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A magyar tudományosság történetében nevezetes dátum 1888.nov. 
12. Ezen a napon mutatta be Eötvös Loránd az M.T. Akadémia, 
Matematikai és Természettudományi Osztályának ülésén, a "Vizs
gálatok a gravitáció jelenségeinek körében" cimü értekezését.
Ez volt gravitációs kutatásairól a legelső, bár csak szóbeli 
közlése, mert az értekezés nyomtatásban nem jelent meg,csupán 
a Természettudományi Közlöny 1888. évfolyamában /477. old./ 
találunk erről rövid ismertetést. Ezzel a bejelentéssel Eötvös 
elindította a földi nehézségi /gravitációs/ erőtér megismeré
sére, felderítésére vonatkozó, élte végéig tartó, korszakalko
tó fontosságú kísérleteinek és tanulmányainak sorát.

Vizsgálataihoz a fizikusok lomtárában heverő eszközt a Goulcmb- 
Cavendish-féle mérleget használta fel és azt átalakítva, töké
letesítve, valóságos csodát müveit vele. így született meg egy 
egyszerű, de zseniális műszer, az Eötvös-inga. A vele való egy
szerű, de igen nagy pontosságúra fokozott mérés tudományos je
lentősége szinte beláthatatlan volt és bizonyos vonatkozásban 
az egész geofizikának kiinduló pontja lett. Addig meg nem ol
dott fizikai problémák megoldását tette lehetővé a tudományban, 
igy nemcsak a klasszikus fizikában, a mechanikában, hanem a 
modern fizika fejlődésében, Einstein általános relativitás el
méletének megalkotásában is szerepet játszott. Ezenkívül pe- 
dig gyakorlati alkalmazásával egy uj eszközt és módszert nyúj
tott a földtani kutatáshoz, a Föld mélyének felderítésében, 
megismerésében.
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Eötvös, az M.T. Akadémia 1901. évi közgyűlésén, elnöki megnyi
tójában számolt be addigi vizsgálati eredményeiről. Ekkor már 
jelezte, hogy módszere alkalmas a felszinalatti eltemetett kő
zettömegek, vagyis földtani képződmények szerkezeti viszonyai
nak a felderítésére és költői szavakkal körvonalazta a geofi
zikai kutatás ma is érvényes távlatait, "... uj és nagyobb vál
lalkozás terve érlelődött meg agyamban. Itt lábaink alatt ter
jed el, hegyek koszorújával övezve az Alföld rónasága. A ne
hézség azt lesimitván, kedve szerint formálta felületét. Vajon 
milyen alakot adott neki? Micsoda hegyeket temetett el és mély
ségeket töltött ki lazább anyaggal, amig létrejött ez az arany
kalászokat termő, a magyar nemzetet éltető róna? Amig rajta já
rok, amig kenyerét eszem, erre szeretnék még megfelelni, erre 
kérek támogatást." 1906-ban a XV. Nemzetközi Földmérő Konferen
cia /Internationale Erdmessung/ budapesti gyűlésén tartott elő
adásában megismerteti a tudományos világot uj módszerével, mü- 
szereével, az elért eredményekkel. 1912-ben a hamburgi XVII. 
konferencián, beszámolójában már utal módszere gyakorlati al
kalmazásának lehetőségére, a hazai földgázkutatásokkal kapcso
latban, melyek Erdélyben már javában folytak, és felhívja a 
figyelmet, hogy "... a nagy magyar sikság, az Alföld __ fe
dett felületén, aki ott és hasonló területeken gázokat vezető 
antiklinálisokat keres, nem teheti meg, hogy tanácsát ne kérje 
a torziós mérleggel végzett megfigyelésektől". Eötvös kifej
lesztett tehát egy uj kutatási eszközt és módszert és már tisz
tában volt ezek gyakorlati jelentőségével is, de szükség volt 
még valakire, aki ezen túlmenően a tettek mezejére lépve, meg 
is valósítja az alkalmazást, bizonyltja az inga és a módszer 
