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2016-ban Eötvös-ingamérések két jelentős eseményének évfordulóját ünnepeltük. 125 éve került sor a torziós inga terepi 
körülmények közötti kipróbálására a dunántúli Ság hegyen; 100 éve pedig az első terepi felmérésre az Egbell környéki, 
fúrásokkal már feltárt kőolajmezőn, annak ellenőrzésére, hogy miképpen tükröződik az eredményekben az elfedett anti-
klinális. Ez utóbbi sikeres mérés jelentette a kőolajkutató geofi zika megszületését.

Szabó, Z.: Actual anniversaries related to Eötvös’ torsion balance
125 years ago, Loránd Eötvös carried out his fi rst fi eld survey on the plateau of a truncated cone-shaped basalt hill. The 
successful test measurements proved applicability of his delicate instrument under fi eld conditions. 100 years ago, torsion 
balance measurements were carried out in the region of Egbell where oil was produced from a recognized anticlinal 
structure. The aim of these measurements was to evaluate the effect of the oil-bearing anticline on torsion balance data. 
These results proved the effi cacy of the torsion balance in oil prospecting and paved the way towards world renown for 
Eötvös and his balance.

Beérkezett: 2017. január 18.; elfogadva: 2017. január 22.

A Ság hegyi mérés története és jelentősége

Eötvös Loránd érdeklődése, a kapillaritással foglalkozó 
vizsgálatai befejeztével, az 1880-as évek második felében 
fordult a gravitáció felé. A középkor előítéleteinek és csoda-
szereinek lomtárából előkerestem a varázsvesszőt, s azt nem 
imádsággal, nem is ördöngösséggel, hanem a vesszőhöz, 
melyről a varázs az idők folyamán amúgy is lekopott, job-
ban illő mechanikai érvelésekkel arra bírtam, hogy feleletet 
adjon. Az igaz, hogy nem arra kértem, hogy rejtett kincseket 
mutasson; arra sem, hogy ellenségeimet, ha vannak, megje-
lölje; csak azt kívántam tőle, engedjen bepillantani annak 
az erőnek rejtélyeibe, mely e Földön mindent mozgat, 
mindennek kijelöli helyét. – emlékezett vissza az MTA 1901. 
május 12. közgyűlésén mondott, a Föld alakjának kérdése 
című, elnöki megnyitó beszédében.

Kezdeti kísérleteihez a Coulomb-féle ingát használta, a 
tömegvonzás szemléltetése során vetődött fel benne a kér-
dés, hogy kitérítő tömegek hiányában mi határozza meg az 
inga egyensúlyi helyzetét. Elméleti vizsgálatai során meg-

állapította, hogy kitérítő tömegek hiányában a Coulomb- 
féle inga egyensúlyi helyzetét a földi nehézségi erőtér szint-
felületének alakja (mely defi níció szerint megegyezik a 
Föld alakjával) határozza meg. Ha azonban az ingakaron 
elhelyezkedő tömegek közül az egyiket egy vékony szál se-
gítségével alacsonyabb szintre helyezi, akkor az így módo-
sított ingával a Föld alakján kívül a nehézségi erő legna-
gyobb vízszintes irányú gradiensének irányát és nagyságát 
is meg tudja határozni.

Első torziósinga-méréseit laboratóriumi körülmények 
 között végezte, majd a Rudas fürdő épületében, ahol arra 
volt kíváncsi, hogy miként jelentkezik a Gellért-hegy 
tömeg hatása a mérési eredményekben. A következő lépés 
annak kipróbálása volt, miként viselkedik ingája a szabad 
természetben. Legegyszerűbb helyszínnek pestszentlőrinci 
nyaralójának kertje kínálkozott. Az ingát egy jól szigetelt 
sátorban állította fel és abban végezte méréseit, melyek so-
rán megállapította, hogy a műszer meglehetősen érzékeny a 
hőmérséklet-változásokra, ezért célszerű a méréseket éjsza-
ka végezni. Az észlelt értékek az elméletnek megfelelően 
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1. ábra A Ság hegy a mérések idején, a kőbányászat megkezdése előtt
Figure 1 Ság hill at the time of the torsion-balance measurements

jóval kisebbek voltak, mint amit a Gellért-hegy tövében ka-
pott. Ezzel kapcsolatban az 1900. évi párizsi fi zikai kong-
resszus részére összeállított jelentésében az alábbiakat írja: 
…  úgy hiszem sokkal érdekesebbek azok a változások, me-
lyeket sík területeken találunk. Ezek a szemeink előtt rejtett 
föld alatti tömegeknek, álláspontunk alatt elvonuló nagyobb 
sűrűségű lejtőknek, hegyeknek és völgyeknek megnyilat-
kozásai. Budapesttől délkeleti irányban 7-8 kilométernyire 
fekvő szt.-lőrinczi kertemben volt alkalmam ilyen hatásokat 
megfi gyelni. A nehézség itt, bár sík területen állunk, a nor-
mális változásnak mégis mintegy hatszorosát teszi ki és irá-
nyában is attól eltérést mutat. Milyen érdekes feladat volna, 
támogatva geodetikai mérésektől egy nagyobb területnek, 
például a nagy magyar Alföldnek ily irányban rendszeres 
átkutatása.

A fenti idézet is bizonyítja, hogy Eötvös már torziós ingá-
jának megalkotásakor nemcsak tisztában volt műszerének 
lehetséges földtani alkalmazhatóságáról, de az Alföld rend-
szeres átkutatását egyenesen érdekes feladatnak tartotta.

Az első tényleges terepi körülmények között folyó mé-
résre 1891 augusztusában került sor a Celldömölk melletti 
Ság hegyen. A mérési hely kiválasztását két szempont vezé-
relte. Egyrészt az akkor még közel szabályos csonkakúp 
alakú hegy (1. ábra) gravitációs hatása aránylag könnyen 
kiszámítható, így alkalmas volt a mérési eredmények ellen-
őrzésére. Másrészt előzőleg Sterneck ezredes, a bécsi Kato-
nai Földrajzi Intézet későbbi vezetőjenek relatív-ingaméré-
sei a hegytető mintegy 150 m távolságra levő két pontjának 
nehézségi erő értéke között feltűnően nagynak számító, 
33 mGal különbséget adtak. Eötvös, aki fi gyelemmel kísérte 
Sterneckék méréseit, gyanúsnak tartott ekkora különbséget. 

…ily kis távolságban ilyen nagy változást a nehézségre vo-
natkozó elméleteink nem tudnak indokolni – mondotta, és 
úgy gondolta, hogy a Ság hegyi mérései amellett, hogy be-
bizonyíthatják műszerének terepi körülmények közötti al-
kalmazhatóságát, egyben megerősíthetik vagy megcáfolhat-
ják Sterneck eredményeit.

A tervezett mérések végrehajtásához szükséges anyagi 
fedezet azonban nem állt rendelkezésre. Kapóra jött azon-
ban az Akadémia matematikai és fi zikai bizottságának fi zi-
kai ill. fi zikai-földrajzi témára kiírt pályázata, melyet Eöt-
vös fi atal munkatársai, az alább idézett beadvánnyal megpá-
lyáztak, és el is nyertek. Az lett volna meglepő, ha nem 
nyerik el, lévén Eötvös Loránd az Akadémia előző évben 
megválasztott elnöke.

A Tudományos Akadémia
Tekintetes mathematikai és természettudományi állandó 
 Bizottságának.

Tekintetes Bizottság!

  A nehézségi gyorsulásnak és annak különböző irányok-
ban való változásának meghatározása a legújabb időben 
nagy pontosságú és általános érdekű tényezővé vált, részint 
a geodézia szempontjából, a geoid alakjának meghatározá-
sára, részint a geofi zika szempontjából, lokális tömegelosz-
lási sajátságok tanulmányozására, melyek közül különösen 
a hegy tömegek úgynevezett kompenzációjának kérdése és 
tömegközéppontjának helyzete az, mely elsősorban foglal-
koztatja az érdeklődőket. De fontosak a mondott mérések a 
tiszta fi zika szempontjából is, amennyiben Sterneck Róbert 
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síkban (vagy a különböző niveauban felfüggesztett tö-
megű csavarási mérleggel, vagy esetleg lassan lengő 
ingával, vagy közönséges mérleggel)

IV.  Jellemző pontokban a hegy niveaufelületének, főgörbü-
leti sugarainak iránya és nagyságának meghatározása 
(az egyenlő niveauban felfüggesztett tömegű csavarási 
mérleggel)

V.  A függőleges irány lokális eltéréseinek megfi gyelése a 
plateau karimáján (geodéziai és astronómiai módsze-
rekkel)

  Vonatkozással a f.é. március 31.én beadott vázlatos ter-
vünkre, kérjük a tudományos Akadémia mathematikai és 
természettudományi Tekintetes Bizottságát:
  Kegyeskedjék az általa a f. évre kiírt kétezer forintos és 
fi zikai, vagy fi zikai geográfi ai munkálatokra fordítandó pá-
lyázatösszeget az alázattal alulírottaknak kiutalványozni, 
hogy a kijelölt tervezetet nyár folyamán foganatosíthassák, 
s méltóztassék megengedni, hogy esetleges megbízás esetén 
már most is fejezhessük ki köszönetünket báró Eötvös Lo-
rándnak műszereinek ritka szívességgel tett átengedési ígé-
retét.
  A Tekintetes Bizottságnak
kelt Budapesten, 1891 április hó 19.-én

   alázatos szolgái:

  Ifj. Bodola Lajos   Dr. Kövesligethy Radó  Tangl Károly
műegy.ny.rk. tanár egy.m.tanár és tanársegéd  tanárjelölt

hasonló irányú megfi gyelései izolált fekvésű bazaltos hegy-
kúpokon immár harmadízben oly gyorsulási értékekhez ve-
zettek, mely – úgy látszik – az eruptív kőzetek valamely sajá-
tos, az általános tömegvonzással talán nem azonos attrak-
ciójára vezetendő vissza.
  A vasmegyei Sághegy szabályos csonka kúpalakjánál, 
teljesen izolált fekvésénél ugyancsak eruptív kőzetű össze-
tételénél fogva különösen alkalmas a mondott megfi gyelések 
foganatosítására s Sterneck csakugyan meg is határozta 
környezetében a nehézségi gyorsulást. Mi, birtokában lévén 
báró Eötvös Loránd fölötte érzékeny instrumentális módsze-
rének, legfontosabban és gondosan kidolgozott elméletének, 
legmelegebben óhajtanók ezen kiváló alkalmas hegytömeg 
magaviseletét megvizsgálni, eldönteni iparkodván, milyen a 
hegy belsejében a tömegeloszlás, milyen tengelyének fekvé-
se, barycentrikus-e s ez esetben hol keresendő tömegközép-
pontja, mutat-e a kiemelkedő tömegnek megfelelő defektust?

