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bvítette. Munkásságát nemcsak idehaza becsülték meg, hanem külföldön
is méltóképen elismerték.

A Földtani Társulat- fiatalon választmányi tagjává választotta.
A Földtani Intézet igazgatósága, id. Lóczy Lajos és Szontágh Tamás ismé-
telten közbenjártak, hogy Kormos Tivadar részére az illetékes miniszté-
riumtól külföldi utazási ösztöndíjat juttassanak. Részben a minisztérium-
tól nyert, részben a Semsey Andor által adományozott ösztöndíj segélyé-
vel alkalma volt Kormos TivADARnak — az akkori idben szokatlan
nagy — külföldi tanulmányokat megtenni. Ausztria és Németország
összes számottev múzeumát meglátogatta; a hipparion-faunák klasszikus
lelhelyeit, a görögországi Pentelikon-hegyi és a Sámos-szigeti elfordulási
helyeket a helyszínen tanulmányozta.

1914-ben nyerte el Budapest Székesfváros tudományos nagydíját.
A M. Tud. Akadémia III. Osztálya Mauritz Béla osztálytitkár javaslatára,
a geológus tagok helyesl hozzájárulásával ismételten megbízta a bara-
nya-megyei preglaciális faunák begyjtésével és feldolgozásával.

Kormos Tivadar slénytani munkássága fontos idszakot jelent a
hazai slénytani kutatások történetében, vizsgálatainak pontossága, kor-
szersége, új adatainak bsége és hézagpótló volta következtében. Méltó
arra, hogy emlékét mindenkor kegyelettel megrizzük.

EÖTVÖS LORÁND, MINT GEOFIZIKUS.*

Az 1848-as év nemcsak a magyar szabadság nevezetes dátuma, de a

magyar szellemiségnek is. 1848-ban született Eötvös Lóránd, akirl el

lehet mondani, hogy egész életével és minden cselekedetével a tudományt
és az emberi mveldést szolgálta. Sokoldalú, de mégis alapos tudós volt,

akire szinte jellemz, hogy akkor közölte csak kutatásainak eredményeit,

amikor már tökéletes eredményt tudott adni. Megjelent dolgozatai olya-

nok, hogy minden sorával újat mond.
Születésének századik évfordulójakor arról az EöTvösrl emlékezünk,

aki a Társulatunkhoz a legközelebb áll: EöTvösrl, a geofizikusról.

Ma mind a Föld megismerésében, mind pedig a nyersanyagokért
való harcban tudjuk, hogy mit is jelent a geológia számára a geofizika:

eszközeivel és módszereivel Röntgen-sugarak módjára bele lehet látni a

földkéreg belsejébe. Hogy azonban ez valóra vált, abban nem kis része

van Eötvös LÓRÁNDnak.
Lényegileg a geofizikának csak két ága érdekelte: a földi gravitációs

és a mágneses tér megismerése és felkutatása. Életének nagyobbik felét,

1886-tól egészen 1919-ben bekövetkezett haláláig, kizárólag e két misz-
tikus ertér felderítésével töltötte.

1881-ben a Temészettudományi Társulat megbízta a nehézségi gyor-
sulásnak Budapesten, az Alföldön és a Kárpátokban való meghatározásá-
val. Talán az ekkor felmerül kérdések voltak azok, amelyek a kutatót e

mindenütt jelenvaló ernek mélyebb vizsgálatára ösztökélték. Kezdetben
csak azt kutatja, hogy egyes, a Föld felszínébl kiemelked tömegek
vonzási Itatása hogyan felel meg a. számítható hatásnak. így nyúl a fizi-

kában már sokat használt, de nem sokra becsült Coulomb-féle mérleghez,
amit aztán átalakít és tökéletesít, úgyhogy új mérési módszereivel minden
eddigi elképzelhet pontosságot felülmúl. Kutatásai kezdetén kétféle tor-

ziós ingát használ, mivel azonban a lelógó súllyal ellátott ingája gya-

* Eladta a szerz a Magyarhoni Földtani Társulat 1948. február 11-én
tartott ünnepi közgylésén.
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korlatilag pótolja a másikat, a szabadban történ méréseknél csaknem
kizárólag ezt használja.

Jellegzetes a mérési módja is. Kezdetben laboratóriumában kísérle-

tezik. Amikor kutatásai itt eredménnyel járnak, a Gellérthegy hatását

vizsgálja meg a Rudasfürd igazgatósági épületében, tehát még mindig
zárt, laboratóriumszer helyen. Miután itteni eredményei is sikeresek,

próbálkozik szentlrinci kertjében, a szabadban, mégpedig, mivel a nap-
pali hmérsékletváltozás zavarólag hat, éjszakai észleléssel. A következ
kutatási területe a Sághegy teteje. Ennek hatását könnyen lehet számí-
tani, mert geometriailag eléggé jól körülírható. S csak ezután érdekldik
a felszín alatt lév egyenetlenségekbl származó hatások után. De hogy
lehetleg a külszíni egyenetlenségek zavaró hatását és az abból adódó
bizonytalanságokat elkerülje, e méréseit a Balaton jegén végzi 1901-ben.

