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ÉVFORDULÓK

Száz éve hunyt el Eötvös Loránd

A vásárosnaményi Eötvös család*
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szenátusa az intézmény 384. tanévét megnyitó ün-
nepi közgyűlésén a 2018/2019-es tanévet Eötvös-évnek nyilvánította. Ezzel Eötvös Loránd 
halálának 100. évfordulója alkalmából az egyetem névadójának kívánnak emléket állítani. 
A mai egyetem elődjét Pázmány Péter esztergomi érsek alapította 1635-ben Nagyszombat-
ban, majd 1777-ben a négy karral működő egyetemet a jezsuita rend feloszlatása után Má-
ria Terézia királynő áthelyezte Budára, II. József uralkodása idején pedig 1784-ben Pestre 
költöztették. A korábban Nagyszombati Jezsuita Egyetem többszöri névváltoztatás után 
1950. szeptember 15-e óta viseli Eötvös Loránd nevét.

Levéltáraink fond- és állagjegyzékeiben az Eötvös családra vonatkozó terjedelmesebb, 
nagyobb iratcsomót nem találva a család történetét a contemporain, vagy legalábbis közel 
egykorú publikált források, újság- és folyóiratcikkek alapján vázolom fel.

A genealógiai szakirodalomban Nagy Iván Magyarország családai czimerekkel és nem-
zékrendi táblákkal című művében1 és ifj abb Reiszig Ede Szabolcs vármegye nemes családai2

című tanulmányában a vásárosnaményi Eötvös család ősének a Th uróczy krónikában3 is 
szereplő „iohanes ewthwews”-t említi. Nagy Iván csupán azt állítja, hogy ilyen családnéven 
a legkorábban ezen Eötvös János aranyműves, budai polgár fordul elő a történeteinkben, 
és, hogy a vásárosnaményi Eötvös család őse lenne, azt oklevelekkel igazolni nem tudja.  
Reiszig Ede őt budai bírónak írta, akit a hagyomány a család ősének tart. 

A krónikában a következőket írta Th uróczy az Albert király megkoronázása, és a Buda 
városában történt fosztogatás című fejezetben:

„A király uralkodásának első évében hatalmas zavargás támadt Buda városában. Mivel 
ennek a városnak a lakossága két népből állt, tudniillik magyarból és németből, azért a né-
metek az ő nyelvüket beszélő uralkodó miatt elbizakodva, a magyarokat saját fennhatóságuk 
alá akarták rendelni… 

Élt ekkor ebben a városban egy bizonyos magyar, Ötvös János volt a neve, nem kis tekinté-
lyű és nem is utolsó ember a városban. Ez a többieknél jobban a szívére vette az egész magyar 
népet érintő gyalázatot, és amennyire tőle telt, szóval is, erővel is védelmezni igyekezett a 
magyar polgárok becsületét. Ezért nagyon nagy szálkának látszott a németek szemében, és 
a németek élve az alkalommal, titokban el is fogták őt, és a foglyot a városháza belsejében 
különféle kínzásokkal gyötörték. Végre, amikor a szerfölötti kínzások következtében meg-
halt, egy hatalmas súlyú követ kötöttek a nyakára, és elsüllyesztették a Dunába. A rettentő 
gonosztett nyolc napig nem derült ki, addig tudniillik, amíg a víz a kő nehezékétől meg-

* Elhangzott 2019. július 10-én Nyíregyházán, a XLVII. Országos Honismereti Akadémián
1 Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzékrendi táblákkal. Pest, 1858. Harmadik kötet. 50–54.
2 Ifj . Reiszig Ede: Szabolcs vármegye nemes családai. In Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai. 
Szabolcs vármegye. 517.
3 Th uróczy János: A magyarok krónikája. Fordította: Horváth János. Helikon Kiadó, Bp., 1986. 257.
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szabadult holttestet partra nem vetette. A megtalált élettelen testen jól látszottak a kínzás 
sebhelyei, hiteles tanúbizonyságot téve gyilkosai felől.”

Th uróczy János Chronica Hungarorum (A magyarok krónikája) című művét először 
Brünnben, 1488-ban, majd ugyanabban az évben, Augsburgban is kiadták nyomtatásban. 
A krónikában leírt események és a kiadás között csupán ötven év telt el, ennél is kevesebb, 
amikor Th uróczi mindezeket leírta, így ezt a történetet teljesen hitelesnek tekinthetjük. 

A Turul 1894. évi 2. számában Lehoczky Tivadar közölt hosszabb, kétrészes tanulmányt 
A vásáros-naményi Eötvös-család címmel. Ebben az írásban a família eredetéről és leszár-
mazásáról a következő áll:

„A családi egyszerű jegyzetek szerint ezen Eötvös Jánosnak fi a lett volna 1456-ban József, 
ennek Lázár, ennek István, ennek Antal, ennek Ferencz, ennek József, kinek nejéül Th oldy 
Erzsébet említtetik, ennek Mihály, ennek Márton és ennek I. Miklós, kitől a további leszár-
mazás már hiteles adatokkal igazolható.”

Lehoczky Tivadar tanulmányából, mely az Eötvös család levéltára iratainak felhasználá-
sával készült, tudható, hogy I. Eötvös Miklós az 1700-as évek elején Ecseden halt meg. Fia, 
II. Miklós 1691-ben vette feleségül Irinyi Borbálát, akitől Éva, József, Mária, Krisztina és 
III. Miklós nevű gyermekei születtek. Felesége halála után újra nősült, amikor is királyda-
róczi Debreceni Mária lett a neje. Tőle Sándor, Imre, László és Lajos nevű fi ai születtek. II. 
Miklós 1696-ban Szatmár megyei szolgabíró, 1699-ben adórovó (dicator, vagy perceptor), 
1704-ben a Rákóczi szabadságharcban hadbiztos, 1710-ben alispán, az 1720-as évek végén 
királyi tanácsos és a Tiszántúli kerület biztosa volt. II. Miklós 1731-ben a Szatmárnémeti 
közelében fekvő Pálfalván hunyt el. Fiai közül III. Miklós Nagykárolyban telepedett le, 
József nevű fi a Szalay Annát vette nőül. 1738-ban alispán volt, 1741-ben a nemesi felkelés 
ezredese, meghalt 1742-ben.

Az 1740-es évek eseményei az Eötvös család több tagjának is jelentősen befolyásolta, 
meghatározta életútját. Amikor 1740-ben VII. Károly német-római császár (III. Károly né-
ven magyar király) elhunyt, Mária Terézia ellenében Wittelsbach Károly Albert bajor vá-
lasztófejedelem a trónra való igényét fegyverrel szándékozott kivívni; II. Frigyes porosz ki-
rály pedig tekintélyes hadaival Sziléziát mint brandenburgi örökségét, követelve, megszál-
lotta; ugyanakkor a francia udvar az osztrák birodalom felosztását tervezte – elkezdődött 
az osztrák örökösödési háború. Ennyi ellenséggel szemben az ifj ú királynő – Mária Terézia –
a magyarokat hívta segítségül s a pozsonyi felhívása következtében azok csakhamar lelke-
sen felajánlották védelmüket, s a megyék nemesi fölkelést szerveztek. Eötvös József fi ai kö-
zül József kapitány, László alispán, IV. Miklós tábornok lett. Szatmár megyében különösen 
Eötvös József tüntette ki magát buzgó eljárásával, aki mint az általa szervezett csapat alez-
redese vett részt a hadjáratban, azonban, mint korábban említettem, nemsokára elhunyt. 
Fiai mind a közéletben, mind pedig a hadjáratokban kitűnően jeleskedtek, különösen Mik-
lós, akit érdemei elismeréseként a királynő 1768. február másodikán bárói rangra emelt.

IV. Miklós fi a, báró I. Eötvös Ignác főpohárnok 1763-tól 1838-ig élt. Felesége báró Sze-
pessy Mária volt. Ferenczi Zoltán írta róla a magyar történelmi életrajzok sorozatban „A 
harcztér helyett békésebb foglalkozásokra adta magát s így írói és tudományos hajlamaival 
előkészítője lett híressé vált unokája pályájának.”4 Az ő fi a szintén Ignác főtárnokmester, 
királyi biztos volt, aki – egy, ez év februárjában a Nők Lapjában megjelent cikk szerint 
az alábbi cselekedetével tette hírhedtté a nevét. Amikor 1831-ben a parasztok között az a 
hír terjedt el, hogy azért tört ki a kolerajárvány, mert az urak megmérgezték a kutakat, a 

4 Ferenczi Zoltán: Báró Eötvös József 1813–1871. In Magyar történeti életrajzok. Bp., 1903.
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megtévesztett, fellázadt tömeg vezetőit felakasztatta.5 Az 1831 nyarán történtekről és abban 
Eötvös Ignác szerepéről Tarján M. Tamásnak a Rubicon honlapján napjainkban megjelent 
írásából tudhatjuk meg a részleteket.6 

II. Eötvös Ignác és báró Lilien Anna palotahölgy gyermekei közül báró Eötvös József 
Budán született 1813. szeptember 3-án. Diákként sokat szenvedett apja hírnevétől, társai 
többször a szemébe vágták, hogy hazaáruló fi a, akivel nem akarnak egy padban ülni – ol-
vasható a fentebb említett írásban. A szerző talán kis túlzással fogalmazott, hiszen ekkor 
Eötvös már 18 éves volt. Diáktársai zaklatását fi atalabb nebulóként inkább nagyapja tettei 
miatt szenvedhette el. Róla – mármint I. Eötvös Ignácról – Ferenczi Zoltán írta 1903-ban 
megjelent Eötvös József-életrajzában:

„Jellemzőbb róla az az odaadás, mellyel Ferenc kormányát alkotmányellenes törekvéseiben 
is szolgálta, s mint ilyen, nevét valósággal gyűlöltté tette. Ugyanis 1822-ben egyike volt az 
adóbeszedéssel megbízott »ambulans«-oknak, mint akkor a királyi biztosokat hívták, s mint 
ilyen ment [az I. Ferenc király által kivetett törvénytelen hadiadó ellen] a leghevesebben 
tiltakozó Nyitra megyébe, hol oly kíméletlenül fogadták, hogy bosszúságában Uzovics János 
alispánt és Ocskay Ignácz szolgabírót, mint az ellenzék vezéreit, láncra veretve börtönbe 
hurcoltatta. Ezért midőn az adó-rendelet kihirdetése miatt a megyegyűlésen megjelent, a 
felingerült nemesség halál-kiáltásokkal fogadta; sőt egy erős legény már mellen is ragadta. 
Talán meg is ölik, ha a vele volt tisztek meg nem mentik.”7

Eötvös Józsefnek már kora ifj úságában kitűnt irodalmi tehetsége, de erősen hatottak rá 
a XIX. század első harmadában kibontakozó politikai, ideológiai eszmék is. Középiskolai 
tanulmányait a Budapesti Királyi Egyetemi Katolikus Gimnáziumban, egyetemi tanulmá-
nyait pedig a pesti egyetem bölcselet és történelem szakain végezte 1826-tól 1831-ig. Szel-
lemi fejlődésére nagy hatást gyakorolt nevelője, Pruzsinszki József, aki a francia felvilágo-
sodás híveként felkeltette a fi atal Eötvös érdeklődését a politika és a fi lozófi a iránt. Eötvös 
örömmel üdvözölte az 1830. évi júliusi párizsi forradalom kitörését.

Az 1832–36. évi országgyűlésen, az ifj úság karzatán mint hallgató vett részt, egész lélek-
kel az akkor megindult reformeszmék zászlajához szegődött. Ókonzervatív atyja, a tárnok-
mester, hagyományos családi politikája legkisebb akadályul sem szolgált a lelkes ifj únak, 
hogy a legszabadabb, sőt, a tisztán demokrata irányt vallja magáénak. Bár a fi atal Eötvös 
Józsefet kinevezték a magyar királyi udvari kancelláriához fogalmazónak, de őt a hivatali 
pálya akkor még valójában nem vonzotta. Igaz a közéletre, sőt, a politikai pályára szánták 
és készült, de más utat választott magának. Az irodalom és a tudomány érdekelte igazán. 
1836–37-ben beutazta Németországot, Svájcot, Németalföldet, Franciaországot és Angliát, 
visszatérte után egészen visszalépett a hivatali pályától, csak az eperjesi kerületi tábla tisz-
teletbeli bírájának címét fogadta el s viselte néhány évig. Apja szerencsétlen gazdasági spe-
kulációk folytán tönkrement s egész vagyonát elvesztve királyi kegypénzre szorult, ezután 
a gazdagnak született Eötvös József saját munkájával kereste kenyerét mint író.8 

A Vasárnapi Újság 1855. szeptember 30-i vezércikkében mutatta be Eötvös életének, poli-
tikai és irodalmi pályájának addigi eredményeit. Ebben olvasható: „Eötvös már huszonkét 
éves korában annyi irodalmi érdemet szerze nevének, hogy a tudós társaság levelező tagjá-
nak választá”, pedig igazán nagy jelentőségű írásai csak később születtek meg. A Magyar 

5 Pór Attila: Eötvös Loránd élete. Nők Lapja 2019. február 20. 62–63.
6 Tarján M. Tamás: 1831. október 3. – Feloldják a kolerazárlatot Magyarországon. Rubiconline 2019. 7.
7 Lásd Ferenczi Zoltán i. m. és Dedek Crescens Lajos: Nyitra vármegye története. In Sziklay János és Borovszky 
Samu: Magyarország vármegyéi és városai. IV. Bp., 168.
8 B. Eötvös József. (1813–1871.). Vasárnapi Újság 1871. február 12. 18. évf. 7. szám.
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Tudományos Akadémia 1835. szeptember 14-én választotta levelező, majd 1839. november 
23-án rendes tagjává. A későbbiekben, 1855-ben másodelnökké, 1870-ben pedig elnökké 
nevezte ki. Korai versei és írásai után főbb művei: A karthausi (1838–41), Éljen az egyenlőség 
(1844), A falu jegyzője (1845), Magyarország 1514-ben (1847), A tizenkilencedik század ural-
kodó eszméinek befolyása az álladalomra (1851–54). Idő szűkében műveinek ismertetésére 
és elemzésére nem térhetek ki, de azt feltétlen meg kell jegyezni, hogy Eötvös írásainak 
minden gondolata korának szellemiségét messze meghaladó eszmeiségről tettek tanúbi-
zonyságot.

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc alatt – amikor megalakult az első felelős 
magyar minisztérium – a Batthyány-kormány vallás- és közoktatási minisztere lett, de 
amikor 1848. szeptember 28-án a feldühödött tömeg a Magyarország katonai parancsno-
kává és ideiglenes nádorává kinevezett Lamberg Ferenc császári és királyi altábornagyot a 
pest-budai hajóhídon felismerte és kegyetlenül meggyilkolta, Eötvös József a fejlemények-
től megriadva elhagyta az országot. 1851-ig Münchenben lakott s folytatva bölcsészeti és 
történeti stúdiumait, ismét az irodalomnak élt.