A vizsgálódás kivitelét, amennyire ez nagyobb vonások-
ban körülírható, a következőkben állapíthatjuk meg:

I.  Az egyenlő nehézségű görbék kijelölése a hegy alján és 
annak plateauján, a csavarási mérlegnek Eötvös Lo-
ránd által adott egyik alakjával (különböző niveauban 
felfüggesztett tömegek)

II.  A hegy tömeg középpontjának meghatározása több 
pontban való felvételek alapján (különböző niveauban 
felfüggesztett tömegű csavarási mérleggel)

III.  A nehézségi gyorsulás lefelé való változásának meg-
határozása, a hegy tengelyén átmenő első vertikális 

2. ábra A Ság hegyi mérés, Eötvös Loránd a távcsőnél. Áll: Tangl Károly, baloldalt Bodola Lajos, jobboldalt Kövesligethy Radó
Figure 2 Observation on Ság hill. Loránd Eötvös at the telescope, among his colleagues
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A műszer és immáron az anyagi fedezet is rendelkezésre 
állt így 1891 augusztusában az expedíció tagjai Kövesligethy 
Radó, Tangl Károly és Bodola Lajos – később neves egyete-
mi tanárok – Eötvös vezérletével kivonulhattak a körülbelül 
1600 m átmérőjű, környezetéből 150 m magasságra kiemel-
kedő, kristályos bazaltból és tufából felépített vulkanikus 
hegy mintegy 200 m átmérőjű, közel köralakú, sík platójú 
Ság hegyre (2. ábra). A plató hat pontján végzett méréseik 
bebizonyították, hogy a szinte hihetetlenül érzékeny torziós 
inga terepi körülmények között is megbízhatóan működik. 
Mint írja: Sterneck e hegyen az ingával végzett megfi gyelé-
seiből a többi között azon meglepő következtetéshez jutott, 
hogy a nehézség a plató szélén (ábránkban a 2. pontban) 
mintegy 1/30 000 részével (mintegy 33 milligallal) nagyobb, 
mint annak közepén (ábránkban az 1. pont). Eötvös szerint: 
… olyan úgy irányát, mint nagyságát tekintve feltűnő válto-
zás ez, melyet a nehézségre vonatkozó mai elméletünk alig-
ha tudna igazolni. Ez adatokból és ábránkból, melyen az 
észlelés helyei a nehézség nagyobbodásának irányai nyilak-
kal vannak jelelve, kitűnik, hogy a nehézség a plató széleitől 
befelé nagyobbodik, nem pedig fordítva, mint azt Sterneck 
maga megfi gyeléseiből következtette.

Eötvösék mérései Sterneck eredményeit megcáfolták, a 
két észlelési pont nehézségi erő értékének különbségére 
mindössze 4,7 mGal, ráadásul ellenkező előjelű értéket kap-
tak. A fentiek alapján Eötvös megalapozottan állapíthatta 
meg, hogy a Ság hegyen is minden rendben van (3. ábra).

Az egbelli mérés előzményei és tudománytörténeti 
jelentősége

A 100 évvel ezelőtt végzett egbelli mérés fontos mérföldkő 
a földtudományok történetében. Nem kevesebbről van 

ugyanis szó, mint az alkalmazott geofi zika, pontosabban a 
kőolajkutató geofi zika megszületéséről. Az eseménnyel 
kapcsolatban kétféle téves nézet is létezik miszerint: 1) A 
torziós inga földtani célú alkalmazhatóságára Böckh Hugó, a 
kiváló geológus hívta fel elsőként a fi gyelmet, ezt a nézetet 
már a fentiekben cáfoltuk. 2) Az egbelli olajmezőt torziós-
inga-mérések alapján fedezték fel. Egyik állítás sem felel 
meg a valóságnak. A dolgozat egyik célja éppen az, hogy 
rámutassunk, kinek milyen szerepe volt az eseményekben. 
A történet főszereplői Eötvös Loránd és Böckh Hugó.

Történetünkben jelentős szerep jut Wekerle Sándor mi-
niszterelnöknek és pénzügyminiszternek is, aki 1893 júniu-
sában levélben kereste meg Böckh Jánost (Böckh Hugó 
édesapját) a Földtani Intézet igazgatóját, melyben többek 
között a következőket írja:
  A hazai fogyasztó közönségre úgy, mint kifejlett kőolaj-
fi nomító iparunkra nézve fölötte fontos, hogy a nyers olaj az 
országban nyeressék.
  Eddig a mint az Nagyságod előtt is ismeretes, számos vál-
lalat kutatott petroleumra az ország több vidékén, nevezete-
sen: Máramaros-, Szilágy-, Heves- és Zala vármegyékben, 
a kutatások azonban többnyire csak a felsőbb rétegekre 
 szorítkoztak, kevesen hatoltak le 100 méteren alól és csak 
két mélyfúrás jutott 300 métert meghaladó mélységig. …
  Most már országos érdeket képez, hogy ebben a kérdés-
ben minél előbb bizonyosság szereztessék és minthogy ezt 
állami támogatás nélkül alig lehetne elérni, a folyó évi álla-
mi költségvetésben erre a czélra 50,000 frtot irányoztam 
elő. …
  Minthogy pedig a költségvetésben erre a czélra engedé-
lyezett összeget kisebb – csak a felső rétegekre szorítkozó s 
így megfelelő eredményt nem biztosító – fúrásokra elfecsé-
relni nem kívánom, szükségesnek találom, hogy a mély fúrá-

3. ábra Mérési eredmények. a) Az eredeti térkép, a nyilak csak a maximális gradiens irányát jelölik, a pontozott vonal pedig a plató peremét.
b) A később kialakított, informatívabb eljárás szerint átszerkesztett térkép: a nyilak mérete a gradiensek nagyságával arányos

Figure 3 Results. a) The original map, the arrows only showing the direction of the maximum gradient, the dotted line marks the edge of the plateau.
b) The map reconstructed according to the familiar and more informative method: the lengths of the arrows are proportional to the size of 

the gradients
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sok a geologiai viszonyok alapos tanulmányozásával kez-
dessenek meg, a fúrólyukak pedig alkalmas pontokon mind-
addig mélyíttessenek le, míg a petroleum formatiót keresztül 
nem fúrják oly czélból, hogy megtudjuk, vajjon van-e benne 
kőolajtartány?

  Budapest, 1893. évi június 12-én.
     Wekerle s.k.

E levél tanúsága szerint az ország vezetése tudatában van 
a kőolaj fontosságának. Látjuk, hogy a kőolajkutatáshoz 
szükséges pénz és műszer az 1890-es évek első felében ren-
delkezésre állt, és csak idő kérdése volt, hogy a kettő mikor 
talál egymásra.

A téma esedékességét és fontosságát bizonyítja, hogy 
1911-ben megszületik az ásványolajfélékről és a föld gázak-
ról szóló VI. törvénycikk, melynek 1. paragrafusa szerint: A 
természetes településben előforduló ásványolaj-félék, … a 
természetes településben előforduló éghető földgázak tekin-
tetében a kutatási és bányaművelési jog az állam részére 
tartatik fenn. Az 5. paragrafus pedig kimondja: Aki akár bá-
nyászati kutatás (mélyfúrás) közben …. akár pedig más 
földmunka, pl. kútfúrás közben az állam részére fenntartott 
ásványolaj-félét, vagy földgázt talál, köteles erről a bánya-
hatóságnak haladéktalanul jelentést tenni, és a munka foly-
tatását további intézkedésig megszüntetni.

A Ság hegyi méréseket követően Eötvös Süss Nándor 
(a Preciziós Mechanikai és Optikai Intézet R.T. megalapí-
tója) közreműködésével intenzíven dolgozott az inga terepi 
változatának kifejlesztésén. A véglegesnek tekinthető válto-
zat, a kettős nagy inga 1902-ben készült el, és ezt követően, 
jórészt Semsey Andor anyagi támogatásának köszönhetően, 
megindulhatott a szisztematikus terepi kutatás.

