
Eötvös Loránd (1848-1919) édesapja báró Eötvös József (1817-1871) politikus és író, a Batthyány-kormány vallás- és közoktatási

minisztere volt. Édesanyja Rosty Ágnes. A házaspárnak három gyermeke született, két lány és a náluk fiatalabb Loránd, aki középiskolai

tanulmányait a pesti piaristáknál végezte. Már középiskolás korában érdeklődött a természettudományok iránt, és gyakran elment a pesti

egyetem fizika tanárához, Jedlik Ányoshoz, hogy segítsen kísérleteinél. 1865-ben szülei kívánságára mégis a jogra iratkozott be, de amikor

egy olaszországi útján Galileo Galilei eredeti kéziratait is megtekinthette, végleg búcsút mondott a jogi tanulmányoknak, és a németországi

Heidelbergbe ment, ahol fizikai és kémiai tanulmányokat folytatott. Tanárai többek közt Bunsen, Kirchhoff és Helmholtz voltak. Königsberg-

ben Neumannál kezdett foglalkozni a felületi feszültséggel. Heidelbergben avatták doktorrá 1870-ben. 1871-ben édesapja meghalt, ő a

pesti tudományegyetemen ebben az évben egyetemi magántanári kinevezést kapott, és 1872-től nyilvános rendes tanár lett. 1878-tól a

nyugalomba vonuló Jedlik Ányos Kísérleti Fizikai Intézetét vezette. 1876-ban házasságot kötött Horváth Gizellával, házasságukból két lány

született: Ilona és Rolanda.

EÖTVÖS LORÁND

Az alkalmazott geofizika első műszere az Eötvös-inga, melyet Eötvös horizontális variométernek nevezett el. A tőle származó elnevezést az

indokolja, hogy a Coulomb ingához képest az általa kifejlesztett eszközzel a nehézségi erőtér horizontális változásának mérése is lehetővé

vált. Eötvös gravitációs méréseiben kétféle alakú torziós ingát használt. Az első a Coulomb inga finomított változata, melyet Eötvös

görbületi variométernek nevezett el. Ebben az ingában a torziós dróton függő vízszintes rúd mindkét végére platinasúly van erősítve, a

mérőtömegek egyenlő magasságban helyezkednek el. Ilyen eszközzel a nehézségi erőtér szintfelületének görbületi eltérése

meghatározható, ha az ingát ugyanazon állomáson különböző irányokba állítják, és az egyensúlyi helyzetet leolvassák. A továbbfejlesztett

torziós ingában -ami a horizontális variométer, a tulajdonképpeni Eötvös-inga- a vízszintes rúd egyik végére ugyancsak platinasúly van

erősítve, másik végén vékony szálra erősített platinahenger lóg alá, így a rúd végein levő azonos tömegek különböző magasságban

vannak. A műszer elve igen egyszerű, ha ugyanis a két tömegre ható vonzóerő nem teljesen egyenlő, egymástól nagyságban vagy

irányban eltér, akkor az ábra szerint a rúd a vízszintes síkban elfordul, és a felfüggesztő platina szál megcsavarodik. A megcsavart drót

rugalmassága a rudat eredeti helyzetébe igyekszik visszafordítani. A rúd tehát ott fog megállni, ahol az egymással szemben működő vonzó

erő és rugalmas erő forgatónyomatéka egymással egyenlő. Műszeréről Eötvös maga a következőket mondta:

Eötvöst, a fiatal tudóst több téma foglalkoztatta. Felfedezte a fizikai kémia híressé vált szabályát a felületi feszültség és a

hőmérséklet összefüggéséről. 1880-tól élete végéig behatóan foglalkozott a gravitáció és a földmágnesség jelenségével. Rövid ideig

közoktatási miniszter is volt, 1880-tól a Tudományos Akadémia tagja. Nagyszerű lovas, híres turista és hegymászó volt, lányaival

rendszeresen túrázott. Az észak-olaszországi Dolomitokban egy 2837 m magas csúcsot róla neveztek el (Cima di Eötvös). Egyik kedvenc

időtöltése a fotózás volt. Eötvös 16 évig töltötte be az MTA elnöki tisztségét, 1905-ben mondott le, hogy minden idejét tudományos

munkájának szentelhesse. 1917-től munkabírásának teljében egyre többet betegeskedett, 1919-ben halt meg. Einstein azt írta halálakor,
hogy vele „a fizika egyik fejedelme” távozott el.

EÖTVÖS - INGA

"Egyszerű egyenes vessző az az eszköz, melyet

én használtam, végein különösen megterhelve és

fémtokba zárva, hogy ne zavarja se a levegő

háborgása, se a hideg és meleg váltakozása. E

vesszőre minden tömeg a közelben és a távolban

kifejti irányító hatását, de a drót, melyre fel van

függesztve, e hatásnak ellenáll és ellenállva

megcsavarodik, e csavarodásával a reá ható

erőknek biztos mértéket adván. A Coulomb-féle

mérleg különös alakban, annyi az egész.

Egyszerű, mint Hamlet fuvolája, csak játszani

kell tudni rajta, és miként abból a zenész

gyönyörködtető változásokat tud kicsalni, úgy

ebből a fizikus, a maga nem kisebb

gyönyörűségére, kiolvashatja a nehézségnek

legfinomabb változásait. Ilymódon a földkéreg

oly mélységeibe pillanthatunk be, ahová

szemünk nem hatolhat és fúróink el nem érnek."Terepi használatra kifejlesztett egyszerű torziós inga, 
1898. Ez az a műszer, amely 1900-ban a párizsi 

világkiállításon díjat nyert, és amellyel a balatoni 
méréseket végezték (balatoni inga).

Az egyszerű torziós inga működési vázlata.