Hazatérése után jelent meg a Nővérek című kétkötetes regénye, s mint korának az egyik 
legkiemelkedőbb irodalmárát a Kisfaludy Társaság elnökévé választották. 1860 októbere 
után ismét aktívan politizált, az 1867-es kiegyezést követően újra megkapta a vallás- és 
közoktatásügyi miniszteri tárcát. Legjelentősebb politikai tevékenysége között kell meg-
említeni a zsidók egyenjogúsításáról szóló törvény megalkotását, és az általános és kötelező 
népoktatás bevezetését. Az új tanrendszerrel kapcsolatban, illetve a felállítandó lyceumok 
szervezésére vonatkozóan Eötvös véleményezés végett egy körlevelet küldött ki a külön-
böző felekezetek püspökeinek és az iskolaigazgatóknak. A tanrendszer lényege abban 
állt, hogy a képzés idejét kilenc évre emelik, melyből az utolsó három évfolyam szakoso-
dik nyelvészeti, jogtudományi és természettudományi szakokra, és bizonyos tantárgyak 
mindháromban, míg mások csak az illető szakban kötelezők.9 

Eötvös irodalmi tevékenysége az 1850-es évek elejétől elsősorban politikai publikációk 
sora volt, amivel nemzetközi elismerést is szerzett. 

Viszonylag fi atalon, 57 éves korában, 1871. február másodikán hunyt el. Legteljesebb 
életrajza Ferenczi Zoltán Báró Eötvös József 1813–1871 című, 1903-ban a Magyar történeti 
életrajzok sorozatban megjelent írásából ismerhető meg.

1890. július 6-án a budai Svábhegyen közadakozásból szobrot – Strobl Alajos művét – 
avattak tiszteletére az Eötvös-villa közelében, ahol sokáig lakott, s ahol Loránd fi a is szüle-
tett. A Vasárnapi Újság így írt az eseményről: 

„A fogaskerekű alig győzte szállítni az ünnepély színhelyére özönlő közönséget, mely az 
Eötvös-villa közelében levő teret már 10 óra után ellepte. A tér gazdagon fel volt ékesítve 
nemzeti színű lobogókkal s zöld gallyakkal. Köröskörül Magyarország összes vármegyéinek 
címerei voltak fölállítva. Az ünnepély a kápolnában isteni tisztelettel kezdődött, aztán a 
szobor körül gyülekezett a közönség. Ott volt báró Eötvös Loránd, a költő fi a és a tudomá-
nyos akadémia elnöke, Szily Kálmán akadémiai titkár, Berzeviczy Albert államtitkár, Ráth 
Károly, Kamermayer Károly polgármesterek, Jókai Mór, Gyulai Pál, az irodalom és művész-
világ számos tagja…”10

Eötvös József és Rosty Ágnes házasságából Ilona, Jolán, Loránd és Mária nevű gyerme-
kek születtek. Itt jegyezzük meg, hogy Rosty Ágnes nővérét – Rosty Ilonát – Trefort Ágos-

9 Vasárnapi Újság XVI. évfolyam 1869. február 21. 8. szám.
10 Vasárnapi Újság XXXVII. évfolyam 1890. július 31. 28. szám. 454.



  7  

ton vette feleségül, aki Eötvös József legjobb barátja volt, s aki mind a kultuszminiszteri 
székben, mind az akadémia elnöki pozíciójában utódja lett. 

Eötvös Loránd 1848. július 27-én született a budai Svábhegyen a Karthausi út 14. szám 
alatti hajdani Eötvös-villában. 

És egy személyes megjegyzést is engedjenek meg nekem. Én Budapesten, a János Kór-
házban születtem, a Széchenyi-hegyen, a Pinty utca 6/c. alatt laktunk, az általános iskola 
első négy osztályát a Diana úti általános iskolában végeztem, s ezért négy éven keresztül 
naponta kétszer mentem végig – iskolába menet vagy hazafelé tartva – a Melinda, majd a 
Karthausi, vagy pedig a Rege és az Eötvös utcán. A gimnáziumot pedig pontosan ötven 
évvel ezelőtt Tatán fejeztem be, a korábbi piarista gimnáziumban, melyet akkor már és mai 
is Eötvös József Gimnáziumnak hívnak.

Eötvös Loránd a pesti piarista gimnáziumba járt. Érdekes, sőt, meghökkentő, hogy a 
később világhírű tudós, fi zikus az 1864/65–ös tanévben – amikor a gimnázium nyolcadik 
osztályát befejezte – csaknem megbukott, mégpedig fi zikából kapott „szekundát”. Úgy vé-
gezte el a középiskolát, hogy egyetlen egyest sem tudott szerezni (akkor még az egyes volt a 
legjobb osztályzat), kettese csak magyarból volt, a többi tárgyból pedig hármast kapott. A 
középiskola után a pesti egyetemen folytatta állam- és jogtudományi tanulmányait. Apja 
ugyan politikai, jogi pályára szánta, de őt kora ifj úságától fogva a természettudományok 
érdekelték. Hazai tanulmányai után Königsbergben, majd Heidelbergben tanult, ahol 
olyan kiváló professzorok voltak az oktatói, mint Gustav Kirchoff  német vegyész (aki a 
róla elnevezett egyik törvényében a villamosságtanban az elektromos töltés és az energia 
megmaradását tárgyalja – „a csomópontba befolyó áramok összege megegyezik az onnan 
elfolyó áramok összegével”; a másikban pedig a sorosan kapcsolt áramköri elemekre vonat-
kozóan mondja ki, hogy „bármely zárt hurokban a feszültségek előjeles összege nulla”). A 
másik professzora Robert Wilhelm Eberhard Bunsen német kémikus, akit többnyire a róla 
elnevezett Bunsen-égő miatt ismerünk, és aki az elektromágneses sugárzás látható színké-
pének vizsgálata során fölismerte a spektroszkópia több fontos törvényét.

Eötvös Loránd 1870-ben summa cum laude eredménnyel doktorált fi zikából, matema-
tikából és kémiából. Jedlik Ányos nyugalomba vonulása után – 1878-ban – a budapesti 
egyetem Kísérleti Fizikai Tanszékének vezetője lett. Körmendi Alpár írta Eötvös Loránd-
ról, hogy: „tudományos karrierje egy rakéta sebességével ívelt felfelé”. Huszonhárom éves 
korában már egyetemi magántanár, 24 évesen rendes egyetemi tanár, 25 évesen akadémiai 
levelező tag, 32 évesen tanszékvezető egyetemi tanár, 35 évesen akadémiai rendes tag, 41 
évesen az Akadémia elnöke, 43 évesen az egyetem rektora, 46 évesen – 1894. június 10-től 
1895. január 15-ig – pedig vallás- és közoktatásügyi miniszter volt. Mint politikusnak, s 
mint miniszternek fontos szerepe volt a liberális egyházpolitikai reformok kivívásában és 
bevezetésében, a polgári házasság és a polgári anyakönyvezés törvénybe iktatásában.

Eötvös rövid ideig volt miniszter, valójában a politikát és a hivatali munkát sem szerette, 
csak a tudomány érdekelte. Hogy teljesen annak élhessen, 1905-ben még az Akadémia el-
nöki tisztéről is lemondott, és visszavonult a közélettől a  tudományhoz. Két témakőr fog-
lalkoztatta igazán, az egyik a kapilláris jelenségek vizsgálata volt, a másik pedig a gravitá-
ció. Gravitációs vizsgálatai során megszerkesztette a róla elnevezett Eötvös-ingát, mellyel 
a földi nehézségi erő helyi változásai mérhetők. A gravitációról, a föld vonzóerejéről már 
régen tudott a tudományos világ, azt azonban nem, hogy a földön levő tárgyakra nemcsak 
maga a föld, hanem a rajta lévő másfajta kisebb-nagyobb tárgyak és dolgok is gyakorolnak 
vonzóerőt. Ez az úgynevezett tömegvonzás azonban olyan kicsi, hogy Eötvösig nem is 
igen tudták lemérni. Az Eötvös által készített műszer első, gyakorlati kipróbálására 1891 
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tavaszán, a Celldömölk melletti Ság hegyen került sor. A legtöbb kísérletet 1903-tól Eötvös 
Steinerrel és Pekár Dezsővel – akit még 1895-ben hívott meg tanársegédjének – a Balaton 
jegén végezte s ez egyszer majdnem az életébe került. Munka közben ugyanis a jégfelület, 
amelyet azért választott ki, mivel Magyarország földjén ez a legvízszintesebb szilárd felület, 
egyszerre csak rianni kezdett, s a báró kísérőivel együtt egy mozgó jégtáblán rekedt s ezt 
a keletkező vihar vadul hajigálta összevissza. Végül sikerült jégtábláról jégtáblára ugrálva 
partot érniük. 

Itt kell megjegyezni, hogy Eötvös kísérleteinek megvalósításához nélkülözhetetlen volt 
egy testi-lelki jó barátnak, a magyar tudomány és kultúra legnagyobb mecénásának a se-
gítségére is. Semsey Andor ötvenezer forintot adott az első ingakísérletekre s a későbbiek-
ben is a magyarországi földtudományok  legnagyobb mecénása támogatta, fi zette az ingák 
gyártását, de ő biztosította Pekár Dezső fi zetését is ösztöndíj formájában, éveken keresztül. 
Engedjék meg nekem, hogy mint a balmazújvárosi Semsey Andor Múzeum volt igazgatója, 
felidézzem Semper Viktornak a Tudomány hősei című cikksorozatban 1941-ben írt, Eötvös 
Lóránd báró, aki a fi zikából szekundát kapott című írásának egy gondolatsorát:

„Eötvös igazi, bensőséges barátja egy olyan ember volt, aki maga is eredeti emberpéldány-
nak számított. Ezeknek a soroknak az írója – mármint Semper – még személyesen ismerte 
ezt a hihetetlen vagyonú, valóságos krőzusi gazdagságú nagyurat, dúsgazdag földesurat és 
főrendiházi tagot. Amikor először látta meg, e sorok írója megkérdezte a kísérőjétől: vajon 
kicsoda ez a koldus és hogyan kerül be a Nemzeti Múzeumba? Mert csakugyan valóságos 
koldus módjára járt Semsey Andor, akinek néha csak egy cipő volt a lábán s a másik lábán 
mamusz díszelgett: mivelhogy éppen a suszterhez kellett a másik cipőt beadnia talpalásra, 
viszont más cipője nem volt. S ugyanez a Semsey megszámolatlan százezreket adott évről-év-
re magyar tudományos célokra. Például ő vásárolta meg a Nemzeti Múzeum számára a világ 
legnagyobb meteorit-gyűjteményét, ő pénzelte Herman Ottó híres művét az ősmagyar halá-
szatról. A Tudományos Akadémián tíz darab, egyenként 10.000 forintos pályázatot írt ki a 
legkülönbözőbb tudományszakokból. Ő pénzelte a Földtani Intézet létesítését s az ő pénzéből 
létesült a magyar tudósokat nevelő Eötvös-kollégium, amelyet barátjának, Eötvös Lóránd-
nak édesatyjáról, Eötvös Józsefről nevezett el.”

Eötvös néhány év alatt a kísérletekkel elég mérési adatot gyűjtött össze ahhoz, hogy 
azt bemutathassa az Internationale Erdmessung soron következő, XIV. kongresszusán, 
amelynek éppen Budapest adott otthont 1906 őszén. Eötvös Loránd német nyelven tartott 
előadása nyomán meglehetősen nagy zavar keletkezett, a résztvevők nem akarták elhinni 
az elhangzottakat, kétség támadt, hogy jól értették-e. (Eötvös német nyelvismerete olyan 
választékos volt, mint a magyar, emiatt tehát kommunikációs probléma nem lehetett, ám 
előadásának tartalma meghökkentő volt: a konferencián résztvevő tudósok nem akarták 
elhinni, hogy ilyen pontosságú méréseket laboratóriumon kívül is lehet végezni.) Minden-
esetre, felborítva a konferencia rendjét, megkérték, hogy másnap ismételje meg az egészet 
franciául is. (Ismét Eötvös nyelvtudását mutatja, hogy eleget tett a kérésnek.) A zavar és 
hitetlenkedés ámulatba csapott át. Mivel a kongresszus Budapesten volt, a mérőcsapat pe-
dig akkor már Arad környékén dolgozott, odautaztak, s megtoldották a kongresszust egy 
fakultatív terepi bemutatóval. 

A később még évekig folytatott kísérletek és a műszer folyamatos tökéletesítése révén 
olyan világraszóló találmányt született, mellyel Eötvös neve a legnagyobbak közé íródott 
be a fi zika történetébe. Az Eötvös ötletéből és munkájával készített műszerrel ugyanis a 
Föld kérge alatt lévő, a kéregtől eltérő sűrűségű – vagyis másfajta tömegvonzású – anyago-
kat is ki lehet mutatni. 
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Az első világháború felhívta a fi gyelmet egy akkoriban új energiahordozó, a kőolaj fon-
tosságára. Versenyfutás kezdődött az olajmezők felderítésért, birtoklásáért. Ezt a versenyt 
egy rövid ideig lassította ugyan a nagy gazdasági világválság  1930-ban, de nem szakította 
meg. Az első évtizedben vezető szerepe volt az Eötvös-ingákkal végzett méréseknek. Egy-
szer Pekár Dezső mondta: „Harminc államban több mint száz ingánkat használják és sok 
helyütt tanítványaink dolgoznak velük.” Az 1923–1925-ös évek az Eötvös-inga nagy sikerét 
hozták elsősorban Texasban és Arizonában: Pekárék minden második héten exportáltak 
kettős nagy ingát az Amerikai Egyesült Államokba.

Eötvös Loránd tudományos tevékenysége során több tucat szakcikket és tanulmányt írt. 
Az Akadémiai Kiadó 1953-ban jelentette meg Selényi Pál Kossuth-díjas fi zikus szerkeszté-
sében összegyűjtött írásait Roland Eötvös gesammelte Arbeiten címmel.

Báró Eötvös Loránd családjáról és magánéletéről: 1875. július 28-án kötött házasságot 
Marienbadban Horváth Gizellával, Horváth Boldizsár igazságügyminiszter és Schenck 
Klára leányával. Frigyükből három leány született: 1878. január 10-én Rolanda Mária Ág-
nes, aki 1953. április 13-án halt meg, és 1880. június 4-én Ilona, aki 1945. február 15-én hunyt 
el.11 (Az elsőszülött, Jolán 2 évesen távozott az élők sorából.)

