
 

 
 

 

  
 

 

Beszámoló az ELGA 15 feladatszámú Eötvös 100 projekt teljesítéséről. 

„Diákfoglalkozások és az első ingakísérlet rekonstrukciója (bemutató 

kísérletek  az első ingás mérés helyszínén, Celldömölk, Ság hegy, 

konferencia, kiállítás, terepi geofizikai bemutató)” 

Helyszín:  Celldömölk városa és a Ság hegy. 
Időpont:  előkészítés folyamatos, rendezvények 2019. szeptember 12-13. 
Célközönség:  A város és vonzáskörzete  diáksága és érdeklődő közönsége. 

 

Celldömölk Város Önkormányzata meghívta az Eötvös Loránd Geofizikai Alapítvány (ELGA) 

elnökét a 2018. december 18-i önkormányzati testületi ülésükre, ahol is az ülés egyik 

programpontja a 2019. évi Eötvös Loránd Emlékévhez történő kapcsolódás kérdésének a 

megvitatása volt a  város részéről. Testületi határozatot hoztak, hogy a város csatlakozik az 

Emlékév megünnepléséhez. Közösen alakítottuk ki azt a koncepciót, hogy a város tavasszal egy 

országos szintű általános iskolai vetélkedő döntőjének ad helyszínt, és szeptemberben egy 

minden évben megrendezésre kerülő több napos városi ünnepségsorozatba építve ad 

lehetőséget, a Ság hegy mint emblematikus térszín bevonásával, Eötvös Lorándra emlékező 

konferenciának és kiállításnak.   

Celldömölk város tehát hű maradt a rá már hosszú évtizedek óta jellemző és országosan szinte 

egyedülálló hagyományhoz, Eötvös Loránd munkásságának és személyiségének tiszteletéhez, 

szellemiségének ápolásához. A tavaszi eseményekkel az ELGA 16 jelű projektbeszámoló 

foglalkozik, míg jelen beszámoló az őszi történéseket foglalja össze. 

Jelen beszámolóhoz mellékeljük a két napos szeptemberi rendezvény Meghívóját. Látható, 

hogy az első napon Eötvös Loránd és munkatársai 1891. évi, a Ság hegyen végzett 

tudománytörténeti jelentőségű mérései álltak a középpontban, diák hallgatóságra fókuszálva. A 

második napon a konferencia zajlott le és megnyitottuk a kapcsolódó kiállítást, mely azután 

három hétig volt nyitva a városi közönség számára. 

Az ELGA régi elképzelése volt, hogy a Ság hegy bányászatilag bontott térszínén megjelöljük, 

amennyire lehetséges, vetületi talppontként az eredeti felszíni mérési pontok helyét. Az 

Emlékév lehetőséget adott ennek megvalósítására. GPS segítségével sikerült a mérési pontok 

koordinátáinak meghatározása, majd ezt követően terepi bejárással megállapítottuk, hogy mely 

eredeti mérési pont vetületi pontja közelíthető meg valamelyik, a jelenben is járható bányaudvar 

felszínén, illetve mely pontok estek a bányászat áldozatává. Eredeti elképzelésünk az volt, hogy 



 

 
 

 

  
 

valamennyi, most is megközelíthető pont helyét valamilyen módon  megjelöljük. Ezt az 

elképzelést módosítanunk kellett, mert a Ság hegy egésze természetvédelmi védettség alatt áll, 

így ott nem lehet csak bizonyos korlátok között, és csakis hatósági engedéllyel, terepi műtárgyat 

elhelyezni. 

Az eredeti 1891. évi mérés hat pontja közül lényegében négy pont vetületi talppontja 

megközelíthető valamelyik egykori bányaudvaron. A kettes számú pont a Ság hegy jelenlegi 

legmagasabb pontját jelentő 271 m magas mesterséges törmelékdomb DNy-i erdősült meredek 

lejtőjére esik, biztonságosan megközelíthetetlen.  A hármas számú mérési pont arra, a Ság hegy 

DK-i oldalán kialakult kiváló minőségű bazalttömbre esett, melyet teljesen lebányásztak. 

Ennek a területnek a bányaudvara a Sághegyi Múzeum háta mögötti területből nyílik. Az 1891. 

évi  mérés eredményét összefogóan kommentáló eötvösi mondat, hogy „A Ság hegyen is minden 

rendben van! ” a bányászat által ténylegesen is bizonyítottá vált. Éppen ez a mérési pont és 

környezete volt az a terület, melyen Eötvös kimutatta  Sterneck korábbi mérésének és 

értelmezésének a hibás voltát.  

