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1972:            a miskolci szóbeli egyetemi felvételin a Eötvös-ingáról kérdeztek

1972-1977: a Miskolci Egyetem Bányamérnöki Kar Geofizika Tanszékén
oktatóim voltak:
Csókás János, Takács Ernő, Steiner Ferenc
Hursán László
Dobróka Mihály, Ormos Tamás, Gyulai Ákos

1977-2010: MTA GGKI, Sopron
2010-2015: MTA Titkárság, Budapest
2016-2018: MTA CSFK
2018-2019: Eötvös 100



Báró Eötvös Loránd (Buda, 1848. július 26. – Budapest, 1919. április 8.)
életének főbb eseményei:

1857-1865: Középiskolai tanulmányok a pesti piaristáknál
1865-1867: Állam- és jogtudományi tanulmányok a Pesti Egyetemen
1866: Hegymászó pályafutásának kezdete, amely élete végéig tart
1867-1870: Természettudományi tanulmányok a Heidelbergi Egyetemen
1870: Summa cum laude eredménnyel doktorál fizikából, matematikából és kémiából
1871: Helyettes tanári állást kap a Pesti Egyetem Felsőbb Természettudományi 
Tanszékén
1872: Kinevezik az Elméleti Fizikai Tanszék nyilvános rendes tanárává
1873: Az Akadémia levelező tagjává választják
1878: Jedlik Ányos utódaként a Kísérleti Fizikai Tanszék rendes tanárává nevezik ki
1883: Az Akadémia rendes tagjává választják
1889: Trefort Ágoston utódjaként megválasztják az Akadémia elnökének
1891: Vezető szerepe van a Mathematikai és Physikai Társulat megalapításában és a 
Mathematikai és Physikai Lapok megjelenésében
1891-1892: Egyetemi rektor
1894-1895: (júniustól januárig): vallás- és közoktatási miniszter. Törvény a 
vallásszabadságról, és az Eötvös József Collegium szervezésének kezdeményezése
1905: Lemond akadémiai elnökségéről, hogy tudományos kutatásnak szentelje 
minden idejét

Kelety Gusztáv:
Eötvös Loránd ifjú korában

1858



Eötvös Loránd (1818-1919) 
tudományos tevékenységének legfontosabb állomásai

1875-1885: A kapillaritással összefüggő vizsgálatai: reflexiós módszer a 
kapillaritás törvényeinek meghatározására (Eötvös-szabály, Eötvös-állandó)
1880-as évektől figyelme a nehézségi erőtér potenciálfelületének, ezen 
keresztül a Föld alakjának megismerése felé fordul
1886-1919: Gravitációs (és földmágneses) vizsgálatok
1890: „A Föld vonzása különböző anyagokra” (akadémiai előadás, január 20.)
1891: Görbületi és horizontális variométerek
1891: Az első terepi mérés a Ság-hegyen
1896: Vizsgálatok a gravitáció és mágnesség köréből (összefoglaló 
tanulmány)
1898: Egyszerű nehézségi variométer (Balatoni-inga)
1901: Bifiláris graviméter
1901 és 1903: Az első, nagyobb területre kiterjedő mérés a Balaton jegén
1909: A tehetetlen és súlyos tömeg arányosságára vonatkozó vizsgálataival 
kapcsolatos elnyeri a Beneke-díjat
1915: Kísérleti eszközt tervez az Eötvös-hatás bemutatására
1916: Egbelli mérések. A szénhidrogénkutató geofizika megszületése
1911-1917: Háromszor kap jelölést Nobel-díjra
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MTA Székház
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Tömörlátvány-
Bemutató

MTA Székház
2019. január 14.



Kedves Kollégák,

Amint az Önök tudják, a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Uniót (IUGG) 1919. július 28-án
alapították Brüsszelben a Nemzetközi Kutatási Tanács (mai nevén a Nemzetközi Tudományos
Tanács) általános közgyűlésén abból a célból, hogy a földtudományok területén koordinálja a
nemzetközi kutatást, mint egy nemzetközi, nem-kormányzati, non-profit szervezet, számos
korábban létezett független tudományos szervezet helyett.
Eötvös Loránd, aki nagyon aktív volt az IUGG alapítása előtti nemzetközi szervezetekben, 111
nappal korábban, 1919. április 8-án hunyt meg. 2019 nem csak az IUGG alapításának 100.
évfordulóját jelöli, hanem, amint azt nemrég az UNESCO elfogadta, a nagy magyar „fizikus,
geofizikus és a felsőoktatás újítója” halálának 100. évfordulóját is.
Nagyon örülök, hogy Eötvös Loránd személyét és eredményeit megünneplik az év során
Magyarországon és külföldön. Az ez évi centenáriumi IUGG általános közgyűlésünkön
Montreálban mi is megemlékezünk az előző évszázad teljesítményeiről a föld- és űrtudományi
kutatások témakörében és előretekintünk a tudományos haladás következő évszázada felé.
Eötvös Loránd életműve a 19. és a 20. század fordulójához kapcsolódik. Eötvös Loránd
eredményeit az IUGG egyik elődszervezete, a Nemzetközi Földmérési Szövetség általános
konferenciáin mutatta be Budapesten 1906-ban, Londonban és Cambridge-ben 1909-ben és
Hamburgban 1912-ben.
Tevékenységének eredményeként napjainkban olyan fontos fogalmakat kapcsolnak nevéhez,