Eötvös a tudomány és a családja mellett az anyatermészetet szerette különösen. Már ak-
koriban, amikor a kerékpározás még igen megvetett sportág volt, Eötvös Loránd, egyetemi 
tanár létére, nem restelt kerék-hátra ülni s messzi kirándulásokat tenni. Sőt, még ennél is 
furcsább dolgot is cselekedett. Úrinő akkoriban még nemigen ülhetett nálunk a nyilvános-
ság előtt kerékpárra. Eötvös Loránd ellenben két leánya számára vásárolt ilyen járművet s 
aztán hármasban együtt bebarangolták az Alpesek világát, hátizsákból éltek s valósággal 
vakmerőségszámba menő túrákat csináltak Tirolban. Ha egyetemi tanárkollégái tudomást 
szereztek volna a báró furcsa „bogaráról”, alighanem professzori méltóságukon esett csor-
bának minősítik Eötvös Lorándnak ezt a forradalmi cselekedetét.

Eötvös Loránd 1919. április 9-én, alig egy héttel felesége március 30-án bekövetkezett 
halála után hunyt el Budapesten. Halálával a két nagy tudóst adó Eötvös ág kihalt.

Pozsonyi József

11 Gudenus János József: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája. I. kötet. Bp., 1990. 340.

Eötvös Loránd, a geofi zikus
Halálának 100. évfordulóján tisztelettel emlékezünk Eötvös Lorándra, a magyar termé-
szettudomány kimagasló alakjára, akinek gazdag életműve jól szemlélteti, hogyan vezet-
het a tudomány útja az alapkutatástól az alkalmazott kutatásig, illetve Eötvös esetében 
ennél is többre, egy új tudományág, az alkalmazott geofi zika, konkrétan a szénhidrogén-
kutató geofi zika megteremtéséig.

Maga kereste és tűzte ki kutatási céljait, amelyekre előtte senki sem gondolt. Az anyagi 
részecskék között működő három erő: a kapilláris, a nehézségi és a földmágneses erő ké-
pezte kutatásainak tárgyát. E három erő annyira természetes, megnyilvánulásai annyira 
közismertek, hogy még a legnagyobb tudósok is elmentek mellettük anélkül, hogy valami 
új, megoldandó problémát ismertek volna föl bennük. Eötvös éles, analizáló szellemének 
kellett jönnie, hogy ott, ahol senki semmi újat nem remélt, új felismerések szülessenek. 
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Kezdeti tudományos munkássága a folyadékokhoz 
kapcsolódik, első tudományos sikereit a kapillaritás 
vizsgálata terén érte el. A folyadékok felületi feszültsé-
gével kapcsolatos kutatásainak eredménye a később róla 
elnevezett Eötvös-törvény és Eötvös-állandó.

A gravitációs mérések problémakörére valószínűleg a 
Természettudományi Társulat 1878. évi pályázata hívta 
fel a fi gyelmét. A pályázat keretében felkérték Eötvöst, 
hogy a nehézségi erő meghatározására az ország lehe-
tőleg minél több pontján végezzen méréseket. A felada-
tot elvállalja, de hamarosan rádöbben arra, hogy sem 
megfelelő műszerezettség, sem megfelelő laboratóriumi 
körülmények nem állnak rendelkezésre a mérések vég-
rehajtásához, ezért a megbízást visszaadja. A nehézségi 
erő mérésének problémái azonban megragadták kép-
zeletét és az 1880-as évek közepétől fi gyelme egyre in-
kább a gravitáció felé fordul.

Első gravitációs műszerét, a tömegvonzás szem-
léltetésére, 1887-ben készíti el. Ez a műszer a gravitációs multiplikátor kezdetleges alakja. 
Klasszikus Coulomb-féle torziós inga – torziós szálon függő vízszintes kar, két végén elhe-
lyezkedő azonos nagyságú tömeggel. A falra szerelt inga alatt forgatható asztalon két ólom-

golyót helyezett el, melyeket az asztal forgatásával lehetett az inga
egyik oldaláról a másikra áthelyezni. Ha az ólomgolyókat az inga 
lengésidejének periódusában helyezzük át a lengő rúd egyik oldalá-
ról a másikra, akkor az eltérítő golyók tömegvonzása következtében 
az inga – a meg-meglökött hintához hasonlóan – egyre nagyobb 
amplitúdóval leng. Később az ólomgolyók áthelyezését automatiku-
san működő szerkezet végezte, az inga lengéseit pedig fotografi kus 
úton regisztrálták. Eszközével a tömegvonzás jelenségét nagyszá-
mú hallgatóság előtt is demonstrálni tudta. Ezekről a kísérleteiről
Vizsgálatok a gravitáció és mágnesség körében1 címmel számolt be a 
Magyar Tudományos Akadémia III. Osztályának.

A tömegvonzás szemléltetése során vetődött fel benne a kérdés, 
hogy kitérítő tömegek hiányában mi dönti el, hogy a Coulomb-fé-
le inga hol áll meg. Elméleti vizsgálatai során megállapította, hogy 
az inga egyensúlyi helyzetét a földi nehézségi erőtér szintfelületének 
alakja (mely defi níció szerint megegyezik a Föld alakjával) határoz-
za meg. Ha azonban az ingakaron elhelyezkedő tömegek közül az 
egyiket egy vékony szál segítségével alacsonyabb szintre helyezi, ak-
kor az így módosított ingával a Föld alakján kívül a nehézségi erőtér 
legnagyobb vízszintes irányú változásának (gradiensének) irányát és 
nagyságát is meg tudja határozni.

Az első műszer tulajdonképpen laboratóriumi célokra készült, 
tükrös leolvasása külön állványra helyezett skála és távcső segítségé-
vel történt. Műszeréről Eötvös maga a következőket mondja: „Egyszerű 

1 Mathematikai és Természettudományi Értesítő XIV. 1896. 4. 1–46.

Eötvös Loránd

Gravitációs
multiplikátor
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egyenes vessző az az eszköz, melyet 
én használtam, végein különösen 
megterhelve és fémtokba zárva, 
hogy ne zavarja se a levegő háborgá-
sa, se a hideg és meleg váltakozása. 
E vesszőre minden tömeg a közelben 
és a távolban kifejti irányító hatását, 
de a drót, melyre fel van függeszt-
ve, e hatásnak ellenáll és ellenállva 
megcsavarodik, e csavarodásával a 
reá ható erőknek biztos mértéket ad-
ván. A Coulomb-féle mérleg különös 
alakban, annyi az egész. Egyszerű, 
mint Hamlet fuvolája, csak játszani 
kell tudni rajta, és miként abból a 
zenész gyönyörködtető változásokat tud kicsalni, úgy ebből a fi zikus, a maga nem kisebb gyö-
nyörűségére, kiolvashatja a nehézségnek legfi nomabb változásait.”2 

Az Eötvös-ingáról szólva okvetlenül meg kell emlékeznünk Süss Nándorról, aki műsze-
rész dinasztia tagjaként a németországi Marburgban született 1848-ban. 1876-ban a kolozs-
vári egyetem hívására települt át Magyarországra. A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
1884-ben Budapestre rendelte és megbízta egy mechanikai tanműhely felállításával. Ebből 
a tanműhelyből fejlődött ki az idők során a Magyar Optikai Művek.

Eötvös ingájának megszerkesztésekor került kapcsolatba Süss Nándorral, aki kiváló 
érzékénél és képzettségénél fogva ettől kezdve állandó partnereként részt vett az ingák 
mechanikai tervezésében és megépítésében. Elsősorban neki köszönhetjük, hogy Eötvös 
műszerei esztétikai szempontból is kiemelkedő alkotások.

A laboratóriumi kísérleteket követően Eötvös a pestszentlőrinci házának kertjében fel-
állított vászonsátorban végzett méréseket, melyek nappal a nagy hőmérsékleti változások 
miatt megbízhatatlan eredményeket adtak, éjjel viszont az egyenletesebb hőmérsékleti vi-
szonyoknak köszönhetően jó eredményeket kapott.

Az első tényleges terepi mérésre 1891 augusztusában került sor a Celldömölk melletti 
Ság-hegyen. A helyszín kiválasztásakor Eötvöst két szempont vezérelte. Egyrészt az akkor 
még szabályos csonkakúp alakú, ma már lebányászott hegy gravitációs hatása aránylag 
könnyen számítható volt és ezáltal alkalmasnak ígérkezett a mérési eredmények ellenőr-
zésére. Másrészt előzőleg Sterneck ezredes, a bécsi Katonai Földrajzi Intézet munkatársa 
relatív-inga méréseket végzett a hegytető mintegy 150 m távolságra levő két pontján és 
a két szomszédos pont között 33 mGal különbséget kapott, ami elképzelhetetlenül nagy, 
kb. 2200 Eötvös egységnyi gradiensnek felel meg. Eötvös mérései, melyeket Kövesligethy 
Radó, Tangl Károly és Bodola Lajos – később neves egyetemi tanárok – közreműködésével 
végzett, Sterneck eredményeit megcáfolták és a Ság hegyen mindent „rendben” találtak.

Eötvös a sikeres Ság hegyi mérést követően élete végéig műszere további tökéletesíté-
sén dolgozott. Hogy eredeti célkitűzését, a nehézségi erőtér potenciál-felületének minél 
részletesebb vizsgálatát véghez tudja vinni, olyan műszerre volt szüksége, mely nemcsak a 
laboratóriumban, hanem terepen is könnyen kezelhető. Így született meg 1898-ban az egy-

2 Eötvös Loránd, 1900: A nehézség és a mágneses erő nívófelületeinek és változásainak meghatározása. 
Mathematikai és Physikai Lapok 9. 361–381.

Coulomb-inga – Eötvös-inga
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szerű nehézségi variométer, mely a későbbiekben a balatoni inga nevet kapta. Ez az eszköz a
könnyebb terepi alkalmazhatóság érdekében az ingával egybeépített optikai leolvasó be-
rendezéssel készült. Kutatásairól nemzetközi szinten először az 1900-ban Párizsban ren-
dezett fi zikai kongresszuson tartott nagy feltűnést és némi kételkedést kiváltó előadást, 
miközben a párhuzamosan megrendezett világkiállításon műszere elnyerte a kiállítás 
nagydíját.

Eötvöst kutatásainak kezdetén a nehézségi erő szintfelületének megismerése vezette, de 
fi gyelme hamarosan mérési eredményeinek földtani vonatkozásai felé fordult. Hogy Eöt-
vös, a fi zikus számára mennyire fontos volt méréseinek földtani értelmezése, azt a Magyar 
Tudományos Akadémia 1901. évi közgyűlésén mondott elnöki beszédének az alábbiakban idé-
zett költői szépségű részlete bizonyítja legszebben:

„Itt, lábaink alatt terjed el, hegyek koszorújával övezve az Alföld rónasága. A nehézség azt 
lesimítván, kedve szerint formálta felületét. Vajjon milyen alakot adott neki? Micsoda hegyeket 
temetett el és mélységeket töltött ki lazább anyaggal, amíg létrejött ez az aranykalászokat ter-
mő, magyar nemzetet éltető róna? Amíg rajta járok, amíg kenyerét eszem, erre szeretnék még 
megfelelni.”3

Az egyszerű nehézségi variométerrel végezték Eötvös és munkatársai az első nagyobb 
területre kiterjedő felmérést 1901 és 1903 telén a Balaton jegén, innen ered a balatoni inga 
elnevezés. A Balatont azért választották mérésük színhelyéül, mert a felszíni topográfi a 

3 Eötvös Loránd, 1901: A Föld alakjának kérdése. Természettudományi Közlöny XXXIII. 382.

A Ság hegyi mérés 1891-ben
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nagy- mértékben befolyásolja az Eötvös-inga mérési eredményeit. Számbavétele ugyan kel-
lő pontossággal megtehető, de ez akkoriban igencsak fáradságos feladatot jelentett. A sík 
jégfelület mindettől megkímélte a résztvevőket és csak a Tihanyi-félsziget gravitációs ha-
tását kellett meghatározniuk. A balatoni mérések létrejöttében nagy szerepe volt a Balaton 
Bizottságnak és vezetőjének, Lóczy Lajosnak, akik a Balaton tudományos tanulmányozá-
sának keretében támogatták Eötvös méréseit.

A téli mérés különleges előkészületeket kívánt. „A felszerelésünk két házikóból és egy, az 
eszközökkel és egyéb szükségesekkel megrakott szánból állott, melyeknek továbbszállítására 
a jégen nyolcz derék Balaton-parti halász vállalkozott. Az egyik házikó vízhatlan ponyvából 
készült, s arra szolgált, hogy abban az eszközt fölállítsuk. A másik fából volt egybeállítva s 
lakásul berendezve, melyet egy nagyobb petroleum kályha kellemesen melegített. A házikó-
kat szántalpakon szállítottuk egyik állomásról a másikra, s az állomásra érve a jégbe vágott 
lékeken át fektetett rudakhoz kötöttük le, biztosítva így viharok és hófúvások ellenében.” – 
írta Eötvös beszámolójában.

Az észleléseket éjszaka végezték 1 óra 40 perces időközökben. Miután a görbületi és gra-
diens adatok meghatározásához egy állomáson öt különböző irányba (azimutba) állított 
műszerrel kell észlelni, éjszakánként egy állomás lemérésére került sor. A méréseket 1902 
telén, a kedvezőtlen jégviszonyok miatt, szüneteltetni kellett, csak 1903 telén tudták foly-
tatni. Összesen 40 állomáson mértek. Méréseik alapján beszámolójában Eötvös az alábbi-
akat írta: „... az átlagban a Balaton tengelyére merőleges gradiensek és a tengellyel párhu-
zamos irányítóerők a subterrán hatásokban is ily irányú tektonikai vonalról tanúskodnak.” 

A balatoni inga és keresztmetszete
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Bízvást állíthatjuk, hogy ez az első, geofi zikai méréseken alapuló tektonikai megállapítás. 
Közismert, hogy az Eötvös-ingával mért gradiensek segítségével meghatározható két pont 
között a nehézségi gyorsulás nagyságának különbsége. Eötvös balatoni méréseit arra is 
felhasználta, hogy ellenőrizze, milyen pontosan lehet meghatározni a torziós inga segítsé-
gével két pont nehézségi gyorsulás-különbségét.4 Ez attól függ, hogy mennyire lineáris a 
nehézségi gyorsulás változása a két pont között. 

A rendszeres terepi mérések megindulásával párhuzamosan Eötvös továbbfejlesztette 
műszerét. 1902-ben készül el a kettős nagy eszköz, mely két, egymáshoz képest 180º-al el-
fordított lengőszerkezetet foglal magában. Ennek az elrendezésnek köszönhetően az egy 
állomáson végzett észlelések száma jelentősen csökkenthetővé vált. Míg az egyszerű esz-
köznél a görbületi érték és a gradiens meghatározásához 5 különböző azimutban végzett 
észlelésre volt szükség, a kettős ingánál a szükséges azimutok száma háromra csökkent. 

Az inga csillapodási idejét is sikerült 1 óra 40 percről 1 órára 
csökkenteni.