Az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság (ÖNPI), mint a Természetvédelmi Körzet gazdája, 

abszolút segítő, az Emlékév célját magáévá tevő módon volt partnerünk. Segítségükkel oldottuk 

meg a vetületi talppontok értelmes számú és látogatottság szempontjából, valamint a 

természetvédelmi kritériumoknak és a megközelíthetőség biztonságosságának is legjobban 

megfelelő telepítési – megjelölési kérdést, Két helyszínt választottunk ki és az ott helyben 

meglévő természetes kőfelületekre telepítettünk emléktáblákat. Az egyik táblát,  a legmélyebb 

bányaudvar fenekén, a kráterfallal szemben az eötvösi mérések egyes számú mérési pontja 

vetületi talp pontja közelében lévő természetes ferde felületű kőtömbön helyeztük el.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

  
 

A másik tábla nem kötődik közvetlenül mérési ponthoz, hanem Eötvös Loránd és 

munkatársainak az 1891. évi mérését bemutató- méltató emléktáblája a Ság hegyen, annak 

leglátogatottabb helyén, a Trianoni emlékkereszt tövében található természetes kőtömbön van. 

Mindkét táblán QR kódot helyeztünk el, melyek segítségével az ELGA 16 projekt kapcsán 

ismertetett SZTAKI-s applikációhoz lehet közvetlenül is kapcsolódni a Ság hegyen. Mindkét 

tábla szövegét mellékeljük a jelentéshez. A táblákat ünnepélyesen  2019. szeptember 11-n 

leleplezték le az adományozók nevében Fehér László Celldömölk polgármestere, Dr. 

Markovics Tibor ÖNPI igazgató és Dr. Prónay Zsolt geofizikus az ELGA részéről.  

 

 

 

A Ság hegy természetes felszínén lévő mérési pont azonosítás elképzelése hozta a másik ötletet. 

E szerint a Sághegyi Múzeumban egy olyan makettot helyezünk el, mely jelképesen  

 



 

 
 

 

  
 

mutatja a hegy  eredeti 291 m magas felszínét a hat, Eötvösék által mért, mérési pont helyével 

és a kapott mérési eredmény térképével és a pontokon meghatározott gradiens irányokkal. Ezen 

felszín alatt a bányászattal előállt jelenlegi térszínen méretarányos mélységekkel, a mérési 

vetületi talppontok kerülnek megjelölésre. Ez a makett ily módon egyrészt pótolja azt a hiányt, 

hogy a valódi hegyi környezetben nem lehet a hat mérési pontot megjelölni, másrészt a csak 

múzeumot látogató közönség számára is láthatóvá és érthetővé lehet tenni ily módon az egykor 

volt és a jelen kapcsolatát.   

A Sághegyi Múzeum tulajdonjoga az ÖNPI-é, kezelői joga a Kemenes Vulkánparké. 

Igazgatónőjével, Söptei Eszterrel abban gondolkodtunk, hogy egy megfelelő múzeumi 

sarokban helyezzük el a makettot, a felette lévő falszakaszon ismertető szöveggel. 

Elképzelésünket az ÖNPI nem támogatta, mivel a Sághegyi Múzeumot nemrég újították fel, és 

olyan egységes múzeumi belső szemlélettel alakították ki, melybe nem illett volna be a makett 

elképzelésünk szerinti elhelyezése. A patthelyzet feloldását az ÖNPI nagyvonalú ajánlata tette 

lehetővé.  E szerint az eddig raktárként szolgáló emeleti, a múzeumi tértől ajtóval elválasztott  

helyiség nagyobb részét átadják részünkre, és így nem csak a makett elhelyezése oldódhat meg, 

hanem egy új, kizárólagosan Eötvös és a Ság-hegy kapcsolatát, valamint az inga diadalútját 

bemutató kiállítást hozhatunk létre. Sokkal gazdagabb megoldás, mint amit eredetileg 

terveztünk!  A raktártér kiürítése, a válaszfal elkészítése, utómunkálatok miatt kicsúsztunk az 

időből és nem sikerült megnyithatóvá tenni az új kiállítási terünket a szeptemberi ünnepi 

eseménysorozatra. A Meghívóban ezért nem szerepel a makett átadásának meghirdetése.  

A kiállítás látványtervét és a kivitelezést, a makett számítástechnikai megszerkesztését a 

NARMER Építészeti Stúdió Bt., a Kemenes Vulkánpark kiállítás berendezését, és az ottani 

Eötvös kiállítást megvalósító megbízható partnerünk végezte. A makett fizikai elkészítését egy 

vállalkozó oldotta meg. A makettet hordozó posztamenst a celldömölki Eötvös Loránd 

Szakgimnázium és Szakközépiskola faipari tagozatos tanulói készítették tanári vezetéssel.  

