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NÉHÁNY SZÓ AZ EÖTVÖS LORÁND EMLÉKGYŰJTEMÉNY
BŐVÍTÉSÉHEZ

A Magyar Geofizika előző számában jelent meg Baráth
István cikke, amelyben beszámol az Eötvös Loránd Emlék-
gyűjteményről és arról, hogy hosszú évek munkájával sike-
rült az emlékgyűjteményt egy újabb résszel, az Eötvös utáni
korszak geofizikai műszereinek kiállított gyűjteményével
bővíteni. A cikket olvasva úgy éreztem, Baráth István tárgy-
szerű és jól illusztrált beszámolóját ki kell egészítenem vala-
mi olyasmival, amit leginkább talán szubjektív háttér-infor-
mációnak nevezhetnénk.

Az éppen elavult geofizikai műszer, az elavult mérőesz-
köz általában terhes, fölöslegesen helyet foglaló használha-
tatlan tárgy, leginkább szemét, amelytől jobb mennél gyor-
sabban megszabadulni. Ha vannak még használható alkatré-
szei, akkor sorsa a szétszedés – „kibelezés” –, ha ilyenek
nincsenek benne, akkor egyszerűen a kidobás, amit hivatalo-
san leselejtezésként szoktunk emlegetni.

Eötvös tanítványainak mesterük iránt érzett nagyfokú
tisztelete kellett ahhoz, hogy az alkalmazott geofizika első
eszközei, Eötvös Loránd torziós ingái két világháborút túlél-
ve teljes épségükben ránk maradjanak. A legenda szerint a
román megszállók elől ezeket az eszközöket egy borpincé-
ben rejtették el 1919-ben. Nyolcvan év múlva ezeknek az
eszközöknek a páratlan tudománytörténeti és muzeális érté-
ke már nyilvánvaló volt, így szinte természetes, hogy Eötvös
hagyatékának egyik örököse, az általa alapított Geofizikai
Intézet igyekezett mindent megtenni azért, hogy biztonság-
ban megőrizze és méltón bemutathassa ezeket a kincseit. Bár
itt meg kell jegyeznem, hogy az, hogy az akkor már elég sa-
nyarú sorsban lévő Intézet nem egy egyszerűbb és olcsóbb
kiállítást hozott létre, elsősorban Baráth Istvánnak köszön-
hető, aki makacsul csak a legjobb minőségben volt hajlandó
gondolkodni, és kitartó munkával, a visszautasításoktól sem
riadva meg, igyekezett összeszedni ennek a pénzügyi alapja-
it és megteremteni a jogi hátterét.

Eötvös műszerei tehát méltó helyükre kerültek, de mi tör-
tént a magyar geofizika később kifejlesztett eszközeivel?
Hogyan élhették túl azokat az éveiket, amikor éppen a helyet
feleslegesen foglaló szemétnek minősültek? Sajnos, sok ér-
dekes és a saját korában meghatározó szerepet játszó eszköz-
ről el kell mondanunk, hogy sehogy. Elvesztek, és ma már
csak a régi cikkekből, jelentésekből tudunk róluk, esetleg
„szenior” kollégáink emlékeiből. Ebben persze mi magya-
rok egyáltalán nem különbözünk a világ többi geofizikusá-
tól. Tudomásom szerint Európában egyedül a Shellnek volt
Hollandiában egy gyűjteménye kiérdemesült veterán műsze-
rekből, ezt Jan Joost Nooteboom, az 1985-ös budapesti
EAEG konferencia egykori programfelelőse és az EAEG
későbbi elnöke gondozta. Ő azonban 1992 körül nyugdíjba
ment és, amikor 1996-ban az amsterdami EAGE konferencia
szervezőbizottsága felkérte, hogy állítson össze egy veterán
műszerkiállítást a konferenciára, kiderült, hogy távozása
után a Shell új vezetői (felteszem, közgazdászok vagy jogá-
szok voltak) kihajították a gyűjteményt az utolsó darabig.
Holland kollégánk nagy kínnal szedett össze innen-onnan

egy nem túl gazdag műszerbemutatót. Mi is kivittünk akkor
egy Eötvös-ingát.

Magyarországon intézményi szinten sehol nem foglal-
koztak a régi műszerek gyűjtésével, akadt azonban kolléga,
aki néhány, a munkájában egykor fontos szerepet játszó
eszközt, műszert megőrzött. Közülük most elsősorban Sédy
Loránd kollégánkról szeretnék megemlékezni, mert az ő
„kacatgyűjteménye” volt az Eötvös Loránd Emlékgyűjte-
mény bővítésének az egyik legfontosabb elindítója.