A terepi szállítás megkönnyítésére speciális műszerkocsit 
terveztek, melyben az ingát részben szétszedett, de függőleges 
helyzetben szállították. A kocsi vontatására lovakat, vagy ök-
röket alkalmaztak, ugyanakkor bevezették a manapság ismét 
divatossá váló kombinált fuvarozást: nagy távolságra a kocsi-
kat vonaton szállították és a terepi közlekedéshez helybéli fu-
varosokat alkalmaztak. A terepi élet nehézségeit szemlélteti a 
mellékelt ábra.

Szükségesnek látszik itt néhány szót szólnunk azokról a fi zi-
kai feltételekről, amelyek lehetővé teszik az inga alkalmazását 
földtani feladatok megoldására. A geofi zika alapkutatásként 
önálló célkitűzésű tudomány, amely a földön végbemenő és a 
Földdel mint égitesttel kapcsolatos fi zikai jelenségeket vizsgál-
ja. Céljai elérésére más tudományokat is igénybe vesz, egyik 
fontos segédtudománya a földtan. Ha viszont a geofi zikai kuta-
tás számára kitűzött feladat földtani jellegű, akkor a geofi zika 
a földtan segédtudománya.

Az alkalmazott geofi zika célja általában a földkéreg szer-
kezetének meghatározása, amikor az a földtan módszereinek 
alkalmazásával nem, vagy csak igen nagy költségek árán (pl. 

mélyfúrás) valósítható meg. A legtöbb esetben fi atal üledékes rétegek által eltakart idősebb 
földtani képződmények szerkezetét kell meghatározni. A nehézségi erő értéke homogén 
koncentrikus rétegekből felépített Földre a felszín bármely pontjára kiszámítható, azaz 
lokálisan vízszintesen rétegzett földtani felépítés esetén a nehézségi erő eloszlása teljesen 
szabályos.

Könnyen belátható, hogy minden olyan földtani szerkezet, amely a vízszintes homogén 
rétegezettségtől eltér, egyes helyeken tömegtöbbletet, más helyeken tömeghiányt hoz létre 
és így anomáliát okoz. Ha megfelelően érzékeny műszer segítségével és kellő részletesség-
gel meghatározzuk a nehézségi erőtér rendellenességeit, akkor ezekből a felszín alatti tö-
megeloszlásra és az azt előidéző földtani szerkezetre tudunk következtetni. Eötvös torziós 

4 Eötvös Loránd, 1908: A Balaton nivófelülete s azon a nehézség változásai. A Balaton tudományos tanulmá-
nyozásának eredményei. I. 1. rész. Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája, Budapest.

Kettős nagy inga
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ingája volt az első műszer, amely 
ilyen méréseket lehetővé tett. Pél-
daként bemutatjuk hogyan alakul 
a nehézségi erőtér görbülete és 
gradiense két földtani alapeset-
ben. Első példánk egy felboltozó-
dást mutat, a második pedig egy 
felszín alatti vetődést. Mindkét 
ábrán a felső görbe a modell gör-
bületi értékeinek szelvény menti 
alakulását mutatja, alatta a görbü-
leti értékek térképszerű ábrázolá-
sával; az alsó görbe pedig ugyan-
így szemlélteti a gradienst. A leg-
alsó sor egy-egy valós mérés ered-
ményeként meghatározott gradi-
ens- és görbületi értékeket közösen szemlélteti. Hangsúlyozni kívánjuk, hogy példáink 
esetében az alsó réteg sűrűsége nagyobb, mint a felette levőé. Az ábrákon látható, hogy az 
Eötvös-ingával meghatározható mennyiségek milyen jól tükrözik a földtani szerkezetet.

A torziós ingával megoldható nyersanyagkutatási feladatokat két csoportra oszthatjuk. 1) 
Közvetlenül kutatható nyersanyagok, amelyek sűrűsége (térfogatsúlya) eltér a környezet-
től – pl. különféle ércelőfordulások, melyek általában pozitív anomáliaként jelentkeznek, 
míg pl. a kősótömzsök negatív anomáliát okoznak. 2) Közvetve kutatható nyersanyagok, 
amelyeknek közvetlen gravitációs hatása nem kimutatható, de előfordulásuk olyan föld-
tani alakzatokhoz kapcsolódik, melyek torziós ingával kimutathatók. Ebbe a csoportba 
tartoznak a szénhidrogének, melyeknek előfordulása igen sok esetben antiklinálisokhoz 
(pozitív gravitációs anomália), vagy sótömzsökhöz (negatív gravitációs anomália) kötött. 
Ugyancsak ide sorolható a vízkutatás, ha karsztvíz, vagy termálvíz előfordulása vetőkkel, 
esetleg mélységi vulkáni tevékenységgel kapcsolatos.

A tudomány és a magyar hagyomány

Váratlanul beköszöntött a tél
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Tekintettel arra, hogy a műsze-
rek vizuális leolvasásúak voltak, és 
az egyenletesebb hőmérséklet miatt 
csak éjszaka és megfelelően hőszi-
getelt sátorban lehetett velük kellő 
pontosságú méréseket végezni, az 
észlelőnek az inga közelében kellett 
tartózkodnia, ezért mozgó táboro-
zásra kellett berendezkedniük. A 
mérés helyén, a műszersátor köze-
lében egy lakósátrat is felállítottak, 
ahol az óránkénti észlelések között 
az észlelő lepihenhetett. A rend-
szeres terepi méréseket 1902-ben 
a Fruška Gora hegységtől észak-
ra levő területeken kezdték, majd 
Arad környékén folytatták.

1906-ban Budapesten tartotta 
XV. kongresszusát az Internationale 
Erdmessung (Nemzetközi Geodé-
ziai és Geofi zikai Unió – az IUGG 

– elődje), amelyen Eötvös beszá-
molt terepi méréseiről. A résztve-
vők – Helmerttel, a porosz királyi 
geodéziai intézet igazgatójával az 
élen – kételkedve hallgatták a nagy 
pontosságú terepi mérésekről szóló 
beszámolót, mire Eötvös meghív-
ta a konferencia résztvevőit, hogy 
látogassák meg laboratóriumát és 
az Arad környékén, közeli mun-
katársa, Pekár Dezső által vezetett 
terepi csoportot. A meghívást a 
résztvevők elfogadták és saját sze-
mükkel győződhettek meg Eötvös 
állításainak igazságáról. A látottak 
hatására beadvánnyal fordultak a 
magyar kormányhoz, melyben fel-
hívták a fi gyelmet Eötvös kutatása-
inak fontosságára. A kormány pozi-
tívan viszonyult a nagy tekintélyű 
nemzetközi bizottság javaslatához, 
olyannyira, hogy a következő évtől 

kezdve Eötvös „csavarási-inga kísérleteit” évi 60 000 korona, önálló elszámolású állami tá-
mogatásban részesítette, megteremtve a halála után önállósult Báró Eötvös Loránd Geofi -
zikai Intézet alapjait. Az Arad környéki mérésekből már nemcsak gradienstérképet szer-
kesztettek, hanem megkísérelték az adatok földtani értelmezését is. Ez az első, gravitációs 

Gradiens és görbület alakulása boltozat
(antiklinális) felett; a) görbület, b) gradiens,
c) földtani modell

Gradiens és görbület alakulása vető felett;
a) görbület, b) gradiens, c) földtani modell
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adatok alapján szerkesztett 
földtani szelvény, amely egy 
újabb jelentős lépés volt a 
torziós inga alkalmazott 
geofi zikai célú felhasználá-
sa terén.5

Eötvös a fenti terepi ta-
pasztalatok birtokában az 
Internationale Erdmessung 
1912. évi, Hamburgban tar-
tott XVII. kongresszusára 
készített jelentésében a torzi-
ós inga gyakorlati alkalmaz-
hatóságával kapcsolatban az 
alábbiakat írja:

„A geológusok egyetérte-
ni látszanak abban, hogy a 
gázt tartalmazó területeken 
a legkiadósabb kiömlések a 
gázokat tartalmazó és takaró 
rétegek antiklinálisai közvetlen közelében jönnek létre. Az Amerikában (Ohio) nyert tapasztala-
tok és maguk az erdélyi megfi gyelések is emellett tanúskodnak, amennyiben ott a rétegek telepü-
lési módja és gyűrődései földtani kutatások révén tisztázható volt. Ilyen geológiai ismertetőjelek 
azonban teljesen hiányoznak a nagy magyar Alföld homok és humusz borította felületéről. Aki 
itt és ehhez hasonló területeken gázokat tartalmazó antiklinálisokat keres, nem szabad, hogy 
elmulassza a torziós-ingás megfi gyelésekből adódó következtetések levonását.”6

Hazánkban ebben az időszakban kezdődött az Erdélyi-medence részletes földtani tér-
képezése, melynek célja elsősorban a műtrágyagyártáshoz szükséges kálisótelepek felku-
tatása volt. Kezdetben a sóskutak vizét analizálták. Mivel a vizsgálatok semelyik kútban 
nem mutattak ki oldott kálisót, ezért id. Lóczy Lajos indítványára 1908-ban Nagysármás 
határában fúrásos kutatás kezdődött. Az első fúrás különösebb eredményekkel nem szol-
gált, ezért Kissármás határában egy újabb fúrást mélyítettek, melyből oly erővel és mennyi-
ségben tört fel a földgáz, hogy a fúrótorony faváza is kigyulladt. Ezt az első sikeres fúrást 
hamarosan követték a többiek. 

Eötvös terepi mérései és az azokból levont földtani következtetések ebben az időszak-
ban keltették fel a bányakutatással foglalkozó szakemberek és hivatalosságok fi gyelmét. 
1911-ben Lukács László pénzügyminiszter levélben kéri Eötvös véleményét az ingamérések 
használhatóságáról a nyersanyagkutatásban.

Miután az erdélyi földgáz-előfordulások zöme antiklinális szerkezetekhez kötött, Eöt-
vös pozitív választ adott. A pénzügyminisztérium nem sokat késlekedett a felkéréssel, 
hogy Eötvös a nagy hasznot ígérő méréseket beindítsa az Erdélyi-medencében. 1912-ben 
nagyarányú torziósinga-mérések kezdődtek a pénzügyminisztérium által kijelölt erdélyi 

5 Pekár Dezső, 1941: Báró Eötvös Loránd. A torziós inga 50 éves jubileumára. Kis Akadémia, Budapest.
6 Eötvös Loránd, 1912: Bericht über Arbeiten mit der Drehwaage ausgeführt in Auft rage der könig. ung. Regie-
rung in den Jahren 1909–1911. Verhandlungen der 17. Allgemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung 
in Hamburg. 1. 427–438.

Eötvös a lakósátor előtt piheni ki
az éjszakai munka fáradalmait
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területeken, melyek célja az antiklinálisokra utaló gravitációs maximumok, ill. esetleg só-
tömzsökre utaló gravitációs minimumok kijelölése volt. Az időközbeni pénzügyminisz-
ter-váltás nem befolyásolta az ingamérések folytatását, sőt, az új miniszter, Teleszky János 
még nagyobb fi gyelmet fordított a kutatási eredményekre.

A terepi méréseket Eötvös maga értékelte ki, de az eredményeket nem publikálta. A 
pénzügyminisztériumnak leadott jelentésében javaslatot tett fúrás kitűzésére, amelyet el 
is fogadtak. Egy miniszeri levél szerint a fúrást dr. Böckh Hugó m. kir. főbányatanácsos, 
főiskolai tanár 1913. június hó 2-án kitűzte. Ez volt a világon első szénhidrogénkutató fúrás, 
melyet geofi zikai adatok alapján tűztek ki.

Új lendületet adott az Eötvös-inga alkalmazásának az Egbell (Gbely, Szlovákia) környé-
ki kőolajkutatás. Történt ugyanis, hogy Egbell határában gázszivárgást észleltek, minek 
nyomán a geológusok felszíni dőlésmérésekkel feltérképezték a területet, melynek ered-
ményeként egy, mint később kiderült, földgázt és kőolajat tartalmazó boltozatot sikerült 
megtalálniuk. Böckh Hugó javaslatára – aki már korábban fi gyelemmel kísérte a terepi 
torziós inga méréseket – Eötvös és munkatársai 1916-ban felmérték a területet. A mérési 
eredményeket Pekár Dezső, aki a méréseket vezette, az alábbiakban foglalta össze: „Egbell 
környékén, ahol olajok után kutattak, méréseinkkel teljesen olyan alakulatot állapítottunk 
meg, mint amelyet a geológusok is meghatároztak.” Böckh Hugó véleménye pedig a kö-
vetkező volt: „… de, ha nem is volna meg a geológiai felvétel, az izogammák mégis biztos 
támpontot nyújtanának arra nézve, hogy hol telepítsünk kutató fúrást”.7

Fentiek alapján bízvást állíthatjuk, hogy az egbelli mérés bebizonyította az Eötvös-inga 
alkalmazhatóságát a szénhidrogén-kutatásban, és ezzel megteremtette egy új alkalmazott 
tudományág, a kőolajkutató geofi zika alapjait. Ez a mérés alapozta meg az Eötvös-inga ké-
sőbbi világhírét.

A világháborút követően – nagyrészt Böckh Hugó magyar és német nyelvű publiká-
ciójának köszönhetően – gyorsan elterjedt a sikeres egbelli mérés híre. Minden magára 
valamit is adó olajvállalat felfi gyelt a hírre és elküldte geológusait Budapestre, hogy az Eöt-
vös-intézetben elsajátítsák a torziósinga-mérések technológiáját, az adatok feldolgozását 
és értelmezését. Az Eötvös-intézet az 1920-as évek közepére a kőolajkutató szakemberek 
valóságos Mekkájává vált. E szakemberek jelentős hányada a későbbiekben vagy vezető 
posztokat töltött be különböző olajvállalatok kutatási részlegeinél, vagy önálló geofi zikai 
vállalatot létesített. 

A torziós inga kőolajkutatás terén befutott diadalmenetét Eötvös sajnos már nem érhette 
meg, az ő nevét elsősorban tudományos eredményei írták be a fi zika, a geodézia és a geofi zika 
történetébe. Műszerének anyagi hasznosítására sohasem gondolt, ingáját nem szabadalmaz-
tatta, a gazdasági sikereket utódai aratták le.

Megemlékezésemet egy Eötvös-idézettel szeretném befejezni, miszerint: „Csak az az 
igazi tudomány, amely világra szól, s azért, ha igazi tudósok és ami kell jó magyarok aka-
runk lenni, így a tudomány zászlaját oly magasra kell emelnünk, hogy azt hazánk határán 
túl is megláthassák és megadhassák neki az illő tiszteletet.” Bízvást mondhatjuk, hogy az 
Eötvös-i életmű teljesíti e kritériumot.

