A magyar geofizika története
I. rész
A Magyar Geofizikusok Egyesülete elhatározta, hogy folyóiratában vázla
tos áttekintésben közzéteszi a magyar geofizikai kutatások történeti fejlődését.
Az Egyesületet ebben az a célkitűzés vezérelte, hogy a magyar geofizikai kuta
tások fejlődésének legfontosabb adatai összegyűjtve az érdeklődők rendelkezé
sére álljanak. Ez a közzététel az Egyesület megalakulásának 10-ik évfordulója
alkalmából valósul meg és azért is időszerű, mert jelenleg még élnek olyan
geofizikus munkatársak, akik mint Eötvös Loránd egykori tanítványai és
munkatársai a magyar geofizikai kutatások hőskorának aktív közreműködői,
illetőleg szemlélői voltak.
Az itt következő összeállítás a magyar geofizika fejlődését Eötvös halá
láig foglalja magában és zömben Eötvös geofizikai munkásságának vázlatos
ismertetését tartalmazza. A Magyar Geofizika későbbi számaiban kerül sor a
történeti áttekintés időrendben következő szakaszaira.
A jelen összeállítás szerzői:
1/b Buday Tibor
1ja, 2, 3 Renner János
A magyar geofizika történeti áttekintésénél először is körül kell határolni,
hogy az áttekintés milyen tudományágakra terjedjen ki. A Nemzetközi Geodé
ziai és Geofizikai Unió a következő tudományágakat sorolja a geofizika körébe:
a gravitációt, a földmágnességet, az ionoszféra kutatást, a szeizmológiát, a
Föld belsejének fizikáját, a meteorológiát, a hidrológiát, a vulkanológiát és az
oceanográfiát. A felsorolt tudományágak közül a jelen áttekintésben figyelmen
kívül hagyjuk a meteorológiát, a hidrológiát, a vulkanológiát és az oceanográ
fiát, viszont tekintetbe vesszük a gyakorlati célú geofizikai kutatásokat, mint
alkalmazott tudományt.
A magyar geofizikai kutatások fejlődésében Eötvös Loránd munkássága
mérföldkövet jelent. Ezért célszerű a magyar geofizika fejlődését a következő
korszakokra osztani:
1.
2.
3.
4.
5.

Geofizikai kutatások Eötvös előtt.
Eötvös geofizikai munkássága.
Egyéb geofizikai kutatások Eötvös idejében.
A magyar geofizika fejlődése Eötvös halála után a felszabadulásig.
A magyar geofizika fejlődése a felszabadulás után napjainkig.
1. Geofizikai kutatások Magyarországon Eötvös előtt

a) Földmágneses mérések
Régebben főként a földmágnesség területén folytak hazánkban kutatások.
Van tudomásunk arról, hogy az 1781 — 1802. években a budai egyetemi obszer
vatóriumban történtek mágneses elhajlás mérések, a mérések eredményeit
azonban a helyi vastömegek befolyásolták. Az észlelések adatai részben fenn
maradtak az ,,Ephemerides Societatis Meteorologicae Palatinae MannheimiU
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című közleményekben. Ezen adatok szerint a nyugati elhajlás maximuma
Budán kb. 1795-ben volt 16°10' értékkel.
Rendszeres abszolút földmágneses méréseket a régi monarchia területén
először dr. Kreil Károly, a prágai csillagvizsgáló- és később meteorológiai és
földmágnességi intézet igazgatója végzett 1847 és 1857 között; ezekből a régi
Magyarországra összesen 52 pont jutott. Kreil mérési eredményeit az 1850.0
időpontra redukálta és azokat közzé is tette.
Az első magyar kutató, aki rendszeres földmágneses méréseket végzett,
dr. Schenzl Guido, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. Schenzl még
mint a budai reáliskola igazgatója a reáliskolában ,,meteorológiai észleldét” rende
zett be s azt a Magyar Tudományos Akadémia 1863-ban mágneses műszerekkel
látta el. E reáliskolai obszervatóriumból alakult 1870-ben az önálló Meteoroló
giai és Földdelejességi Központi Intézet, amelynek első igazgatója Schenzl
Guido volt. Schenzlnek nagy érdeme, hogy az 1864-től 1881-ig terjedő időben
országos mágneses méréseket végzett, összesen 111 megfigyelési állomáson.
Az észleléseket az 1875.0 időpontra redukálta. A csillagászati mérésekben
részben Kruspér István, részben Kondor Gusztáv volt segítségére. Schenzl is
észrevette észleléseinek feldolgozásakor, hogy az évszázados változás nem
mindenütt egyenlő. Azt is észrevette, hogy egyes területeken jellegzetes mág
neses helyi zavarok vannak; ilyen mágneses zavarokat talált Eger, Tokaj,
Pétervárad környékén. Schenzl földmágneses munkásságának eredményeit a
Természettudományi Társulat kiadásában megjelent nagyszabású művében
tette közzé. Figyelemre méltó Schenzlnek ,, Útmutatás a földmágnességi helymeg
határozásokra” című 1884-ben megjelent munkája is.
Ezután időrendben Khirländer Ignác földmágneses munkálatai következ
nek. Kurländer az 1892 —94. években a régi Magyarországon 38 ponton hatá
rozta meg a földmágneses adatokat és azokat az 1890.0 időpontra redukálta.
A régi monarchia területén ebben az időben Liznar, a bécsi Meteorológiai és
Földmágnességi Intézet akkori adjunktusa végzett földmágneses méréseket
és e mérések eredményeit 1895-ben megjelent kimerítő munkájában foglalta
össze. Ez a munka Kurländer mérési eredményeit is tartalmazza, de azokat
Kurländer maga is közzétette. Kurländer a régebbi mérések és saját mérései
a k tjá n a földmágnességi adatok évi változását is tanulmányozta és azt 1850 —
— 1875, 1875—1890 és 1850—1890 időközökre vonatkozólag összehasonlította.
A magyarországi földmágneses kutatások történetében fontos esemény volt az
ógyallai állandó földmágnességi obszervatórium felállítása. Az ógyallai obszer
vatórium létesítése Konkoly Thege Miklós nevéhez fűződik. Konkoly Thege
Miklós, aki főként csillagászattal foglalkozott, ógyallai kastélyának }3arkjában
1874-ben kupolás csillagvizsgáló paVillonokat emeltetett és azokat műszerek
kel szerelte fel. Schenzl említi nagy munkájában, hogy Ógyallán már 1873-ban
voltak műszerek a mágneses elhajlás és a vízszintes térerősség mérésére. K on
koly Thege Miklós 1890-ben az Országos Meteorológiai és Földmágnességi
Intézet igazgatója lett. Ebben a minőségében az ógyallai csillagvizsgáló obszer
vatóriumot meteorológiai és földmágnességi obszervatóriummá bővítette ki és
egész ógyallai birtokát az államnak ajánlotta fel. Ógyallán 1893-tól kezdve
a Budáról átvitt mágneses variációs műszereken naponta háromszor történt
leolvasás. 1900-ban az ógyallai földmágneses obszervatórium fotografikus regiszt
rálással egészítette ki működését. Konkoly Thege Miklós igen szerencsés módon
telepítette az állandó földmágneses obszervatóriumot Ógyallára, ahol a föld 
mágneses mérések és regisztrálások nagyobb városoktól, ipari központoktól
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távol, minden zavaró hatástól mentesen történhettek. Konkoly Thege, aki
nagy kedvvel és hozzáértéssel foglalkozott csillagászati és egyéb műszerekkel,
a földmágneses obszervatórium korszerű felszerelését is nagy gonddal irányí
totta. Ebben a munkában két fiatal kutató, dr. Steiner Lajos és Marczell György
volt segítségére, akiket szerencsés választással egy időre az ógyallai obszervató
riumba helyezett ki. Steiner Lajos 1893-tól 1897-ig, Marczell György 1894-től
1904-ig működött Ógyallán. Marczell György volt az obszervatórium első veze
tője és különösen a műszerek gondozásával, javításával és korszerűsítésével
tűnt ki. Steiner és Marczell együttes munkával szerelték fel teljesen korszerűen
az obszervatóriumot az 1899—1900. években.
b) Nehézségi gyorsulás-mérések Budapesten
A nehézségi gyorsulás értékének meghatározására Budapesten 1885-ben,
1893-ban és 1908-ban végeztek méréseket. Az 1885-ben és az 1893-ban végre
hajtott méréseket részletesen ismertetjük, mert a szakirodalom —néhány
nehezen hozzáférhető publikációtól eltekintve — alig foglalkozik e kétségkívül
jelentős és nagypontosságú mérésekkel. Az 1908-ban végzett relatív ingaméré
seket a következő fejezetben tárgyaljuk.
Az 1885. év nyarán Dr. Gruber Lajos, a Központi Meteorológiai Intézet
munkatársa végzett Budapesten abszolút g méréseket. Méréseinek eredményeit
a Magyar Tudományos Akadémia kiadásában m egjelent,,Értekezések a mathematikai tudományok körébőr’ című sorozat X III. kötetének 1. számában pub
likálta ,,A földnehézség meghatározása Budapesten 1885-ben” címmel.
Dr. Gruber Lajos abszolút ingaméréseit Repsold-féle 3/4 másodperces
reverziós ingával végezte. Az inga sárgarézből, az élek achátból készültek és
achátlapon lengtek. A sárgarézből való mérőrúd egyik végén két segéd vonással
ellátott 0 vonás, a másik végén pedig 557,9 mm-től 569,1 mm-ig terjedő beosz
tás volt. A mérőrúd hőmérsékletének mérésére Gruber fémtermométert hasz
nált. Az inga hőmérsékletének mérése higany hőmérő vei történt, amelyet
Gruber publikációjában részletesen nem ismertet. Az észlelés folyamán Gruber
a higany-hőmérőt a fémtermométerrel több ízben egyszerre olvasta le és így
redukálta a lengés megfigyelése alatt leolvasott higany-hőmérő állásokat
A lengési időt a koincidencia módszerrel egy Dent-féle ingaórával mérte. A koin
cidencia óra járását minden egyes észlelési napra külön időmeghatározással
vezette le, éspedig az Értei-teodolittal megfigyelt meridián átmenetek alkal
mazásával. Egy-egy időmeghatározás két sarkcsillag és öt-hat délcsillag át
menetének megfigyeléséből állott.
Gruber az augusztus 9-től szeptember 11-ig tartó mérések alatt 8 észlelési
napon át 32 egyszerű észlelést: éltávolságmérést és lengési idő meghatározást
végzett szimmetriás időbeosztással. A mérések színhelye a Központi Meteoroló
giai Intézetnek —az ún. bécsi kapu területén felállított —faházikója volt. A hő
mérsékletváltozások a faházikóban eléggé nagyok voltak, sokszor a reggel 7-től
délután 2-ig terjedő idő alatt a 15° C-t is meghaladták. Gruber Lajos eredményei
a következők; az észlelési helyen a másodperc inga hossza a mérőlépték 24,44° C
hőmérsékletén
L = 993,3133 mm,
s ha a függelékben közölt együttlengési redukciót
dL = + 0,048 1 mm-t
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is tekintetbe vesszük
L = 993,3614 mm.
A mérések befejezése után Gruber a műszer mérőrúdját elküldte Sévres-ber
hogy a Bureau International des Poids et Mesures megállapítsa egyenletét.
A mérések eredményét Gruber már nem dolgozhatta fel, mert időközben
meghalt. A Brueau International okmánya a Meteorológiai Intézet levéltárába
került, amelynek alapján Oltay Károly a következőket állapítja meg:
A mérőrúd vizsgálatát univerzális komparátoron végezték vízszintes hely
zetben. Az összehasonlításra egy bronzból s egy irídium-platinából való nor
mál-métert használtak, amelyeknek egyenletei és osztási hibái ismeretesek
voltak.
Az összehasonlítás végeredményeit 5 észlelési sorozatból vezették le.
Az észlelési sorozatokban az átlagos hőmérséklet szélső értékei +4,3° C és
4-19,4° C. A komparálások 1886. július 25-én kezdődtek és 1887. január 24-én
fejeződtek be. Az eredményeket feltüntető „Certificat” 1887. június 10-én
kelt.
A „Certificat” szerint a mérőrúd egyenlete a 0 és 560,00 mm vonások között
a következők:
В = 559 mm 979 p (1 + 0,000018242 t)
А В érték valószínű hibája ± 1 [л alatt van.
A ,,Certificate megadja az egyes osztási vonások hibáit 0° hőmérsékleten.
Végül a fém-termométerre nézve a Certificat közli, hogy 1° hőmérsékletváltozásnak 7,5 (± 0 ,2 p) eltolódás felel meg.
Fenti adatok segítségével a másodpercinga végleges hossza Gruber mérései
ből a következőképpen vezethető le:
24,44° C-nál észlelt h o s s z .........................................
Redukció 0 fo k r a .......................................................
Redukció a mérőskála hibái miatt .......................

