
”Itt, lábaink alatt terjed el, hegyek koszorújával övezve az Alföld 

rónasága. A nehézség azt lesimítván, kedve szerint formálta felületét. 

Vajjon milyen alakot adott neki? Micsoda hegyeket temetett el és 

mélységeket töltött ki lazább anyaggal, amíg létrejött ez az 

aranykalászokat termő, magyar nemzetet éltető róna? Amíg rajta járok, 

amíg kenyerét eszem, erre szeretnék még megfelelni.” [Eötvös]

Eötvös Loránd a 

„geofizikus”

18481919



„A középkor előítéleteinek és 

csodaszereinek lomtárából előkerestem a 

varázsvesszőt. (…) A Coulomb-féle mérleg 

különös alakban, ennyi az egész. Egyszerű 

vessző, mint Hamlet fuvolája, csak játszani 

kell tudni rajta. (…) Azért kincsek 

keresésére nem való ez az eljárás, de igenis 

biztossággal következtethetünk segélyével 

kisebb sűrűségű anyagok között nagyobb 

sűrűségűek jelenlétére, pl. az alluvium laza 

rétegei alatt lejtőket és hegyláncokat alkotó 

kőzettömegekre.”

[Eötvös]

Horizontális variométer 

(Eötvös-inga)  1891



1891

Az első Eötvös-inga a sághegyi mérés képe 

előtt az Eötvös Loránd Emlékkiállításon



Balatoni inga 1898

A Balatoni inga az Emlékiállításon  

1998



Az első, Eötvös-inga mérések alapján szerkesztett földtani 

szelvény 1906.

„Az Arad vidékén végzett mérések világosan mutatják, hogy az aradi   

Hegyalja szélén Ménes falu körül, a hegység sziklás rétege a síkság

alatt folytatódik, lefelé körülbelül 760 m mélységig …E sziklás

altalajt borítja az Alföld lazább földje.„    [Eötvös]



1910-es évek
terepi műszerkocsi Eötvös-igával és „ökör erővel”



1902

A kettős nagy eszköz a 

Miskolci Egyetem Geofizikai 

Tanszékén és a kettős 

kiseszköz az Emlékkiállításon

1908



Az Internationale Erdmessung XV. Kongresszusa Budapesten

1906



Déli pihenő a titeli Eötvös-inga mérések során. Eötvös a sátor előtt 

(1910)



Egbell környékének 

gradiens térképe 

1916.

„…ha nem is 

volna meg a 

geológiai felvétel, 

az izogammák 

mégis biztos 

támpontot 

nyújtanának arra 

nézve, hogy hol 

telepítsünk kutató 

fúrást”

[Böckh Hugó]



1915

Forgómérleg az 

Eötvös hatás 

demonstrálására

Eötvös Loránd Emlékkiállítás



A Geofizikai Intézet laboratóriuma 

ahonnan az ingák az öt kontinensre 

indultak

1920-as évek



1925

A Geofizikai Intézet Indiában végez Eötvös-inga méréseket. 

Az expedíciós felszerelés szállítása Upper Assam-ban. 

Átkelés a Dibru folyón



1924

Nash-dóm, USA, Texas



Az első magyar 

kőolajmező 

felfedezéséhez vezető, 

AUTERBAL-ingával 

mért gradiens térkép, 

Budafapuszta 1934.



1901

Eötvös gravimétere

Eötvös Loránd Emlékkiállítás



1998 Az E-54-es inga az Eötvös 

Loránd Emlékkiállításon

1958

E-54 típusú 

Eötvös-inga

Nagydíjat nyer 

az 1958-as 

Brüsszeli 

Világkiállításon



1958 – 1959 

KÍNA

A Sungliao síkság Eötvös-inga

és graviméteres mérésekből 

szerkesztett Bouguer-anomália 

térképe

„A Sungliao síkságon megtalált ipari 

jelentőségű kőolaj a kínai-magyar barátság 

kikristályosodása.” [A zászló fordítása]



Az Eötvös-inga fejlődésének állomásai

Eötvös Loránd 

Emlékkiállítás