gyakorlati alkalmasságát. Ezt vitte véghez Böckh Hugó, a magyar 
koolaj- és földgázkutatás legnagyobb egyénisége.
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A magyar tudománytörténet egyik legérdekesebb fejezete, Eötvös 
L. és Böckh Hugó, a kétféle, az elméleti és a gyakorlati tudós 
egyéniség szerencsés találkozása. Eötvös a klasszikus fizika 
mestere, az elméleti tudós, a tiszta, érdektől mentes tudomány 
képviselője. Böckh a gyakorlati tudós, aki mindert észrevesz és 
felhasznál, alkalmaz tudományos céljaira. Az általa vezetett 
erdélyi gázkutatás közben figyelemmel kiséri az 1912-13 évi 
Eötvös és munkatársai által a Maros völgyében végzett nehézsé
gi méréseket. Felismeri a problémát, amit ezek a mérések fel
vetnek, a gravitációs maximumok és minimumok helyes értelme
zésével kapcsolatban és elhatározza: a bizonyítás érdekében 
ki kell próbálni a torziós ingát a kőolajkutatásban. És most 
jött a neheze. Megpróbálja megnyerni Eötvöst,aki Vendl Aladár 
közlése szerint először hallani sem akart, a tisztán tudomá
nyos kísérleti eredményei, a kísérleti eszköz, a torziós inga, 
és a kutatási módszer gyakorlati, ipari célok szolgálatába va
ló állításáról. Sőt, Szilárd József geofizikustól nyert érte
sülés szerint, - aki Eötvös életművének legjobb ismerője és 
hagyatékának őrzője, - amikor maga a miniszter /pénzügy?/ kéri 
fel /1913-ban?/, hogy álljon a hazai szénhidrogénkutatás ren
delkezésére, azt válaszolta volna, hogy "boldog volnék, ha 
eredményeimnek mások is hasznát vennék, de fenn kell tartanom 
kutatásom irányítására nézve teljes szabadságomat s erre vo
natkozólag semminemű hivatalos beavatkozásnak magamat alá nem 
vethetem." Köztudomású, hogy Eötvös minden idejét és erejét 
tudományos kutatásaira kivanta fordítani, ennek érdekében mon
dott le akadémiai elnöki tisztéről is, csak egyetemi tanár ki- 
vánt maradni. Feltehető, hogy a miniszteri felkérés mögött is 
Böckh H. törekvése állt, akit 1914-ben, a minisztérium bányá
szati kutatási osztálya vezetőjévé nevezték ki, eredményes 
munkásságáért.
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Renner János, Eötvös volt munkatársa az 1948 évi, Oslóban tar
tott nemzetközi geodéziai és geofizikai kongresszuson, Eötvös 
centenáriumi emlékbeszédében kiemelte, hogy Eötvös soha nem 
kérte, nem ajánlotta a torziós inga alkalmazását az ásványi 
nyersanyagok kutatására, megyöződése lévén, hogy először a tu
dományos alapot kell jól kidolgozni s csak ezután jöhet a gya
korlati alkalmazás. Ez volt a fö érve Böckh Hugóval szemben 
is. Az, hogy mindezek után mégis beleegyezett abba, hogy a 
Böckh által 1914-ben, földtani térképező módszerrel felfede
zett egbelli kőolajtároló szerkezeten, 1915-ben munkatársai 
megkezdjék a torziós inga méréseket, ebben az elhatározásban 
feltehetően a világháborús viszonyok következtében megválto
zott körülmények kényszerítő hatása is érvényesült, ami úgy
mond "jobb belátásra" birta őt! De ennek feltétele is volt: 
a működési, a kutatási szabadság, függetlenség, ami az előbbi 
idézetből kitűnik. Ezenkívül Böckh Hugónak ismételt felkérése 
is érvényesült, aki. ezúttal meggyőzőbben érvelhetett a kiváló 
erdélyi és egbelli eredmények és tapasztalatok birtokában, 
munkahipotézise helyességének bizonyítása és a hazai kőolaj- 
földgázkutatás továbbfejlesztése érdekében. Ezek a mérések 
már a Pénzügyminisztérium támogatásával történtek.