+
—

A másodperc-inga hossza az észlelési helyen . . . .

993,3614 mm
0,4458 mm
0,0218mm
993,7854 mm

Tehát a nehézségi gyorsulás
g = 980,827 cm/sec2
Fenti, abszolút mérésből származó g érték pontosságára vonatkozóan
Gruber nem közöl részletes vizsgálatokat. Adataiból azonban a pontosságra
nézve jól közelítő érték vezethető le. Gruber megadja a másodperc-inga hoszszának középhibáját.
HL = ± 0,0012 mm
értékkel. Ezt az értéket a négyféle felszerelésben észlelt nyolc meghatározás
eredményeinek eltéréseiből vezeti le. Ez az érték jellemző a súlymeghatározás,,
a lengési idő mérés és az időmeghatározás hibáira. Nincs benne azonban a hőmér
sékleti állandónak, az éltávolság-mérésnek s az együttlengés meghatározásá
nak hibája.
Az éltávolság-mérés középhibája ...........................
A kompenzálás középhibája
.................................
Az együttlengés-mérés középhibája .......................
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±
±
±

0,0021mm
0,0012mm
0,0030mm

Figyelembe véve a hibákat, a másodperc-inga előzőekben ismertetett érté
kének középhibáját
± 0,0040 mm-nek
vehetjük, azaz a g érték középhibája:
± 0,0040 cm/sec2,

amely megfelel a g értéke ± 1/240000 részének. Ebben az értékben azonban
nincs benne a hőmérsékleti együttható meghatározásának hibájából származó
hatás.
Az 1893. év nyarán a Katonai Földrajzi Intézet megbízásából 0. Kfiflca
százados végzett Budapesten relatív ingaméréseket, Sterneck-féle relatív inga
készülékkel, három inga ismételt észlelésével. A lengési idők levezetése koinci
denciák észlelésével Nardin-féle kronométerrel történt. Az időmeghatározáso
kat egy 22 cm körű univerzális műszerrel napmagasságok mérésével K. Köss
sorhajóhadnagy végezte.
O.
Krifka relatív méréseinek kiinduló állomása Bécs volt, éspedig a K ato
nai Földrajzi Intézet ún. ,,Kellerpfeiler” -e.
A nehézségi gyorsulás értéke itt
980,876 cm/sec2.
Ezt az értéket O, Krifka az Oppolzer által a ,,Kaiserliche Sternwarte’’ -ben
(bécsi csillagvizsgáló intézet) végzett abszolút meghatározásokból vezette le.
Budapesten az észlelések színhelye a Tudományegyetem Fizikai Intézeté
nek a laboratórium alatti alagsori helyisége volt, amelyet Eötvös Loránd bocsá
tott az észlelők rendelkezésére. Az egyenletes hőmérsékletű helyiség az észle
lésre kiválóan alkalmas volt. Az inga állványa a terepi állomásokon használt
szállítható pillérre volt ráerősítve.
A mért lengési időket az amplitúdó, a hőmérséklet, a légsűrűség és az óra
járás miatt szükséges redukciókkal számították át végtelen kis kilengésre,
0° C hőmérsékletre, egységsűrűségű levegőre és csillagidőre. Az alátámasztás
együttlengését nem vették figyelembe.
A budapesti mérések előtt és után a bécsi kiinduló állomáson kétszer-kétszer történt lengésidő megfigyelés, s az in variabilitás feltétele a mérésekben
kielégítést nyert.
A budapesti mérések 1893. június 22-én kezdődtek és június 25-én fejeződ
tek be. Ez idő alatt minden ingával 6 észlelés történt, tehát a végeredményül
felhasznált lengési idő tizennyolc egyszerű meghatározásból származik.
A publikációból rendelkezésre álló adatokból nem lehet a pontosságra
jellemző középhibát levezetni, mert hiányoznak az állandók hibáira és az idő
meghatározások pontosságára vonatkozó adatok. A közölt g érték a bécsi
rendszerre vonatkozik, mert Oppolzer abszolút mérése által megállapított g
érték szolgált alapul. Ha a potsdami rendszerre akarjuk átszámítani, akkor
—0,016 cm/sec2 korrekciót kell alkalmaznunk.
Ekkor g = 980,844 cm/sec2.
A Budapesten régebben végzett nehézségi gyorsulásmérések végeredmé
nyeit az 1. táblázat mutatja. A táblázat feltünteti az észlelési helyre vonatkozó
elméleti nehézségi gyorsulást (y0) is, amelyet a Helmert-féle képletből számítot
tak ki.
A különböző mérésekből származó nehézségi gyorsulás értékek különböző
belyekre vonatkoznak s így összehasonlításuk szigorúan csak úgy történhetnék.
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1. táblázat

ha az egyes állomásokat relatív mérésekkel összekötve egymással redukálnánk.
Az összehasonlításra felhasználhatjuk az utolsó rovatban feltüntetett g0—y0
értékeket. Ezeket vizsgálva feltűnően nagy a bécsi rendszerből levezetett
nehézségi gyorsulás érték eltérése az abszolút mérésből és a potsdami rendszer
ből levezetett értékektől. Ez a nagy eltérés azonnal megszűnik, ha a Krifkaféle relatív meghatározást a potsdami rendszerre vonatkoztatjuk (2. táblázat)*
A 2. táblázat mutatja, hogy a három g0—yQközött már lényegesen kisebbek
az eltérések, Ha a három g0—y0 számtani közepét vesszük, ami
-f 0,037 cm/sec2
akkor az érték középhibája
±

