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Kapcsolat Kolozsvárral

Utóda, Pogány Béla (1887‒1943), 

1911 és 1913 között dolgozott 

Eötvös közvetlen munkatársaként.

Tangl Károly (1869‒1940), 

Eötvös tanársegédjéből lett 1903 és 1917 

között a kísérleti fizika tanszék professzora.

Ferdinand Süss (Süss Nándor) (1848‒1921), 

1876 és 1884 között a kolozsvári 

Egyetemi Mechanikai Állomás vezetője.

Budai műhelyében készültek az Eötvös-ingák.



Az Eötvös család

Eötvös Miklós  (1716‒1783) lovassági tábornok

Eötvös Ignác (1763‒1838), 

bölcsészeti doktor, 

királyi főpohárnok, főispán 

Eötvös Ignác (1786‒1851), 

bölcsészeti és jogi doktor, 

tárnokmester, alkancellár 

Eötvös József (1813‒1871), 

író, jogász, kultuszminiszter, 

az Akadémia elnöke

Felesége Rosty Ágnes 4



Eötvös Loránd 

Budán született 

1848. július 27-én

Kedves fiam! 

„Ma töltöd be huszadik évedet. A nap, melyen születtél, éltem 

egyik legkínosabb napja volt. Anyád a szülés következtében élet-

veszélyben forgott. Benn a városban a felséges nép lázongott, s 

míg feleségem betegágyánál ülve, remény és kétségbeesés között 

számoltam érütéseit, a Pest s Buda-i tornyokról a vészharang 

hangjai tölték be az éji csendet, s egy üzenet jött a másik után, 

mely minisztertanácshoz hítt. 

Úgy látszik, a kegyes végzet ki akarja egyenlíteni akkori 

szenvedéseimet, s úgy rendelé, hogy éppen általad, ki akkor 

öntudatlanul kínjaimat okoztad, éltem legfőbb örömeit 

élvezzem.” 
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12 éves koráig nevelők tanították otthon.

1860 és 65 között a kegyesrendi 

(piarista) gimnáziumba járt, 

1865-ben ott érettségizett.

1864-65-ben Petzval Ottó

magánórái matematikából.

1865-től ‒ szülői kívánságra, a családi hagyományt követve ‒ 

jogi tanulmányok a pesti egyetemen.
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Eötvös Loránd 1866-ban 

apjához írt levelének piszkozata

„Midőn köztűnk múltkor a

külföldre menetelem terve szóba

jött, én hallgattam; …

… habár tervemről már

lemondtam, igazolásomul hozom

föl azoknak főbbjeit.

Az ambítió s a kötelességérzet ...

az egész emberiség irányában

köt le.

... annak leginkább akkor

felelhetek meg, ha a tudományos

pályára lépek.”
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„Ha tisztán a tudománynak akarsz élni, ha a természet az 

embereknél előtted több vonzóerővel bír, és más ambíciód nincs, 

mint melyet az ismereteid körét kiterjesztve találhatsz - én nem 

ellenzem vágyaidat.

... az én tervem praktikusabb. S ez abban áll: hogy a jog két első 

évét Pesten végezzed.

Ha e két éven keresztülmentél, s a vizsgát letetted, 19 éves vagy, 

s akkor magam is azt kívánom, hogy teljes kiművelésed végett a 

berlini vagy más német egyetemre menjél, s akár a 

nemzetgazdászati s politikus tudományokban, akár a 

természettudományokban oly ismereteket szerezzél magadnak, 

minőket itt nehezen szereznél.”

Eötvös József levele fiához 1866 márciusában
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Az 1866-os porosz-osztrák háború miatt halasztódik a külföldi 

út. Közben magánórákat vett a természettudományokból, 

dolgozott Than Károly laboratóriumában, 

látogatta Kondor Gusztáv csillagászati előadásait.

1867-ben kezdi meg tanulmányait 

a heidelbergi egyetemen

Neves professzorok:

Robert Wilhelm

Bunsen, kémikus

Hermann Ludwig 

von Helmholtz, fizikus

Gustav Robert

Kirchhoff, fizikus



„Amit a jövő érdekében tanulni akarok, 

az 1-szőr: miként kell experimentálni, jobban mondva 

miként kell a kérdést felállítani, hogy reá a természet 

megfelelhessen? 

És 2-szor: mi módon lehet az úgy nyert feleleteket egyszerű 

törvényekre visszavezetni. A nagy mester, akitől ezeket 

legjobban lehet tanulni, Neumann Königsbergben, s ezért 

szándékozom jövőre odamenni.” 

Eötvös Loránd 1869. január 30-án  

apjához írt levele
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Az eötvösi program példaszerű megvalósítása a felületi 

feszültség témájában (később) végzett kutatása.