Szabó Zoltán

7 Böckh Hugó, 1917: Brachyantiklinálisok és dómok kimutatása torziós mérleggel végzett nehézségi mérések 
adatai alapján. Bányászati és Kohászati Lapok 50. 9. 265–273.
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Az egbelli torziósinga-mérések
és hatásuk a szénhidrogén-kutatásokra

Magyarországon az első komoly eseményt ásványolaj-kutatás terén az állam érte el a Nyit-
ra vármegyei Egbellen (ma Gbely, Szlovákia). E területen az ottani láposokból ősidők óta 
gőzbuborékok törtek fel. A gázra az Amerikából hazatért Jan Medlen helybeli földműves 
fi gyelt fel és egy árkon keresztül bevezette fűtés és világítás céljából házába, mely gáz egy 
alkalommal 1911-ben felrobbant. A hír hivatalos szervek bejelentései során eljutott a M. 
Kir. Pénzügyminisztériumba, mely az ügy kivizsgálására Böckh Hugó bányafőtanácsost 
küldte ki a baleset kivizsgálására. Böckh megállapította, hogy földgázrobbanásról volt szó 
és javasolta, hogy a területet fúrással kutassák tovább. A kutatást 1913 októberében egy 
Trauzl Rapid-2 típusú fúróberendezéssel kezdték el az Egbell-1 számú fúrási ponton, Ernst 
Th on cseh technikus vezetésével. Miután fúrás közben már gáz is feltűnt, 1914. január 10-én 
a szarmata rétegekből 160,3–163,5 m-ből kőolajat találtak (15 tonna/nap zöldes színű nyers-
olaj és 10–12 ezer m3/nap földgáz).

Az első három fúrás lemélyítése után 1914 áprilisában Papp Simon geológust bízták meg 
a további geológiai kutatás irányításával, melyről önéletrajzában így írt: „... július 5-én ér-
keztem, hogy a környék pontos földtani viszonyait megállapítsam, és hogy a már lemélyített 
fúrások szelvényeit részletesebben tanulmányozzam, az olajtermelést a földtani viszonyok 
tekintetében irányítsam”. Ő jelölte ki a további egbelli fúrások helyét, melyek Szmolka Nán-
dor bányamérnök vezetésével mélyültek.

A Trauzl Rapid-2 típusú fúróberendezésBöckh Hugó
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Miközben folytak az egbelli fúrások – egy 
kanadai típusú ütve működő gőzös fúróberen-
dezés felállításával, Böckh Hugó javaslatára és 
kezdeményezésére – aki már korábban is fi -
gyelemmel kísérte az Erdélyben végzett torziós 
méréseket – 1915. május 28-án Teleszky János 
pénzügyminiszter levelet írt Eötvös Lorándnak, 
melyben Egbellen a folyamatban lévő petróle-
um- és földgázelőfordulások tanulmányozását 
célzó geológiai kutatások előmozdítására gravi-
tációs mérések végzését kérte, „… hogy az év fo-
lyamán a Morvamezőn méltóztassék gravitációs 
méréseket végeztetni”.

A háborús viszonyok miatt a tervbe vett tor-
ziósinga-mérések előkészítésére csupán öt állo-
máson végeztek relatív ingaméréseket. Ezt köve-
tően, 1916 nyarán került sor a már feltárt egbelli 
olajmezőn Pekár Dezső és munkatársai által 
nehézségi mérések végzésére, megállapítandó, 

hogy a torziósinga-mérések eredményeiben mennyiben tükröződik a fúrásokkal már fel-
tárt antiklinális. A mérési adatokból szerkesztett térkép megfelelt az előzetes várakozások-
nak, a gradiensekből számított izogammatérképen jól felismerhetően kirajzolódott a fúrási 
adatokból már jól ismert, kőolajat és földgázt tartalmazó antiklinális kontúrja.

Papp Simon így emlékezett az egbelli torziósinga-mérésekre: „A mérések eredménye 
majdnem pontosan megegyezett az általam földtani alapon végzett megállapításokkal. Ezt 

a körülményt azért említem meg, hogy 
hangsúlyozzam, hogy az egbelli olajme-
zőt nem geofi zikai, hanem földtani mód-
szerek alkalmazásával sikerült felfedezni. 
Ezekhez a munkákhoz itt is, mint Erdély-
ben, én voltam beosztva, hogy a szükséges 
földtani felvilágosításokat a geofi ziku-
soknak megadjam. Földtani és rétegtani 
eredményeket nem volt szabad közölnöm 
a geofi zikusokkal, csak akkor, mikor a 
munkálatokat már elvégezték. Ekkor 
kitűnt, hogy a kétféle módszer csaknem 
azonos szerkezeti eredményeket adott és 
ezzel az egész világon először igazolódott 
be, hogy a nehézségi mérések igenis alkal-
masak a szénhidrogéneket tároló szerke-
zetek kimutatására.”

Pekár Dezső szerint: „… Egbell kör-
nyékén, ahol olaj után kutattak, mérése-
inkkel teljesen ugyanolyan alakulatokat 
állapítottunk meg, mint amelyet a geo-
lógusok is meghatároztak.” Alliquan-

Papp Simon

A kanadai típusú fúróberendezés
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der Ödön bányamérnök az eseményről így írt: „Dr. 
Böckh Hugó javaslatára a világon itt alkalmazták 
először az Eötvös-féle torziós ingát szénhidrogén 
tárolására alkalmas föld alatti szerkezetek kimuta-
tására, s éppen az itteni siker nyomán használták 
világszerte kőolajkutatásra.”

Csath Béla

Irodalom. Csath Béla: A 100 éves egbelli olaj-
mező története 1914 és 1918 között. Bányászati és 
Kohászati Lapok Kőolaj és Földgáz CXLVII. 2014. 
2. 1–26.; Csath Béla–Papp Péter–Szabó Zoltán:
Száz éve indult a magyarországi kőolajbányászat 
Egbellen. Természet Világa CXLV. 2014. 11. 515–517.; 
Papp Simon: Életem. Második kiadás. Zalaeger-
szeg, 2000; Szabó Zoltán: Eötvös Loránd a Föld 
alakjától a kőolajkutatásig. Bányászati és Kohá-
szati Lapok Kőolaj és Földgáz CXLII. 2009. 5 sz. 
11–12.

A torziósinga-mérések
adataiból szerkesztett térkép

Eötvös Loránd, a tanár
Eötvös Loránd tanártehetség volt. Tanárnak születni kell. A diploma szinte semmit nem 
jelent. Ismerünk tanári diplomával rendelkező gyenge oktatókat és ragyogó szellemű, 
rendkívül jól magyarázó fi zikus, matematikus, mérnök, orvos, közgazdász, vagy éppen 
irodalomtudós tanárokat. 

Az igazi tanárok művészei az ismeretek átadásának. Valóban, a tanításnak a művésze-
tekhez is köze van, s ahogyan azt a sokak által tisztelt és lelkesedéssel szeretett, de egyesek 
részéről elmarasztalt Öveges József (1895–1979) is vallotta: „a tanárnak színésznek is kell 
lennie”. Öveges elsőéves egyetemista korában hallgatta Eötvös kísérleti fi zikai előadásait, 
és egy interjúban nagy lelkesedéssel emlékezett vissza a látott kísérletekre.

Ezeken kívül nagyon fontos az érzelmi oldal. A kiváló tanár lelkes, áthatja a tudás átadá-
sának vágya és a mély humánum, a tanítványok nemes értelemben vett szeretete. 

Végül az alappillér: a szakmai tudás. „Tudományos az iskola, tudományos a tanítás ott, 
de csakis ott, ahol tudósok tanítanak… A gondolkodásban önállóságot csak az olyan tanár 
tanítása adhat, aki maga önállóan gondolkodik” – amint ezt rektori székfoglaló beszédé-
ben mondta Eötvös.1

EÖTVÖS TANÁRAI

Ő maga az eredményes tanításhoz szükséges, örökölt tulajdonságai mellett sokat köszön-
hetett német tanárainak. Három egyetemi éve alatt, 1867 és 1870 között a legnagyobbak 

1 Eötvös Loránd: Az egyetem feladatáról. Rektori székfoglaló beszéd a Budapesti Tudományegyetemen, 1891. 
Természettudományi Közlöny 31 (1891) 505–514.; mek.oszk.hu/03200/03286/html/eotvos1/eotv3.html
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tanították. Heidelbergben a kísérletezés alapvető fontosságát és technikáját, a kísérleti
bemutató előadásokat Robert Wilhelm Bunsentől (1811–1899) és Gustav Robert Kirch-
hofft  ól (1824–1887) tanulhatta. Az ismeretterjesztés fontosságát és a hallgatók aktivizálásá-
nak módját Hermann Ludwig von Helmholtztól (1821–1894) vehette át. A Königsberg-
ben töltött félév alatt – jóllehet erősen zavarta őt az elvont matematikai tárgyalásmód – 
Franz Ernst Neumann (1798–1895) hatott rá: az analizáló szellemet, a tanítványokkal

való foglalkozást, azok megdicsérését 
tanulta tőle. Neumann szemináriumán 
dolgozta ki a kapilláris együttható méré-
sének új módszerét, amely a már itthon 
végzett mérések segítségével elvezette őt 
az Eötvös-törvény felfedezéséhez. 

Heidelbergben a hatalmas Bunsen-szo-
bor mögötti egyetemi épület (Hauptstras-
se 47–51.) kapualjának bal oldalán Eötvös 
heidelbergi tanulmányai emlékét meg-
örökítő magyar és német nyelvű bronz 
emléktáblát avatott fel 1993. június 25-én 
Peter Ulmer, a Heidelbergi Egyetem és 
Vékás Lajos, az ELTE rektora. Kiss Sán-
dor (1925–1999) szobrászművész az em-
léktáblát díszítő Eötvös-portrét újra kiön-
tötte, és azt az akkori celldömölki Eötvös 
Loránd Általános Iskolának ajándékozta. 

Az avatóbeszédet 1993. május 24-én Kovács László, a Berzsenyi 
Dániel Főiskola Fizika Tanszékének alapító vezetője mondta 
el. A szobrászművész a dombormű patinázott gipsz eredetijét 
a Fizika Tanszéknek adta. 

Az eszközépítés, valamint a kitartóan, fegyelmezetten vég-
zett munka terén Jedlik Ányos (1800–1895) is nagy hatással 
volt Eötvösre. Állítom, hogy a pesti egyetemen a vele közösen 
eltöltött hét év alatt vált a bohém bárófi ú igazi, komoly tudós-
sá és tanárrá. Bátran mondhatjuk, hogy Jedlik Eötvös meste-
re volt. Nemcsak fi zikát tanult tőle, hanem munkaszeretetet, 
emberi tartást is. Jedlik pontosan tudta, hogy hogyan lehet 
a kollégákra hatni, őket nevelni, tanítani. A szerzetesrendek 
a tanítva tanulás elvét vallották, általában maguk képezték 
tanáraikat. Jedlik nem járt a pesti egyetemre, csak böcsész-
doktori szigorlatait tette le ott. Folyóiratokból, könyvekből és 
a kollégáktól tanult.

Eötvös Loránd mesterét nagyon szerette és tisztelte. Az 
általa 1891-ben alapított Mathematikai és Physikai Társulat 
első számú tagjának tette meg őt. A Mathematikai és Physi-
kai Társulat és az MTA elnökeként, valamint a Természet-
tudományi Társulat alelnökeként ott volt Jedlik Ányos te-
metésén Győrben, a halál másnapján, 1895. december 14-én. 
Emlékbeszédet is tartott mesteréről „A M. Tud. Akadémia 

Emléktábla Eötvös Loránd egyetemi
tanulmányainak színhelyén, a Heidelbergi 
Egyetemen (Kovács László felvétele)

Kiss Sándor Eötvös-portréja 
Celldömölkön, az egykori 
Eötvös Loránd
Általános Iskolában
(Kovács László felvétele)
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1897 május 9-iki közülésén.”2 Mint ott mondta: az „ő fényes tulajdonságairól és gyengéiről 
fogok itt megemlékezni, nem magasztaló, de meggyőződésem szerint igazságos szavak-
ban”.

Valóban nem magasztalta Jedliket, és nem is említette cím szerint az ő 1859. november 
14-én tartott akadémiai székfoglaló értekezését A villanytelepek egész működésének meg-
határozásáról.3 Pedig ez a tanulmány olyan jelösszegező és jeltároló módszer leírását tar-
talmazza, amely előremutat Bay Zoltánnak (1900–1992) a Hold-radar kísérletet sikerre vivő 
coulométerére. A jeltárolásnál használt, óraszerkezettel működtetett automatikus kapcso-
lást pedig maga Eötvös is alkalmazta egyik tömegvonzási kísérleténél.

Ugyanígy nagyon valószínű, hogy Eötvös demonstrációs torziós ingájánál, a nagy len-
gésidők mérésénél, vagy a forgó mérleges, az Eötvös-hatást bemutató és a Föld forgási se-
bességét is mérő eszközénél a kitéréseknek a rezonancia segítségével történő felerősítése is 
Jedlik hatássokszorozó berendezéseire: a „csöves villamszedőre”, a villanymotor ősére és a 
dinamó-elvre vezethetők vissza.

Jelképértékű, a szellemi rokonságot mutatja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia III. 
Osztálya ugyanazon a napon, 1873. május 21-én emelte tiszteleti tagjai sorába Jedliket (31 
szavazattal 2 ellen), amikor levelező taggá választotta Eötvöst 
(30 szavazattal 4 ellen). Ugyancsak szimbolikus erejű, hogy 
a Szegedi Tudományegyetem árkádsorán kialakított Nemzeti 
Pantheonban közös dombormű ábrázolja a két fi zikust.

ELŐADÁSI KÍSÉRLETEK

A továbbiakban ismertetjük a Tanár Úr néhány olyan kísérle-
tét, amelyet nemcsak az egyetemi hallgatók láthattak, hanem 
a Természettudományi Társulat előadóüléseinek látogatói 
és a Mathematikai és Physikai Társulat tagjai is. Ez utóbbi 
társulat a matematikusok asztaltársaságából, illetve a Ter-
mészettudományi Társulatból nőtt ki. Célja az volt, hogy a 
gyéren látogatott és elvont akadémiai előadásoknál érthetőb-
ben, ugyanakkor az általános ismeretterjesztésnél magasabb 
színvonalon képezze a tanárokat. (Eötvös magáról Jedlikről, 
az akadémikusról mondta a már említett emlékbeszédében, 
hogy az akadémiától „elriasztották őt a mathematikai formu-
lák”.)

Eötvös Loránd 1890 decemberében két előadására hívott 
meg száznál több egyetemi és középiskolai kollégát. Ezeket az 
előadásokat tekinthetjük a Mathematikai és Physikai Társulat csíráinak, hisz itt határoz-
ták el a megalakulást. Az előkészítő bizottság 1891 januárjában ült össze, az első rendes 
közgyűlést 1893 áprilisában tartották. A Természettudományi Társulathoz hasonlóan a 
tartalmi és a formai működésben meghatározó szerepe volt az új folyóiratnak, az 1891 júni-
usában megindult Mathematikai és Physikai Lapoknak. 