0,004 cm/sec2

vagyis a g értékének ± 1/240000-ed része.
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2 . E ö tv ö s

g e o fiz ik a i m u n k á s s á g a

Eötvös Loránd (1848—1919) tudományos kutatásai nem a geofizika terü
letén indultak meg. Eötvös fiatal éveiben a klasszikus fizika többféle problé
májával foglalkozott és a folyadékok feszültségének vizsgálatában ért el nagy
jelentőségű eredményeket. Figyelme azonban már az 1880-as években a nehéz
ségi erőtér vizsgálata felé irányult s ekkor került kapcsolatba a geofizika prob
lémáival. Mint kísérleti fizikus először azt vette számba, hogy a nehézségi
erőtér vizsgálatában milyen műszerek állanak rendelkezésre. A nehézségi
gyorsulást, vagyis az erőtér intenzitását már régóta súlyos ingával mérték,
viszonylag kicsi pontossággal. Eötvös világosan felismerte, hogy a hagyomá
nyosan használt műszerek és módszerek a nehézségi erőtér tüzetes megvizsgá
lására nem alkalmasak. Ezért mint kísérletező fizikus elsősorban arra töreke
dett, hogy vizsgálataira alkalmas műszert gondoljon ki és valósítson meg.
Ez a műszer a torziós inga, amelyet mint Coulomb-mérleget a fizikusok kicsi
erők mérésére addig is alkalmaztak. A hagyományos Coulomb-mérleg Eötvös
céljaira nem volt megfelelő. Eötvösnek első dolga az volt, hogy sokkalta érzé
kenyebb műszerré fejlessze ki.
Csekélynek látszó módosítás, de hatásában nagy jelentőségű volt az, hogy
Eötvös az ingarúd egyik terhelő tömegét mélyebbre függesztette. Ezzel a tor
ziós ingát a nehézségi erőtérnek majdnem minden jellemző adata mérésére
alkalmassá tette. Az így kialakult műszertípus — Eötvös elnevezésével a
horizontális variométer — vált Eötvös-inga néven világszerte ismeretessé. Eötvös
a torziós ingát olyan érzékennyé tette, hogy a nehézségi erőtér változásai magá
nak a műszernek néhány dm3-nyi terében mérhetőkké váltak. Csupán a térerős
ségnek a függőlegesben való változását nem tudta elvi okokból műszerével
megmérni.
Eötvös elméleti számítással megállapította, hogy a torziós ingarúd egyen
súlyi helyzetét öt egymáshoz képest szimmetrikus azimutállásban kell meg
figyelni s e megfigyelési adatokból a nehézségi erőtér térbeli változását jellemző
mennyiségek kiszámíthatók. Eötvös később két torziós ingát helyezett el egy
más mellett, egymással párhuzamosan, de a mélyebben felfüggesztett tömegek
kel ellenkező oldalon s ezzel a kettős torziós ingával három szimmetrikus azimu
tállásban végzett leolvasások elegendőnek bizonyultak az erőtér térbeli változá
sainak meghatározására.
Mivel Eötvös a torziós ingával nemcsak a laboratóriumban, hanem a sza
badban is kívánt mérni, terepmérésekre is alkalmassá kellett tennie, tehát úgy
tervezte meg, hogy viszonylag könnyen szállítható legyen és az időjárás viszon
tagságai között, különösen gyors hőmérséklet változásokkal szemben is ellen
álló legyen. Mindezt Eötvös fokozatosan érte el. Nagy gondot fordított olyan
felfüggesztő torziós szálak készítésére, amelyek kellő érzékenység mellett egyen
súlyi helyzetüket hőmérsékletváltozáskor is stabilisán megtartják. A torziós
inga fejlődése nagy utat tett meg az első laboratóriumi típustól a terepen is jól
használható, könnyen kezelhető és szállítható műszerig. Eötvös először pest
lőrinci kertjében végzett szabadban méréseket s ott azt is vizsgálta, hogy a
közvetlen környezet talaj egyenetlenségei milyen befolyással vannak a műszer
rel mért adatokra. Igazi terepi mérést Eötvös a Celldömölk melletti, akkor még
érintetlen, szabályos kúpalakú, bazaltból álló Sághegy tetején végzett 1891ben. A torziós ingarúd egyensúlyi helyzetének megfigyelése vizuálisan, leolvasó
távcsővel történt; a távcső és a skálaosztás külön állványra volt szerelve és a
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műszer különböző azimutállásaiban mindig újra kellett elhelyezni, ami a meg
figyeléseket körülményessé tette. A Sághegyen végzett mérésekben Eötvös
munkatársai voltak: Bodola Lajos, Kövesligethy Radó és Tangl Károly,
Eötvös torziós ingájának további fejlődése abban állott, hogy a leolvasó
távcsövet és a skálaosztást egybeépítette a műszerházzal s így a műszernek a
függőleges tengely körüli forgatásakor a távcső együtt forgott a műszerház
zal s azzal együtt a torziós ingarúddal. Később a műszerhez könnyen kezelhető,
az ingarudat rögzítő-kioldó berendezés is készült s ez is megkönnyítette a terepi
munkálatokat. 1898-ban készült az első olyan torziós inga, amely a terepi
viszonyokhoz volt alkalmazva, de csak egy ingarúddal. Ez a műszer egyidejű
leg két példányban készült el; az egyik példány 1900-ban a párizsi világkiállí
táson volt kiállítva, a másikkal végezte el Eötvös munkatársaival együtt
klasszikus méréseit a Balaton jegén 1901 és 1903 telén. Az első kettős horizontális
variométer 1902-ből való. A lengő ingarúdnak kívülről végezhető rögzítését és
kioldását Eötvös első ízben 1907-ben alkalmazta. Az ingarúd hossza többnyire
40 cm volt. 1908-ban szerkesztett Eötvös egy jóval kisebb méretű kettős mű
szert 20 cm hosszú ingarudakkal.
Ez a vázlatos felsorolás is szemlélteti, hogy Eötvös nemcsak megszerkesz
tette torziós ingáját, hanem szüntelenül azon fáradozott, hogy azt minél jo b 
ban tökéletesítse és terepi munkálatokra minden tekintetben alkalmassá tegye.
Eötvös olyan torziós ingákat is szerkesztett, amelyeket nem terepi méré
sekre szánt, hanem azokkal laboratóriumában fontos elvi kérdéseket kívánt
megvizsgálni. Ezek a műszerek és a velük végzett tudományos vizsgálatok igen
nagy jelentőségűek, de távolabb állnak Eötvösnek, mint geofizikusnak a tevé
kenységétől.
Lássuk, mi volt a geofizikus Eötvösnek a célkitűzése, miután sikerült olyan
műszert megszerkesztenie, amely a nehézségi erőtér igen kicsi változásait érzé
kelte. Eötvös részletesen elemezte, hogy a nehézségi erőtér változásainak mi az
okozója. Mindenekelőtt a nehézségi erőtérnek a földrajzi szélességtől függő
ún. normális változását kellett figyelembe vennie, ami könnyen számítható.
Eötvös hamarosan felismerte azt, hogy az igen érzékeny torziós inga egyen
súlyi helyzetére a felállítás helyének közvetlen környezetében levő tömegegyenet
lenségek jelentékeny hatással vannak. Laboratóriumának egyik helyiségében
a torziós ingával helyről helyre megmérte a nehézségi erőteret és lényeges elté
rést talált a szoba különböző pontjain. Külső terepen a nehány méteren belüli
tömegegyenetlenségek hatása érvényesül nagymértékben. Erről úgy győző
dött meg, hogy pestlőrinci kertjében részletes pontos szintezéssel megállapí
totta az észlelési hely környezetének felszínét és annak hatását kiszámította
s egyúttal méréssel ellenőrizte. Ilyen módon szerzett tapasztalatot arra, hogy
az egyes világtájaknak megfelelő irányokban mekkora távolságra kell a terep
egyenetlenségeit figyelembe venni. A számítás viszonylag egyszerű elvégzése
érdekében a potenciálelmélet felhasználásával gyakorlati képleteket vezetett le
8 az ilyen módon kiszámítható hatást térszínhatásnak nevezte. Eötvösnek térszínhatás képletei a terepi egyenetlenségeket 100 méterig veszik figyelembe.
Később a gyakorlati kutatásokban viszonylag sík terepen ez a távolság túlnagynak bizonyult és a szintezést 50 m-ig, sőt jó terepen 30 m-igelegendő volt elvégezni.
Mivel Eötvös tudta, hogy a torziós inga a terepi egyenetlenségekre meny
nyire érzékeny/ módszerének kipróbálására olyan körülményeket keresett,
amelyeknél maga a természet küszöböli ki a terepi egyenetlenségek zavaró
hatását. Ezért szervezett expedíciót a Balaton jegére az 1901. és 1903. évek
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telén. Ez a két tél elég hideg volt ahhoz, hogy a Balaton jegén biztonsággal
lehetett méréseket végezni. A Balaton jegén észlelt értékek, mivel a térszín hatás zérus volt — Eötvös elnevezésével — közvetlenül a topográfikus értéke
ket szolgáltatták és a szélességi hatással javítva a topografikus rendellenessége
ket adták meg. A Balaton jegén végzett mérésekben Eötvösön kívül 1901-ben
Cholnoky Jenő , Harkányi Béla , Kövesligethy Radó, Lóczy Lajos, 1903-ban pedig
Eötvös, Pékár Dezső és Steiner Lajos vettek részt. Más terepi mérésnél térszín hatással és a szélességi hatással redukált értékek jelentik a toj)ografikus ano
máliákat. Eötvös a mérési ponttól távolabb levő tömegek, hegyek, völgyek hatá
sának figyelembevételére is gondolt. A potenciálelmélet alapján a térszinhatáshoz hasonló olyan képleteket vezetett le, amelyeknek segítségével topografikus
térképek szintvonalainak kimérése útján az un. térképi hatást lehet kiszámítani.
Eötvös a térképi hatással is redukált anomáliákat földalatti, szubterrán anomá
