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A Magyar Tudományos Akadémia 1930-ban 
kiadott Báró Eötvös Loránd Emlékkönyvét 
példájának tekintő projekt előkészítéseként 
2018. nyarán az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem rektora és a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke adott elvi 
megbízást az Eötvös Loránd tudományos és 
közéleti munkásságát és annak máig ható 
eredményeit a nagyközönség számára érthetően, 
gazdag képanyaggal dokumentáltan bemutató 
album megjelentetésére. A centenáriumi 
megemlékezések állami támogatása ügyének 
elhúzódása miatt a két intézmény vezetői  
feltételesen garanciát is vállaltak a mű kiadási 
költségeinek fedezésére. E garancia birtokában 
kezdte meg 2018. szeptemberében a négytagú 
szerkesztő bizottság [Dobszay Tamás (az ELTE 
rektorának képviselője), Estók János, Gyáni 
Gábor (az MTA elnökének képviselője) és Patkós 
András] a kötet köncepciójának kialakítását. Az 
Eötvös 100 koordinációs testület javaslatára 
végül az NKFI Alap 7,5 millió Ft támogatást 

nyújtott az album kiadásához. A projekt pénzügyi végrehajtásával megbízott MTA KIK erre az összegre 
kötött szerződést az albumot kiadó Kossuth Kiadóval. A kötet kiadásában feladatot vállaló szerzőkkel 
és vállalkozásokkal a Kiadó kötötte meg a szerződéseket, az MTA KIK-nek a Kiadó nyújtja be a projekt 
elszámolását. 
 
A szerkesztői koncepció legfontosabb pontjai a következők voltak: 

 Eötvös Loránd meghatározó jelentőségű fizikai felfedezéseinek és geofizikai alkotásainak 
bemutatása; 

 Az eötvös-i tudományos életmű élő hatásának bemutatása az alapvető kölcsönhatások 
jelenkori kutatásában és a Föld szerkezete földtörténeti alakulásának és jelenidejű 
folyamatainak gravimetriás megismerésében; 



 

 

 

 

 

  
 

 Eötvös Loránd közéleti (rektori, akadémiai elnöki, a tanárképzés rendszerét megújító, valamint 
állampolgári közösségeket szervező) tevékenységének kutatói munkásságával egyenrangú 
bemutatása; 

 Az Eötvös-család példáján a polgári életforma hazai kialakulásának elbeszélése Eötvös 
varázslatosan sokszínű személyiségének tükrében; 

 Eötvös Loránd életműve fogadtatásának első rendszeres számbavétele és szembesítése a XX. 
század magyar történelmének változatos fordulataival. 

A szerkesztői koncepciót kiegyensúlyozottan megvalósító tanulmányok megírására 2018. december 
elejére sikeresen megtörtént a szerzők felkérése. 
 
A tanulmányok a megjelölt határidőre, 2019. április 30-ra a szerkesztőkhöz beérkeztek. A szerkesztői 
lektorálás, egyes szerzőkkel történő egyeztetés után a Kossuth Kiadó 2019. június elején vette át a 
kéziratokat kiadói előkészítésre (olvasó szerkesztői és képszerkesztői munka), valalmint a magyar 
nyelven készült tanulmányok angolra fordíttatására. A Kiadó az Alföldi Nyomdánál 1000 magyar 
nyelvű, 500 angol nyelvű könyvet rendelt meg. Az elkészült albumokat a nyomda 2019. november 21-
én leszállította (az elosztásra vonatkozó információk a jelentés végén olvashatók). 
 
A kötet ünnepélyes bemutatóját a Magyar Tudomány Ünnepe eseménysorozat részeként az MTA-
székház Felolvasó termében tartottuk 2019. november 26-án. A Szarka László akadémikus által 
elnökölt eseményen a kötet főszerkesztői, Gyáni Gábor történész-akadémikus és Patkós András fizikus-
akadémikus méltatták Eötvös életművét és mutatták be a kötet tanulmányait. 