mint az Eötvös-effektus, az Eötvös-kísérlet, az Eötvös-szám, az Eötvös-paraméter, az Eötvös-
szabály, az Eötvös-tenzor, az Eötvös-féle torziós inga és az Eötvös-egység. A centenáriumi IUGG
általános közgyűlésünket várva remélem, hogy méltó módon be fogják mutatni Eötvös Loránd
gazdag és sokrétű jellemvonásait a világ minden részéből érkező fiatal földtudományi kutatók
számára.
Őszintén sajnálom, hogy nem tudok személyesen részt venni a megnyitó ünnepségükön,
kívánok Önöknek nagyon sikeres rendezvényt és Eötvös centenáriumi évet.

Üdvözlettel,
Professor Michael G. Sideris, az IUGG elnöke

Az IUGG elnökének köszöntő levele



Kiállítás-megnyitó
Babus Antal, MTA KIK

Eötvös Loránd, a fizikus
Cserti József, ELTE TTK

Eötvös Loránd, a geofizikus
Bodoky Tamás, MGE

Eötvös Loránd, az MTA-elnök
Molnár Andrea, MTA KIK

Eötvös Loránd, a rektor
Borsodi Csaba, ELTE BTK

Eötvös Loránd, a miniszter
Cieger András, MTA BTK

Eötvös Loránd, a sportember
Kis Domokos Dániel, OSZK

Eötvös Loránd digitalizált sztereodiáinak bemutatása
Regály Zsolt (MTA CSFK

Borhy László
az ELTE rektora

Lovász László
az MTA elnöke

Réthelyi Miklós
UNESCO MNB

Kroó Norbert
EÖTVÖS 100

Szarka László Csaba
EÖTVÖS 100

mintegy 30 közreműködő szervezet

Eötvös Loránd-emlékév megnyitó az MTA Székházban
2019. január 14.

https://www.mediaklikk.hu/cikk/2019/01/15/eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja/

https://www.mediaklikk.hu/cikk/2019/01/15/eotvos-lorand-halalanak-100-evforduloja/


Az UNESCO-val közösen ünnepelt évforduló (kerülendő az „UNESCO-emlékév” kifejezés)

Lehetőségek: évfordulós embléma használata és rendezvény lehetősége az UNESCO székházban
Kötelezettség: beszámoló benyújtása az év eseményeiről az UNESCO részére
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EÖTVÖS 100 RENDEZVÉNYSZÁM 2019 JANUÁR-DECEMBER KÖZÖTT

január 14: 
tablókiállítás-megnyitó

és előadóülés

április 8: központi rendezvény
április 9: koszorúzás és

hálaadó mise

Magyar Tudomány Ünnepe

EÖTVÖS 100 DINAMIKA (KORMÁNYTÁMOGATÁS ESETÉN)



KÖZPONTI ESEMÉNYEK:  ÁPRILIS 8-9.

2019. április 8. 

Délelőtt (tervezés alatt)
ÜNNEPSÉG AZ MTA DÍSZTEREMBEN
(Fővédnök, védnökök, kulturális műsor, emlékbélyeg- és emlékérme-kiadás)

délután (tervezés alatt)
- ELŐADÁSOK ISKOLÁSOK SZÁMÁRA (MTA Díszterem)
- ELTE BTK konferencia (ELTE)

este (tervezés alatt)
FILMKLUB (MTA Díszterem)

egész nap (tervezés alatt)
kiállítás, emlékbélyeg- és pénzérme-vásárlás

2019. április 9. 