2 Jedlik Ányos emlékezete 1800–1895. Akadémiai Értesítő 1897. 273–279.; valamint Természettudományi Köz-
löny 1897. 387–402.; Mathematikai és Physikai Lapok 35. 1928. 1. Jedlik füzet és https://www.arcanum.hu/.../
eotvos-lorant-baro-jedlik-anyos-emlekezete-18001895-elo...
3 Magyar Akadémiai Értesítő 1859. 291–311.

Eötvös és Jedlik
közös emlékműve Szegeden
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Nagyon fontosak a kísérletekkel átszőtt előadások: a látvány, az élő szó, a személyiség 
varázsa csak így tud hatni. Azonban a nagy távolságok és más okok miatt sokan nem tud-
nak a bemutatókon részt venni. Számukra – és az utókor számára is – nagyon jó, hogy az 
előadások anyaga nyomtatásban is megjelenik. A közösségformáló szerepe mellett ez a 
társulati folyóiratok rendeltetése. 

Idézünk a 1893-as, az első Mathematikai és Physikai Társulati közgyűlésről szóló ismer-
tetésből: 

„Az előadások sorát b. EÖTVÖS LORÁND zárta be. […] Ezúttal ő is csak két ilyen kí-
sérletet kíván bemutatni. […] Az egyik az inductió kimutatása, a mely egyenes vezetőben 
keletkezik akkor, a midőn ez a földi mágneses térben mozog. Ennek elektrom-indító ereje 
elemi úton kiszámítható, s értéke luV, ha l a vezető hossza, u a mozgás sebessége, V pedig a 
földmágnesség vertcalis componense. A bemutatott kísérletben l =200, V = 0,3, u pedig 100, 
mely adatokból E = 200.100. 0,3 = 6000 CGS, vagyis mintegy 6/100,000 Volt. A vezető egy-
mástól 2 méternyi közben kifeszített dróton volt mozgatható, s az eközben indított áram a 
galvanométeren 5–10 foknyi kitérést okozott, melynek iránya a mozgás irányától függ. A má-
sik kísérlet a tömegvonzás bemutatása volt.” (A számértékek közötti szorzópont az akkori 
nyomdatechnika miatt a számok lábánál volt, és vessző választotta el a keletkező feszültség- 
érték nevezőjében a nullákat.)

Részletesen foglalkozunk – korábbi és későbbi közléseket is felhasználva – a társulati 
előadásban ismertetett további eljárásokkal és a kísérleteknél alkalmazott új megoldások-
kal. A Tanár Úr teljesen „Jedlik-szerűen” járt el: először szemléltető eszközt készített egye-
temi és a fi zikát népszerűsítő előadásaihoz. Később ezeket az eszközöket fejlesztette precíz 
műszerré. 

ELŐADÁSI KÍSÉRLET ÉS LABORATÓRIUMI GYAKORLAT
A TÖMEGVONZÁS KIMUTATÁSÁRA

Coulomb elektromos és Cavendish gravitációs torziós ingái példát adtak arra, hogy igen 
kis erőhatások kimutatására a csavarási (torziós) ingát kell használni. A torziós ingánál, 
vagy ahogyan még nevezik: a torziós mérlegnél, a felfüggesztő, függőleges csavarodó szál 
alsó végén vízszintesen helyezkedik el egy rúd, és ez vízszintes síkban végez periodikus 
mozgást.

Az érzékenység fokozása, a zavaró hatások csökkentése – ezeken a területeken múlta felül 
Eötvös az elődeit. Közel másfél méter hosszú felfüggesztő szálat alkalmazott. A torziós 
szál alsó részéhez erősített rúd végeire vízszintesen nagy, lapos, henger alakú ólomsúlyokat 
erősített. A szálat és a rudat csőbe, illetve lapos hengeres edénybe zárta. A vonzó tömegeket 
a torziós rúd alatt helyezte el, így azok kellően közel voltak az ingához, mégsem zavarták 
annak lengéseit.

1888. november 12-én előadást tartott az MTA-n Vizsgálatok a gravitátió jelenségeinek 
köréből címmel, és ugyanebben az évben népszerűsítő előadásban is bemutatta eszközét. 

„A fémdobozában jól védett Coulomb-mérleg alatt négy részre osztott hengeres fém edény 
van, amelynek két-két szemben fekvő negyedét felváltva, alulról higannyal lehetett megtölte-
ni. Az eszköz már 3-4 perces lengésidőnél elég érzékeny volt és a fűtött és kivilágított előadó-
teremben megfelelő stabilitást mutatott.”4

4 Untersuchungen über Gravitation und Erdmagnetismus (Annalen der Physik und Chemie, Neue Folge 59. 
1896. 354–400.) c. cikkből fordítás.
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Mellékelten megmutatjuk a Rybár István ismertetésében 
szereplő rajzot.5

Az inga rezgésmentes elhelyezését a Fizikai Intézetben az 
előadóteremig felnyúló, az épülettől független alapra helye-
zett, kb. 1 m2 keresztmetszetű piszkei márványoszlop biz-
tosította. A negyedhengerekben levő higany vonzó hatását 
viszonylag hosszadalmas volt kiszámítani, ezért a hallgatók 
laboratóriumi méréseinél az inga alá vízszintes síkban elfor-
gatható asztallapra, gömb alakú, illetve paralellepipedon for-
májú, néha 50–100 kg tömegű, más esetekben pedig csupán 1 
kg vagy még kisebb tömegű ólomdarabokat raktak. Az 1910-
ig használatban levő labormérési összeállítás rajzát is közölte 
Eötvös egy későbbi írásában.6

A legnagyobb vonzóerő akkor lépett fel az ólomtömbök és a 
torziós rúd végein levő tömegek között, amikor a gravitációs 
kölcsönhatásban lévő testek középpontjait összekötő egyenes 
merőleges a rúdra, és közel 55 fokos szöget zár be a vízszintes-
sel. Nagyobb lett volna a vonzóerő, ha a tömböket a torziós 
rúddal egy magasságban helyezik el, azonban a Tanár Úr eszköze így 
is kellően érzékeny volt: 10 perces lengés idő esetén, a levegő csillapító 
hatása ellenére is viszonylag nagy, 2–3 fok maximális kitérést lehetett 
észlelni.

Elképzelhető, hogy Eötvös az inga érzékenysége alapján gondolha-
tott arra, hogy berendezése akkor is kimutatja az ólomtömböket, a szik-
ladarabokat, ha azok a Föld felszíne alatt vannak. Képletesen azt mond-
hatjuk, hogy a legnagyobb forgatónyomaték most is akkor hat az ingára, 
ha az ismeretlen, a környezeténél sűrűbb anyagdarab középpontját és 
az ingára helyezett tömeget összekötő egyenes 55 fok körüli szöget zár 
be a vízszintessel. Most nem lehet az inga alatti tömeget elmozdíta-
ni, ezért az ingát kell addig mozgatni, míg megleljük ezt a maximális 
forgatónyomatékot adó helyet. Sőt, természetesen ennél tovább is kell 
mennünk, hogy távolodva a vonzó centrumtól a csökkenést is ki tudjuk 
mutatni. Nagyon szépen mutatják ezt Eötvösnek és munkatársainak a 
Ság hegy, akkor még meglevő platóján 1891-ben végzett mérései. A kö-
zel kör alakú, 200 m átmérőjű plató szélétől minden mérési pontból 
befele haladva nőtt a nehézségi gyorsulás értéke.

Az Eötvös-inga segítségével nem a nehézségi gyorsulás abszolút érté-
két lehet meghatározni, hanem annak változását. Egészen pontosan a 
vízszintes komponens változását. (Német szaktekintélyek egy csoportja 
javasolta, hogy a nehézségi gyorsulás vízszintes összetevője változásá-
nak egységét Eötvösről nevezzék el. Korabeli egységekben: 1 eötvös = 
10-9        ; 1 gal = 1     . A 1 cm-t vízszintesen kell mérni. A gal Galilei nevének 

5 Rybár István: VII. Előadásairól és eredeti előadási kísérleteiről. Báró Eötvös Loránd Emlékkönyv. Budapest, 
1930. 240–260.
6 Vizsgálatok a gravitáció és a mágnesség köréből. Mathematikai és Természettudományi Értesítő 14. 1896. 
221–266.

Eötvös demonstrációs
eszköze a tömegvonzás

kimutatásához

Laboratóriumi
mérés a

tömegvonzás
kimutatásáragal

cm
cm
s2
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kezdete. Így Eötvös Loránd nemcsak eredményes munkásságával, hanem fi zikai egységen 
keresztül is kapcsolódik elődeihez, Newtonhoz és Galileihez.)

Így lehetett a hegyvonulatok föld alatti továbbfutását vizsgálni, így lehetett olajlelőhe-
lyekre bukkanni, megtalálni a földrengés okát Kecskeméten, előre jelezni a vulkánkitörést 
a Vezúvnál. A torziós mérleggel még azt is ellenőrizni lehetett, hogy 1910. május 19-én éjjel 
2 óra 30 perckor a Halley-üstökös csóvája – a sajtóhírekkel ellentétben – nem „seperte végig 
a Földgolyót”, nem volt semmiféle gravitációs vagy mágneses zavar.

NAGY LENGÉSIDŐK MÉRÉSE

A kis amplitúdójú rezgések felerősítéséhez a rezonancia-módszert használta: amikor a 
torziós rúd elérte maximális kitérését, az asztal forgatásával áthelyezte az ólomgolyókat 
a lengő tömegek másik oldalára. (Hasonlóan járt el a negyedhengerekben levő higany át-
ömlesztésénél is.) Az asztal forgatását először kézzel végezte, később automatizálta a forga-
tást. Óramű zárta megfelelő időközökben az asztallapot elforgató villanymotor áramkörét. 
Utaltunk már arra, hogy Jedlik Ányos 12 egységből álló, összetett forgó Volta-méterénél is 
óramű kapcsolta be automatikusan egymás után az egységeket. 

A rezonanciamódszer Eötvös későbbi tudományos munkáinál a nagy lengésidők pontos 
mérésére szolgált. A légellenállás miatt nagy lengésidőknél egy-két lengés után megállt az 
inga. A multiplikációs módszer alkalmazásával tetszőleges ideig fenn tudta tartani a len-
gést, így félórás lengésidőt is tized- vagy századmásodperces pontossággal tudott mérni. 

A Tanár Úr azért, hogy az egész jelenségről meggyőző bizonyítékot nyerjen, és ezt a hall-
gatóságnak utólag, bármikor megmutathassa, fotografi kus eljárást is használt. A torziós 
rúd közepére helyezett tükörről visszavert fény, óraművel egyenletesen mozgatott fényér-

zékeny papíron, kirajzolta az eszköz 
kitérés–idő-grafi konját. Jedlik „órával 
szabályozott motoros áramíró”-jában 
alkalmazott ilyen megoldást az 1860-
as években. Mellékelten bemutatjuk 
az MTA-n 1890. április 21-én tartott 
előadásának fotografi kus eljárással 
készített ábráját. 

A vonzó tömegek 1,85 kg-ok voltak. 
Az inga lengésideje 10 perc. A tömeg-
áthelyezések időintervalluma a bal 
oldali esetben 9 perc, a jobb oldalinál 
11 perc, a rezonancia esetén – középen 

– 10 perc. A kép alján a sokszorozás 
nélküli lengések jelei láthatóak.7

Pontos számértékekkel jellemezte a 
multiplikálást. A kurzív T jelenti a rúd lengési idejét, a T pedig a tömegek periodikus áthe-
lyezésének ideje. A a végső kilengés nagysága:

T = 611 s. és T = 611 s. időkkel A = 252’
T = 611 s. és T = 600 s. időkkel A = 225’
T = 611 s. és T = 590 s. időkkel A = 180’

7 Akadémiai Értesítő 1. 1890. 274. és Math. u. Naturw. Ber. aus Ungarn 8. 1891. 450–451.

Fotografi kus ábra a gravitációs multiplikátor
működéséről
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A TÖMEGVONZÁS KIMUTATÁSA EÖTVÖS DINAMIKUS MÓDSZERÉVEL

A torziós ingával történő méréseknél az egyensúlyi helyzetek meghatározása rendkívül 
időigényes. A Tanár Úrnak az a nagyszerű ötlete támadt, hogy nem az egyensúlyi hely-
zetek változását keresi, hanem a sztatikus módszer helyett dinamikus módszert választ. 
Két egymásra merőleges helyzetben méri a lengésidőt a befolyásoló tömegek jelenlétében, 
illetve anélkül, és a lengésidők különbségéből következtet a vonzó hatásra. Ezt tette már 
első „terepi” mérésénél, a Rudas fürdő igazgatósági épületének földszintjén, amikor a Gel-
lért-hegy vonzó hatását vizsgálta a görbületi variométernek ne-
vezett eszközével.8

Ugyanilyen módon megmérte a gravitációs állandó értékét is: 
egyenként 610 kg tömegű ólomoszlopok között és anélkül len-
gette az ingát két, egymásra merőleges helyzetben. Ólom nélkül 
2 százalékkal, az oszlopok között pedig 34 százalékkal változott 
meg a lengésidő. A hét évvel korábbi, az első terepi mérésnél a 
hegy vonzása 1,3 százalékkal változtatta a lengésidőt. A nagy 
százalékos változás nem is annyira az eszköz tökéletesítésének, 
hanem annak tulajdonítható, hogy a lengő tömegekhez közel 
voltak a vonzó tömegek. Ez adta azt az ötletet, hogy kísérel-
jük meg, Eötvös módszerét használva, egyszerű, házi készítésű 
torziós ingával kimutatni a tömegvonzást. A könnyebb kezel-
hetőség miatt, akár feszített szálas ingát is használhatunk, nem 
szükséges az érzékenyebb Eötvös-féle függesztett szálas megol-
dás. A minden középiskolai szertárban található, összeállítható 
állványból és 0,3 mm átmérőjű acélhuzalból el is készült az inga.

A müncheni Deutsches Museum meglátogatásakor főiskolai 
hallgatókkal méréseket végeztünk demonstrációs ingánkkal. 
Először az épület tornyában – ahol a Foucault-inga leng –, a 
földszinten, Philipp von Jolly (1809–1884) eredeti, közel 6 ton-
nás (5775,2 kg) ólomtömbjénél mértünk. (Ő 
ugye az ólomgolyó fölött elhelyezett, kö-
zönséges matematikai inga lengésidejének 
mérésével 1880-ban igazolta a tömegvon-
zást, illetve, a kor szokásainak megfelelően, 
meghatározta a Föld sűrűségét.)

Második mérésünket az első emele-
ten végeztük, ott, ahol Eötvös eredeti, a 
Süss-gyárban készített kettős torziós ingája 
mellett kiállították a Jolly-gömb mérethű 
modelljét. Kiírták, hogy ennek csak a fe-
lületét borítják ólomlemezek. Itt mértünk 
újra, és mérésünk igazolta, hogy a gömb 
belül üres.