A felületi feszültség

Folyadékok felületi rétegében a 

szomszédos molekulák (atomok) 

által kifejtett erők nem egyenlítik 

ki egymást. A felület növeléséhez 

munkát kell végezni. Ez okozza a 

felületi feszültséget.



Eötvös munkája ebben a témában

1. kísérletek a felület alakjának és a felületi feszültség 

értékének a hőmérséklettől és az anyagi minőségtől való 

függésére,

2. törvény (Eötvös-törvény) felállítása:

γV2/3 = k (Tc - T) ,

ahol V a moláris térfogat.

A k Eötvös-állandó a folyadékok egy széles osztályára 

univerzális szám: 2,1×10−7 J/(K·mol2/3).



1869-ben egy félévet Königsbergben töltött.

„Itt tartózkodásom alatt a tudományt, mellyel foglalkozni 

szándékozom, oly alakban tálalták elém, melyben egyelőre 

meg nem emészthetem …”

Csalódva tért vissza Heidelbergbe. 

Eötvös József levele 1870. március 19.

„Feladatom alig más, mint hogy a jövő építményeinek helyet 

csináljak és a haladásnak útjait egyengessem, s mert végre 

mindenkinek személyes indokra is van szüksége, mely őt 

buzdítsa, én avval vígasztalom magamat, hogy te majd 

folytatni fogod mívemet, s így a magyar kultúrának és

tudományosságnak  megalapítása ha nem is az én, legalább 

kettőnk nevéhez lesz kötve.”

1870 júliusában summa cum laude minősítéssel teszi le a 

doktori szigorlatot. 13



Eötvös Loránd, 

az egyetemi tanár

1871: egyetemi magántanár, helyettes tanár a pesti egyetemen,

1872: a felsőbb természettan (elméleti fizika) nyilvános rendes 

tanára,

1874: engedély kísérleti fizika tanítására,

1878: a kísérleti természettan nyilvános rendes tanára,

1891‒1892: az egyetem rektora,

1918: engedély, hogy 70 éves kora után is taníthasson.
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Eötvös eszményképe: a tudós tanár

Ezt szolgálja 

egyetemi tanárként, egyetemi vezetőként,

miniszterként,

a fizikatanárok közösségének legtekintélyesebb tagjaként,

1885: a Mathematikai Társaság megalapítása,

1891: a Mathematikai és Physikai Társulat megalapítása.



Eötvös rektori székfoglalója

A fizika tanításáról az egyetemen.

A fizika hallgatói között is van 

egy ilyen lelkes kis csoport: 

a középiskolai tanárjelöltek. 

Ők azok, a kiket e szakban tudósokká kell képeznünk; 

tudósokká mindenekelőtt azért, hogy tanítani tudjanak.

Igen, képezzük tudósokká középiskolai tanárainkat azért, 

hogy tanítani tudjanak, de azért is, hogy pályájokon, a mely 

földi javakkal, dicsőséggel és bizony még az érdemelt 

elismeréssel is alig kecsegtet, ne bénuljon el erejök a 

mindennap ismétlődő feladatok iránti közönyösségben, … 
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Ugyanebben a beszédében mondta a következőket:

Mi tanárok, kik nemcsak az egyetemi tanításnak, hanem 

általában a tanügynek és a közművelődés ügyének 

szolgálatában állunk, életünk jó részét vizsgálatokon és 

üléseken töltjük, másik részét jelentések, vélemények, 

számadások és leltárak szerkesztésére fordítjuk, s csak 

közbe-közbe szakíthatunk ki egy-egy órát annak a 

tudományos gondolkozásnak, a melyben folytonosan 

elmerülve kellene lennünk. 
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Eötvös Loránd, a miniszter

1894. június‒1895. január: vallás- és közoktatásügyi miniszter

Jelentős szerepe volt az 

Eötvös Collegium létrehozásában, 

apja emlékére 

1894. évi XXXI. törvénycikk A házassági jogról 

1894. évi XXXII. törvénycikk A gyermekek vallásáról

1894. évi XXXIII. törvénycikk Az állami anyakönyvekről



Eötvös Loránd és a              

Magyar Tudományos Akadémia

1873 (25 évesen): az Akadémia levelező tagja 

Székfoglaló csak 1880-ban 

Ifjan, komoly akarattal, de személyes érdem nélkül törekedtem 

hazánk tudományos munkásságának terére lépni, s előttem 

minden ajtó mintegy varázsszóra megnyílt, mindenütt baráti 

karokra találtam, melyek első lépéseim támogatására 

ajánlkoztak. A szó, melynek ezt köszönhettem, boldogúlt atyám 

neve volt, e név, mely legnagyobb öröklött kincsem s mely 

folyton arra int, hogy reá munka által érdemessé váljak. 

Soha máskor nem éreztem ezt annyira, mint mikor a t. 