Sédy Loránd, ahogy még maga mesélte nekünk, a nyír-
egyházi gimnáziumban volt diák, ennek a padjai közül vitték
el katonának a II. Világháború orosz frontjára. Ott tífuszt ka-
pott, és a szovjet offenzíva elől menekülő tábori kórház őt
mint szállíthatatlant sorsára hagyta. Így esett, hogy később a
nyíregyházi gimnázium hősi halottainak emléktábláján saját
nevét is megtalálta.

Lóri azonban erős, fiatal szervezetének és a kórházat el-
foglaló szovjet katonáknak köszönhetően életben maradt és
egy hadifogolytáborba került. Valószínűleg az itt töltött igen
ínséges évek alatt alakult ki az a szokása, hogy semmit nem
dobott el, minden kacatot elrakott, mert hátha jó lesz még va-
lamire, és nyilván az a képessége is, hogy igen ötletesen
használta fel sokszor azokat az eszközöket is, amelyeket más
már rég elhajított volna.

Kalandos hazakerülése után végül a Geofizikai Intézetbe
került. Munkaszeretetét, ötletességét felismerve rövidesen a
Szeizmikus Osztály Kísérleti Csoportjának vezetőjévé ne-
vezték ki. Lehetetlent nem ismerő természete, nyughatatlan
kutatási készsége gyors, kiemelkedő eredmények motorjává,
részesévé tette és egyben lehetőséget adott neki egy nagyobb
léptékű geofizikai „kacat” gyűjtésre is.

Sédy Loránd
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Különböző raktárakat, pincéket bérelt az Intézet, ahol
Lóri gyűjteménye egyre gazdagodott. Ezeket a bérleti díja-
kat a kádári Magyarország egyik legnagyobb kutatóintézete
nemigen vette észre, de aztán fordult a világ, és a Geofizikai
Intézetnek is át kellett élnie a maga „Trianon”-ját. Megcson-
kították és leszorították. Ezt Lóri már nyugdíjból nézte, vé-
gül eljött az a nehéz pillanat is, amikor hamvai felett a búcsú-
beszédet el kellett mondani. Elment. De itt maradtak a raktá-
rai, és ekkor, az inflációval emelkedő bérleti díjak idején már
egyértelmű volt, hogy fel kell őket számolni. Az első reakció
– természetesen – az volt, hogy konténerbe velük. De azért
mégis megnéztük, hogy mit is akarunk a konténerbe tenni.
Igaz, porosan, koszosan, de saját múltunkat találtuk a raktá-
rakban. Ez nem volt kidobható. Kezdeni kellett vele valamit.
Így született meg a gondolat, hogy az Emlékkiállítás ne áll-
jon meg Eötvös és az ingája történeténél, ne álljon meg a
kezdeteknél, hiszen volt folytatás. Próbáljuk meg mi is foly-
tatni a történetet!

Ezután hosszú évek következtek, meg kellett a helyet te-
remteni, rendezni kellett az anyagot. Lóri elsősorban szeiz-
mikus eszközöket gyűjtött, s össze kellett szedni a többi
módszer még fellelhető emlékeit is. Bemutathatóvá kellett
tenni mindazt, ami összegyűlt. A csökkenő lehetőségek éve-
iben ez már nem ment olyan gyorsan, mint a már korábban
is kiállításba rendezett Eötvös-hagyaték esetén. De az ese-
mények mögött most is ott volt a „driving force”, a lankadat-
lan hajtóerő, Baráth István.

Fontos pillanatokban komoly „külső” segítséget is kap-
tunk. Amikor Molnár Károly elküldte bontatlan állapotban a
Geofizikai Kutató Vállalat utolsó, kiszolgált SD-10-es mű-
szerkocsiját az olajipari múzeumba, valószínűleg nem gon-
dolta, hogy ez lesz az egyetlen fennmaradó példány az egyik

legsikeresebb magyar szeizmikus műszerből. Az intézeti
SD-10-eket – mire észbe kaptunk – a végsőkig kibelezték.
Így Molnár Károlynak és a műszert később az Eötvös-gyűj-
teménynek átengedő Tóth Jánosnak köszönhetően ez a mű-
szer is bekerülhetett a gyűjteménybe.

És végül megnyílt egy Európában bizonyosan – de lehet,
a világon is – egyedülálló műszaki gyűjtemény.

Köszönjük!
Bodoky Tamás

Dr. Baráth István


