
„A gondolkodásban önállóságot csak az olyan tanár tanítása adhat, aki maga önállóan gondolkodik, 
s éppen ez az önállóság az, ami a legszükségesebb a tudósnak, mint a gyakorlat emberének.” 

Eötvös Loránd: Az egyetem feladatáról. 
Rektori székfoglaló beszéd a Budapesti Tudományegyetemen, 1891.

ELTE | EÖTVÖS LORÁND  
TUDOMÁNYEGYETEM

Eötvös Loránd Tudományegyetem. Egy hosszú múltra visz-
szatekintő intézmény, amely 1950 óta viseli Eötvös Loránd 
nevét. De ki volt Eötvös és miért volt érdemes arra, hogy az 
ország legrégebbi és egyik legnagyobb egyetemének név-
adójává váljon?

Halálának 100. évfordulóján rendezett kiállításunkban erre 
a kérdésre keressük a választ.  

Az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban az Eötvös-emlé-
kév keretében nyíló kiállítás fő törekvése bemutatni Eötvös 
Lorándot, az embert. Az ő sokoldalú személyiségét, hiszen 
hegyet mászott, fényképezett, részt vett a politikai életben, 
megreformálta az oktatást, de elsősorban tudós és tanár 
volt. Fizikusként arra törekedett, hogy tudományát ne csak 
a magyar, hanem a nemzetközi tudományos életben is elis-
merjék, egyetemi tanárként pedig azt szerette volna elérni, 
hogy tanítványai ne csak a tényeket ismerjék meg, hanem 
a tudományos gondolkodásmódot is elsajátítsák. Mindent  
megtett azért, hogy a középiskolai és az egyetemi oktatás 
színvonalát minél magasabbra emelje. Munkájának ered-
ményességét bizonyítja, hogy kísérleti eszközei mint az 
1890-ben készített Eötvös-inga, valamint a fizikaoktatás 
során használt demonstrációs eszközei mint a súlyos pör-
gettyű, a forgó abroncs és a Newton-bölcső, a mai napig 
használatban vannak, kipróbálhatók a kiállításon. Hegy-
mászásairól, terepi méréseiről és Budapest 19. század végi 
átalakulásáról készült térhatású sztereófényképei pedig a 
mai kor nézői számára is sok felfedezést tartogatnak.

A kiállítás Eötvös családi örökségén, életútján és fizikai kísér-
leti eszközein keresztül enged bepillantást egy tudós tanár 
életébe, tudományos eredményeibe és gondolkodásmódjá-
ba, valamint az ezek mögött megbújó mindennapokba. 

Interaktív időutazásra invitálunk minden érdeklődőt  
a 19. század egyik legizgalmasabb személyiségének életébe!

ZÁRTKÖRŰ MEGNYITÓ: 2019. november 22. 13:00
NYITÁS A NAGYKÖZÖNSÉG SZÁMÁRA: 2019. november 23.
ZÁRÁS: 2020. május 22.
JEGYÁR: 1500 Ft (diákoknak, nyugdíjasoknak 500 Ft)

A kiállítás 2019. november 23-án ingyenesen látogatható. 
REGISZTRÁLNI AZ ALÁBBI OLDALON SZÜKSÉGES: 
konyvtar.elte.hu/eotvos100

#APontosságBűvöletében

#Eötvös

#LorándNemLóránd

# SúlyosDeNemTehetetlen

#MegmérhetetlenNemLétezik

A kiállítás az Eötvös Loránd Tudományegyetem és az Eötvös100  
Koordinációs Testület együttműködésében valósult meg.
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