E kezdeti próbálkozások után az expedíciók egész sora következik:

A Fruska-Gora környéke, ismét a Balaton, Arad környéke, majd Tirol.

Kecskemét környékének a felkutatására az 1911-es földrengés ösztökéli.

Végigmérik a Maros völgyét is, 1916-ban az egbelli olajmezt, ami iga-

zolja a torziósinga' használhatóságát a szénhidrogénkutatásban. Utána a

Hortobágy és Újvidék környéke következik.

Szinte természetesnek találjuk, hogy a gravitációs vizsgálataival egy-
idben, a mágneses teret is vizsgálat alá vészi, hiszen olyan sokban hason-
lít ez a két tér egymásra, hogy kézenfekv az egyikben elért eredménye-
ket a másikra is alkalmazni. Hogy a földi mágnességben elért eredményei
mégsem érték el azt a küls sikert, mint a földi nehézséggel kapcsolatos
vizsgálatok, annak okát talán a mágneses tér viszonylagosan nagyobb vál-

tozásiban kell keresni. Ez u. i. lehetvé tette olyan eszközök használatát,
— gondolok itt a ScHMiDT-féle magnetométerekre — melyekkel lényege-
sen könnyebben és gyorsabban meg lehet a földi mágneses teret jellemz
adatokat* határozni, mint az Eötvös-féle torziószálas magnetométerekkel,
ha ugyan ez utóbbiak pontossága talán túl is szárnyalja azokét. A maguk
korában azonban az Eötvös-féle mágneses kutatásoknak mégis megvolt
a jelentsége, mert a tér olyan finomságaira irányította a figyelmet,
amelyrl a kutatóknak azeltt sejtelmük sem volt.

A nehézségi ertérrel kapcsolatos mérések elször geodéziai jelent-
ségek voltak, amit mutat az is, hogy mérési eredményeit elssorban a
földmérk kongresszusain közli. De ahogy gylnek az adatok, ahogy hal-
mozódnak mérési eredményei, annál kíváncsibban végzi vagy végezteti
a következ méréseket, mert csodálatos kép tárul ki eltte. Szeme eltt
megjelenik egy eltemetett, ember nemlátta világ, a maga hegy-völgyeivel
s változatos tájaival.

Mi teszi EÖTvöst geofizikussá? Az, hogy a földi nehézségi ertér nívó-

felületét óhajtja meghatározni, az még legfeljebb csak geodéziai feladat.
Azáltal válik geofizikussá, hogy a kapott adatoknak az okát keresve, arra
próbál feleletet adni, hogy vájjon milyen srség, milyen alakú és
méret alakzatok és anyagok azok, amelyek a Föld felszíne alatt elrej-

tzve, a mért hatást adják. Hogy valóban erre is próbál feleletet adni,

mutatja az is, hogy a gravitációs mérések helyén egyúttal mágneses mé-
réseket is végeztet, amelyeknek az eredményei szintén értékes fölvilágo-
sítással szolgálhatnak a hatást létrehozó szerkezetek adataira. A geofizi-
kus EÖTvösre jellemz az is, hogy az 1911-es kecskeméti földrengéssel
kapcsolatban, mindjárt torziósinga méréseket végeztet a rengés epicen-
truma környékén s a földrengés okát az ott lév gravitációs minimumban
keresi.

Hogy valóban geofizikussá vált izig-vérig, azt igazoljuk saját 1901-

ben tartott akadémiai elnöki székfoglalójának néhány kiragadott monda-
2 *
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tával, amelyben költi szárnyalással vázolta - eddigi munkásságát és
további prog^ammját:

„v..A középkor elítéleteinek és csodaszereinek a lomtárából el-
kerestem a varázsvesszt és — nem imádsággal, nem is ördöngösséggel,
hanem a vesszt, amelyrl a varázs az idk folyamán úgyis lekopott,
hozzá jobban ill mechanikai érvelésekkel arra bírtam, hogv feleletet

adjon . . . Egyszer, egyenes vessz az az eszköz, amelyet én használtam,
végein különösen megterhelve és fémtokba zárva, hogy ne zavarja sem
a leveg háborgása, se a hideg és meleg változása . . . Coulomb-féle
mérleg, különös alakban, ennyi az egész. Egyszer, mint Hamlet fuvolája,
csak játszani kell tudni rajta és miként abból a zenész gyönyörködtet
változatokat tud kicsalni, úgy ebbl a fizikus a maga nem kisebb gyö-
nyörségére kiolvashatja a nehézségnek a legfinomabb változásait, . .

