megnyug
t a t ó kiértékelésük megtörtént, sem lesznek elegendők a szelvények egymástól való távol
sága m i a t t a refraktáló szinteknek a szelvények között való összefüggő megszerkeszté
sére. A refrakciós munka lassúsága és költségei miatt nehéz ezen a bajon általános
ságban segíteni.
Salomvár környékén, abban a mélységben, amelyben a mezozóos felszín várható,
szokatlanul magas, 7200 m/sec terjedési sebességgel bíró kőzet adódott. Ilyen nagy
sebesség csak kősóban vagy ultrabázisos kőzetben várható, azonban ilyent a közeli
fúrások nem találtak. Lényeges mágneses anomália e részen nincs, a gravitációs maximum
e részen, főleg a hézagos Eötvös-inga mérések alapján csekély értékű lokális nehézségi
m a x i m u m jelenléte feltételezhető. Ily módon a kérdés egyelőre tisztázatlan maradt.
Bizonyos átmeneti szerep vár a hazai szénhidrogénkutatásban a tellurikára, amely
nek magyar szerkesztésű műszerét hazánkban is, Kínában is sikerrel alkalmazták, hogy
•összekösse és kiegészítse a refrakciós szelvények hézagait.
A teljesség kedvéért megemlítjük, hogy a Geofizikai Intézet geokémikusai sikere
s e n mutatták ki egy-egy területen a talajban jelenlevő magasabbrendű szénhidrogéneket,
azonban a kapott pozitív anomáliák alapján történő fúrópont kijelölések nem adtak
eredményt.
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Past and present trends oî the geophysical exploration for hydrocarbons in Hungary
S. OSZLACZKY

T h e f i r s t p e r i o d of the work started already in 1901 with Eötvös's first
survey over the frozen surface of the Lake Balaton. In the first years he worked ont
the general method of detecting subsurface structures, but in 1912—14, his survey
in the Maros valley (Transsylvania) served already definitely the purpose of locating salt
bodies. In 1915 his crew made pendulum observations over the oilfield at Egbell in order
to supply with g-values a torsion-balance survey projected for the next year, which
survey became the first one over an oilfield. The results have been made known all the
world over by the publication of the geologist H. B o c k .
The Hungarian Geophysical Institute was formed after Eötvös's death in 1919 b y
a few devoted members of his staff who continued the development of the torsion balance
and exploratory work over the Great Hungarian Plain, thus covering quite extended
areas. However, the financial depression of these years induced the government in 1933.
to lease out the whole territory of Transdanubia t o a small American firm Eurogasco
for exploration and eventual production of hydrocarbons.
Thus, a s e c o n d p e r i o d of geophysical activities started, as Eurogasco did
not stake out any exploratory drilling without previous geological, gravitational, magnetic, and seismic exploration.
The torsion balance crew of the Company worked in the first year on the Little
Hungarian Plain, and in the southwestern part of Transdanubia. Subsequent surveys
over the Little Plain revealed three long streaks of gravity maxima, whose eastern
member at Mihályi was found to hide a paleozoic crystalline crest rising t o 1600 m depth
from the surface with some oil traces in lower Pannonian and a quantity of C 0 gas.
Between 1934 and 1940 three American reflexion crews were operating in Transdanubia. The layers of the southern part of Transdanubia, especially in Zala county
yielded almost everywhere very poor reflections. Here a long anticline with W — E trend
was found along the Lendvaújfalu— Budafapuszta—Magyarszentmiklós line whose middle
part at Budafapuszta yielded the first oilfield of Hungary in 1937, whereafter for t h e
exploitation, the Company Maort was founded as a legal successor of Eurogasco.
The survey in Transdanubia revealed at Inke an imposing NNE—SSW gravity
and magnetic maximum which was evidenced b y reflexions t o be a domelike structure,
consisting of Pannonian and Miocene strata over dolomitic limestones. Some of the well»
yielded gas with high C 0 content. The maximum at Görgeteg found by gravimetric
and magnetic survey has a N—S trend at right angles to the prevailing structural
directions of Transdanubia. At any rate, the seismic survey in 1938—39 showed a general
SW slope from Kaposvár extending to almost as far as the river Dráva. 3 wildcats along
the crest of the maximum did not give a decisive answer to this question. But, since t h e
early gravitational surveys made with torsion balance and gravimeter, marked some
residual maxima with W — E axes, and t o the South near the Dráva with NW—SE axes,
in recent time a more detailed reflexion survey made it evident, that here the residuals
are due t o the rise of the basement rocks. A test drill proved this supposition, and a gas
field resulted here, with a possible oil pool in low Pannonian layers over old Paleozoic
phyllites.