A teljes új kiállítási térre a kiállítás logikai tervét, a kiállítandó anyagot magát, az ELGA és a 

Kemenes Vulkánpark csapata végezte el, a kivitelező véleményének mindenkori 

figyelembevétele mellett. A makett, és a kiállítás teljes anyaga elkészült határidőre. Fizikai 

átadhatósága és megnyitása a nagyközönség számára  az  időszakos (ősztől tavaszig nem) 

nyitva tartás miatt, csak  kora tavasszal lehetséges. A mellékelt képek mutatják be az új 

múzeumi teret és magát a makettot. 

 



 

 
 

 

  
 

 

 

 



 

 
 

 

  
 

 

A Ság hegyi emléktáblák felavatását követően az ünneplő közönség a Sághegyi Múzeum tágas 

udvarán összegyűlve, részt vett a Múzeum falán Eötvös Loránd 1891. évi mérésének tiszteletére 

az Emlékév alkalmából elhelyezett emléktábla felavatásán. Az emléktábla adományozóinak 

képviseletében az ELGA részéről Pályi András elnök, a városi vezetés részéről Fehér László 

polgármester, és az ÖNPI részéről Dr. Markovics Tibor igazgató rövid beszédeit követően 

megtörtént az emléktábla leleplezése és annak megkoszorúzása. 

 

Az ünneplő közönség, soraiban nagyszámú diáksággal, átvonult a Sághegyi Fogadó előterében 

lévő - 1971 óta álló és az Emlékév tiszteletére az Önkormányzat által megújított - Eötvös 

emlékműhöz, melyet szintén megkoszorúztak az ünnepi eseményen résztvevő intézmények, 

oktatási és kulturális szervezetek, alapítványok, egyesületek képviselői.   

A koszorúzási ünnepség után kezdetét vette a Ság hegy oldalának ezen a részén a geofizikai 

mérési módszerekkel történő bemutató és a diákság bevonásával annak aktív alkalmazása, 

megismerése. A bemutató és gyakorló méréseket a MinGeo Kft. csapata végezte. Dr. Prónay 

Zsolt multielektródás geoelektromos eljárást, Nagy Péter sekély szeizmikus eljárást, Solymos 

Bence a földradart, és Domján Ádám a földi mágneses erőtér mérését mutatta be. Az utóbbi 



 

 
 

 

  
 

helyszíni bemutatása azért is volt fontos, mert Eötvös Loránd minden terepi gravitációs mérése 

során, így 1891-ben a Ság hegyen is, mágneses méréseket is végzett. A diákság körében 

osztatlan sikert aratott a geofizikai módszerekkel történő testközeli találkozás élménye.  

  
 

A diákfoglalkozás záróeseménye a Kemenes Vulkánpark mozi termében két film levetítése. Az 

egyiket, az Eötvös-inga működését bemutató filmet az ELGA 16 projektnél ismertettük. A 

másik film az Eötvös-hatást bemutató alkotás volt. Ezt a filmet a Budapesti Szt. István 

Gimnázium diákcsapata – felhasználva a Gimnáziumukban egykor tanult diák által készített 

demonstrációs eszközt és felújítva azt -  Bajkó Ildikó fizikatanárnő vezetésével készítette, vette 

filmre és narrálta. Mindkét film teljes készítő gárdája jelen volt a délelőtti ünnepségsorozaton, 

és a vetítés alkalmával a diákok maguk beszéltek a filmek készítéséről a diáktársaknak. 

A Meghívónak megfelelően, a második napon a Kemenesaljai Művelődési Központ és 

Könyvtár épület  emeleti mozi termében került megrendezésre és lebonyolításra Eötvös Loránd 

munkásságára emlékező és tisztelgő konferencia, melyet Fehér László polgármester és Pályi 

András ELGA elnök nyitottak meg.  A konferencia átfogta a tudós alkotó életének minden 

lényeges mozzanatát. A kezdő előadás Eötvöst, a sokoldalú embert mutatta be vonzó emberi 

tulajdonságainak felvillantásával. Egy – egy előadás foglalkozott a gravitációs és mágneses 

kutatásokkal és jelenkori hatásaival, egy előadás az oktatás szervezőre emlékezett, a jelenkori 

oktatási problémák fókuszba helyezésével, egy előadás a fizikus kutatót mutatta be, és egy 



 

 
 

 

  
 

előadás az Eötvös-inga helyét, szerepét mutatta be a hazai és nemzetközi kőolajkutatásban. 

Végezetül a fotográfus, hegymászó, és várostörténész tudós volt megismerhető 3D képein 

keresztül. A felkészült és fontos, a mai kornak is szóló következtetéseket bemutató előadók 

emlékezetessé tették a konferenciát. 