11 óra
EÖTVÖS LORÁND  SÍRJÁNAK MEGKOSZORÚZÁSA (Fiumei úti sírkert, NÖRI)

18:30
HÁLAADÓ MISE (Pesti Ferences templom)



Cserti József
2019. január 14:

Eötvös Loránd, a fizikus

Eötvös-törvény:
A felületi feszültség lineárisan 
csökken a hőmérséklettel
(egy teljes életműre elegendő felfedezés)



A nehézségi erő horizontális változásának mérésére
alkalmassá tett torziós mérleg („inga”): az egyik tömeg
alacsonyabban helyezkedik el. Eötvös ezt az eszközt nevezte
horizontális variométernek (Eötvös 1906, nyomán Meskó
1998)

Torziós szálra függesztett vízszintes rúd két végén azonos
tömeggel. Eötvös ezt az eszközt nevezte görbületi
variométernek (Eötvös, 1906, nyomán Meskó, 1998)

Pontosság: 
10-9 1/s2= 1 eötvös =1E)

Coulomb-féle
csavarási („torziós”) mérleg 

Eötvös-féle csavarási mérleg
(„Eötvös-inga”)

Hosszú-vékony platinaszál, szigetelés

EÖTVÖS RAJZAI ALAPJÁN



A nehézségi erő vektora (OP) a tömegvonzás (OA) és a centrifugális erő vektorának (OC) összege. 
Eötvös eredeti ábrája (Eötvös, 1908, Meskó 1998). Az árapálykeltő erők is figyelembe veendők

𝐹𝑂𝐴 = 𝐺 𝑚𝑠 𝑀𝐹  𝑅2

𝐹𝑂𝐶 = 𝑚𝑡𝜔
2𝑅𝑠𝑖𝑛𝜑

ϕ



Tömegvonzási vagy gravitációs erő (gravitation)  ≠  Nehézségi erő (gravity)

Nehézségi erő =  Tömegvonzási erő + Centrifugális erő + Árapálykeltő erők

https://www.quora.com/Why-is-there-different-gravitational-pull-between-the-centre-and-the-pole



F = G msM/R2  ,                   g= G M/R2 ,             F= ms g Newton-féle gravitációs törvény
ms: súlyos tömeg

F = mt a         Newton második törvénye
mt: tehetetlen tömeg

a =  g (mt / ms)

A ℎ =
1

2
𝑎 𝑡2 alapján a szabadesés ideje:

𝑡 =
2ℎ

𝑔

𝑚𝑡

𝑚𝑠

Galilei: 10-3  (lejtő)
Bessel: 10-5 (fizikai inga)
Eötvös: 10-9 (csavarási mérleg)https://www.youtube.com/watch?v=MJyUDpm9Kvk



Eötvös-csúcs 2837 m (CadiniDolomitok, Dél-Tirol)



Lórándit (sárga)
hidrotermális talliumásvány
(Krenner József, 1894)



Az Eötvös kráter
a Hold túlsó felén:

35.5°S 133.8°E
Átmérő: 99 km



https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=12301Kisbolygó Eötvös 12301



„Az olyan vállalkozások, a minő, ha megvalósul, az afrikai fokmérés is lesz, már nem csupán arra
valók, hogy a lapultság átlagos értékéhez újabb adattal járuljanak, hanem a tudományra nézve
fontosak a felvilágosításokért is, melyeket magukban adnak azon vidék görbületi és
nehézségi viszonyairól, a melyen áthaladnak. A tudományos érdeklődéssel még egy, inkább
gyakorlati szükséglet is egyesül: ez a helyes és pontos térképkészítés, mely csak akkor lehetséges, ha
ismerjük a felületet, melyhez a lerajzolandó vidék helyzetét viszonyítjuk. Ma már egy önállóvá vált
tudományszak, a geodesia foglalkozik ezekkel.
De ez a geodesia eddigelé használt módszereivel, a fokméréssel, a függő-ón irányának és az inga
lengésének megfigyelésével még nem ad teljes megoldást. Megállapíthatja ugyan mintegy vázlatos
körvonalakban az egész Föld alakját, fölismerheti és tanulmányozhatja az egyes vidékeken
jelentkező, úgynevezett rendellenességeket; de, hogy milyen a nehézség szülte felszin, milyen alakú a
vizek szintje épen ott, a hol állunk és közvetetlenül körülöttünk, merre és mennyivel görbül, merre és
mennyivel változik rajta a nehézség: minderre eddig használt eszközeivel megfelelni nem tud. Úgy
van vele, mint a messzire látó, a ki jól látja a távolban kékellő hegyeket s gyönyörködni tud bennök,
de nem tudja elolvasni a levelet, melyet kezében tart s mely talán örömhírt hoz neki; vagy, hogy egy
más, már előbb használt hasonlattal éljek: meg tudja mérni a tenger görbeségét, de nem a pohárba
öntött vízét. Eszközeinek érzékenységét s ezzel megfigyelő tehetségét sok ezerszer kellene fokoznia,
hogy ezt tehesse.
Ezt próbáltam meg én.”
(Eötvös, 1901)



Miért választotta a gravitációt kutatási témaként?

1. A geoid mint kutatási téma
„A Föld korábban definiált matematikai alakját, amelynek a tengerfelszín egy részét 
képezi, nevezzük a Föld geoid-alakjának vagy röviden geoidnak.” (Listing, 1872)

1. A következő idézet miatt



És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn.  Kolossé 1:17




