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Tisztelt Miniszter Urak! 
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Rektor Úr! 
Tisztelt Ünneplő Közönség! 
 
Nagy öröm számomra, hogy Önökkel együtt emlékezhetek Eötvös Loránd, a kiváló tudós – és 
nyugodtan mondhatom: innovátor – halálának 100 éves jubileumára. Ennek apropóján én egy jóval 
korábbi, másik kerek évfordulót elevenítek most fel.  
Eötvös Loránd halálának 10. évfordulóján a Magyar Tudományos Akadémia „ünnepélyes közülést” 
szervezett. Ezen többek között Eötvös Loránd közvetlen munkatársa és szellemi utódja, Pekár 
Dezső is előadást tartott, méltatva Eötvös alkotásainak jelentőségét a tudományban és a gyakorlati 
életben. Hadd idézzem tőle ezt a 90 évvel ezelőtt született rövid jellemrajzot, amely a mai magyar 
kutatóknak is útravaló lehet: 
„Őszinte lelkesedéssel választotta tudományos pályáját és már kora ifjúságában nemes ambíciótól áthatva, nagy 
célokat tűzött maga elé. Ez az érzés lobogott benne élete fogytáig és serkentette a szakadatlan, nem egyszer, szinte 
pihenés nélküli munkára. Csodálatos éleslátásával meglátta a természet jelenségeinek mélyén rejlő igazságokat, 
átfogó gondolkozásával észrevette az egymástól távol eső részletek közötti kapcsolatot. Merész fantáziájával 
lehetőnek tartotta oly kísérleti feladatok megoldását, amelyekre előtte senki még csak gondolni sem mert. A megsejtett 
és kitűzött cél felé haladva, nagy körültekintéssel és kritikával végezte mintaszerű kísérleti kutatásait, amelyekben 
mindenkor az emberi gyarló eszközökkel elérhető legnagyobb pontosság és tökéletesség lebegett szemei előtt.” 
 
Tudományos kutatásaiban Eötvös Loránd nem a kor divatos és zajos sikereket ígérő kérdéseivel 
foglalkozott. Munkásságát három alapvető természeti jelenség, a kapillaritás, a gravitáció és a 
mágnesség tanulmányozásának szentelte.  
Dióhéjban:   

 A kapillaritás okozza, hogy a víz vékony hajszálcsöveken felemelkedik. Eötvös felfedezése – 
miszerint a folyadékok felületi feszültségének a hőmérséklettel való változásából a 
molekulasúlyt határozhatjuk meg – hasonló jelentőségű, mint a nevezetes gáztörvényeké. 

 A gravitációs teret vizsgálva Eötvös eredeti módszert dolgozott ki a földi nehézség térbeli 
változásainak meghatározására. Hihetetlen érzékenységű mérlegeket szerkesztett (ma Eötvös-
ingának nevezzük ezeket), amelyekkel elenyészően kicsiny erőket volt képes lemérni nem csak 
a laboratóriumban, hanem a szabadban is. Egy nemzetközi kongresszus Eötvös méréseit oly 
horderejűnek tartotta, hogy a magyar kormány 1907-től kezdődőleg e kutatásokra tekintélyes 
évi támogatást biztosított. Az Eötvös-ingával – a műszert helyről helyre hordozva – föld alatti 
geológiai képződményeket is azonosítani lehetett. Az Eötvös-inga így lett szerte a világon a 
gyakorlati kőolajkutatás alapja. A kutatás tehát a világpiacon is alkalmazott innovációhoz 
vezetett. 

 A mágnességgel kapcsolatban Eötvös felismerte, hogy ennek az erőnek a részletes ismerete 
következtetéseket enged levonni a föld kérgében rejlő mágneses tulajdonságú anyagokra. Ezért 
minden gravitációs mérőponton mágneses méréseket is végzett. 

 
Mi volt Eötvös sikerének titka? Elsősorban az, hogy nem tudományos sémákban, hanem 
természetes józansággal, kritikusan gondolkodott. A kormány kutatási támogatása pedig kiváló 
helyre ment, hiszen Eötvös Loránd révén Magyarország a fizikai alapösszefüggések kutatásában és 
a gyakorlati hasznosítás terén hamarosan világelső lett. Eötvös Loránd eredményeinek a húszas 
években az angol és a francia kormány is megrendelője lett, és szerte a nagyvilágon – Japántól és 
Indiától az Egyesült Államokig, Európától Afrikáig – több tucat «ORIGINAL EÖTVÖS, MADE 



IN HUNGARY» címkével ellátott berendezés hirdette a magyar kutatás-fejlesztés és innováció 
sikerességét, erejét. 
 
És ezen a ponton muszáj, hogy kibújjon belőlem a szakmai felelős. Mert a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal vezetőjeként elmondhatom: a szakpolitika céljai ma is pontosan 
ugyanezek. A kutatás-fejlesztési és innovációs pályázatok megújuló struktúrája legfőképpen a 
hatékonyságot és a versenyképesség növelését célzó projektekre helyezi a hangsúlyt.  
Az alapkutatások területén is célunk, hogy a kutatási eredmények mind nagyobb arányban 
hasznosuljanak: járuljanak hozzá gyakorlati problémák megoldásához, új termékek és szolgáltatások 
fejlesztéséhez, piacképes innovációk megszületéséhez. Ezért hoztuk létre az Alapkutatástól a piacig 
nevű díjat, melyet az idei Innovációs Nagydíj eseményen első alkalommal adtunk át egy kiváló 
kutatónak, sikeres vállalkozónak.  
Hiszek benne, hogy az egyéni és intézményi kutatási kiválóság támogatása a kutatásfinanszírozás új 
rendszerében jelentősen hozzájárul Magyarország K+F és innovációs teljesítményének 
erősödéséhez.  Ezért engedjék meg, hogy csatlakozzam én is Eötvös Loránd buzdításához, amelyet 
az Akadémia egyik közgyűlésén mondott a tudományok művelőinek: „Igazán diadalünnep akkor lesz, 
amikor a magyar tudomány haladását meg fogja látni és gazdagodásnak fogja tekinteni az egész világ!” 
Kimondhatjuk: ez a mi munkánk, és nem is kevés...  
Kívánom, hogy a mai kutatók is tegyék magukévá Eötvös Loránd eszményeit, tekintsenek rá 
példaként! A mi Hivatalunk a megújult kutatás- és innováció-finanszírozási rendszer pályázatai 
révén ehhez minden segítséget megad. 
Köszönöm a figyelmet! 