Hogy Eötvös, a fi zikus számára mennyire fontos volt mé-
réseinek földtani értelmezése, azt a Magyar Tudományos 
Akadémia 1901. évi közgyűlésén mondott elnöki beszédé-
nek az alábbiakban idézett költői szépségű részlete bizo-

nyítja legszebben: Itt, lábaink alatt terjed el, hegyek koszo-
rújával övezve az Alföld rónasága. A nehézség azt lesimít-
ván, kedve szerint formálta felületét. Vajjon milyen alakot 
adott neki? Micsoda hegyeket temetett el és mélységeket 
töltött ki lazább anyaggal, amíg létrejött ez az aranykalá-
szokat termő, magyar nemzetet éltető róna? Amíg rajta já-
rok, amíg kenyerét eszem, erre szeretnék még megfelelni.

A célkitűzést tettek követték, és az elkövetkező évek te-
repi mérései egyre több földtani következtetésre adtak lehe-
tőséget. Így jutottunk el az Arad környéki mérésekhez, me-
lyek kiértékelésekor, 1906-ban megszületett az első, torziós-
inga-mérések alapján szerkesztett földtani szelvény (4. áb-
ra). Eötvös földtani következtetései hamarosan felkeltették 
a bányakutatással foglalkozó szakemberek és hivatalossá-
gok fi gyelmét is. Ebben az időszakban kezdődött ugyanis az 
Erdélyi-medence részletes földtani feltérképezése, melynek 
célja elsősorban a műtrágya gyártáshoz szükséges kálisó-
telepek felkutatása volt. Kezdetben a sós kutak vizét anali-
zálták, de mivel ezek a vizsgálatok nem vezettek eredmény-
re, id. Lóczy Lajos indítványára 1908-ban Nagy sármás ha-
tárában fúrásos kutatás kezdődött. Az első fúrás különösebb 
eredményekkel nem szolgált, ezért Kissármás határában 
egy újabb fúrást mélyítettek, melyből oly erővel és mennyi-
ségben földgáz tört fel, hogy maga a fából készült fúróto-
rony is kigyulladt. Ezt az első sikeres fúrást hamarosan kö-
vették a többiek.

Miután az erdélyi földgáz előfordulások zöme antikliná-
lis szerkezetekhez kötött, hamarosan felmerült az ötlet, 
hogy a kutatásokba célszerű bevonni az Eötvös-ingaméré-
seket. 1911. június 12-én Lukács László pénzügyminiszter 
levélben kéri Eötvös véleményét az ingamérések használ-
hatóságáról a nyersanyagkutatásban: Ama fényes eredmé-
nyek, melyeket Nagyméltóságod a földünk mélyében rejlő 
nagyobb tömegek elosztásának a torziós inga segélyével 
való meghatározásánál elért s melyek a tudományos világ 
osztatlan elismerésével találkoztak, arra indítanak, hogy 
felkérjem Nagyméltóságodat, méltóztassék nyilatkozni az-

4. ábra Torziósinga-mérések alapján szerkesztett első földtani szelvény (Arad, 1906)
Figure 4 The fi rst geological cross section constructed from gravity data (Arad, 1906)
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iránt, vajjon a földgáz petróleum és kálisó előfordulása és a 
föld mélyében való elosztása az említett módon meghatároz-
ható-e s ha igen, hajlandó volna-e Nagyméltóságod az ily 
irányú kísérleteket egyelőre az erdélyrészi Mezőségen vé-
gezni.

A miniszter levelére, meglepően hamar, már június 24-
én megszületik Eötvös válasza. Nem érdektelen talán szó 
szerint idézni a levelet, mert ennek következtében alakult 
ki Eötvös és a pénzügyminisztérium kapcsolata, mely a 
kezdetekben – mint azt a későbbi levelek tanúsítják – nem 
volt teljesen felhőtlen, de végül minkét fél számára gyü-
mölcsözőnek bizonyult. Eötvös ingájának meghozta a vi-
lághírt, a pénzügyminisztérium földtani kutatásai pedig 
egy addig ismeretlen kutatási eszköz alkalmazásával gaz-
dagodtak.

  Nagyméltóságú Miniszter Úr!

Nagyméltóságod f.h. 12-én kelt reám nézve felette megtisz-
telő felszólításában nyilatkozattételre hív fel, arra vonatko-
zólag, nem volnának-e az általam megkezdett kutatási mód-
nak a földgáz, petróleum és kálisó felkeresésében értékesít-
hetők, s nem volnék-e hajlandó ilynemű vizsgálataimat egy-
előre az erdélyi Mezőség területére irányítani.
  Hálával telve azon bőkezű támogatásért, mellyel kormá-
nyunk, különösen Nagyméltóságod jóakaró hozzájárulásá-
val, egyelőre tisztán tudományos érdekű vizsgálataimat tá-
mogatta, elsőrendű kötelességemnek tartom, amennyiben 
lehetséges azokat a közjó érdekében gyakorlatilag is értéke-
síteni.
  Engedje meg Nagyméltóságod, hogy nehány sorban ki-
fejtsem mi az amit ezirányban már ma tehetek.
  Alapos tudással és érdekesen tüntetik elő dr. Böckh Hugó 
és Böhm Ferenc urak az erdélyi medencze alkati viszonyát 
abban a jelentésben, melyet Nagyméltóságod a legújabban 
kiadni s nekem is szívesen megküldeni méltóztatott. Kitűnik 
abból az, hogy míg földgáz lelőhelyeinek felkeresésére már 
a felülfekvő rétegek hajlatai és a természetes gázkiömlések 
is kielégítő felvilágosítást nyújthatnak, addig a netán jelen-
levő petróleumnak és különösen az értékes sóknak települési 
viszonyai csak a medence fenekének ismerete alapján volná-
nak bizonyos valószínűséggel megállapíthatók.
  Az inga, a mágnestű és a torziós mérleg oly módon hasz-
nálva, amint azokat a nagy alföldön végzett kutatásaimnál 
már eddig is használtam tényleg hivatva látszanak arra, 
hogy felvilágosításokat adjanak a mélyégek ama rejtélyei-
ről, melyekhez nem fér a geológus kalapácsa. Az ilynemű 
felvilágosítás nem vonatkozhatik ugyan annak pontos meg-
állapítására, hol van földgáz, petróleum vagy kálisó, de 
szolgálatot tehet olyan helyek kijelölésében, ahol az értékes 
anyagok jelen lehetnek s ahol azért azokat keresni érdemes.
  Ilynemű kutatásokat az erdélyi medencze területén eddig 
egyáltalán nem végeztem s e pillanatban csak arról lehet 
szó, hogy az első tájékoztató lépéseket tegyem meg e 
munkáltokhoz, melyek előreláthatólag több évet fognak 
igénybe venni. Kezdetül már is intézkedtem, hogy derék 
munkatársam Oltay Károly a nyár folyamán az erdélyi 

medencze több helyén ingaméréseket végezzen. Az új terü-
leten megindítandó kutatások mellett fő teendőm a jelen 
nyár és ősz folyamán a nagyalföldön folyamatban lévő mé-
rések folytatása lesz. Két okom van arra, hogy én és társaim 
nem vetjük magunkat azonnal egész erőnkkel a Nagyméltó-
ságod által javasolt új vállalkozásra: az egyik az, hogy ed-
digi munkálataink folytatása az alföld gazdasági viszonyai 
miatt csakis augusztustól novemberig terjedő hónapokban 
lehetséges, amikor a különben művelés alatt álló területeken 
méréseinket zavartalanul végezhetjük; a másik ok az, hogy 
kutatásainkat a már némileg ismert területeken folytatva ott 
tapogatódzás helyett már tervszerűleg tudunk célunk felé 
haladni.
  Aradtól Bajáig Pankotától Verseczig, Vukovártól Triesz-
tig jártuk be ezközeinkkel eddig az alföld déli részeit. Mint 
az utas ismeretlen vidékeken egyelőre csak meglepetéssze-
rűen jutottunk egyes földszint alatti alakulatok megismeré-
séhez. A többszörös egymást keresztező utak tapasztalatai 
után azonban ma már tervszerűen tudjuk keresni az egyes 
alakulatok folytatását, közelebb jutva így a végczélhoz, 
amely az egész nagy terület szubterrán térképének megraj-
zolása.
  Két feltűnő tömegvonulat kötötte le már eddig is fi gyel-
münket, ezeknek részletesebb kutatása lesz éppen az idei 
munkálatainknak egyik feladata. Az egyik vonulat Aradtól 
4–5 kilométerrel délre indul ki és 25–30 km hosszúságban 
nyugat felé halad, a másik Szeged és Makó között közel dél 
– északi irányban vonul s valószínűleg eruptív jellegére val-
ló mágneses hatásai miatt különösen érdekes.
  E részletekre azért bátorkodom felhívni Nagyméltóságod 
fi gyelmét, mert kapcsolatban állanak a nagyalföld esetleg 
kiaknázható földgázforrások kérdésével. Ha tudni illik ott is 
érvényesülne a Böckh és Böhm urak jelentése szerint úgy a 
mezőségben, mint Amerikában felismert tapasztalati sza-
bály, miszerint a földgáz források az antiklinálisok mentén a 
leggazdagabbak, hogy az itt említett vonulatok pontosan 
megállapítható antiklinálisai mentén végzendő fúrások fel-
világosítást nyújthatnának azon gazdaságilag fontos kér-
désnek eldöntésére, remélhető-e a nagy alföldön a földgáz 
forrásoknak hasznos értékesítése.
  Hozzátehetem, hogy épen a kijelölt antiklinálisok lejtőin 
úgy Aradon, mint tudtommal Makón is már vannak gazda-
ságilag kihasznált, bár kisebb értékű földgáz források. Bár 
az alföldön eddig szerzett tapasztalatok alapján alig kecseg-
tethetjük magunkat azzal a reménnyel, hogy e helyeken a 
Kissármásival egyenlő gazdagságú gázforrásokhoz jussunk 
a próbafúrást ott mégis indokoltnak találnám különös tekin-
tettel a gáz nagy gazdasági értékére olyan ipari fejlődésre 
képes városok közelében, mint aminő Arad és Szeged.
  A jelen év őszén elegendő adatom lesz arra, hogy a fúrás-
ra legkedvezőbbnek mutatkozó helyeket pontosabban ki-
jelöljem s akkor, ha Nagyméltóságod a próbát elrendelni 
kívánja, az adataimmal legnagyobb örömmel rendelkezésre 
állok.
  Röviden törekedtem előadni azt, amire Nagyméltóságod 
kitüntető felszólítása értelmében már ma vállalkozni merek, 
de hozzá kell tennem azt, hogy a szóban forgó kérdések be-
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ható felderítését csak hosszú éveken át folytatott rendszeres 
kutatásoktól várhatom. Engedje meg azért Nagyméltósá-
god, hogy ez alkalommal is kérjem, járulna hozzá a nagy-
méltóságú vallás és közoktatásügyi miniszter úrnak benyúj-
tott azon előterjesztésemhez, melyben egy állandó geofi zikai 
intézetnek felállítását kérem az eddig ilynemű kutatásokra 
kiutalt éves államsegély költség keretében.
  Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil-
vánítását.
1911. június 24.
    Eötvös Loránd