liáknak nevezte és a terepi munkálatok eredményeinek feldolgozásában min
denkor a szubterrán anomáliák meghatározását tűzte ki célul.
A századfordulón rendszeresen megindultak a terepi mérések. Eötvös a
külső mérések területének megválasztásában azt tartotta szem előtt, hogy a
mérések eredményeinek feldolgozásából valami érdekesség adódjék a felszín
alatt eltakart tömegeloszlásra, a földtani alakulatokra nézve. Ezért választotta
már 1902-ben a mérések színhelyéül a szerémségi Fruska Gora hegység környé
két. Ezt a magában álló hegységet ugyanis igen érdekesnek Ítélte gravitációs
és egyúttal földmágneses mérések számára. Az 1902-ben a Fruska Gora
hegységtől ёзгакга végzett mérések 1903-ban folytatódtak és kiterjedtek Bácska
területének egy részére, Szabadka környékére is. 1904-ben a Fruska Gora
egész környékét behálózták torziós inga állomásokkal. 1905-ben Arad, Versec,
Oravica vidékén folytak mérések. Arad környékét, különösen Aradtól keletre a
hegyek lábáig terjedő területet Eötvös különösen érdemesnek tartotta meg
vizsgálásra, mert feleletet keresett arra, hogyan folytatódnak a hegyek
tömött kőzetei a síkság üledékes rétegei alatt. Ezért Eötvös 1906-ban részletes
méréseket végzett Arad környékén és azokat 1907-ben is tovább folytatta.
A rendszeres terepi munkálatok céljára valóságos expedíciókat kellett
szervezni annál is inkább, mert az akkoriban használt torziós ingák hőmérsék
leti hatásokra meglehetősen érzékenyek voltak és a nappali észlelések, külö
nösen napfényes időben, nem voltak eléggé megbízhatók; ennek következtében
a rendszeres terepi észleléseket éjjel végezték. így alakult ki az a módszer,
hogy az észlelők a segédszemélyzettel együtt állandóan a szabadban tartózkod
tak és táborozási helyüket az észlelési pontoknak megfelelően napról napra
változtatták. Általában naponta egy-egy pont észlelését végezték el; a torziós
inga észlelése egész éjjel tartott, nappal pedig felkeresték a következő észlelési
pontot, azt helyszínelték és szintezték a térszínhatás számítása érdekében.
Nappal folyt az észlelési eredmények feldolgozása. Az előre kijelölt következő
pontra másnap korán reggel költöztek át.
A torziós inga észlelések ebben az időben igen lassan haladtak. Az ingarúd
lecsillapodásához egy-egy azimutállásban kezdetben majdnem két órai idő kel
lett. A kettős variométer megszerkesztésekor az ingarudat tartalmazó műszerház
méreteinek szűkítésével légcsillapítás útján sikerült a csillapodási időt egy
órára csökkenteni. Kettős műszerrel egy pont megfigyeléséhez ismétlés nélkül
három órára volt szükség, azonban az észlelések megbízhatóságának fokozása
érdekében éjjel többnyire 9 órán át folyt a megfigyelés és így minden aziumutban három leolvasás állott rendelkezésre.
*
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Az expedíciók állandó munkatársai voltak 1902-től kezdve Pékár Dezső
és Steiner Lajos, 1905-től kezdve Pékár Dezső és Fekete Jenő. Eötvös maga is
gyakran meglátogatta a méréseket és ilyenkor a fárasztó éjszakai észlelések
ben is résztvett. A mérések anyagi szükségleteit nem lehetett az egyetemi
fizikai intézet költségvetéséből fedezni. Segítséget nyújtott ehhez a Magyar
Tudományos Akadémia, de különösen Semsey Andor, a kiváló mecénás, aki
maga is művelője volt a földtudományoknak. Semsey áldozatkészsége tette
lehetővé a különböző típusú torziós ingák megépítését, és kb. egy évtizedig a
terepi mérések költségeit is fedezte. Ezenkívül más módon is támogatta a tudo
mányok fejlesztését. Egyebek között nagy összegű ösztöndíjakat adományozott
hosszú éveken át tehetséges fiatal kutatóknak azzal a céllal, hogy tudásukat,
munkaerejüket minden gondtól mentesen a tudományos kutatásoknak szentel
hessék. Ez az intézmény az angol college-ok fellow-ságának felelt meg. Eötvös
munkatársai közül Pékár Dezső és Fekete Jenő élvezték éveken át a Semseyféle ösztöndíjat.
Az 1906-dik év nevezetes fordulópont volt Eötvös geofizikai kutatásaiban.
Ez év szeptember havában az Internationale Erdmessung XV. általános kong
resszusát Budapesten tartotta. Eötvös ezen a kongresszuson előadást tartott
új módszeréről és bemutatta műszerét. A kongresszus egyes tagjai az Arad
környékén folyó terepi munkálatokat is megtekintették. A kongresszus a leg
nagyobb elismeréssel fogadta Eötvös beszámolóját és azzal a kéréssel fordult
a magyar kormányhoz: tegye lehetővé Eötvös kutatásainak szélesebb meder
ben való végzését. A kormány megértéssel fogadta a javaslatot és 1907-től
kezdve évente 60 000 korona államsegélyt folyósított Eötvös geofizikai kutatá
sainak céljára.
A jelentékeny állami támogatás nagy lendületet adott Eötvös geofizikai
kutatásainak. Elsősorban újabb tökéletesebb műszertípusok készültek és a terepi
mérések is nagyobb terjedelemben folytatódtak. 1908-ban Arad és Szabadka
között, 1909-ben Szeged, Szabadka, Baja és Zombor környékén, 1910-ben a
titeli platón történtek geofizikai kutatások. 1910-ben még egy érdekes mérés
folyt Tirolban a Monte Cristallo és a Croda Rossa közti völgyben. Ennek a
mérésnek az volt a célja, hogy a szűk völgyben a nívófelület anomáliáját meg
vizsgálja. Itt az egyszerű Coulomb-mérlegnek megfelelő ún. görbületi variométert használták és megállapították, hogy a nívófelület görbületi sugara a nor
málisnak kb. 30-szorosa.
A Kecskeméten 1911. július 8-án kipattant földrengés Eötvös figyelmét
erre a területre terelte és ebben az évben Kecskemét környékét fel is mérték.
1912-ben Eötvös két expedíciót szervezett és mindkettő Erdélyben, a
Maros völgyében tevékenykedett. 1913-ban ugyancsak két expedíció műkö
dött Erdélyben, de az egyik kizárólag földmágneses méréseket hajtott végre.
1914-ben is két expedíció indult el az Alföld peremvidékére, közülük az egyik
mágneses jellegű volt, de a közben kitört első világháború hamarosan véget
vetett a terepi munkálatoknak. 1915-ben a háború miatt nem volt terepi mérés.
1916-ban a Morvamezőn, Egbell környékén, 1917-ben a Hortobágyon
1918-ban Újvidék és Titel környékén voltak mérések.
Eötvös a torziós ingamérések eredményeit a vízszintes gradiensekkel, az
azokból számított nehézségi anomáliák izogal vonalaival és a görbületi adatokból
számított vízszintes irányítóképességekkel ábrázolta.
Eötvös Loránd 1919. április 8-án elhunyt, s halála a magyar és a nemzet
közi tudomány nagy vesztesége volt.
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Ezután röviden vázoljuk az Eötvös életében végzett gravitációs mérések
főbb eredményeit.
A Fruska Gora hegységtől északra Űj vidék tájékán igen nagy gravitációs
minimum és mellette nagy maximum alakult ki. Aradtól keletre a hegyekig
terjedd területen a gradiensek szubterrán anomáliái, valamint az izogal vonalak
a hegységnek a fiatal üledékek alá való süllyedését jelzik. Kecskemét térségé
ben a várostól nyugatra zárt gravitációs minimumot, ezt övezően pedig észak
nyugatra, keletre és délnyugatra gravitációs maximumokat eredményeztek a
mérések. Erdélyben a Maros völgye mentén a nehézségi anomália Nagyenyedtől a Mezőség közejDe felé haladva növekedik, azontúl északkelet felé ismét
csökken. Ezt a regionálisnak mondható változást kisebb minimumok szakítják
meg, amelyek részben már ismert sótömzsök hatásának tulajdoníthatók.
Különösen érdekes eredmény adódott az Egbell környékén végzett mérésekből.
Ezen a területen, amelyen a földtani kutatások felboltozódást jeleztek, jól
felismerhető nehézségi maximum alakult ki s az ott lemélyített kutató fúrások
olajat tártak fel.
Eötvös kutatásainak célja a felszín alatt eltakart tömegeloszlás megisme
rése volt. Böckh Hugó a kiváló gyakorlati geológus hívta fel Eötvös figyelmét
arra, hogy az eltakart földtani rétegek, hegységszerkezetek geofizikai kutatása
gyakorlati szempontból is igen fontos, mert sok esetben hasznosítható ásványi
nyersanyagok feltárására vezethetnek. Különösen az Egbell környéki geofizi
kai méréseket javasolta nyomatékosan Böckh Hugó és e mérések eredményei
feltevését igazolták: első ízben sikerült torziós ingamérésekkel olyan földtani
boltozatot kimutatni, amely termelő olaj mező feltárásához vezetett . Ezt az
eredményt külföldi szakkönyvek mint a gyakorlatilag is eredményes geofizikai
kutatás klasszikus példáját említik.
Eötvös tudatában volt annak, hogy a torziós ingával mért vízszintes
gradiensekből nagyobb távolságon át levezetett nehézségi anomáliák bizony
talanságot rejtenek magukban. Ezért szükségesnek tartotta a nehézségi gyor
sulás változásának meghatározását nagyobb távolságban levő pontok között
relatív ingamérések útján. Erre a cáha Sterneck-féle invariabilis ingákat