      

 
 
A kötet kiegyensúlyozott tartalommal jelent meg. Fizikusok, fizikatörténettel foglalkozó tanárok, 
geofizikusok, geodéták, történészek 12 tanulmánya elé  Borhy László rektor, Lovász László MTA-elnök 
és Réthelyi Miklós az UNESCO MNB elnöke írt bevezető üdvözlést. Az Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény, 
az MTA KIK Levéltár és a Magyar Nemzeti Múzeum képi és írásos dokumentumairól készült fényképek, 
valamint a szerzők saját illusztrációi növelik a tanulmányok hatását. A tanulmányokhoz igen részletes 
kronológia és a legfontosabb klasszikus szakirodalmi hivatkozások mellett az utóbbi évtizedek témába 
vágó legfontosabb publikációinak és internetes forráshelyeinek listája társul.  
 
 
 



 

 

 

 

 

  
 

A kötet tartalomjegyzéke: 

 
 
A bemutató végén a szerkesztők átadták a megbízó intézmények vezetőinek és a Magyar UNESCO 
Bizottság elnökének a kötet egy-egy magyar és angol példányát.  
 



 

 

 

 

 

  
 

Válaszként Réthelyi Miklós 
professzor méltatta a kötetet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bemutató a Kossuth Kiadó köszöntő fogadásával zárult. 
 
 
Függelék az Eötvös Loránd Emlékalbum intézményi szétosztásáról 
 
MTA (100 magyar, 150 angol példány) 
MTA KIK (300 magyar példány, 100 angol példány)  
ELTE (100 magyar, 150 angol példány)   
Egyetemi Könyvtár (50 magyar példány  
Eötvös Loránd Fizikai Társulat (160 magyar példány) 
Magyar Geofizikusok Egyesülete (150 magyar példány) 
UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság (10 magyar példány, 50 angol példány) 
Kossuth Kiadónál maradt (130 magyar példány) 
 
Az MTA KIK-hez kiszállított keretből magyar példányokból 75 az Eötvös Loránd tanulóverseny 
jutalmazására szolgált, 30 szerzői-szerkesztői tiszteletpéldány, 30-30 az ELTE szenátusa, illetve az MTA 
elnöksége tagjainak felajánlott tiszteletpéldány, továbbá 50 az ELKH kutatóintézeti könyvtáraiba 
került. További 85 példány részben az Eötvös 100 koordinációs testület munkájában kifejtett 
aktivitások elismerésére szolgált, részben a testület elnöke által összeállított protokoll-lista alapján a 
támogató és védnöki szerepet vállaló hazai személyiségek között oszották szét. Az Egyetemi Könyvtár 
a hazai felsőoktatási intézmények könyvtárainak történő szétosztásra vett át 50 példányt. A két 
szakmai egyesület vállalta, hogy az Eötvös-megemlékezésekben közreműködő közoktatási és más helyi 
intézményeknek juttat egy-egy példányt az albumból, továbbá a következő években diákplyázatai és 
népszerűsítő rendezvényei díjaiként hasznosítja azokat. 
 
Az angol változat elkészítésének igényét a megbízó két nemzeti tudományos intézmény 
kezdeményezte és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottságához hasonlóan protokolláris cállal kívánja 
használni a következő években. A szerzői-szerkesztői tiszteletpéldányokon (30) túl, az Eötvös-



 

 

 

 

 

  
 

megemlékezés nemzetközi védnöki testületének (50 fő) postán juttat el 1-1 példányt a koordinációs 
testület. 
 
A kiadónál maradt 130 magyar nyelvű példányból a kötet bemutatóján történt, majd az ELFT által a 
fizikatanárok számára kezdeményezett kedvezményes vásárlási lehetőség lezárultával megmaradó 
kontingens az MTA KIK és a Kossuth Kiadó egyeztetetett döntése szerint talál gazdára. A fenmaradt 70 
angol nyelvű példány felett az MTA KIK diszponál (és dönt némely utólagos szervezeti igény  
kielégítéséről). 
 
A jelentést készítette Patkós András társ-főszerkesztő. 
 