A pénzügyminisztérium megörült Eötvös pozitív válaszá-
nak és nem sokat késlekedett a felkéréssel, hogy Eötvös a 
hasznosnak ígérkező torziósinga-méréseket beindítsa az 
 Erdélyi- medencében:

  N a g y m é l t ó s á g ú  B á r ó  Ú r!

  Folyó évi junius hó 24-én kelt hozzám intézett nagybecsű 
beadványában foglalt ama készségért, mellyel Nagyméltó-
ságod kutatási módszereivel a földgáz, petroleum és kalium 
só felkeresésében részt venni s a helyszinen dolgozó geoló-
gusainkat támogatni hajlandó őszinte köszönetemet kifejez-
ve felkérem Nagyméltóságodat, hogy a méréseket lehetőleg 
ott méltóztassék végeztetni, ahol a geológusok a fúrásokat 
ajánlják. Felkérem ennélfogva Nagyméltóságodat, méltóz-
tassék Oltay Károly urat felhívni, hogy a kolozsvári m. kir. 
bányászati kutató kirendeltséggel lépjen érintkezésbe s kö-
zölje vele észleleteinek esetleges gyakorlatilag fontos ered-
ményeit.
  Ez alkalommal van szerencsém Nagyméltóságodat értesí-
teni, hogy az erdélyrészi geológiai fölvételek vezetői: dr. 
Böckh Hugó (5. ábra) m. kir. főbányatanácsos és főiskolai 

tanár és Böhm Ferencz m. kir. bányamérnök ismételten rá-
utaltak arra a nagy fontosságra, mellyel az antiklinálisok 
belső szerkezetének pontos ismerete a fúrások telepítése 
szempontjából bír.
  Felette fontos és nagy gyakorlati értékű dolog volna, ha 
Nagyméltóságod által inaugurált és feltalált mérési módok-
kal az antiklinálisok diapir magjának és az abban feltételez-
hető sótömegek helyzetét ki lehetne nyomozni. E mérésekre 
a sármási antiklinálison Nagy és Kissármásnál, Mező-
sámsondnál, Ugránál és Bánzánál (Felsőbajom) fektethető 
keresztszelvényeket hozzák elsősorban javaslatba.
  Ami a Nagyalföldön végzendő kutatásokat illeti arra ké-
rem Nagyméltóságodat, hogy azok eredményeit és az eset-
leges fúrások kitűzésére vonatkozó véleményét ősszel neve-
zett geologusokkal közölni méltóztassék.
  Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil-
vánítását.

  Budapest, 1911. augusztus hó 19-én

     Lukács László

Eötvösnek nem tetszik a levél stílusa – lehet, hogy alap-
talanul –, de arra a következtetésre jut, hogy terepi kutatása-
it a miniszter a geológusok irányítása alá kívánja rendelni. 
Első felháborodásában az alábbi sorokat veti papírra, ami 
csak töredék formájában maradt fenn. Hogy elküldte-e a mi-
niszternek, nem tudjuk, de az ezt követő miniszteri levelek 
stílusából arra következtethetünk, hogy kutatói függetlensé-
gét sikerült megőriznie. Íme a levéltöredék:

  Nagyméltóságodnak aug. 19-ikén kelt megtisztelő iratát 
netáni tévedéseket akarván elkerülni, válasz nélkül nem 
hagyhatom. Előző iratomban jeleztem, … miszerint lehető-
nek tartom, hogy vizsgálati módszereim a mélységben rejtett 
tömegek felmérése révén oly felvilágosításokat nyújtanak, 
melyek gyakorlatilag is értékesíthetők, s kijelentettem, hogy 
kutatásaimat ebben az irányban is kiterjeszteni szándéko-
zom, de hozzátettem, hogy … a sokszor túlnyomóan körül-
ményes, exact kutatásnak lassú és azért nehézkesnek látszó 
útjáról el nem térhetek. Boldog volnék, ha eredményeimnek 
mások is hasznát vennék, de fenn kell tartanom kutatásom 
irányítására nézve teljes szabadságomat.…
  Sajnálatomra nem tehetek azért eleget Nagyméltóságod 
azon kívánságának, hogy magamat a kolozsvári M. k. Bá-
nyászati Kutató Kirendeltségének mintegy alárendeltessem, 
oly módon, hogy irányítást attól várva, eredményeimmel 
annak számoljak be.

Zsörtölődése ellenére, de függetlenségét megőrizve 1912-
ben már két terepi csoport – ahogy akkor nevezték, expedí-
ció – dolgozott Erdélyben. A kiemelt állami fi gyelemre való 
tekintettel Eötvös személyesen is részt vesz a mérések fel-
dolgozásában és értelmezésében. A munkálatokról és az 
azokból levonható következtetésekről az alábbiakban szá-
mol be a Lukács Lászlót váltó új pénzügyminiszternek, 
Teleszky Jánosnak:

5. ábra Böckh Hugó (1874–1931)

Figure 5 Hugó Böck (1874–1931)
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 Nagyméltóságú miniszter úr!

  A bőkezű támogatás mellyel törvényhozásunk geofi zikai 
vizsgálataimat lehetővé teszi és Nagyméltóságod hivatalban 
elődjének megtisztelő felszólítására, hogy kutatásaimat az 
Erdélyi medenczére is kiterjesszem már múlt évben ott vég-
zett előmunkálatok után arra serkentettek, hogy ez évben 
egész erőnket ez érdekes területen végzendő kutatásra for-
dítsuk.
  Kitűzött feladatunkká tettük a Maros völgyének átkutatá-
sát Nagyenyedtől nyugat felé avégből, hogy a rétegek mé-
lyében fekvő tömegek eloszlására vonatkozólag legelőször 
is egy jól követhető szelvényben felvilágosítást nyerjünk. 
Dr. Pekár Dezső (6. ábra) és Fekete Jenő urak augusztus 
végétől mai napig két külön észlelőtábort vezetve Nagy-
enyedtől Marosvásárhelyig haladtak. Fáradságos munká-
jukat az idei ismételt árvizek rendkívül megnehezítették 
néha késleltették is, de eléggé nem dicsérhető kitartásukkal 
mégis már száznál több állomáson jó munkát végeztek. Egy 
egyetlen ilyen szelvény ismerete távolról sem elég ugyan a 
feladat teljes megoldására, amely csak éveken át folytatott 
rendszeres kutatás eredménye lehetne, mégis nagyértékű 
már ez a kezdet is először mert megmutatta, hogy az eddig 
csak az alföldi sík területen kipróbált módszerek, Erdély 
hegyes-völgyes vidékén is beválnak, másodszer mert már 
egymagukban is olyan részletes eredményekhez vezettek, 
melyek próbafúrások helyének megválasztásánál irány-
adók lehetnek. …
  A nehézség változásait e vonalon túlnyomóan a fedő 
agyag, márga, tuffa stb. rétegek alatt fekvő nagyobb sűrűsé-
gű alapkőzetek hatásának kell betudnunk, úgy hogy a nehéz-

ségi görbe hajlásai követik a fenék hajlásait. … Csak az 
észleléseknek szélesebb övekre való kiterjesztése fogja el-
dönthetni biztosan a kérdést redők által képzett hosszúkás 
völgyekkel, vagy inkább a kör alakzatot megközelítő süppe-
désekkel állunk-e szemben. Eddigi megfi gyeléseink szerint 
valószínűnek látszik az utóbbi. Addig míg mélyfúrás alapján 
a feneket képező alapkőzet valamely helyen elérve nincs is-
meretlen fog maradni annak absolut mélysége is, megfi gye-
léseim alapján következtetéseket vonni csakis a magasság 
különbségekre vonatkozólag lehetséges.

Úgy tűnik, a részletes szakmai beszámoló túl bonyolult a 
miniszter számára, aki ezért a következő levelében konkrét 
javaslatot kér a fúrási pontok kijelölésére:

 N a g y m é l t ó s á g ú  B á r ó  Ú r !