szerzett be és felkérte Oltay Károly műegyetemi tanárt relatív ingamérések
végrehajtására. О tay a budapesti műegyetem geodéziai tanszékén ingatermet
rendezett be betonpillérekkel és azt mint magyarországi főalappontot relatív
ingamérések útján összekötötte a potsdami geodéziai intézet alappontjával.
Összekötő méréseket végzett továbbá Budapest és Bécs, Budapest és Padova
között. Oltay ezeket a méréseket 1908-ban kezdte meg és a nemzetközi össze
kötő méréseken kívül Magyarország különböző pontján is végzett relatív ingaméréseket. Eötvös felkérésére elsősorban a torziós ingamérések területein voltak
relatív inga állomások, így a Nagy alföldön, Erdélyben és Morvamezőn. Eötvös
halála után Oltay tovább folytatta a magyarországi relatív inga hálózat kifej
lesztését és különösen a Dunántúl létesített sok relatív inga állomást. A magyarországi relatív inga állomások száma meghaladja a százat. Oltay szerint az
elvégzett relatív ingamérések pontossága kb. ± 1,1 mgal.
Eötvös a torziós ingamérések adatait geodéziai célra is felhasználta.
Érdekes módszert dolgozott ki arra, hogy a torziós inga mérések görbületi
adataiból a függő vonalelhajlást kiszámítsa és az egyenlő potenciálú vonalakat
megszerkessze. Ehhez azonban szükséges a kérdéses területnek legalább két
pontjában a függővonalelhaj lás összetevőinek csillagászati-geodéziai megmérése.
Eötvös a függővonalelhajlásra vonatkozó vizsgálatokat az Arad környéki
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területen végezte el és ennek, érdekében e terület néhány pontján Eötvös fel
kérésére Oltay Károly határozta meg csillagászati-geodéziai úton a függő vonal
elhajlás északi összetevőjét. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával Eötvös
az aradi területre kiszámította a függő vonalelhajlásokkal arányos vízszintes
erőösszetevőket és azokból az egyenlő potenciálú vonalakat. Számításaiban a
topografikus anomáliákat vette alapul, tehát a függőleges tagoltság hatása
benne maradt a függővonalelhajlásokban. A feldolgozás igen érdekes ered
ményt szolgáltatott: a vízszintes erőösszetevők egészen rendszeresen a hegyek
felé irányulnak, a reájuk ortogonálisán haladó ekvipotenciális vonalak pedig
nagyjában a hegység határvonalával futnak párhuzamosan. Ebben természe
tesen a hegység üledékek alatti folytatásának hatása is érvényesül. Eötvös
módszerével tehát a geoidfelület részletes megvizsgálására is lehetőség van.
Eötvös nemcsak mint fizikus és geofizikus, hanem mint geodéta is kiválót alko
tott.
Visszatérve Eötvös geofizikai kutatásaira ki kell emelni azt a tényt, hogy
Eötvös nagyon korán felismerte a komplex geofizikai kutatások fontosságát.
A gravitációs módszeren kívül nagy gondot fordított a földmágneses kutató
módszerre is, mert meggyőződése szerint a két módszer együttes alkalmazása
teszi lehetővé a felszín alatt rejtőző földtani szerkezetek eredményes geofizikai
kutatását.
Eötvös a földmágnességre vonatkozó kutatásait úgyszólván a nehézségi
erőtér vizsgálatával egyidőben, a múlt század utolsó évtizedeiben indította
meg. Tudományos vizsgálataiban az a gondolat vezette, hogy a Földünket
jellemző két erőtér között szoros kapcsolat van.
Eötvösnek földmágneses vizsgálatai méltán állíthatók a nehézségi erőtérre
vonatkozó világhírű kutatásai mellé.
Eötvös a torziós inga megalkotásával majdnem egyidőben a földmágneses
tér változásának részletes megvizsgálására a torziós ingához hasonló igen érzé
keny műszert szerkesztett és azt mágneses transzlatométernek nevezte el, mert
alkalmas a földmágneses tér inhomogenitásából származó transzlatorius erő
mérésére. A mágneses transzlatométer a gravitációs horizontális variométertől
abban tér el, hogy a mélyebben felfüggesztett tömeg helyén kis mágnesrúd
van és a műszer a mágnest hordozó szál körül forgatható. A mágneses transzla
tométer mágneses momentumok összehasonlítására is alkalmas és igen érzé
keny különböző anyagok, kőzetek mágneses szuszceptibilitásának mérésére.
Eötvös a transzlatométer elméletét és szerkezetét már 1896-ban „Vizsgálatok
a gravitáció és a mágnesség körébőr’ című alapvető értekezésében ismertette.
Eötvös eredeti transzlatométerének egyik példánya üzemképes állapotban
mint nyilvántartott műszaki emlék a tihanyi obszervatóriumunkban van elhe
lyezve.
Amikor Eötvös tervei szerint és az ő vezetésével a rendszeres terepi torziós
ingamérések megindultak, Eötvös ezeket a méréseket úgy szervezte meg,
hogy minden gravitációs megfigyelő állomáson abszolút földmágneses méré
sek is történjenek. Az abszolút mágneses méréseket eleinte Steiner Lajos ,
majd 1905-től kezdve Fekete Jenő végezte. Később Pogány Béla , Fröhlich
Pál vettek részt ezekben a mérésekben. A mérések a szokásos műszerekkel
és eljárásokkal folytak. Az elhajlást és a vízszintes térerősséget mágneses
teodolittal mérték, a csillagászati meridiánt napészleléssel, a lehajlás szögét
földinduktorral határozták meg. Eötvös a terepi mágneses mérésekkel a
földmágneses tér helyi anomáliáit igyekezett megállapítani s ezért volt szük
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sége néhány km távolságban levő állomások hálózatára, ami síkvidéken elég
sűrűnek mondható. Eötvös a nehézségi erőtérhez hasonlóan a mágneses térnek
részletes kutatását tűzte ki céljául.
A mérések gyorsítása és az anomáliák még részletesebb megvizsgálása érde
kében Eötvös relatív mágneses méréseket is bevezetett. Egészen eredeti elgon
dolással módszert dolgozott ki az elhajlás változásának relatív mérésére kétkét pont között. Erre a célra két teljesen azonos mágneses teodolitot szerkesz
tett. A módszer lényege a következő: Két észlelő az összehasonlítandó ponto
kon egyidejűleg méri a mágneses meridián irányát és a másik pont irányát.
Az elhajlás helyi változását megadja a mágneses meridiánok és a két pontot
összekötő vonal által bezárt szögek összegének eltérése 180°-tól, tekintetbe véve
a csillagászati meridiánok összehajlását. A mágneses meridiánok irányának
egyidejű észlelése kiküszöböli az időbeli változást. Eötvösnek ez a módszere
igen figyelemre méltó gyors eljárás és elvileg is jelentős az időbeli változás kikü
szöbölésének egyszerű módja.
A vízszintes térerősség relatív mérésére Eötvös a Kohlrausch-féle variométert használta, de nem eredeti alakjában, hanem megfelelő átalakításokkal
a terepmérésekre alkalmassá tette.
Még Eötvös életében hatalmas mágneses észlelési anyag gyűlt össze rész
ben abszolút, részben relatív mérésekből. A relatív mérések többnyire vonalak
mentén történtek. Részletes felmérésre került a Fruska Gora vidéke és az
Erdélyi-medence. A Fruska Gora hegységben és környékén olyan részletes
mágneses mérések voltak, hogy azok mai elnevezéssel valóságos mikroméréseknek tekinthetők. A hegységben Eötvös egészen kis kiterjedésű helyi anomáliá
kat mutatott ki, amelyek szerpentintől származnak. Az Erdélyben végzett mág
neses mérések eredményeinek feldolgozása igen érdekes eredményekhez vezetett.
Eötvös úgy járt el, hogy az észlelési adatokból kiszámította a mágneses térerős
ség derékszögű összetevőit s azokból megállapította a mágneses anomáliák p o
tenciálját. Az erdélyi mérések ilyen értelmű feldolgozása azt eredményezte,
hogy az ekvipotenciális vonalak mint koncentrikusan záródó görbék az Erdélyimedence közepét veszik körül, míg a peremvidékeken emelkedő hatalmas vul
kanikus eredetű hegyek az ekvipotenciális vonalak menetét megzavarják.
Az erdélyi jellegzetes anomáliákra már Liznar is figyelmessé lett, de az érdekes
anomáliakép csak Eötvös részletes vizsgálatai nyomán alakult ki. Eötvös a
Fruska Gora hegységben és környékén végzett mágneses mérések eredményei
ből is szerkesztett ekvipotenciális vonalakat s ezek a Fruska Gorával párhuza
mos kelet-nyugati irányú alakulatot jeleznek, de annak tengelye a látható
hegység tengelyéhez képest több km-rel el van tolódva. Eötvös általában eltért
a mágneses adatok szokásos feldolgozási és ábrázolási módjától és kiértékelését
a megoldandó feladat természetéhez szabta. Az ekvipotenciális vonalakkal
történő ábrázoláson kívül különösen kis mágneses anomáliák esetében a nehéz
ségi erőtér görbületi irányítóképességeihez hasonló módon számított mágneses
irányítóképességeket alkalmazta.
Eötvös nagy figyelemmel tanulmányozta a nehézségi és a földmágneses
tér összefüggését. Különösen azt emelte ki, hogy a mágneses térerősség össze
tevői nem a nehézségi térerősséggel, hanem annak első deriváltjaival, vagyis
a nehézségi potenciál második deriváltjaival vannak kapcsolatban. Eötvös a
két erőtér anomáliáira vonatkozólag a következő három esetet különbözteti m eg:

1.
a vízszintes mágneses erőösszetevők anomáliái a nehézségi gradiens
rendellenességeivel párhuzamosak és egyenlő irányúak;
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2. párhuzamosak és ellentett irányúak;
3. párhuzamosak, de irányuk részben megegyező, részben ellentett.
Eötvös a felmért területeken mindhárom esetre talált példát és megfelelő
földtani szelvényekkel adott magyarázatot a nehézségi és a mágneses hatások
említett kapcsolataira.
A földmágneses terepmérések adatainak feldolgozásában Eötvös az ógyallai obszervatóriumra támaszkodott. Az időbeli változások redukcióját részben
az ógyallai-, részben a polai obszervatórium regisztrálásai alapján végezte eL
A mágneses mérésekhez használt műszerek hitelesítését és ellenőrzését a terep
mérések előtt és utána az ógyallai obszervatóriumban hajtották végre Eötvös
munkatársai.
Figyelemre méltók Eötvösnek a régi téglák és edények mágnesezettségére
vonatkozó vizsgálatai. A régi téglák és agyagedények égetésük alatt az akkor
fennállott földmágneses tér irányát, mint remanens mágnességi irányt tartot
ták meg. Mivel a téglák oldala és az edények alapja, amelyen azok a kiégetés
alkalmával a kemencében állottak, felismerhető volt, elég biztossággal lehetett
a téglákat és az edényeket a függőlegeshez viszonyítva az eredetinek megfelelő
helyzetben felállítani. A mágneses momentumot s annak irányát Eötvös a
mágneses transzlatométerrel határozta meg s e kísérletei alapján főként az
égetés időpontjában érvényes lehajlási szögre tudott következtetni.
Eötvös az egész Föld mágneses terének vizsgálatával is foglalkozott.
A 3 egész földfelületen rendelkezésére álló földmágneses adatokat felhasználta
arra, hogy azokból horizontális irányítóképességeket számítson. Később ez
irányú kutatásait abbahagyta és addigi eredményeit sem publikálta.
Erősen foglalkoztatta földmágnesség eredetének a kérdése is. Erre vonat
kozó elgondolásait és kísérleteit sem hozta nyilvánosságra, de fennmaradt egy
kísérleti berendezése, amellyel azt vizsgálta, hogy a Föld forgásának milyen
szerepe lehet a földmágnesség keletkezésében. Vörösrézből gömböt készítte
tett, abból a szárazföldeknek megfelelő felületrészeket kivágatta, s azt gipsszel
pótolta. A jóvezető vörösrézfelületek az óceánokat modellezték. Az így elkészí
tett földmodellt az érzékeny transzlatométer közelében forgásba hozta. Ez a
kísérleti berendezés mint műszaki emlék fennmaradt.
Eötvös a mérési eredmények földtani értelmezésének érdekében több
esetben elvégezte feltételezett alakulatok hatásának elméleti számítását is.
Többek között kiszámította a csapásirányban végtelen hosszú vetődésnek,
továbbá végtelen hosszú derékszögű hasábalakú tömegnek gravitációs hatását.
Bár nem publikálta, de régi volt munkatársainak tudomása van arról, hogy
a Fruska Gora hegység izosztatilcushoz hasonló modelljét alapul véve szintén
végzett hatásszámításokat.
Eötvös gravitációs vizsgálatainak középpontjában ugyan a torziós inga
állott, de egy egészen más típusú gravitációs műszer szerkesztésével is megpró
bálkozott. Nagy tudománytörténeti jelentősége van annak, hogy a századfor
dulón, 1901-ben egy egyszerű bifiláris gravimétert szerkesztett, s ezzel a világ
valamennyi graviméter szerkesztőjét megelőzte. Eötvös bifiláris graviméterén
két vékony kvarcszálon 12 g hengeres tömeg függ. A felfüggesztő szálakat
megcsavarva a tömeg kissé megemelődik és elfordul. A nehézség változásakor
a henger súlya és elfordulási szöge kissé megváltozik. Ezt a kis változást a
hengerre és az eszközházra erősített tükrök és leolvasó távcső segítségével meg
lehet állapítani. Eötvös és munkatársai a bifiláris graviméterrel meghatároz
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ták az egyetemi fizikai intézet és a Svábhegy között a nehézségi különbséget.
Sajnos a műszert Eötvös nem fejlesztette tovább, publikálás híján a tudómányos világ nem is szerzett tudomást erről a nevezetes kezdeményezésről.
A műszer eredeti állajDotában mint műszaki emlék ma is megvan az Állami
Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben. 1958-ban ki volt állítva a brüsszeli
világkiállításon.
Eötvös geofizikai jellegű tudományos alkotásai közé kell sorolnunk a tudómányos irodalomban Eötvös-effektus néven ismert jelenség felismerését és tör
vényszerűségének megállapítását. Mivel a nehézségi erő a Föld vonzásának és
a centrifugális erőnek eredője, a centrifugális erő változásával az eredő nehéz
ségi erőnek is meg kell változnia. A Földhöz viszonyítva nyugatról kelet felé
mozgó testre nagyobb centrifugális erő hat, mint a Földhöz viszonyítva nyugvó
testre, ezért ilyenkor a test súlya kisebb, viszont a keletről nyugat felé mozgó
test súlya a nyugvóhoz viszonyítva nagyobb. Eötvös erre a jelenségre azoknak
az óceánokon végzett nehézségi méréseknek a tanulmányozásakor lett figyel
messé, amelyeket a potsdami geodéziai intézet 0. Hecker vezetésével a század
elején végeztetett. Eötvösnek feltűnt, hogy a hajó mozgása következtében
fellépő hatást nem vették számításba. Erre a körülményre Eötvös levélben
hívta fel Hecker figyelmét és ennek nyomán Hecker a kérdés megvizsgálása
céljából 1908-ban a Fekete-tengeren mozgó hajókon végzett méréseket. Két
hajó közül az egyik nyugatról keletre, a másik egyidejűleg ellenkező irányban
haladt. A mozgó hajókon történt észlelések Eötvös elgondolását igazolták.
Később Eötvös olyan kísérleti berendezést gondolt ki, amellyel ezt a hatást
közvetlenül laboratóriumban is sikerült kimutatnia. Berendezése egy forgó
mérleg, amelynek forgása közben a nyugat felé mozgó kar nehezebb, mint a
kelet felé mozgó kar és ennek következtében az érzékeny mérleg kibillen.
Eötvös ezt a hatást a rezonancia segítségével megnövelte.
Az Eötvös-effektus függ a földrajzi szélességtől és a Földhöz képest
mozgó test viszonylagos sebességétől. Az effektus kimutatása egyúttal a Föld
tengely forgásának újabb bizonyítéka. Az Eötvös-effektust az újabb időben a
tengereken, mozgó hajókon végzett nehézségi méréseknél mindenkor számí
tásba veszik.
Eötvösnek a geofizika fejlődése szempontjából az a legnagyobb érdeme, hogy
módszert és műszert dolgozott ki annak a megvizsgálására, hogyan lehet a felszín
alatt eltakart tömegeloszlásra és a ható tömegek minemüségére a felszínen végzett
fizikai mérésekkel következtetni. Ezzel Eötvös a gyakorlati geofizika alapját vetette
meg. Az általa oly tökéletesre fejlesztett torziós inga Eötvös életében és még
soká azután is a gyakorlati geofizikának igen értékes és hasznos műszere volt.
Ma már sok tekintetben a korszerű, nagy pontosságú graviméterek háttérbe
szorították, de különleges geofizikai feladatok megoldására, pl. vetődések
kimutatására ma is igen jól használható műszer. Eötvös gyakorlati geofizikai
kutatásaiban a torziós ingát és azonkívül a mágneses műszereket használta.
Ezen a téren úttörő munkát végzett és jelentős eredményeket ért el. Az első
graviméter megszerkesztésével pedig a távolabbi fejlődés irányát is kijelölte.
Eg}^éb, a fizika körébe tartozó kutatásai alapkutatás jellegűek. Ä geofizika terü
letén elért nagy eredményei jó részben annak is köszönhetők, hogy a gyakor
lati problémák megoldásával párhuzamosan az alapkutatásokra is nagy figyel
met fordított; többek között érzékeny torziós ingáját a tömegvonzás és tehe
tetlenség arányosságának megvizsgálására, továbbá a tömegvonzási együtt
ható pontos megmérésére is felhasználta.
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A nemzetközi tudományos világ Eötvös nagy tudományos érdemeit azzal
is elismerte, hogy a nehézségi gyorsulás helyi változásának mértékegységét,
10 ~9 sec ~2-t, Eötvös-egy ségnek nevezte el.