 

A konferencia szünetében megnyitott és még három hétig nyitva tartott kiállításon az ELGA, a 

Magyar Olajipari Múzeum (MOIM) és Kovács László professzor magán gyűjteményéből 

kerültek ki kiállítási tárgyak. Az ELGA posztereken mutatta be Eötvös geofizikai 

munkásságának teljességét, tárlókban Eötvös vonatkozású ELGA és ELGI kiadványokat, Pekár 

Dezső visszaemlékezését, valamint Eötvöshöz kötődő egyesületi és alapítványi kitüntetéseket. 

Kiállítottuk az egy nappal korábban a Ság hegyen felavatott két emléktábla kópiáját is, valamint 

a Plósz-féle tablókból négy tablót és a legújabban előkerült dokumentumokból néhány, 

kifejezetten az 1891. évi  Ság hegyi vonatkozásokról. Ilyen volt néhány Bodola Lajos által a 

hegyről készített fotó,  geodéziai munkájáról készített jelentésének piszkozati példánya, és  

terepi megfigyelési naptára, melyből pontosan kiderül, hogy Eötvös báró 1891 augusztus  2 -  

8-a között tartózkodott a helyszínen.  



 

 
 

 

  
 

 

Ezen a tablón kiállítottuk Eötvös Loránd Kövesigethy Radóhoz, a terepi munkák megbízott 

vezetőjéhez érkezését megelőzően néhány nappal korábban írt levelét, melyből (a tablón 

színkiemelővel jelölve)  szeretnénk itt is közzé tenni pár mondatot, bemutatva Eötvös báró 

végtelenül szerény és közvetlen emberi arculatát. Íme az idézet: 

„…Saját személyem elhelyezésére térve ne intézkedjék, meghunyok én valahol. Főként arra 

kérem, hogy személyes szabadságomat a kisczelliek ne háborgassák. Ha nem volna 

szerénytelen, azt mondanám, hogy incognitóban kívánok maradni.                                       Igaz 

tisztelettel és üdvözlettel mindnyájuknak maradok             Igaz híve      Eötvös Loránd”   

Tóth János, a MOIM igazgatója hat tablóból álló gazdag kiállítási anyagot hozva, mutatta be 

az Eötvös-inga közvetlen és közvetett hatását a hazai szénhidrogén kutatásban. A tárlókban a 

sok dokumentum mellett gazdag relikvia anyag is bemutatásra került. 

 Kovács László professzor mint kiváló tudós-tanár és Eötvös Loránd munkásságának, 

szellemiségének fáradhatatlan prókátora saját gazdag gyűjteményéből hozott el kiállítási 

anyagot. Kiemelkedett közülük Kiss Sándor szobrászművész azon Eötvös reliefjének gipsz 



 

 
 

 

  
 

mintája, mely egyébként Heidelbergben, az Eötvös emléktáblán látható bronzba öntve, A 

professzor úr ezt a művésztől kapott emléktárgyat a kiállítás zárásával odaajándékozta  a 

celldömölki Eötvös Loránd Szakgimnázium és Szakközépiskolának. Ezzel a szép gesztussal az 

országban egyedülállóan jött létre az a lehetőség, hogy a város egykor volt és a mai, Eötvös 

nevét viselő iskolákban ugyan azt a nevezetes  Eötvös reliefet lehet megkoszorúzni 

 

 

  
 



 

 
 

 

  
 

A kiállítás megnyitásakor az ELGA elnöke, Pályi András TV interjút adott a Vas megyei TV-

nek az Eötvös Loránd Emlékévről, a kiváló tudós munkásságáról és a Ság hegyi kutatás 

jelentőségéről, Celldömölk szerepéről az eötvösi hagyományok ápolásában. Az interjú a városi 

ünnepi eseményekről összeállított műsorban hangzott el. A Ság hegyi és a celldömölki 

konferenciáról beszámoló jelent meg az Új Kemenesalja újságban, melyet mellékelünk. 

A projekt zárásaként megköszönjük a megvalósításához nyújtott intézményi erkölcsi és anyagi 

támogatást és segítőkész személyes közreműködést. Megköszönjük továbbá mindazon 

partnereknek (intézményi és személyes), közreműködésüket, akik támogatása, segítő tanácsa, 

észrevétele vagy részvétele nélkül szegényebb és eredménytelenebb lett volna munkánk. 

Reméljük, hogy közös erőfeszítésünk hozzájárulhatott az Eötvös Loránd Emlékév sikeréhez! 

Az  Emlékévben a Sághegyi Múzeum falán leleplezett  Emléktáblával zárjuk a beszámolót. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