  Az Erdélyrészi Medenczének hivatali elődöm által elren-
delt részletes fölvétele és a kutatások, amint az Nagyméltó-
ságod előtt ismeretes, különösen a földgázelőfordulás tekin-
tetében jártak kedvező eredménnyel, amennyiben több anti-
klinális vonulatot sikerült kinyomozni, melyen a földgázra 
való fúrások eredményesek voltak.
  A kutatással megbízott szakemberek kutatásaiknál min-
denkor szem előtt tartották a káliumsókutatás kérdését is, s e 
tekintetben a Medencze peremétől elég tekintélyes távolság-
ra oly pontokat jelöltek ki, hol káliumsóra való fúrások lemé-
lyíthetők annak eldöntése végett, vajjon a káliumsók tényleg 
megvannak-e, s ha igen, fejtésre érdemes mennyiségben-e?
  Tekintve azonban azt, hogy a káliumsót csak tekintélyes 
mintegy 1000–1500 m mélységben lehetne megfúrni, ily 
mélyfúrások költséges volta miatt azok megkezdése előtt a 
kérdésnek minden oldalról való részletes megvilágítását és 
lehető földerítését kívánatosnak találom. Ezért és amennyi-
ben tudomásomra jutott, hogy a kérdés megoldására nézve 
Nagyméltóságod igen nagyértékű és nagybecsű méréseket 
tett s azok eredménye szerint oly pontok jelölhetők ki, hol a 
Medencze altalajának szerkezetére nézve felvilágosítást 
nyújthat, van szerencsém Nagyméltóságodat teljes tisztelet-
tel felkérni, nem volna hajlandó a Medencze szerkezetét fel-
táró fúrások helyére nézve javaslatot tenni, s eddigi mérési 
eredményeinek bármily rövid leírását rendelkezésemre bo-
csátani.
  Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil-
vánítását.
      Budapest, 1913. márczius hó 22-én.
      Teleszky

Eötvös nem késlekedik a válasszal, melyben Maros-
koppánd határában javasolja a tervezett fúrások kitűzését:

 Nagyméltóságú miniszter úr!

  Nagyméltóságod az erdélyi medenczében tervbe vett 
mélyfúrások helyeinek megállapításánál az én sajátos mód-
szereimmel végzett megfi gyelések eredményeit is a megfon-
tolás körébe kívánja vonni. Engem megtisztelő nagybecsű 

6. ábra Pekár Dezső (1873–1953)

Figure 6 Dezső Pekár (1873–1953)
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felszólításában, hogy erre vonatkozólag véleményemet 
mondjam el, kegyeskedett megengedni, hogy az eredmé-
nyeknek bármi rövid leírására szorítkozzam.
  Valóban rövidre is kell szabnom e leírásomat, mert a még 
ezentúl folytatandó vizsgálódás első tájékoztató lépései 
után, ma még tartózkodnom kell attól, hogy a jövőben szi-
gorúbban megállapítandó végeredményekről elhamarko-
dott kijelentéseket tegyek.
  Buzgó társaim fáradhatatlan munkásságának eredmé-
nyeképpen rendelkezésemre állanak:

  1)  A nehézség gyorsulásának értékei Nagyenyeden és 
Gyergyóalfalun s még négy ezek között a Maros men-
tén fekvő állomáson.

  2)  Teljes gravitátiós és mágneses megfi gyelések adatai 
161 állomáson, a Maros mentén Nagyszebentől Maros-
szentgyörgyig.

  3)  A földi mágneses erő horizontális összetevőinek érté-
kei Nagyszebentől Sármásig terjedő vonalon.

  E munkálatok eredménye a nehézség és mágnesség rész-
letes megismerése a Maros völgyének Nagyenyedtől Maros-
szentgyörgyig terjedő szakaszában s ezenfelül némi tájékoz-
tatás a mágnesség viszonyaira vonatkozólag egy a me den-
czét átszelő meridionális vonal mentén. …
  Az eddig végzett munkálatainknak egyik legfontosabb s 
megbízhatóan megállapított eredménye annak megismeré-
se, hogy az egész erdélyi medenczének túlnyomóan nagy 
részének fenekét mágneses hatású magmatikus kőzetek al-
kotják. …
  A nehézség változásai azonban nem csupán ezen nagy-
sűrűségű magmatikus tömegekről tesznek tanúságot, ha-
nem olyan nem mágneses tömegek jelenlétét is elárulják, 
melyeknek sűrűsége a mezőségi rétegek középsűrűségénél 
(kbelül 2,3) nagyobb vagy kisebb. Ilyen feltűnő tömeg-
többleteket Keszénél és Kerelőszentpálnál, míg tömeghiá-
nyokat Marosújvárnál, Kesze és Hadrév között és Ugránál 
találunk. Különösen szembeötlő ez a tömeghiány a nehéz-
séget ábrázoló görbének marosújvári szakaszában meg-
felelően az ott felhalmozott sótömegek közepesnél kisebb 
sűrűségének.
  A tervezett mélyfúrások helyére vonatkozó javaslatomat 
ma még csupán az egyetlen keresztmetszet vázlatos képé-
re alapítottam. Azért amikor Nagyméltóságod nagybecsű 
felszólításának eleget tenni iparkodom a Maros völgyének 
szűk területére kell hogy szorítkozzam.
  A medencze szerkezetének megismerése czéljából minden 
esetre nagy fontosságú az, hogy a fenekét alkotó kőzetek fek-
vésének mélységét és mineműségüket megállapítsuk. Kívána-
tosnak tartom ezért a fúrást valamely helyen, ahol a fenékkő-
zet mélyedést alkot és egy másik helyen, ahol hegyet képez. …
  Úgy a tudományos mint a gyakorlati érdek szemmel tar-
tásával különösen ezt a Hadrév, Kesze és Maroskoppánd 
között fekvő területet bátorkodom Nagyméltóságodnak fi-
gyelmébe ajánlani. Két hely mutatkozik itt egyformán ér-
dekesnek, az egyik Maroskoppándnál a Böckh dr. úr által 
megállapított kúp helye, melynek a fúrás helyéül választása 
mellett nyomatékos geológiai érvek szóllanak, a másik a 

Hadrév és Maroskesze közötti tömeghiány helye, ahol ne-
hézségi megfigyeléseink kisebb sűrűségű anyagok jelenlétét 
gyaníthatják. Kétségtelenül kívánatos a fúrás mind a két 
helyen. Amennyiben azonban a szóbanforgó vidéket a nyár 
folyamán még részletesebben szándékozom átkutatni s így 
várható, hogy annak viszonyairól még részletesebb felvilá-
gosításokat fogunk nyerni, czélszerűnek látszik e vidék fel-
tárását egy a dr. Böckh által megállapított maroskoppándi 
púpon végzendő fúrással megkezdeni.
  Végül még egyszer hangsúlyozva azt, hogy kutatásaimnak 
még csak kezdetén állva javaslatom nem lehet végleges, kö-
szönetemet fejezem ki Nagyméltóságodnak kitüntető bizal-
máért, mellyel e közérdekű ügyben engem is meghallgatni 
kegyeskedett.

  Fogadja Nagyméltóságod megkülönböztetett tiszteletem 
őszinte nyilvánítását.
1913. április 1.

Eötvös javasatát megfogadva, a miniszter válaszlevelé-
ben értesíti Eötvöst a fúrás kitűzéséről:

   Az erdélyrészi Mezőségen a múlt év folyamán végzett 
 nehézségi mérések adatait és eredményeit magában foglaló 
folyó évi április hó 1-én kelt nagybecsü jelentéséért köszö-
netemet fejezve ki, van szerencsém Nagyméltóságodat teljes 
tisztelettel értesíteni, hogy az abban foglalt ajánlathoz ké-
pest intézkedtem, hogy Maroskoppándon a geologiai alaku-
lások feltárása czéljából egy mélyfúrás létesítessék.
  E czélból az eddig Marosujváron alkalmazott Fauck féle 
garnitúra állíttatik fel, mellyel Marosugrón 1300 m mélysé-
get sikerült elérni. Dr.  B ö c k h  H u g ó  m.kir. főbánya-
tanácsos főiskolai tanár a fúrás helyét folyó évi junius hó 
2-án tűzte ki.
  A fúrógarnitúra leszerelése folyamatban van s remélhe-
tőleg addig, amíg a fúrás előkészítéséhez szükséges munká-
latokkal elkészülnek, a fúrógarnitúra leszerelését s a netán 
szükséges javításokat is befejezik, úgy hogy a fúróberende-
zés felállítása és felszerelése e hó folyamán kezdetét veheti.
  Egyben utasítottam a kolozsvári m. kir. kutató bányahi-
vatalt, hogy a mélyfúrás folyamán előforduló fontosabb 
mozzanatokról Nagyméltóságodat időről időre közvetlenül 
értesítse.
  Végül teljes tisztelettel felkérem Nagyméltóságodat, hogy 
a szóban forgó méréseket ez évben is folytatni s az ered-
ményről engem annak idején értesíteni méltóztassék.
     Budapest, 1913. junius 23-án.
      Teleszky

Sajnos Maroskoppánd elnevezésű fúrás nem található a 
fúrási kimutatásokban, de ez nem szokatlan a mélyfúrási 
gyakorlatban, mivel a fúrásokat általában régiók szerint 
szokták számozni. Annak ellenére, hogy a fúrást a mai napig 
nem sikerült azonosítanunk, annyit azonban elmondhatunk, 
hogy ez volt a világon az első olyan mélyfúrás, melyet Eöt-
vös-ingamérések alapján tűztek ki. Sikerességére csak köz-
vetett bizonyítékunk van. Történt ugyanis, hogy 1914 tava-
szán a minisztérium fi gyelme az Alföld felé fordult:
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 N a g y m é l t ó s á g ú  B á r ó  Ú r !