3. Egyéb geofizikai kutatások Eötvös idejében

Eötvös életében elsősorban közvetlen munkatársai folytattak geofizikai
tevékenységet. Közülük két legrégebbi munkatársa emelkedik ki: Pékár Dezső
és Fekete Jenő, akikről már az előző fejezetben említés történt.
Pékár Dezső Eötvös tanársegéde, később Semsey-ösztöndíjas, kezdetben
Eötvös kutatásaihoz kapcsolódva a folyadékok felületi feszültségével foglalko
zott és az Eötvös-törvény érvényességét vegyöletekre, oldatokra vizsgálta.
A múlt század utolsó éveiben már Eötvös gravitációs és földmágnességi kuta
tásaiban működött közre. Nagyon ügyes kísérletező volt és a laboratóriumban
Eötvös számos elgondolását valósította meg. Az új műszerek szerkesztésében is
nagy segítségére volt Eötvösnek. Különösen amikor a műszereket terepi viszo
nyok közötti használatra kellett alkalmassá tenni, érvényesült kiváló gyakor
lati érzéke és Eötvös gyakran igénybe vette gyakorlati jellegű tanácsait. Pékár
Dezsőnek fontos szerepe volt a terepi expedíciók megszervezésében. Ezt a fel
adatot Eötvös teljesen Pékárra bízta és ezt a nem egészen könnyű feladatot
Pékár az éjszakai észlelésekre való figyelemmel jól oldotta meg. A terepen
különösen kezdetben többször fordult elő a műszerek működésében üzemza
var. Pékár mindenkor gyorsan felismerte a zavarok okát és kiváló gyakorlati
tudásával azt hamarosan meg is szüntettte. Mind a laboratóriumi, mind a terepi
méréseket mindig a legnagyobb gonddal és pontossággal végezte és mint az
expedíció vezetője fiatal munkatársaitól is a mérések legpontosabb elvégzését
kívánta meg. Jó gyakorlati érzékkel választotta ki a torziós ingamérések
legalkalmasabb'helyét, ahol a felszíni tömegegyenetlenségek a lehető legkisebb
mértékben befolyásolták a mérendő nehézségi erőteret. A terepmunkálatok
kal kapcsolatban Eötvösnek is állandó gondot okozott a térszíni egyenetlen
ségek kérdése és azok hatásának lehetőleg reális figyelembe vétele. Ezért is
határozta el Eötvös, amikor már több terepi műszerrel rendelkezett,' hogy
minden megfigyelési állomáson két egymástól 10—12 méter távolságban
levő ponton két műszerrel egymástól függetlenül történjenek a mérések egyi
dejűleg. A két műszerállás mindegyikén külön-külön kellett szintezni és annak
megfelelően a térszínhatást kiszámítani. Elvileg a két közeli ponton az észle
lésből és a számításból ugyanazokat a topográfikus értékeket kellett kapni.
Az eltérés nagysága a meghatározás megbízhatóságának mértékéül szolgált.
Pékár Dezső erre a körülményre is mindig nagy gondot fordított és ahol a két
műszerrel történt meghatározás adatai között a megengedettnél nagyobb elté
rés mutatkozott, ott fáradhatatlanul nyomozta az eltérés valószínű okát;
szükség esetén a mérést egy további közeli ponton megismételte. A nagyobb
eltérés oka néhányszor a felszín alatt a közelfekvő talajrétegekben rejtőző zavaró
sűrűségeloszlás volt; ez különösen folyók közelében ártéri területeken fordult
elő. Ilyen helyeken végzett torziós inga mérés természetesen nem szolgáltatha
tott reális értéket a mélyebben levő földalatti tömegeloszlásról.
Pékár Dezső állandóan figyelemmel kísérte a torziós ingának a gyors hőmér
sékletváltozás okozta zavarait. A terepi mérésekben olyan körülményeket
igyekezett biztosítani,hogy a hőmérsékleti behatások minél kisebbek legyenek.
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Ezzel a kérdéssel a világháború első évében, amikor a terepi mérések szünetel
tek, rendszeres laboratóriumi kísérletekben behatóan foglalkozott és megálla
pította, hogy a hőmérsékletváltozás zavaró hatását főként a torziós inga
legbelső házában keletkező légáramok okozzák, éspedig a zavaró hatás legin
kább ott lép fel, ahol a lelógó cső az ingarúd házába torkollik. Egyúttal azt is
tanulmányozta, hogyan lehet kis terelő felületekkel a csőtorkolatban a zavaró
légáramokat az ingarúdról elterelni. Tanulmányainak eredményeit külön érte
kezésben foglalta össze.
Fekete Jenő eleinte szintén Eötvös tanársegéde, majd Semsey-ösztöndíjas,
1905-től kezdve vett részt geofizikai kutatásokban. Különösen földmágnességi
mérésekkel és kutatásokkal foglalkozott behatóan. Fekete Jenő végezte
Eötvös életében és még jó ideig, Eötvös halála után is a mágneses terepmérések
legnagyobb részét nagy szakértelemmel, lelkiismeretesen és a használt műszerek
kel elérhető legnagyobb pontossággal. Fekete mindegyik torziós ingaállomáson
abszolút mágneses méréseket végzett, amellett részt vett a torziós ingák éjsza
kai megfigyeléseiben és a relatív mágneses mérésekben. A mérési időszak
előtt és azok után Ógyallán hasonlította össze műszereit az obszervatórium
műszereivel. Eötvös maga is ismételten a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott
Fekete Jenő mágneses méréséinek teljes megbízhatóságáról és nagy pontosságá
ról. Fekete igen sokat dolgozott közvetlenül Eötvössel együtt és a földmágnes ség terén ő ismerte legjobban Eötvös sajátos elgondolásait és célkitűzéseit.
Fekete Jenőnek az Eötvös Emlékkönyvben Eötvös földmágneses vizsgálatairól
írt tanulmánya híven foglalja össze Eötvösnek ez irányú munkásságát és több
olyan, Eötvöstől származó adatot közöl, amely Eötvös eredeti értekezéseiben
nem jelent meg. Sokat foglalkozott a mágneses mérések eredményeinek értel
mezésével.
Az Eötvös életében végzett terepi mérések különösen az első években
nem voltak rutinmérések, hiszen a műszerek terepi viselkedését kellett kivizs
gálni és annak megfelelően kellett a mérési eljárást kialakítani.
Az Eötvös életében végzett terepi mérésekben és a mérési eredmények fel
dolgozásában az eddig említett régebbi munkatársakon kívül több fiatal
munkaerő is részt vett. 1908-tól kezdve Rybár István volt a terepi mérések és
belső munkálatok állandó munkatársa, majd 1913-tól mint Eötvös tanársegéde
az oktatásban és a belső munkálatokban működött közre. Eötvös élete végén,
súlyos betegsége idején mint megbízott előadó megtartotta az egyetemi előadá
sokat.
Rövidebb ideig végeztek terepi méréseket, feldolgozási és laboratóriumi
munkálatokat a következő munkatársak: Garcsár Sándor egy évig, Pogány
Béla és Fröhlich Pál két-két évig, Renner János három évig, Kovács György,
Cser Imre és Nes Tivadar egy évnél rövidebb ideig. 1916-ban Egbell vidékén
az állandó munkatársakon kívül Steiner Lajos , Walek Károly , Renner János és
Wagner Lajos működtek közre. 1917-ben a hortobágyi mérésekben az állandó
munkatársakon kívül Walek Károly vett részt. 1918-ban az állandó munkaerő
kön kívül Szecsődy Miklós és Kérékjártó Béla voltak az expedíció tagjai.
Már az előző fejezetben megemlítettük, hogy Eötvös felkérésére Oltay
Károly végzett relatív ingával összehasonlító nehézségi méréseket. Ezeket a
méréseket Oltay nagy gonddal készítette elő, a műszereket tüzetes vizsgálat
nak vetette alá, a szokásos korrekciókat a körülmények gondos mérlegelésével
alkalmazta. Ezáltal sikerült az adott berendezéssel az elérhető legnagyobb pon
tosságot biztosítania. A műszer vizsgálatáról, adatairól és a mérések végrehaj
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tásáról részletes tanulmányokat tett közzé. Munkatársai közül elsősorban
Szecsődy Miklóst kell kiemelni, aki sok mérést teljesen önállóan végzett el.
Ugyancsak Szecsődy Miklós vett részt azokban a csillagászati mérésekben,
amelyekkel Eötvös felkérésére Arad vidékén a függő vonalelhajlást Oltay meg
határozta. A relatív ingamérésekben rövid ideig Pékár Dezső is közreműködött.
Nem maradhat említés nélkül Süss Nándor német származású precíziós
műszerész, aki Eötvösnek igen nagy segítségére volt az egyes műszertípusok
mechanikus »megtervezésében és kivitelezésében. Süss Nándor fiatal éveiben
a marburgi egyetem mechanikusa volt, majd a kolozsvári egyetemre került
műszerésznek. 1884-ben Eötvös javaslatára Budapesten szerveztek mechanikai
tanműhelyt és annak vezetésével Süss Nándort bízták meg. Az állami tanmű
hely ugyan 1900-ban megszűnt és magánvállalattá alakult át, de Süss Nándor
továbbra is kiváló pontossággal készítette el Eötvös műszereit. Eötvös labora