Soon after the discovery well at Budafapuszta the fields at Lovászi, Pusztaszentlászló, Lendvaújfalu were found in Zala. The latter one was soon abandoned, but a reinterpretation of the gravity results suggested the existence of three blocks separated b y
crossfaults, what has been proven to be right, and oil and gas pools were there found.
Lovászi is a separate anticline N of the Lendvaújfalu—Budafapuszta anticline. The
basement rock was not reached so far, as the lowest wells ended in Miocene at about
400Ö m. Pusztaszentlászló field is over an upheaved block of the big structure of Hahót,
which is signified by a large gravity maximum. It corresponds with a long series of elevated
blocks of the Mezozoic limestone, divided by NNW—SSE faults. The oil has been accumulated in that limestone and partly in Tortonian limestone over it.
In 1936 the stocks of the Eurogasco were taken over by Standard Oil of New
Jersey. Meantime, as the Hungarian Government made efforts to further its own oil
production, the Government succeded t o drill a well at Bükkszék (on the northern slope
of Mountain Mátra), producing oil from andesitic tuffs of Oligocène age. Some wells
yielded a modest quantity of oil, but were exhausted in a few years.
As times turned to world war, a German Oil Co, Wintershall obtained concession
over the southern part of the Great Hungarian Plain, to what were added, in the course
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of war events the adjoining territories of Yugoslavia. In this way, a new geophysical
attack started, with torsion balance, gravimeter and seismic operations. The conditions
for reflexions are more favourable there than in Zala and the gravity maxima found
by the torsion balance at Tótkomlós, Biharnagybajom, Kismarja—Körösszegapáti were
immediately checked by seismic surveys. Some oil production was gained from the Biharnagybajom structure.
After the war the concession was taken over by a mixed company, named „Maszovol", and since 1954 the exploration and exploitation of hydrocarbons of the whole
country was taken over b y the Hungarian Goverment.
T h e geophysical staff of the MAORT became incorporated in the Geophysical
Institute, where all methods of exploration were introduced. Meanwhile new oilfields
were found at Kiscsehi, on the western wing of the Budafapuszta anticline, and at Mező
keresztes (south of the Mountain Bükk), over a gravity maximum found by the torsion
balance. Previous t o 1951, all wildcats were located over gravity maxima, being no
seismic equipments at disposal. So was located an exploratory drilling at Nagylengyel over
a southeastern residual maximum of the extended Salomvár maximum, and at Barabás
szeg, which is i n a similar position on the southwestern wing.
One has to remark in general, that by the end of this period all extended gravity
maxima were examined b y drillings and only a few of them were found to be oilbearing,
while commercial quantities are produced from the rather insignificant maxima or resi
dual maxima.
The t h i r d p e r i o d started in 1951 with the employment of Sovietic seis
mographs, followed shortly after by new Hungarian apparatures. As seismic work progres
sed, exploratory wells were located only over anomalies tested previously by seismics.
The gravity network was supplied in 1951 by a net of 16 first order basis stations,
measured with a Heiland-gravimeter, using airway-transportation. Subsequently, a second
order gravity grid, consisting of 493 stations was established by 1955. The first order
magnetic network has been finished in 1949—50, then a network of the vertical intensity
with 1,5 km intervals was initiated, and b y now it covers the major part of Hungary.
Regional refraction profiles are covering most of the hopeful areas for hydrocar
bons, supplying with reliable basis the detailed exploratory reflexion or refraction surveys.
The telluric method proved to be a very good intermediate tool between gravita
tional and seismic methods, therefore it is receiving more and more appreciation. Geo
chemistry and geothermics are also employed at some places.
A sound cooperation of the different geophysical organisations characterizes the
present situation of exploratory works.