  A folyó évben a Nagy-magyar Alföld is bevonatik a föld-
gáz és nyersolaj után való kutatások körébe.
  Miután azonban ezen a nagy területen egyáltalán lehetet-
len közvetlen szemlélet útján támpontokat nyerni a mélység-
ben rejlő kőzetrétegekről s azok alakulásáról, a sok helyen 
előforduló földgázból azonban nagy valószínűséggel arra 
lehet következtetni, hogy ezen a területen földgáz mellett 
másféle ásványok is lesznek feltárhatók, támaszkodva azok-
ra a megbecsülhetetlen eredményekre, melyeket a Nagymél-
tóságod vezetése alatt az erdélyrészi Mezőségen a múlt év 
folyamán keresztülvitt nehézségi mérések szolgáltattak, el-
határoztam, hogy a Nagy-magyar Alföldön, annak keleti 
peremétől kezdődőleg rendszeres nehézségi méréseket vé-
geztetek.
  Tudva azt, hogy az ily mérésekre a Nagyméltóságod által 
szerkesztett torziós mérleg a legalkalmasabb, ezzel szándé-
kozom a szóbanforgó méréseket eszközöltetni, még pedig 
saját közegeimmel azért, mert nem akarom Nagyméltósá-
godat rendszeresen s tisztán tudományos czélból folytatott 
méréseiben akadályozni. Ez oknál fogva ez alkalommal 
csak arra kérem Nagyméltóságodat, méltóztassék megen-
gedni, hogy két bányász-szakemberemet Nagyméltóságod-
hoz utasíthassam a végből, hogy a szóbanforgó méréseket, 
azok elméletét és főkép gyakorlati alkalmazását tanulmá-
nyozhassák, s maguknak a műszerek kezelésében gyakorla-
tot szerezhessenek.
  Végül még arra kérem Nagyméltóságodat, ha ez akadá-
lyokba nem ütközik, méltóztassék olykép intézkedni, hogy az 
idén a Nagyméltóságod által végzendő mérések lehetőleg a 
Nagy-magyar Alföldön eszközöltessenek, egyrészt azért, 
hogy mérnökeim Nagyméltóságod munkatársaival a kap-
csolatot állandóan fenntarthassák, s esetenként útmutatást 
nyerhessenek, másrészt, hogy Nagyméltóságod mérései ál-
tal az említett mérnökök eredményei ellenőrizhetők legye-
nek.

  Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil-
vánítását.
  Budapest, 1914. április hó 9-én.
      Teleszky

A levélből kiderül, hogy a minisztérium igen nagyra be-
csüli Eötvös földtani célú kutatási tevékenységét, olyannyi-
ra, hogy saját kutatási részleg felállítását tervezi: mert nem 
akarom Nagyméltóságodat rendszeresen s tisztán tudomá-
nyos czélból folytatott méréseiben akadályozni – szólt a ma-
gyarázat. Ez a mondat is igazolja, hogy Eötvös régebbi 
zsörtölödése, miszerint tiltakozik az ellen, hogy kutatási ön-
állóságában külső tényezők korlátozzák, célba talált.

Eötvösék késznek mutatkoztak, hogy 1913-hoz hasonló-
an már két csoportban végezzék a méréseket, de a háború 
kitörése félbeszakította terepi működésüket, és mindössze 
23 állomáson sikerült méréseket végezniük. A háborús vi-
szonyok – mint az az alábbiakban kiderül – továbbra sem 
kedveztek a terepi méréseknek, olyannyira, hogy hathatós 

miniszteri közreműködés ellenére is csak 1916-ban kerül-
hetett sor nagyobb arányú terepi mérésre. De lássuk az erre 
vonatkozó dokumentumokat!

Új lendületet adott az Eötvös-inga alkalmazásának az 
Egbell (Gbely, Szlovákia) környéki kőolajkutatás. A tör-
ténet kezdete még 1911-re nyúlik vissza. Egbell környékén 
ugyanis furcsa dolgok történtek, amint az a Nyitravármegye 
alispánjától a vármegyei főjegyző aláírásával a beszterce-
bányai M.kir. Bányakapitánysághoz 1911. június 21-én írt 
hivatalos jelentésből kiderül:

  A szakolcai járás főszolgabírájának jelentéséből tudomá-
sul vettem, hogy Egbell községben több birtokos telkén gáz 
forrásokra akadtak, Medlen János ottani lakos két gázfor-
rást primitív módon lekötött és a gázt lakóházába bevezette, 
a ház összes helyiségeit gázzal fűtötte, e gáz lángja mellett 
főzött és vasat kovácsolt, a fölösleges gázt pedig egy cső 
segítségével vezette ki a takaréktűzhelyből.
  A járási főszolgabíró a gázforrásokat azonnal szabaddá 
tétette és a gáznak további használatát betiltotta.
  Minthogy nem áll módomban megállapítani, hogy a gáz 
források mocsárgázok-e, a vagy pedig földgázok, tisztelettel 
kérem, hogy ezen ügyben a további intézkedéseket megtenni, 
a helyszínre kiszállani és az eredményekről engem értesíteni 
szíveskedjék.

Úgy látszik, foganatja volt a frissen elfogadott bányatör-
vénynek: az illetékes hatóság azonnali hatállyal megtiltotta 
az állami tulajdonnak minősített földgáz felhasználását. A 
minisztérium is azonnal intézkedett: Böckh Hugó, Lázár 
Vazul és Papp Simon (7. ábra) geológus kivonult Egbell 
környékére, hogy feltérképezzék a területet. Szerencséjük 
volt, mert a szénhidrogént tartalmazó antiklinális szerkezet 

7. ábra Papp Simon (1886–1970)

Figure 7 Simon Papp (1886–1970)
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sekély mélysége következtében aránylag könnyen kirajzo-
lódott a földtani térképezés során. A tetején létesített fúrás 
1913 végén, meglepően kis mélységben, 70–160 m között 
földgázt, 160–250 m között kőolajat talált A későbbi terme-
lő fúrások alapján az antiklinális meglehetősen pontosan 
körvonalazható volt.

Böckh Hugó javaslatára – aki ekkor már a Pénzügy-
minisztérium bányászati kutatási osztályának vezetője, és 
aki már korábban is fi gyelemmel kísérte a terepi torziós-
inga-méréseket – a pénzügyminiszter 1915 májusában fel-
kéri Eötvöst, hogy Egbell környékén, a Morvamezőn végez-
zen méréseket.

    Nagyméltóságú báró  E Ö T V Ö S  L O R Á N T
      belső titkos tanácsos, egyetemi ny. rendes tanár úrnak
      B u d a p e s t

  Múlt évi április hó 9-én kelt 37309 számú átiratommal 
volt szerencsém Nagyméltóságodat arra felkérni, hogy a fo-
lyamatban levő a petroleum és földgáz előfordulások tanul-
mányozását czélzó geologiai kutatások előmozdítására 
gravitácios méréseket méltóztassék végeztetni.
  A háborús állapot a Nagy Alföld keleti részeiben való 
 mérést jelenleg megakadályozza. Ezért arra való tekintettel, 
hogy a tömegelosztások és a tektonika közötti összefüggés 
megállapítása a kutatás szempontjából is elsőrangú fontos-
ságú, teljes tisztelettel arra kérem Nagyméltóságodat, hogy 
ez év folyamán a Morvamezőn és esetleg Horvátországban 
Ivanic Klostar és Bregi körül méltóztassék gravitácios mé-
réseket végeztetni.
  Miután egyes speciális feladatok megoldására irányuló 
méréseket idővel saját közegeim által kívánok Nagyméltó-
ságod bölcs vezetése alatt végeztetni, felkérem Nagyméltó-
ságodat, hogy ahhoz hozzájárulni méltóztassék, hogy a most 
végzendő méréseknél Vnutsko Ferenc főbányatanácsos és 
Dr. Walek Károly főiskolai tanár is részt vehessenek.

  Fogadja Nagyméltóságod kiváló tiszteletem őszinte nyil-
vánítását.
   Budapest, 1915, május hó 28-án.
      Teleszky

Eötvös válasza Teleszky pénzügyminiszter 1915. május 
28-án kelt levelére:

  Nagyméltóságod május 28 kelt nagybecsű leiratával arra 
szólít fel, hogy gravitációs méréseimet olyan területen vé-
gezzem, melyben a petróleum és földgáz előfordulása szem-
pontjából különösen érdekesek.
  Úgy mint ezt már a múlt években is tettem a jövőben is 
legfőbb feladatomnak fogom tekinteni azt hogy Nagymél-
tóságod e kívánságának amennyiben csak tehetem, megfe-
leljek. Sajnos, hogy a megismerésnek ez az útja olyan hosz-
szadalmas, hogy nem ma vagy holnap, hanem csak távolabb 
jövőben vezethet gyakorlati értékű eredményekhez.
  A múlt évben Nagyméltóságod bölcs utasítására mint az 
Alföld ennek nyugati részében megkezdett kutatásaink a há-