így született meg két zseniális tudós együttműködésével egy 
egészen uj, gyakorlati tudományos kutatási módszer, a geofi
zikai módszer és annak alkalmazása a nyersanyagkutatásban, ne
vezetesen a szénhidrogénkutatásban, első Ízben a világon, 
1915-ben Egbellen eredményesen; ugyanis itt a torziós inga 
mérések eredménye jólegyezett a földtani térképezés és fúrá
sos kutatás eredményeivel. Eötvösnek a geofizika fejlődése 
szempontjából tehát az a legnagyobb érdeme, hogy módszert és
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műszert dolgozott ki annak megvizsgálására, hogyan lehet a 
felszin alatti, eltakart kőzettömegeloszlásra és a ható tö
megek minemüségére, a felszínen végzett fizikai mérésekkel 
következtetni. Eszerint Eötvös az alkalmazott, a gyakorlati 
geofizika megalapozójának tekinthető, korszakalkotó talalmá 
nya pedig a geofizikai kutatás első eszköze lett. Böckh Hugó 
pedig elsőként állapította meg azokat az összefüggéseket,ame
lyek egyes területek mélyföldtani viszonyai és az ott végzett 
torziós inga mérések eredményei között fennállanak.

Böckh H., az 1917-ben, a Petroleum Zeitschriftben megjelent, 
"Der Nachweis von Brachiantiklinalen und Domen mittels der 
Drehwage" cimü nagyjelentőségű úttörő munkájában az eleinte 
csak feltételezett összefüggéseket az Erdélyi-medencében 
/1912-13/ és Egbellen /1914-16/ végzett kutatási és mérési 
eredmények egybevetése és értékelése alapján, munkahipotézi
sét már bizonyítottnak látta és kijelentette, "... a mélyben 
meggyürt medencékben, ahol a holocén és pleisztocén üledékek 
a szerkezet geológiai megfigyelését lehetetlenné teszik és 
ahol az altalaj szerkezetének kinyomozása eddig csak mélyfú
rások segítségével volt lehetséges, a nehézségi mérések meg
becsülhetetlen szolgálatokat tehetnek, a torziós ingával va
ló méréseknek nagy fontosságuk van a szénhidrogénekre való 
kutatásnál." Ez a kutatási módszer tehát éppen a fedett me
denceterületeken, igy például a Magyar Alföldön bizonyult in
dokoltnak, ill. nélkülözhetetlennek, amelynek a kutatása rö
videsen meg is kezdődött, miután a megváltozott körülmények, 
elsősorban a trianoni területi veszteségek is erre kényszeri— 
tették Böckh Hugót, ill. a Magyar Államot. Végülis említett 
cikkében Böckh igy hagyatkozik, "a geofizikusok feladata,hogy 
a geológusokkal karöltve a módszert és eljárást tökéletesítsék."
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1. ábra: Egbell környékének földtani térképe a gravitációs 
anomáliákkal /Böckh Hugó nyomán, 1917/.

1. pannoniai 2. szarmata 3. mediterrán képződmények 
— • — — 2. ábra földtani szelvényének nyomvonala
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2. ábra: Földtani szelvény az egbelli boltozaton és gravitációs 
anomálián keresztül /Böckh Hugó, Papp Simon és Rántás 
Károly nyomán 1917, ill. 1961/.
1. pannoniai képződmények
2. szarmata képződmények
3. felső mediterrán képződmények
4. schlier képződmények
5. alsó-miocén képződmények
6. paleogén és idősebb képződmények