.

biztoinsággal következtethetünk segélyével kisebb srség anyagok közt,

nagyobb srségek jelenlétére, pl. az alluvium laza rétegei alatt lejt-
ket és hegyláncokat alkotó kzettömegekre, . . . módunkban van biztosabb
alapokra helyezni a földkéreg architektúrájának tanát, némi bepillantást
szerezve olyan mélységekbe, amelyekhez szemünk egyáltalán nem hatol-

hat és fúróink el nem érnek . . . Valóban érdekessé azonban az iiven kuta-
tás csak úgy válik, ha nagyobb területre terjesztjük ki. A múlt télen a

befagyott Balatonon volt erre elször alkalmam . . . Azzal a kíváncsisággal,

amellyel az utazó ismeretlen vidékbe jutván, hegyeit és völgyeit kutatja,

jártam én is a Balatonon. Az én ismeretlen vidékem ott feküdt mélyen a

jég sima tükre alatt; nem láttam és nem is fogom látni soha, csak esz-

közöm érezte meg és mégis milyen nehezen váltam meg tle, amikor a

jég olvadása gyorsan partraszállásra kényszerített. Amikor onnét eljöttem

s különösen amikor megfigyelési adatait rendezve az ilynem kutatások
helyességérl meggyzdtem, úi nagyabb vállalkozás terve érleldött meg
agyamban. Itt lábaink alatt terjed el hegyek koszorújával övezve az Al-
föld rónasága. A nehézség lesímítván kedve szerint formálta felületét.

Vájjon milyen alakot adott neki. Micsoda hegyeket temetett el és mélysége-
ket töltött ki lazább anyaggal, amíg létrejött ez az aranykalászterm,
magyar nemzetet éltet róna? Amíg rajta járok, amíg kenyerét eszem,
erre szeretnék még megfelelni . .

íme a kutató, akit már nem is annyira az eszközeinek a mködése
érdekel, mint inkább az, hogy milyen is a földkéreg szerkezete. Az eszköz
csak arra szolgál, hogy kíváncsiságára feleletet kapjon.

Ki kell még EöTvösrl emelnünk, hogy mindig a’tiszta érdektl men-
tes tudományt képviselte. Ez azonban egyáltalán nem jelenti azt, hogv
nem volt tisztában eredményeinek gyakorlati jelentségével. És itt fel

kell hívnom a figyelmet arra, hogy a közhiedeleméi ellentétben, Eötvös
volt az, aki a torziósinga-méréseknek a szénhidrogénkutatásban való fel-

használási lehetségét elször felismerte, amit okmányszerleg bizonyít

az 1912-ben megjelent; Über Arbeiten mit dér Drehwage c. munkája,
amelyben az 1910. és 1911. évi méréseinek eredményeirl számol be s

amelynek a végén a gyakorlati lehetségekkel kapcsolatban a következ-
ket írja:

„Wo .sollt mán nach Gasen gebohrt werden? Die Geologemscheinen
darüber einig zu sein, dass in Gase enthaltenden Gebieten die ausgiebig-

sten Ergüsse in unmittelbarer Náhe dér Antiklinalen, dér die Gase
- führenden und sie bedeckenden Schichten, erfolgen, . . . Solche geolo-

gishe Merkzeichen fehlen aber ganz an dér Oberfláche dér mit Sand und
Humus bedeckten grossen ungarischen Ebene,. . . . Wer da und in áhn-

lichen Gebieten nach Gase führenden Antiklinalen sucht, sollte ja nicht
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versáumen sich aus Beobachtungen mit dér Drehwage Rat zu holen. Mit
welchem Erfoig, dass soll die Zukunft lehren.“

Ezzel az adattal szemben Böckh Hugó a torziósingának a szénhidro-

gén kutatásban való alkalmazási lehetségérl az 1913-ban megjelent
..Jelentés az erdélyi medence földgázelfordulásai körül eddig végzett
kutatómunkálatok eredeményeirök 1

,
II. rész c. munkájában tesz csak

utalást..

Bár Eötvös tisztában volt ingája jelentségével és az egbelli mezkön
végzett mérések e meggyzdésében csak megersítették, egyetlen lépést

sem tett annak kihasználása érdekében, azt tartván, hogy a tudós kincseit

nem rizheti meg magának, hanem az egész emberiség boldogulására
kell felhasználnia. S ha arra gondolunk, hogy a torziósingával rövid né-
hány év alatt a sokszorosát fedezték fel az összes azeltt ismert olaj-

mezknek, vagy hogy a dunántúli olajmezket is elssorban a torziós-

ingának köszönhetjük, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy saját nemzeté-
nek jólétén kívül is, az egész emberiség jólétét szolgálta kutatásaival.

, Egyed. László.
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