Akadémia III. osztálya levelező tagjául választott. E kitüntetést 

megérdemelni, arra magamat méltónak mutatni, éltem egyik 

legfőbb törekvése lesz. 
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Érdemetlenségem érzete soká visszatartott abban, hogy e

tudományos testületben széket foglaljak; mert ámbár

megválasztatásom óta többször voltam szerencsés e helyen

értekezhetni, székfoglalóul valami késszel, egy kikerekített

egésszel kívántam volna föllépni. De az idő múlt, s az idővel én is

idősebb lettem, napról-napra meggyőződve arról, hogy a

tudományban készek sohasem leszünk.

Az értekezés címe: Adatok az elektrostatika elméletéhez

Ugyanebben az évben jelent meg Az elektromos sűrítő egy új 

módjáról a sűrítő gyűrűről című cikke is.

1883 (35 évesen): az Akadémia rendes tagja. 

Az 1885-ben tartott székfoglaló címe: A folyadékok felületi 

feszültségének összefüggéséről a kritikus hőmérséklettel 
20



1889 és 1905 között az Akadémia elnöke

Már 1895-ben elküldte egyszer lemondólevelét:

Nem hoztam fel erre és nincs is más indoka – mint ma már 

legyőzhetetlen vágyam szabadulni minden olyan hivataltól, 

mely a folytonos tudományos tevékenységtől elvon. Kutatni és 

tanítani – ennyi az, amire még vágyódom, s csak ennyi az,

amire magamban hivatást és erőt érzek.

1905-ben végleg lemondott.

Az igazi nemzetközi elismertség ez után jött.

1906: Beneke-díj kiírása Eötvös korai méréseire hivatkozva,

1906: XV. Internationale Erdmessung konferencia (Budapest).
21



„A középkor előítéleteinek és csodaszereinek

lomtárából előkerestem a varázsvesszőt és … hozzá

jobban illő mechanikai érvelésekkel arra bírtam, hogy

feleletet adjon.”

Gravitációs és földmágnességi vizsgálatai



Coulomb- és Eötvös-inga

A Coulomb-mérleg a gravitációs mező 

térbeli változásának  csak a forgási 

síkba eső komponenseire érzékeny.

Eötvös szinte triviális, mégis zseniális 

ötlete:

A két azonos testet különböző

magasságban helyezte el.

Ezzel a gravitációs mező térbeli 

változásának további komponensei 

váltak mérhetővé.



Kétféle tömeg a klasszikus fizika 

newtoni elméleteiben

F = G m1m2/R
21. Tömegvonzás:

A Föld és egy test között

2. A dinamika (Newton II.) törvénye:

F = mg G M/R2

F = mt a

a = mg/mt G M/R2

A szabadesés gyorsulása:

Galilei: a testek egyformán esnek.



A testeknek a Földön mért súlya két tagból tevődik össze: 

1. A Föld gravitációs vonzása, mg -vel arányos. 

2. A Föld forgásából adódó centrifugális erő, mt -vel arányos.

Ha két különböző anyagú, 

de azonos tehetetlen tömegű 

testre a Föld gravitációs 

vonzása különböző lenne, 

a két test súlyvektora nem 

ugyanabba az irányba 

mutatna.

Minél pontosabban igazolandó a tehetetlen és 

a súlyos tömeg arányossága
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Fantasztikus pontosság:

1:200 000 000

1909-ben elnyerték a Beneke-díjat

Annalen der Physik

68. kötet, 11‒66. o. 1922 

Különböző anyagú testeket téve 

a csavarási inga két végére, 

megcsavarodik-e a torziós szál?



Albert Einstein első levele 

Eötvöshöz 1918. január 5.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 

Gyűjteményi Osztály 27



Albert Einstein második levele 

Eötvöshöz 1918. január 30.

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 

Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény
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„Nem szeretném, ha ez a levélváltás anélkül fejeződne 

be, hogy ne fejezném ki hálámat azért, ahogyan az Ön 

kutatómunkája előrevitte a súlyos és a tehetetlen 

tömeg azonosságára vonatkozó ismereteinket.” 

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, Eötvös Loránd Emlékgyűjtemény

Részlet a második levélből
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Az Eötvös-hatás 

Ennek kimutatására szolgál 

az Eötvös-féle forgómérleg.

Mozgó testre ható tehetetlenségi 

erő függ a sebességtől.

Ezzel együtt változik a test súlya.

Nehezebb nyugat felé menni, mint keletre.



Évtizedeken keresztül minden nyarat a dél-tiroli Toblachban

töltött a Dolomitok hegyeit mászva meg leányaival.

Eötvös Loránd a hegymászó és sportember
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Róla nevezték el az egyik 2837 m magas csúcsot:

Eötvös csúcs (Cima Eötvös).



Köszönöm a figyelmet