Eötvös L. és Böckh H. együttes szerepét, korszakalkotó és út
törő jelentőségét és tevékenységét a tudományos világban azon
ban nemcsak mi magyarok állitjuk. Ennek igazolásául szolgál
jon a "The Science of Petroleum" cimü, 1938-ban megjelent mü
I. kötetében a kőolajkutatás fejlődésének történetéről szóló 
fejezet is, melyet E.L. DeGolyer, az Egyesült Államok neves 
geológusa irt, aki az Eötvös-ingát az USA-ban meghonositotta.
E mü 272. oldalán a következőket olvashatjuk: "Az első mód
szer, amelyet a kőolajiparban kutatásra használtak fel, a 
gravitációs mérés volt, az Eötvös-ingával. A lehetőségét an
nak, hogy a torziós ingát gravitációs mérésekre alkalmazzák, 
már 1888-ban báró Eötvös Loránd, a budapesti egyetem fizika 
professzora dolgozta ki. Az első műszert 1890-ben készítették. 
Ezután következett a műszer terepi kipróbálásának, továbbá 
tökéletesítésének az időszaka. A terepi, gyakorlati alkalma
zását 1901-ben kezdték meg a Balaton jegén, majd kiterjesz
tették a Nagy Magyar Alföldre is. Eötvös megvalósította és ki
mutatta a lehetőségét annak, hogy eltemetett földtani szerke
zeteket gravitációs anomáliaként értelmezzenek. A műszer al
kalmazhatóságának a határozott felismerése, mint a geológia 
eszköze Böckh Hugónak, a Magyar Földtani Intézet későbbi igaz
gatójának a nevéhez fűződik, aki 1917-ben először hivta fel 
a figyelmet arra a tényre, hogy antiklinálisok és dómok a kör
nyezettől eltérő kis vagy nagy sűrűségű magokkal megtalálha
tók a torziós ingamérések segítségével, hivatkozva az Egbell 
környékén végzett mérésekre és kimutatott boltozatokra. 
Schweydar 1918-ban,Böckh Hugó tanácsára használta a torziós 
ingát Németországban, kősótelep körülhatárolására. A torziós 
ingát a kőolajkutatásban 1920 körül kezdték alkalmazni, az
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úttörők a Royal Dutch-Shell és az Anglo-Iranian társaságok 
voltak. Az Egyesült Államokban az első torziós ingamérés a 
texasi Spindletop-i kősódóm területén 1922-ben történt...". 
Meglepően pontos és tárgyilagos ismertetése mindannak, ami 
ebben a tárgykörben lényeges. Ezért is tartom az ismétlések 
ellenére fontosnak közlését, ill. tudatosítását, mert keve
sen ismerik, vagy már megfeledkeztek róla, még szakmai kö
rökben is.