ború okozta zavarok miatt befejezéshez nem juthattak. A 
jövő nyár folyamában sem lesz lehetséges teljes mértékben 
folytatni a munkálatokat, nem csupán a közlekedési nehéz-
ségek miatt, hanem különösen azért, mert az észlelésekhez 
szükséges segéderők hiányoznak. Segédeim s azok a fi atal 
emberek, kiket mint előképzettségüknél fogva e munkálatok 
végzésére alkalmazhatnék, az egy dr. Pekár kivételével, 
mind a harctéren teljesítenek szolgálatot. Olyan expedíciót, 
mely a teljes erővel feladatát teljesen megoldhatná már ösz-
szeállítani képes nem vagyok.
  Azért a jövő nyáron a munkálatok végzésében jóval keve-
sebbre kell súlyt helyeznem. Nagy szerencsének tartom, 
hogy sikerült mégis dr. Oltay Károly műegyetemi tanár urat 
a közreműködésre megnyernem. Ő és dr. Pekár a Kis Kárpá-
tokban s a Morvamezőn fognak a nyár folyamán ingamegfi -
gyeléseket végezni s evvel megteszik az első lépéseket e vi-
dék tektonikai viszonyainak felderítésére. Mihelyt a viszo-
nyok megengedik, teljes erővel és felszereléssel fogunk hoz-
zá a vidék részletes kutatásához.
  A most végzendő ingamérések, melyek elsősorban csilla-
gászati megfi gyeléseken alapulnak, szakszerű természetük-
nél fogva, a hivatásos csillagász és geodéta feladatinak kö-
rébe tartoznak, s egymagukban nem alkalmasak arra, hogy 
kutatásaink módjának begyakorlására szolgáljanak. Azért 
bármennyire örvendenék is, ha Nagyméltóságod által kije-
lölt urak Vnutsko Ferenc főbányatanácsos és dr. Walek Ká-
roly tanár ezeket a munkálatokat is megtekintik, bizonyára 
eredményes segédkezésüket mégis csak akkor szeretném ál-
landóan igénybe venni, amikor a mi sajátos módunkon a tor-
ziós ingával és mágneses eszközünkkel fognak dolgozhatni.
  Végül mint magától értetődőt akarom megemlíteni, hogy 
az idén kevesebb munkát végezvén a hozzá szükséges kiadás 
is kisebb leend. A költségeket egyelőre még az 1914/15 év-
ben rendelkezésre bocsátott összeg megtakarításából fogom 
fedezni, s tekintettel nehéz viszonyainkra az 1915/16 évre 
csak azon esetben fogok némi anyagi támogatást kérni, ha 
arra elkerülhetetlenül szükségem leend.

Az 1915 őszén, a háborús állapatok miatt előállt munka-
erőhiány miatt azonban nem tudtak a területi felmérésnek 
eleget tenni, csak előkészítő munkákat végeztek. Pekár 
 Dezső, Steiner Lajos társaságában 5 ponton relatívinga- 
méréssel meghatározta a g értékét. Idézzük a mérésekről 
szóló Eötvösnek írt egyik beszámolóját:

Kegyelmes Uram!
Az egbelli adatok a következők:
 φ = 48 42’ 57.5”
 λ = 34 47’ 21.9” kel. Ferrótól
    17 7’ 35.4” kel. Greenwichtől.
 h = 195.1 m
 Az ingák közép lengés ideje:
    0.5013706
 Ebből:  g = 980.883
   g0 = 980.943
   0 = 980.951
    g0 – 0 = –0.008
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  Megfelelő helyiség híjján Egbellről Morvaszent jánosra 
hurczolkodtunk. Itt csupán a záró időmeghatározás hiány-
zik. Ma az időjárás nem bíztató, de talán a napokban ezt 
elvégezhetjük.
  Tekintve, hogy az egbelli észlelés nagyon soká tartott, 
legföljebb még a malaczkai megfi gyelést végezhetnők el. Itt 
megfelelő helyet már találtunk is.
  Tekintve, hogy az időjárás nagyon változékony és megbíz-
hatatlan, megtörténhet, hogy a malaczkai megfi gyelés eset-
leg pár hétig is eltart, úgy mint pl. Egbellen.
  Amennyiben különösen fontos volna ez adat, szívesen 
megcsináljuk. Ha azonban nem, akkor azt gondolnók, hogy 
czélszerűbb volna a jelenlegi állomással az expeditiót be-
fejezni.
  Kérném, méltóztatnék engem táviratilag értesíteni, hogy 
a malaczkai állomás okvetlenül elvégzendő-e?
  Megjegyzem, hogy a kontemplált összegből a pár hetes 
észlelés is kitelik. Más alkalommal azonban mindenesetre 
olcsóbban elvégezhetjük.
  Czímem:
   Morva-Szent-János
   poste rest.
   (Pozsony m.)

  Mindkettőnk tiszteletteljes üdvözletét jelentve, maradok
      Kész szolgája
Morvaszentjános, 1915. nov. 12.
      Pekár Dezső

1916 márciusában Eötvös tájékoztatja a pénzügyminisz-
tert a dolgok állásáról és további segítségét kéri:

  A háborús viszonyok miatt múlt év folyamán a Morva-
mezőn csupán csak bizonyos előmunkálatokat végezhettem. 
Néhány állomáson ugyanis a nehézségi erő absolut értékét 
határoztam meg. A nyert adatokból kiindulva ez év nyarán 
és őszén torziós ingáimmal óhajtom e vidéket éspedig külö-
nösen az egbelli olajfúrások környékét tüzetes vizsgálat tár-
gyává tenni, meghatározván ílyetén módon a nehézségi erő 
változásait, amelyek a földalatti rétegek strukturájával kap-
csolatosak. … azon kérelemmel járulok Nagyméltóságod 
színe elé, hogy Fekete Jenőnek a katonai szolgálat alól való 
felmentését lehetőleg sürgősen kieszközölni kegyeskedjék, 
lehetővé tévén ilyetén módon, hogy a méréseket minnél 
előbb megkezdhessem.
  Egyúttal kérném Nagyméltóságod az irányú kegyes intéz-
kedését, hogy szükség esetén az egbelli olajfúrások vezető-
sége a szükséges nehány állandó munkás és nehány állandó 
előfogat megszerzésében segítségünkre legyen.

A miniszter válasza Eötvös beadványára:

  Folyó év márczius hó 30-án kelt nagybecsű beadványá-
ból köszönettel vettem tudomásul Nagyméltóságodnak 
amaz elhatározását, hogy a nyár és ősz folyamán a Morva-
mezőn s Egbell környékén szándékozik gravitációs mérése-
ket végezni.

  Kívánságához képest egyidejüleg megkerestem a honvé-
delmi minister urat, hogy Fekete Jenő geofi zikust, jelenleg 
népfelkelő tüzérfőhadnagyot a katonai szolgálat alól mentse 
fel, avagy tartósan szabadságolja, továbbá megfelelőleg 
utasítottam az egbellvidéki petroleumfúrások üzemvezetősé-
gét, hogy a szükséges néhány állandó munkás és néhány 
állandó előfogat megszerzésében a méréssel foglalkozók 
segítségére legyen.
  Abban a biztos tudatban, hogy a nehézségi erőnek a tor-
ziós mérleggel megállapítható változása a földgáz és petró-
leumtelepek felkutatásánál megbecsülhetetlen szolgálatot 
fog tenni e kérdéssel foglalkozó geológusaimnak s mert az 
ily speciális irányú kutatásokkal nem akarom Nagyméltó-
ságodat rendszeresen s tisztán tudományos czélból folytatott 
méréseiben akadályozni, teljes tisztelettel felkérem Nagy-
méltóságodat, méltóztassék megengedni, hogy két bányász 
szakemberemet, nevezetesen dr. Walek Károly selmeczi m. 
kir. bányászati és erdészeti főiskolai tanárt és Mazalán Pál 
m. kir. segédmérnököt Nagyméltóságodhoz illetve a méré-
sekben való részvételre utasíthassam.

Közben Pekár Dezső, a terepi mérések vezetője sem tét-
lenkedik, készülődik a mérésekre, és a felmerült problémák-
ról tájékoztatja szokásos nyári szabadságát töltő főnökét. 
Leveléből betekintést nyerhetünk a háborús viszonyokba, és 
a munkatársak jövedelmi helyzetébe:

 Kegyelmes Uram!

  Radovánnal megegyeztem. Úgy látom, hogy ő maga tény-
leg szívesen jön. Ha a lovakat megvásárolta, akkor egész 
biztosra vehetjük a dolgot. Addig megtörténhet, hogy a ma-
gas ló árak miatt esetleg visszalép, de nem hiszem.
  Most tárgyalok a Hadi Termény Részvénytársasággal, 
hogy a szemes takarmányt biztosítsuk. Lehet, hogy itt előre 
kell fi zetnünk, a mi azonban majd Radovántól megtérül. Te-
kintve ezenkívül, hogy Radovánnak 5000 kor. előleget ad-
tam, kérném méltóztassék a Kereskedelmi bank útján ré-
szemre még itt Bpesten 5000 koronát kiutaltatni.
  A napokban fenn voltam a minisztériumban. Feketéről 
egyelőre semmi hír. Éppen ezért intézkedtem, hogy egyelőre 
Renner legyen segítségünkre. Ugyancsak a minisztérium-
ban értesültem arról, hogy napidíjainkat az expeditios ál-
lamsegélyből ezentúl is kegyelmes uram utalja ki, s így a 
mennyiben azt méltányosnak tetszik találni, a hivatalosnál 
magasabb napidíjak ezután is kiutalhatóak. Erre vonatkozó-
lag félreértések elkerülése végett előre bocsátom, hogy ré-
szemről, a háború daczára, eddigi napidíjammal meg va-
gyok elégedve; egy kérésem azonban van, hogy elsőbbsé-
gem a napi díjakban is, úgy mint eddig, megőriztessék. Kü-
lönösen fontos ez, – a mint erre a minisztériumban is fi gyel-
meztettek, – most hivatalos jellegű működésem kezdetén, 
mert ez a továbbiakra nézve praecedenst képez. Éppen ezért 
ne méltóztassék tőlem rossz néven venni, hogy e kérelmemet 
előtérbe helyezem.
  Az eddigi napidíjak voltak: Renner 15, Fekete 20 és Pe-
kár 30 korona. Véleményem szerint a 15 kor., a mai drága 
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viszonyok között nem maradhat meg. Hiszen vezető munkás 
emberünknek valószínűleg 10 esetleg 12 koronát kell fi zet-
nünk. Ez tehát 20 koronára volna emelendő, ez természete-
sen magával hozná a másik kettőnek 25-re, illetve 35-re való 
emelését. Fekete és Steiner napidíja 25 korona volna. Feke-
tére nézve ugyanis bántónak tartanám, ha Steiner nála töb-
bet kapna. Igaz, hogy Steiner tavaly, Kegyelmes uram egye-
nes kívánságára 30 koronát kapott. Éppen ezért előre jelez-
tem neki, hogy az idei napidíj még függőben van! A mennyi-
ben Kegyelmes uram Steinernek most is 30 kor.t óhajtana 
juttatni, forma kedvéért azt kérném, hogy utaljunk ki neki 
25 korona napidíjat és 150 korona havi calculatori hono-
rariumot, s ezt már júliusra is kiutalnók, a mikor itt az inté-
zetben dolgozott. Szóval maguk a napidíjak: 20, 25 és 35 
korona volna.
  Ezek természetesen csak a háború, illetve a drágaság tar-
tamára szólnak, s ahhoz viszonyítva véleményem szerint az 
emelés elég csekély. Kérném kegyelmes uramat, kegyesked-
nék erre vonatkozólag szíves elhatározását velem közölni.
  Most javában készülődünk. Ha valami közbe nem jön, au-
gusztus első napjaiban feladjuk kocsijainkat.
  Oltayék az itteni méréssel elkészültek, most hurczolkodnak 
tovább.
  Kellemes üdülést kívánva, maradok
        kész szolgája
Bpest. 1916. julius. 19.     Pekár Dezső