Nagy tanulság, hogy a számítógép, az 
okostelefon vagy más elektronikus eszköz 

8 A Szt. Gellérthegy vonzó erejére vonatkozó vizsgálatok. Természettudományi Közlöny 1889. 198.

Demonstrációs torziós inga

Mérés demonstrációs torziós ingával
a müncheni Deutsches Museumban
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segítségével végzett fi zikai mérések mellett a mai napig van létjogosultsága a 140 év előtti 
kíséreti elrendezéseknek.

A NEHÉZSÉGI GYORSULÁS, A g MÉRÉSE

Tanítási órán a tanteremben tényleges szabadeséssel is meg kell határozni a g-t. Biztosítani 
kell a koincidenciát: amikor a test esni kezd, pontosan abban az időpontban kell indítani 
az időmérést. Több különböző megoldást ismerünk a koincidencia biztosítására.

A Tanár Úr látványosan oldotta meg ezt a feladatot. Súlyos ólomtalpra függőleges keretet 
állított; ennek közepén van egy rúdinga tengelye. A nehezékkel ellátott, 130 cm hosszú rúd 
alsó végén kis kosárkát helyezett el. A rúd felső végére félkörben kivágott, vízszintesen 
álló fémlapot, egy villát tett. Az inga egyik szélső helyzetében ez a fémlap és az állványhoz 
rögzített, ugyancsak félkörben kivágott fémlap egy acélgolyót tart. Cérnával rögzítette az 
ingát az állványon lévő állítható csavarhoz ebben az állapotában. Ha a cérnát elégette, ak-
kor ugyanabban a pillanatban kezdett szabadon esni a golyó és lengeni az inga. Gondos 
beállítással elérhető, hogy amikor az inga a másik szélső helyzetébe kerül – pontosan a 
golyó indítási helye alá –, akkor érkezik oda a golyó, és beleesik a kosárkába.

Az ejtőingájának lengésideje fél másodperc. A lengésidőt pl. tíz lengés idejéből viszony-
lag pontosan meghatározhatjuk. A kosárka és az állványra szerelt villa közötti távolság 
122,5 cm. Így tantermi méréssel a budapesti tudományegyetem egykori Fizikai Intézetének 
előadótermében (az „Eötvös Teremben”) a nehézségi gyorsulás értéke g =         = 980 cm/s2.

EÖTVÖS DEMONSTRÁCIÓS ESZKÖZEINEK UTÓÉLETE

Eötvös félmásodperces kosaras ejtőingáját az 1970-es évek elején a 
Műszaki Múzeumba szállították. Most ott porosodik az emeleti rak-
tárban. Az eszköz rajzát, működésének leírását az Eötvös Emlékkönyv-
ben, Rybár István már idézett cikkében találhatjuk meg.

Az ejtőiga egy fémből készült másolata az egykori Berzsenyi Dáni-
el Főiskola (ma ELTE Savaria Egyetemi Központ) Fizika Tanszékén 
Szombathelyen található meg.

Eötvös hatása, tanári egyéniségének kisugárzása azon is lemérhető, 
hogy újraépítik több eszközét. Megemlítjük, hogy 1980-ban ifj . Cseh 
Géza a budapesti I. István Gimnázium második osztályos tanulója kis 
módosításokkal elkészítette az Eötvös-hatást kimutató forgómérleg 
másolatát. A változó frekvenciájú forgatást hangfrekvenciás generá-
torral működtetett lemezjátszóval oldotta meg.9

1950-ben Selényi Pál (1884–1954), a xerox-eljárás egyik felfedezője, 
az Einstein-féle tűsugárzás-elméletet cáfoló nagyszögű interferen-
cia-kísérlet végrehajtója, a fénymérő feltalálója megismételte és to-
vábbfejlesztette a forgómérleges kísérletet.10 Selényi úgy módosította 
az Eötvös-féle elrendezést, hogy a mérlegkarok vízszintes mozgatása 
céljából feszített szálas, függőleges torziós felfüggesztést alkalmazott. 

9 Az Eötvös-eff ektus kimutatása sajátkészítésű eszközzel. Fizikai Szemle 31. 31–32.
10 Über die Möglichkeit einer Abänderung und Weiterentwicklung des Eötvös’schen Versuches der gedrehten 
Waage. Acta Physica, ACH, Tomus I. Budapest, 1951. 75–83.

245 cm
0,25s2

Az Eötvös-féle ejtőinga 
másolata (Molnár 
László felvétele)
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Érdemes elgondolkodni azon, hogy Eötvös, a torziós felfüggesztések nagy mestere, nem ezt 
a megoldást választotta. 

A földmágnesség kimutatására szolgáló, az 1893-ban először bemutatott, már ismertetett 
indukciós kísérletet az 1960-as évektől kezdve kísérleti fi zikai előadásokon rendszeresen 
bemutatták Budapesten az ELTE akkori Kísérleti Fizika Tanszékének Múzeum körúti, II. 
emeleti előadótermében és 1995-től Szombathelyen, a Berzsenyi Dániel Főiskola Fizika 
Tanszékén. 

TANÍTVÁNYOK, TANÁRKÉPZÉS, TANULÓVERSENYEK

Az igazi tanár büszke tanítványaira, nem nyomasztja, ha túlszárnyalják őt. Eötvös bevon-
ta legaktívabb és legkiválóbb tanítványait a társulati munkába, az egyetemi oktatásba és 
a kutatásaiba. Megemlítünk néhány jeles, ismert tanítványt: Fröhlich Izidor (1853–1931), 
Bartoniek Géza (1854–1930), Klupathy Jenő (1861–1931), Kövesligethy Radó (1862–1934), 
Rátz László (1863–1930), Tangl Károly (1869–1940), Mikola Sándor (1871–1945), Pekár Dezső 
(1873–1953), Zemplén Győző (1879–1916), Fekete Jenő (1880–1943), Rybár István (1886–1971), 
Renner János (1889–1976).

Eötvös és munkatársai már középiskolás korukban felfi gyeltek a legtehetségesebb di-
ákokra, és támogatták munkájukat a Középiskolai Matematikai Lapok, illetve országos 
versenyek segítségével. Eötvös kultuszminiszteri kinevezését a Mathematikai és Physikai 
Társulat tagjai azzal ünnepelték meg, hogy elnöküknek pergamenbe kötve, 387 tagtárs alá-
írásával, díszes feliratot készítettek és minden év őszén „mathematikai és phyisikai ver-
senyt” rendeztek az illető évben érettségizett tanulók számára. A 100, illetve 50 korona 
pályadíjat „Első illetőleg Második b. Eötvös-díj czimen” adták ki, a kitüntetett dolgozatokat 
a társulat lapjában közzétették. A felirat átadására és a jutalomdíjak kiosztására „ünnepé-
lyes ülésen” 1894. október 25-én került sor. Szeretnénk idevarázsolni a XIX. század végének 
hangulatát, idézünk a korabeli beszámolóból. Amikor Eötvös három tag kíséretében az 
ajtóban megjelenik: „Az egybegyültek a belépő elnököt felállással üdvözlik, zajos éljenzéssel 
fogadják.” Eötvös megköszönte az ünneplést, és a díjátadáskor méltatta a tanulók munkáját 
és hosszasan, elismerően szólt azok tanárairól. A győztesek számára rajzolatos érmet is ve-
retett: „Eötvös Physikai Verseny, Br Eötvös L. díj” felirattal. Nem sikerült ilyen eredeti érmet 
találnunk. Azonban az MTA Kézirattára őriz róla egy 
rajzot. Radnai Gyula tanár úr, aki Vermes Miklós után 
25 éven keresztül az Eötvös-versenybizottság elnöke volt, 
majd pedig örökös tiszteletbeli elnöke lett, az ősi példán 
felbuzdulva 2002-ben javasolta, hogy az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat készíttessen a fi zikaverseny győztese 
számára érmet. Mellékelten megmutatjuk a Várhelyi 
György, 1942-ben született szobrász munkájáról készült 
fotót.

EPILÓGUS

Eötvös legjelentősebb tudományos eredménye a súlyos 
és a tehetetlen tömeg arányosságnak igen nagy pontossá-
gú mérése, az ún. Eötvös-kísérlet, amely az Einstein-féle 
általános relativitáselméletben alapvető jelentőségűnek Az Eötvös-verseny mai érme
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mutatkozott. Erről azért nem szóltunk eddig, mert ehhez nem kapcsolódik, bonyolultsága 
miatt nem kapcsolódhat bemutató kísérlet.

Tudjuk, hogy a Német Természetkutatók és Orvosok 85. Kongresszusát Bécsben tartot-
ták 1913. szeptember 21-től 28-ig. Kevéssé ismert viszont az, hogy a Fizikai, Matematikai és 
Csillagászati Szekció együttes ülésén Albert Einstein (Zürich) Zum gegenwärtigen Stande 
des Gravitationsproblem című előadásában méltatta az Eötvös-kísérlet jelentőségét („Hier 
sei bemerkt, dass die Gleichheit [Proportionalität] der schweren und trägen Masse durch eine 
für uns höchst wichtige Untersuchung von Eötvös mit grosser Genauigkeit erwiesenwurde 
[…]; hivatkozás: B. Eötvös, Mathem. und Naturw. Ber. aus Ungarn, VIII. 1890. Beibl. 15, 
688, 1891.).

Tangl Károly és Zemplén Győző képviselték a kongresszuson a magyarokat. Zemplén 
Győző egy kérdésre válaszolva az előadás után ismertette a súlyos és a tehetetlen tömeg 
arányosságára vonatkozó korábbi és a legfrissebb, Eötvös–Pekár–Fekete-féle mérési ered-
ményeket is. A pontosság akkor „1/1000 000 000” volt.11

Kovács László

A csúcson
Báró Eötvös Loránd, a tudós hegymászó

„Végre itt vagyok én is. Bizony lassú és szomorú utazás volt. Toblachtól Pestig majd megsza-
kadt a szívünk […].” Így kezdi Eötvös Ilona apjához írt levelét 1912 szeptemberében, meg-
érkezve Wiesbadenbe.

„[…] Mikor mi mentünk [Schluderbachból], érkeztek Witzenmannok Schluderbachba. 
Csak a kocsiban láttuk őket. Az utolsó délután nagyon izgalmas volt, […] – Zsigmondyak 
végre mégis eljutottak a Hüttékbe, onnan küldtek nekünk egy elragadtatott kártyát – Soha 
se volt olyan jó, mint az idén ősszel Schluderbachban, és óriás hálával gondolok kis papa 
jóságára. Nagyon kérem, vigyázzon magára, és ugye, ha lehet, erre jön vissza.

Ezerszer csókolja       Ilona”1

Baby, vagyis Eötvös Rolanda (1878–1952) és Eötvös Ilona (1880–1945) „kismamá”-val, 
Eötvös Lorándné Horváth Gizellával (1853–1919) Wiesbadenben van, a híres Hotel Rose 
szálló két szobájában összezsúfolva, ahogy Ilona írja levelében:

„Itt persze megint van sok kellemetlenség. Csak 2 szobát kaptunk – mire én jöttem, Baby le 
volt telepedve az egyik kis szobában, így hát én és kis mama próbálunk egymással valahogy 
kijönni. – Gondolhatja kis Papa, mennyi türelemre van kölcsönösen szükségünk. – Eddig 
még óriásibb baj nem volt. – Itt rettenetes a levegő, olyan fáradtak vagyunk, hogy alig bírunk 
mászni, pedig semmi mozgást se csinálunk már négy napja. Lassanként beleszokunk majd.”

De hol is van ekkor „kispapa”?

11 Einstein, A.: Zum gegenwärtigen Stande des Gravitationsproblem. Physikalische Zeitschrift  14. 1913. 25. 
1249. Einstein tanulmánya után közölték a hozzászólások teljes szövegét is.

1 Eötvös Ilona Eötvös Lorándnak. Hotel Rose, Wiesbaden, [1912. szeptember ?]. MTA KIK Kézirattár Ms 
5094/90.
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Pesten, az üres lakásban, a két kiskutyával, ahogy Ilona leveléből sejtjük, vagy már épp 
Hamburgban. Igen, Hamburgban, a XVII. Nemzetközi Földmérő Konferencián, mely 1912. 
szeptember 17-től 27-ig tartott. 2 Itt foglalta össze Eötvös az ingával végzett mérések eddigi 
eredményeit, s vázolta a kutatás további lehetőségeit.3

De, hogy a szárazabb tudományt összekösse a szokássá vált nyári kedves időtöltésével, 
Eötvös híres műszerét, a csavarodási ingát a Dolomitok sziklabércei közt is kipróbálta, 
amint erről Hamburgban is beszámolt. Ez a németül fogalmazott tanulmány magyar nyel-
ven később csak 1980-ban jelent meg.4 Mivel Eötvöstől kevés ilyen összefoglaló maradt az 
utókorra, érdemes hosszabban is idézni:

„[…] 1910 júliusában, elhagyván a hazai síkságot, a tengerszint felett több mint 1500 mé-
ter magasan fekvő dél-tiroli (gemärchi) Cimabanche fennsíkra költöztünk, amely a Croda 
Rossa és a Monte Cristallo nyúlványai között elterülve, vízválasztót képez az Adriai- és a 
Fekete-tenger között. 

Ennek a helynek a kiválasztásában a vállalkozásunk főcélját képező, sajátos természetű 
mágneses mérésekre, előnyös fekvésétől eltekintve, közrejátszott az előrelátható, szokatlanul 
nagy gravitációs zavarok megfi gyelésének a varázsa. 40 állomáson végeztünk megfi gyeléseket.”5

Végül beszámolóját, a „gyakorlati alkalmazás lehetőségének kérdésével” fejezi be:
„Ismételten feltették nekem a kérdést, lehetséges-e, hogy megfi gyelési módszeremből gya-

korlati hasznot húzzunk. Hogy segítségével az elásott vagy a tengerek mélyére süllyedt kin-
csek helyét nem találjuk-e meg, hogy forrásokat, érc-, szén- és sótelepeket felfedezhetünk-e? A 
tudomány a torziós ingával nem akart volna mást, mint egy sokkal idősebb instrumentumot, 
a varázsvesszőt kiszorítani, amely sokszáz éves dicsőségét a hiszékenységnek köszönhette? 
Nem, mi nem ezt akarjuk, ma bizonyosan nem, hiszen még az első, tapogatózó lépéseknél 
nem tettünk meg többet. Rendszeres munkával a rejtett tömegeloszlások megismerésében 
előrehaladva, kétségtelenül közelebb jutunk ahhoz a lehetőséghez, hogy a tömegek összessé-
géből a gyakorlatilag értékeseket különválasszuk. Ehhez a tudománynak rendelkezésére áll 
még néhány eszköz.”