A Sciences of Petroleum-ból vett idézet pontossága ellenére 
egyetlen kis kiigazításra szorul: az első terepi kísérleti 
mérést 1891 év májusában végezte Eötvös, a Celldömölk mel
letti Ság-hegyen, Bodola Lajos, Kövesligethy Radó és Tangl 
Károly társaságában, vagyis 90 éves az Eötvös-inga.A további 
mérések során Eötvös folyamatosan tökéletesítette műszerét. 
Ebben nagy segítségére voltak munkatársai, elsősorban Pékár 
Dezső, Fekete Jenő, Rybár István és Renner János. Eötvösnek 
1919-ben bekövetkezett halála után, 1920-ban megalakult a 
Báró Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, melynek első igazgató
ja és munkájának folytatója Pékár Dezső lett. Az Eötvös Inté
zet a 20-as és 30-as években Európa, Ázsia és Amerika külön
böző országaiban működő nagy olajvállalatoktól kapott megbí
zást mérések végzésére és több expedíciója jelentős kőolaj- 
földgázelőfordulások felfedezését tette lehetővé. Ezekben a 
külföldi kutatásokban részt vettek, Pékár D., Renner J., 
Fekete J., Szecsődy M., Szilárd J., Oszlaczky Sz.,és Jakab 
Imre. Később az ingát a gravimeter szorította háttérbe,majd 
a szeizmikus mérések egyeduralma következett. Újabban azon
ban a gravitációs, igy a torziós-ingás kutatás is, a geofi
zika ezen első, Eötvös által elindított módszere, a számítás
technika lehetőségeit kiaknázva, megújulva, reneszánszát éli 
az ásványi nyersanyagkutatásban.
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Böckh Hugó nagy érdeme azontúl, hogy élt az Eötvös adta lehe
tőségnek a valóra váltásával és alkalmazta elsőként a mód
szert, az is, hogy az 1917 évi említett cikkével felhivta a 
külföldi szakkörök figyelmét Eötvös ingájának gyakorlati al
kalmazhatóságára. Ennek köszönhető, hogy ez az eszköz a 20-as 
évek elején elindult hóditó útjára. A külföld növekvő érdek
lődésének a kielégítésére általában a következő megoldás állt 
rendelkezésre: magyar gyártmányú ingát vásároltak /Süss Nán
dor budapesti cég készítette/, azt használták és próbálták 
továbbfejleszteni; vagy Budapesten az Eötvös Intézetben ta
nulmányozták a módszert és műszert, majd otthon maguk rendez
kedtek be a gyártására. Ezek a műszerek Eötvös ingája alapján 
készülve, lényegükben másolatok voltak, de nem mindig váltak 
be. Németországban az úttörők 0. Hecker és W. Schweydar vol
tak, majd az "Askania Werke" /Berlin-Friedenau/ megkapta az 
Eötvös-inga gyártási jogát, és az általa készített ingák a 
legjobban váltak be világszerte. A Szovjetunióban a torziós 
ingát P. Nikiforov és B. Numerov vezették be. Nagy volt az 
érdeklődés Amerika és Anglia részéről. Az Egyesült Államokban 
De Golyer volt az úttörő, akinek ösztönzésére D.C.Barton,G . 
Steiner és J.P.Schumacher honosították meg Eötvös ingáját, 
miután mindhárman Budapesten az Intézetben tanulmányozták a 
módszert és műszert. Ugyanezt tette az angol J.C.Templeton 
is. A torziós ingának köszönhetően, az Egyesült Államoknak a 
Mexikói-öböl partmenti, un. Gulf Coast területén 1938-ig 79 
sódómos koolajelőfordulást fedeztek fel. Az Eötvös-inga roha
mosan elterjedt s ezzel megkezdődött a geofizikai módszer na
gyobb méretű alkalmazása elsősorban a kőolaj-földgázkutatás
ban, ami egyben a korszerű alkalmazott geofizika kifejleszté
sére vezetett és egybeesik a tudományos, a kőolaj földtani ala
pon végzett szénhidrogénkutatás felívelésének korszakával.
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Eötvössel kapcsolatban, egy bizonyos szempontból sajnálatos
nak mondható tényt meg kell állapítanunk. Feltehetően közis
mert tudományos önzetlensége miatt - aki mentes volt minden 
üzleti érzéktől - nem történt meg a torziós inga szabadalmaz
tatása. Eötvös önzetlenül és lelkesen szolgálta a külföld je
lentkező és növekvő érdeklődését. Minden adatot, sőt anyagot 
is rendelkezésre bocsájtout; útbaigazítást nyújtott módszeré
vel és műszerével kapcsolatban. Mindez jellemzi a nagy tudós 
kivételes egyéniségét, önzetlen humanizmusát. Ezáltal a hábo
rús veszteségekkel sújtott Magyarország, egy nagy anyagi hasz
not is hozó eszközt ajándékozott a világnak.

Még a kissé mondvacsinált prioritási kérdést említem meg. Két
ség merült fel ugyanis aziránt, vajon Eötvösnek vagy Böckhnek 
az érdeme a torziós ingának gyakorlati, bányászati kutatások
ra való alkalmazása. Kétségtelen, hogy Eötvös, amint már emlí
tettem, már 1906-ban, majd 1912-ben utalt ennek a lehetőségé
re, de rendkívüli érdemeit semmivel sem kisebbíti az, hogy az 
ásványi nyersanyagok kutatására, nevezetesen a kőolaj-földgáz
kutatásra való felhasználásnak a gondolata nem tőle a fizikus
tól, hanem Böckhtől a geológustól származik. Ugyanis Böckh 
élt az Eötvös adta lehetőségnek a valóra váltásával, és alkal
mazta a módszert, mely munkahipotézisének a helyességét bizo
nyította Egbellen.