tóriumi és terepi műszerei mind Süss Nándor szakavatott kezei alatt készültek
nagy gonddal és pontossággal. Süss Nándor mechanikai műhelyéből alakult
ki később a jelenleg is működő Magyar Optikai Müvek hatalmas vállalat. Süss
Nándor, aki kiválóan értett ahhoz, hogy Eötvös elgondolásait valóra váltsa,
1920-ban villamos szerencsétlenség áldozata lett. Eötvös mindig elismerően
nyilatkozott a Süss-féle műhely kiváló precíz készítményeiről.
Eötvös munkásságának idejére esik a földrengésvizsgálatok megindulása
Magyarországon. Voltak ugyan már régebben is egyes nagyobb földrengésekről
készült feljegyzések, de azok még rendszeres adatgyűjtéseknek sem tekinthe
tők. A régebbi munkák közül kiemelkedik Kitaibel és Tomtsányi latin nyelven
írt monográfiája az 1810. január 14-én kipattant móri földrengésről.
A rendszeres földrengésvizsgálat Magyarországon a múlt század utolsó
évtizedeiben indult meg. A Magyarhoni Földtani Társulat 1881. november
9-én, a nagy zágrábi földrengés első évfordulóján tartott választmányi ülésén
Földrengési Bizottságot hozott létre. E Bizottság elnöke Szabó József volt, tagjai
Hantken Miksa , Lóczy Lajos , Schafarzik Ferenc , Szontagh Tamás és Válya
Miklós. A Bizottságnak később Kalecsinszky Sándor és Emszt Kálmán is tagjai
voltak. A Bizottság elsősorban földrengési adatgyűjtéssel foglalkozott és ennek
érdekében kérdőíveket küldött szét. A Földrengési Bizottság 1890-ben Olasz
országból Cacciaitore-féle földrengésjelző készülékeket szerzett be;^ ezek
egyikét a Földtani Intézet mélypincéjében helyezte el, a másikat pedig Ógyalíán. Később Ógyallán Bosch-féle horizontális ingákat is felszereltek s azok
1902- ben kezdték meg működésüket.
A Földrengési Bizottságot a Magyar Tudományos Akadémia támogatta,
működése azonban a század elején megszűnt. A földrengésvizsgálat folyamatos
sága nem szakadt meg, mert az Országos Meteorológiai és Földmágnességi
Intézet Konkoly Thege Miklós igazgatósága idején a földrengési, éspedig első
sorban a makroszeizmikus szolgálatot tartotta fenn. Ezt a feladatot egyéb
intézeti munkája mellett Réthly Antal, az Intézet későbbi igazgatója látta el.
1903- ban a Földművelésügyi Minisztérium a földrengési szolgálatot hivatalosan
is az Intézet hatáskörébe utalta. Időközben az Intézet műhelyében Vicentiniféle földrengés jegyző ingák készültek és ilyen ingák a következő helyeken
kerültek felszerelésre: a Földtani Intézet mélypincéjében, Ógyallán, Temesvárott és Fiumében.
A magyarországi földrengéskutatás további története szorosan kapcso
lódik Eötvös fiatalabb kortársának, Kövesligethy Radónak nevéhez. Köves ligethy Radó (1862—1934) több egymással rokon tudományágban működött
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kiváló eredménnyel. Érdeklődése fiatal korában elsősorban a csillagászat felé
irányult és a színképelemzés csillagászati alkalmazásával foglalkozott. Ezen a
téren igen jelentős eredményeket ért el: felismerte a színképvonalak hőmérsék
let okozta eltolódását és ezzel 10 évvel megelőzte Wien eltolódási törvényének
megállapítását.
Kövesligethy 1888-ban Eötvös tanársegéde lett és már egy év múlva koz
mográfiából és geofizikából magántanárrá habilitálták. 1897-ben lett a buda
pesti tudományegyetem tanára. Előadásokat tartott a csillagászati földrajz
ból, a csillagászatból, a szeizmológiából, sőt nem matematikus természettudo
mányi hallgatók számára matematikából is. Előadásai mindig igen érdekesek
és élvezetesek voltak.
A századforduló táján Kövesligethy egyre inkább földrengés vizsgálattal,
szeizmológiával kezdett foglalkozni. 1897-ben megtartott akadémiai székfoglaló
értekezése tárgyául szeizmikus jelenségek geometriai elméletét választotta.
A földrengésvizsgálat a századfordulón mindinkább a nemzetközi tudományos
érdeklődés előterébe került és felmerült az a kívánság, hogy egy nemzetközi
szervezet létesüljön az együttműködés biztosítására. Ezért annak előkészíté
sére Strasbourgban 1901-ben és 1903-ban nemzetközi szeizmológiai konferen
ciát tartottak s Kövesligethy ezeken a konferenciákon kormánymegbízásból
vett részt. A tanácskozások eredményeképpen 1905-ben megalakult a Nemzet
közi Szeizmológiai Asszociáció. Kövesligethyt a nemzetközi szervezet főtitká
rává választották. Ezt a kitüntető bizalmat Kövesligethy nemzetközileg elis
mert tudományos munkássága, széles körű nyelvtudása és kiváló szervezőképes
sége révén méltán megérdemelte.
Kövesligethy egyetemi tanszéke mellett földrengés vizsgáló intézetet szer
vezett és a már működő földrengésjelző állomásokon kívül további állomásokat
létesített. Ennek eredményeképpen az első világháború előtti Magyarországon
a következő földrengésjelző állomások működtek: Budapest, Fiume, Kalocsa,
Kolozsvár, Kecskemét, Ógyalla, Temesvár, Ungvár és Zágráb. Az állomásháló
zat létesítésében a Magyar Tudományos Akadémia, a kormány és egyes ada
kozók támogatták. Budapesten volt a központi állomás és az adatfeldolgozó
szolgálat. Budapesten a Nemzeti Múzeum pincéjében 1905-ben állították fel az
5 tonnás Wiechert-ingát. Később Mainka-ingákat szereztek be és egy ilyen
ingát 1910-ben helyeztek el Ógyallán. A földrengési szolgálat 1911-ben a
Meteorológiai Intézettől Kövesligethy intézetéhez került át.
Kövesligethy olyan kiválóan szervezte meg a magyar szeizmológiai szolgála
tot, hogy a Nemzetközi Szeizmológiai Asszociáció központi hivatalául Stras
bourg után Budapestet szemelték ki, erre azonban a világháború kitörése miatt
már nem került sor.
Kövesligethy tudományos szeizmológiai munkássága főként a következő
kérdések vizsgálatára terjedt ki: a szeizmikus hullám kilépési szöge, a földren
gési hullámok geometriai elmélete, a hat szeizmikus elem, továbbá a fészek
mélység megállapítása makroszeizmikus adatokból.
Kövesligethynek a szeizmológiában munkatársai voltak Réthly Antal, továbbá
Pécsi Albert és Strömpl Gábor. Réthly Antal 1907-ben Kövesligethy vei együtt a
Meteorológiai Intézet megbízásából részt vett a hágai nemzetközi szeizmoló
giai kongresszuson. Réthly a Földrengési Bizottság és a Meteorológiai Intézet
összegyűjtött földrengési anyagát feldolgozta és három kötetben kiadta, rész
ben a Meteorológiai Intézet, részben az egyetemi földrengési intézet kiadványa
ként. Réthly különösen értékes munkát végzett azzal, hogy megszerkesztette
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Magyarország korszerű földrengési térképét magyarázatokkal kísérve és ezt a
munkát a Magyar Tudományos Akadémia 1912-ben Schafarzik Ferenc aján
lására kiadta. Réthly 1911 után Kövesligethy egyetemi földrengési intézetének
külső munkatársa lett és annak munkájában igen tevékenyen részt vett.
Kövesligethy munkatársai közé kell sorolnunk Jánosi Imrét és Jordan
Károlyt. Jánosi fészekmélységszámításokkal foglalkozott. Jordan Károly,
a valószínűségszámítás kiváló művelője, 1905-től nehány évig a magyar
földrengési számoló intézetnek volt igazgatója és 1907-ben nagyobb össze
foglaló tanulmányt írt a földrengési hullámok terjedéséről.
Kövesligethy önálló földrengésvizsgáló intézet létesítését is tervezte és
erősen szorgalmazta. Azonban az első világháború kitörése tervének megvaló
sítását meghiúsította. A világháború egyébként a nemzetközi szervezet műkö
dését is megbénította. Évekkel a háború után, 1922-ben volt egy konferencia
Strasbourgban s azon számolt be Kövesligethy utoljára főtitkári működéséről.
Kövesligethy éveken át dolgozott Eötvös mellett és ez mély nyomokat
hagyott tudományos munkásságán. Bár munkássága a tudomány más területén
bontakozott ki, közös cél volt a Föld jelenségeinek kutatása és minél jobb
megismerése. Eötvöshöz hasonlóan Kövesligethy is az exakt természettudo
mányos módszert alkalmazta.
Kövesligethy volt munkatársaival együtt a magyarországi korszerű
földrengéskutatás megszervezője és művelője. A földrengésjelző állomásháló
zat kiépítésével a régi Magyarország területén példát mutatott más országok
nak is.*
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* A földrengésvizsgálatokra
fesszort illeti köszönet.
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