A szervezéssel kapcsolatos erőfeszítéseknek 
köszönhetően 1916 nyarán elkezdődhettek a te-
repi mérések. A mérésekben Pekár Dezső veze-
tése mellett Fekete Jenő, Wágner Lajos, Steiner 
Lajos, Renner János és a minisztérium részéről 
Walek Károly vett részt. A minisztérium másik 
jelöltje, Mazalán Pál azonban katonai szolgálata 
miatt kénytelen kimenteni magát:

 Kegyelmes Uram!

  A kolozsvári m. kir. kutató bányahivatal e hó 
15-én kelt 9700 sz. leiratával arról értesített, 
hogy a nagyméltóságú m. kir. pénzügyminisztéri-
um f. h 2-án kelt 13409 sz. rendelete értelmében 
a gravitációs mérések és a torziós ingával való 
bánásmód elsajátítása végett Nagyméltóságod 
mellé lettem kirendelve. Örömmel vettem tudo-
másul ezt az uj beosztásomat és igyekezni fogok 
a reám kirovandó feladatnak minden részletében 
megfelelni.
  Nagyon sajnálom, hogy a méréseknél ez idő 
szerint még nem lehetek jelen, mert katonai fel-
mentésem mindezideig nem érkezett le. Jelenleg 
a szegedi “Luftfahrarsenal Luftfahrwerkstätte”-
nél teljesítek katonai szolgálatot mint pilóta és a 
motorműhely vezetője.
  Tekintettel arra, hogy hivatalom által kilátás-
ba helyezett felmentésem a viszonyok uj alakulá-
sánál fogva bizonytalan ideig késhet, itt rendel-

kezésre álló időmet új munkaköröm elméleti előtanulmá-
nyaira szeretném felhasználni; mély tisztelettel kérem Nagy-
méltóságodat, hogy tanszéke útján az e célra alkalmas mű-
vek címét velem közöltetni méltóz tatnék, hogy azokat esetleg 
beszerezhessem.

  Maradtam Nagyméltóságodnak legalázatosabb szolgája:

Szeged, 1916. augusztus 31.  Mazalán Pál
        m. kir. segédmérnök

Mazalán Pál kimaradása egyben azt is jelentette, hogy a 
minisztérium saját kutatási részlegének létrehozási terve 
megfeneklett és lekerült a napirendről. 1916-ban az egbelli 
olajfúrások környékén összesen 92 állomáson észleltek 
(8. ábra). A mérési adatokból szerkesztett térkép megfelelt 
az előzetes várakozásnak. Pekár Dezső szerint: Egbell 
 környékén, ahol olajok után kutattak, méréseinkkel teljesen 
olyan alakulatot állapítottunk meg, mint amelyet a geológu-
sok is meghatároztak.

Böckh Hugó a következőképpen nyilatkozott: Javasla-
tomra az 1915. és 1916. év nyarán Dr Pekár Dezső és Feke-
te Jenő urak Eötvös Loránd báró irányítása mellett Egbell 
körül végeztek nehézségi méréseket. … az isogammák igen 

8. ábra Egbell környékének gradienstérképe
Figure 8 Gradient map in the region of Egbell
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szépen adják vissza az ebben az esetben várható nehézségi 
maximumot. Miután a nehézségi méréseknél mindig re-
zultáns erőket mérünk, az isogammák adta kép, majdnem 
sohasem fogja teljesen fedni a pontos geológiai felvételt. Az 
egbelli brachyantiklinálisnál is bizonyos eltolások mutat-
koznak, de ha nem is volna meg a geológiai felvétel az 
isogammák mégis biztos támpontot nyújtanának arra nézve, 
hogy hol telepítsünk kutató fúrást. (9. ábra)

A leginkább érdekelt fél, Papp Simon, aki aktív részese 
volt a terület földtani térképezésének, érdekes részleteket 

árul el: Földtani és rétegtani eredményeimet nem volt sza-
bad közölnöm a geofi zikusokkal, csak akkor, amikor munká-
lataikkal ők is elkészültek. Ekkor kitűnt, hogy a kétféle mód-
szer csaknem azonos szerkezeti eredményeket adott és ezzel 
az egész világon először igazolódott be, hogy a nehézségi 
mérések igenis alkalmasak a szénhidrogéneket tároló szer-
kezetek kimutatására.

Fentiek alapján bízvást állíthatjuk, hogy az egbelli mérés 
bebizonyította az Eötvös-inga alkalmazhatóságát a szénhid-
rogén-kutatásban, és ezzel megteremtette egy új alkalma-

9 ábra Egbell környékének gradiensekből szerkesztett izogamma-térképe az ÉNy–DK irányú földtani szelvény nyomvonalával, és a földtani 
szelvényen azonos sávozással jelölt rétegek kibúvásaival

Figure 9 Isogam map of the Egbell region derived from gradients together with the geological profi le and the outcrops of layers marked by similar 
hachure as the geological cross section underneath
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zott tudományág, a kőolajkutató geofi zika alapjait. Ez a mé-
rés alapozta meg az Eötvös-inga későbbi világhírét. A világ-
háborút követően – nagyrészt Böckh Hugó magyar és német 
nyelvű publikációjának köszönhetően – gyorsan elterjedt a 
sikeres egbelli mérés híre. Valószínűleg e publikációk kö-
vetkezménye, hogy sokan Böckh Hugónak tulajdonítják az 
inga földtani célú alkalmazásának ötletét. Az ő érdeme való-
jában annak kiharcolása volt, hogy az inga földtani célú al-
kalmazhatóságát egy fúrásokkal már feltárt olajmezőn tör-
tént méréssel bizonyítsák.

Érdekességként megemlíthetjük, hogy E. A. Eckhardt, a 
gravitációs módszer történetéről szóló cikkében az Öster-
reichische Monatschrift 1920. augusztusi számára hivatkoz-
va megemlíti, hogy egyesek szerint az egbelli mérések a 
D’Arcy Exploration Co., az Anglo-Persian Oil Co. leány-
vállalata részéről történtek. Szerinte az ellentmondás fel-
oldható, ha feltételezzük, hogy a D’Arcy Exploration Co. 
Böckh Hugó közvetítésével került kapcsolatba Eötvössel. 
E feltételezést viszont egyértelműen cáfolja az a tény, hogy 
Böckh csak 1921-ben lett az Anglo-Persian Oil Co. szak-
értője és tanácsadója.

A sikeres egbelli mérés hírére minden, magára valamit is 
adó olajvállalat elküldte geológusait Budapestre, hogy az 
Eötvös-intézetben elsajátítsák a torziósinga-mérések tech-
nológiáját, az adatok feldolgozását és értelmezését. Az Eöt-
vös-intézet a 20-as évek közepére a kőolajkutató szakembe-
rek valóságos Mekkájává vált. E szakemberek jelentős há-
nyada a későbbiekben vagy vezető posztokat töltött be kü-
lönböző olajvállalatok kutatási részlegeinél, vagy önálló 
geofi zikai vállalatot létesített.

A torziós inga kőolajkutatás terén befutott diadalmenetét 
Eötvös sajnos már nem érhette meg, az ő nevét elsősorban 
tudományos eredményei írták be a fi zika, a geodézia és a 
geofi zika történetébe. Műszerének anyagi hasznosítására 
sohasem gondolt, ingáját nem szabadalmaztatta, a gazdasá-
gi sikereket utódai aratták le.

A jubileumi megemlékezést egy Eötvös-idézettel szeret-
ném befejezni:

Csak az az igazi tudomány, amely világra szól, s azért, ha 
igazi tudósok és ami kell jó magyarok akarunk lenni, így a 
tudomány zászlaját oly magasra kell emelnünk, hogy azt ha-
zánk határán túl is megláthassák és megadhassák neki az 
illő tiszteletet.

Bízvást mondhatjuk, hogy az eötvösi életmű teljesíti e 
kritériumot.

A tanulmány szerzője

Szabó Zoltán
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