A fizika tudományának földtani kutatásokra való felhasználása 
óta számos elméleti, módszertani eredmény született és igen 
sokféle műszer, eszköz, technikai felszerelés megalkotására, 
felhasználására került sor. Mióta Eötvös L. torziós ingájának 
mérési eredményei Böckh Hugó által első Ízben nyertek földtani
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értelmezést, azóta a geológus társadalomnak szüntelen törek
vése a geofizikai adatok minél pontosabb, föld-hübb értelmezé
se. Eközben újabb és újabb igényt is támaszt a geofizikával 
szemben, amely egyre tökéletesebb eszközökkel, módszerekkel 
igyekszik azt kielégíteni. Hogy ez mennyire nem könnyű feladat, 
azt jól példázzák korunk, a technokrácia eredményei: az ember 
megjárta már a Holdat, de mindmáig nem született meg pl. a 
szénhidrogének direkt kutatási módszere, és a földkéreg is 
csupán mintegy 10 km mélységig ismeretes néhány kivételes

, i

ponton.

Befejezésül, "egy kis nemzet is lehet szellemi nagyhatalom, 
tudósainak, művészeinek alkotásaival, kulturális értékeivel", 
mondotta néhány évvel ezelőtt a 80 éves Szentgyörgy Albert, 
Nobel-dijas magyar tudós, itthoni televíziós vallomásában. 
Eötvös Loránd 1903-ban a Kolozsvári Tudományegyetemen tartott 
beszédében, ezt igy fogalmazta meg, amikor Bolyai Jánosra em
lékezve, benne látta azt az eszményképet, amelyet a magyar tu
dósok elé állitott: "csak az igazi tudomány, amely világra 
szól, s azért, ha igazi tudósok és - amint kell - jó magyarok 
akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell 
emelnünk, hogy azt hazánk határain túl is meglássák és megad
hassák neki az illő tiszteletet". Ennek szellemében élt és 
működött, ez volt az o hitvallása és üzenete az utókornak.
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Role and Importance of Lorand Eötvös*Torsion Balance in 
Mineral Resources Exploration 

Gábor Csiky

The first and decisive step to apply a geophysical method to 
geological exploration was taken by L. Eötvös/ Professor of 
Physics at Budapest University /Hungary/, as early as 1888 
when reporting on his achievements in earth gravity research, 
followed by ulterior pioneer work accomplished by means the 
torsion balance invented and constructed by him in 1890.
Eötvös may be considered the father of applied geophysics.

It is the merit of Hugó Böckh /later Director of the Royal 
Hungarian Geological Institute/ that he initiated, urged and 
promoted the application of this device - originally conceived 
to the purposes of pure science - in mineral resources explo
ration: in prospecting for oil and gas. He was the first in 
1915, to check by torsion balance measurements the geological 
mapping and drilling evidence in Egbell oil field. The result 
was decidedly positive.

H. Böckh established first the relationship existing between 
the subsurface geological setting of a given area and the data 
of gravity measurements made over it. In his paper of out
standing importance, published in Petroleum Zeitschrift /1917/ 
entitled, "Der Nachweis von Brachyantiklinalen und Domen 
mittels der Drehwage", H. Böckh established firmly this rela
tionship by comparing the results of geological exploration 
and torsion balance measurements carried out in Transylvanian 
Basin /1912-13/ and Egbell area /1914-16/ respectively. He 
stated that in young sedimentary basins, such as the Great
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Hungarian Plain, where the subsurface geological setting can 
be cleared only by means of deep drilling, the torsion balance 
has bright future in oil and gas prospecting. He added: "It 
is up to the geophysicists to develop this method, in close - 
cooperation with the geologists".

This was in fact the birth of a new method,of the geophysical 
method to mineral resources exploration: the application of 
gravity surveys. In fact oil companies in Germany and in the 
USA became promptly interested. With the active and non-profit 
support of L. Eötvös himself, this first method of applied 
geophysics became widespread all over the world in the early 
twenties, the time of the first boom of scientifically backed 
oil and gas exploration activity.
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