A terepi mérések mellett a sport se maradhatott el, s régi, nagy szenvedélye, a tájfényké-
pezés sem, Eötvös Loránd kora kiváló fotográfusa is volt. Művészi képeket készített, főleg 
a Dolomitokról, s más hegységekről, tájakról is. A Cimabanche fennsíkon 1910-ben a mé-
réseket is megörökítette. Az egyik képen ott látunk jobbra egy biciklit is. Amellett, hogy 
hegyet mászott, lovagolt, szenvedélyes kerékpáros volt. Egy alkalommal, 1898 júliusában 
egészen a Dolomitokban lévő kedves nyaralóhelyükig, Schluderbachig jutottak el.6

2 Völgyesi Lajos–Ádám József–Csapó Géza–Nagy Dezső–Szabó Zoltán–Tóth Gyula: A Nemzetközi Földmérés 
1906-os budapesti konferenciájának  hatása a geodézia és a geofi zika fejlődésére. Magyar Geofi zika 47. évf. 3. 
szám. 101–112. hivatkozás: 103.
3 Szintén ebben az évben torziósinga-méréseket folytat a Maros völgyében, Nagyenyed és Marosvásárhely kör-
nyékén, 162 észlelési állomáson. Ld. Eötvös Loránd a tudós és művelődéspolitikus írásaiból. Sajtó alá rend., vál.: 
Környei Elek. Bp., 1964. 376.
4 Eötvös Loránd tudományos és művelődéspolitikai írásaiból. Vál., bevez.: Bodó Barna. Kriterion, Bukarest, 
1980. 149–170. Az általunk válogatott részek: 149–150, 164–165, 167–169.
5 Eötvös, Roland: Über Arbeiten mit der Drehwaage Ausgeführt im Auftrage der Kön. Ungarischen Regierung 
in den Jahren 1908–1911. Verhandlungen der 17. Allgemeinen Konferenz der Internationalen Erdmessung in 
Hamburg 1912. Bd. 1. 427–438. 1 térk. Ugyanaz klny. Bp., Druck Hornyánszky, 1912. 17 p., 1 térk.
6 Eötvös Loránd levele Bartoniek Gézához. Zell am Zee, 1898. július 8. Eötvös Collegium Könyvtára. A levél 
tetején ceruzás kézírással: „Utazás kerékpáron”. Kis Domokos Dániel (szerk.): Eötvös Loránd, a tudós fotográfus. 
Hegymászás-történeti szaklektor: Neidenbach Ákos, fotográfi a-történeti szaklektor: Kincses Károly, az előszót 
írta és a bibliográfi ai részeket lektorálta: Gazda István. Bp., 2000. ELGI. (Magyar Tudománytörténeti Szemle 
Könyvtára 21.) 65. 41. (69. ltsz.) kép.
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S kik azok az Ilona levelében szereplő 
Zsigmondyak?

Zsigmondy Ottó dr. (1860–1917) 
fogorvos és hegymászó, 1894-ben az 
1878-ban alapított Osztrák Alpin Klub, 
Österreichischer Alpenklub  (ÖAK) 
elnöke lett. (Az Österreichische Alpen-
vereint 1862-ben, a Magyarországi Kár-
pát Egyesületet 1873-ban, s a világ első 
hegymászó egyesületét, a londoni Alpi-
ne Clubot 1857-ben alapították.) Öccse, 
Zsigmondy Emil (1861–1885) korának 
egyik leghíresebb hegymászója volt. 
Az Alpok veszélyeiről írt könyve máig 
a modern hegymászás egyik alapműve. 
Kötélszakadás miatt lezuhant a Menje 
déli falán (Saint-Christophe-Oisans). 
Öccse, Zsigmondy Richard (1865–1929) 
Nobel-díjas (1925) vegyész, a kolloidké-
mia kutatója. A legfi atalabb, Karl (1867–
1925) pedig híres matematikus lett. 
1879-ben a Dolomitokban először ők is 
Michael Innerkofl ertől (1844–1888) vet-
ték az első hegymászó leckéket, hogy 
később, a Piz Popena, a Monte Cristal-
lo és a Grosse Zinne megmászása után 
már a vezető nélküli hegymászás élmé-
nyeiben részesüljenek.

„1882-ben a két testvér Purtscheller-
rel több alpesi túra után újra a Dolo-
mitokba ment s végigmászta az Elfért 
(uj úton) Zwölfert, Sorapist (uj úton), 
Pelmot, Pala di San Martinot, Cimone 
della Palat s a Marmolatat. A további 
túrákon, valamint az 1883. évieken Ottó 
nem vehetett részt, mert tanulmányút-
ja Angliába s Amerikába vezette. Annál 
szebb eredményeket hozott 1884. Először 
a Dolomitokban túrázott a triász (Cro-
da Rossa, Kleine Zinne, Cima di Cadin, 
Marmarole, Tofana, Antelao, Ciwetta, 
Vérnél (II. megm.).”7

Ezen az 1884-es nyáron jutottak föl 
másodikként öccsével, Emillel és Lud-

7 Heft y Gyula Andor: Dr. Zsigmondy Ottó. Turistaság és Alpinizmus,1917–18. 8. évf. 1–2. sz. 43–45. Idézet: 45.

Eötvös Rolanda és Ilona a Dolomitokban
(Eötvös Loránd felvétele)

Mérés az ingával a Cimabanche-fennsíkon
1910-ben (Eötvös Loránd felvétele)
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wig Purtschellerrel a Croda da Lago csúcsára, ahogy 
maga Zsigmondy Emil erről beszámolt:

„Egy kőlapra helyezett kis üvegcsében megtaláltam 
Eötvös báró úr kártyáját, ki Innerkofl er vezetésével ti-
zenegy nappal előttünk vitte végbe az első megmászást. 
Mivel az üveg összetörése nélkül nem tudtam volna a 
kártyát kivenni, így hát benne hagytam, és mellé tettem 
a magam kártyáját, feljutásunk dátumával. A sziklala-
pon vörös olajfestékkel M. I. K. betűk találhatók és a 
csúcs néhány más pontján is további betűk és dátumok. 
Vettem valamicskét a festékből, mely még ott volt egy kis 
üvegben, és felfestettem a saját iniciálémat, hozzátéve a 
napi dátumot. A kilátás csaknem tiszta volt, és körül a 
vidéken jó néhány hegyfő ismerősként üdvözölt. Legin-
kább a Tofana emelkedett ki, mely két egészen különálló 
kettős csúcsot mutat.”8

Később a két Eötvös-lány jut föl elsőnek a Tofana di 
Rozes déli falán, Antonio Dimai, Agostino Verzi és Gio-
vanni C. Siorpaes vezetővel, 1901. augusztus 8-án. Pedig 
még mikor kislánykák voltak, nem biztos, hogy min-
dig nagy lelkesedéssel indultak útnak a „zor-
don” hegyek közé. Ahogy ennek bizonyságául 

„kispapa” egyik fi atal kori útinaplójából kihulló 
kis levélkén olvasható a következő, ceruzávai írt 
szöveg:

„Hogy szeressen, hogy kedveljen,
Schluderbachba elmegyek,
Ha a szélvész összetép is
S rám omolnak a hegyek.”9

1902-ben Adolf Witzenmann geológus (1872–
1937), a Német Alpinklub (DAV) tagja10 Josef 
Innerkofl er hegyi vezetővel jut föl az akkor ál-
taluk Eötvös-csúcsnak elnevezett sziklaoromra. 
A csúcsra jutást és a csúcs leírását a következő-
képp adja elő Die Gruppe der Cadinspitzen in 
den Sextener Dolomiten című tanulmányában:

„Cima Eötvös (Eötvösspitze, Zweithöchste oder 
Südwestliche Cadinspitze), 2837 m. [Cadin di 

8 Zsigmondy, Emil: Im Hochgebirge. Leipzig, 1889. Duncker Humblot. 201, 202. Ezt a részlet a jelen tanulmány 
szerzője fordította németből.
9 MTA KIK Kézirattár, Ms 5097/46. Eötvös Loránd 1868-as útinaplója, mely egyebek közt az Erdélyi-
érchegységbe tett utazását is tartalmazza. Ebben található külön papírdarabon az idézett kis versike.
10 Alpenarchiv der Alpenverein in Deutschland, Ősterreich und Südtirol, https://www. historisches-
alpenarchiv.org/1/webmill.php?id=95779&ditem= 81805&dmodule=502&lin=detail&foldertype=all&folderg-
roup=irc&dcount=1

Zsigmondy Ottó

A Tofana di Rozes déli fala
(Eötvös Loránd felvétele)
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Cima Eötvös, DNY-i csúcs. K. D. D.] Csak néhány 
méterrel alacsonyabb, mint a csoport tetőpontja, és 
ettől a Hoche Scharte [Mély Hasadék] választja el, 
ennek a csúcsnak déli irányában a Marajakar felé 
lejtő fala a legnagyobb függőleges kibontakozása a 
csoportnak. Sokkal kevésbé magasak azok a falai, 
melyek északnyugatra és nyugatra a Nevaio és a For-
cella di Nevaio felé szakadnak le. De mégis, erről az 
oldalról nézve, a Cima Eötvös az egyik legmagasabb 
egyenrangú hegyalaknak mutatkozik.

Ezt a csúcsot tartottam arra érdemesnek, hogy az 
Eötvös nevet maradandóan abban a szép hegység-
ben megőrizze, melyben viselője negyedszázad óta 
kutatva és feltárva tevékenykedik. Sőt ehhez a név-
hez fűződik a nagyon híres Dolomitzinnék,  a Zwöl-
fer, az Elfer, a Croda da Lago és még sok másnak, és 
magának a Cadin csoport több csúcsának első meg-
mászása.”11

Itt jegyezzük meg, hogy a fi atal korában tragiku-
san elhunyt Zsigmondy Emil nevét, szintén arrafe-
lé, turistaház – Zsigmondy-Hütte – viseli.

1904. szeptember 7-én pedig Eötvös Ilona és Ro-
landa mászta meg a Sexteni Dolomitokban lévő 
Zwölferkofel (Cima Dodici, „Croda dei Toni”) egyik 
csúcsát, a 2820 méter magas Witzenmann-csúcsot 
(Cima Witzenmannt), Giovanni Siorpaes és Agos- 
tino Verzi vezetőkkel.12 Ebben a hegységben aratta 
egyik korai hegymászó sikerét apjuk, Eötvös Lo-
ránd. 1877. július 21-én érte el a 3091 méteres főcsú-
csot Michael Innerkofl er hegyi vezetővel.13

De Eötvöst idehaza is tisztelet övezte, nemcsak 
mint a klasszikus fi zika utolsó nagy alakját, tudós 
egyetemi tanárt, hanem mint turistát és hegymá-
szót is. Nem véletlen, hogy a világ hetedik turista-
egyesületének, az 1873-ban alapított Magyarországi 
Kárpát Egyesület 1888-ban megalakuló Budapesti 
Osztályának lett az elnöke, később pedig az abból 

11 Witzenmann, Adolf: Die Gruppe der Cadinspitzen in den Sextener Dolomiten. Zeitschrift  des Deutschen 
und Österreichischen Alpenverein Band 33. (1902) 400–402. A második bekezdést idézi: Degregorio, Ottone: 
Croda da Lago: Via Eötvös. Corvina 3 (1940) No. 9. 644. Az első bekezdést a jelen tanulmány szerzője fordította.
12 ALPINWIKI: http://www.alpinwiki.at/portal/navigation/erst-besteiger/index.php?seite_nr=25
13 Gröger, Gustav–Rabl, Josef: Die Entwicklung der Hochtouristik in den österreichis chen Alpen. Wien, 1890. 
174. Sinigaglia, Leone: Ricordi alpini delle Dolomiti. Bollettino del Club Alpino Italiano. Anno 1893. Vol. XXVII. 
N. 60. Torino, 1894. 71–171. Eötvös Ilona idézett levelének többi részéből az is kiderül, hogy a Vecellio család 
hegymászó tagjaival, feltehetőleg E. Vecellióval is kapcsolatban álltak. E. Vecellio is feljut a Dolomitokban, a 
Cadin-csoportban levő Gobbo csúcsátra, északról U. Fanton társaságában 1910. október 2-án. AlpinEiki http://
www.alpinwiki.at/portal/navigation/routen/routedetail.php?route=41585. A Gobbót Eötvös Rolanda és Ilona 
mászta meg Antonio Dimai, Agostino Verzi és Giovanni Siorpaes vezetővel 1902. július 27-én.

A Cadin-csoport a Dolomitokban,
a nyeregtől balra az Eötvös-csúcs

A Zwölferkofel (Eötvös Loránd felvétele)
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kiváló Magyar Turista Egyesületé, 1891–1899-ig. Emellett, az ifj úság sportolásának fontos-
ságát hangsúlyozva, tanártársa, Klupathy Jenő kérésére elvállalta a Budapesti Egyetem (ma 
Eötvös Loránd Tudományegyetem) 1898-ban megalakuló sportegyesületének, a Budapesti 
Egyetemi Atletikai Club (BEAC) elnöki posztját. Eötvös Klupathyval végezte el az elsők 
között hazánkban W. C. Röntgen kísérletét, kezéről felvételt is készítve.

Itthon hazai tisztelői róla nevezték el 1898-ban a Magyar Turista Egyesület által meg-
valósult egyik első menedékházat, mely ma is áll a Budapest közelében fekvő Pilis–Vi-
segrádi-hegység egyik csúcsán, Dobogókőn. A mellette álló nagyobb házat is avatásakor, 
1906-ban róla nevezték el. S 1895-ben lányaival megmászta ismét a Grossglocknert, melyre 
először még barátjával, Inkey Bélával, a későbbi kiváló geológussal 1869-ben tett tiroli uta-
zására során jutott föl. Ezt a kalandos hegymászást még ifj an, rajzokkal is megörökítette, 
hogy később a lányaival végbevitt utat immár a fényképezőgép segítségével tegye még fe-
lejthetetlenebbé. S egy másik, még csak tizenhat évesen, 1864-ben tett geológiai tanulmány- 
útjának helyszínére visszatérve az azóta már, 1870-ben felfedezett Dobsinai jégbarlangot 
is megörökítette. 1896-ban pedig a selmecbányai Paradicsom-hegyre vezető új turistautat, 
jelenlétében Eötvös útnak nevezték el. Mai napig ez a neve.14 De ha a Pilist járjuk, a Kétá-
gú-hegy környékét, akkor is gondolhatunk a három Eötvösre, Lorándra, Ilonára és Rolan-
dára, hisz az itteni sziklákon is előszeretettel gyakorlatoztak a nagy hegymászásokra ké-
szülve. Visegrád környékét is jól ismerték, a Salamon-torony, a Fellegvár és a sziklafalhoz 
tapadó kis kápolna a kálvárián, a festői 
Duna-kanyar nekik is mind ismerős volt. 
Mindezek mellett a Gellért-hegyet, a Bu-
dai-hegyeket és a budaörsi Kő-hegyet, a 
Kálváriával, a Törökugrató szikláit és az 
úgynevezett Csiki-hegyeket is gyakran 
bebolyongták. Ezekről a hazai élmények-
ről Eötvös számos remek sztereófelvétele 
is tanúskodik.

Eötvös Loránd báró nem volt szoba-
tudós, a terepen is megállta a helyét, az 
Alpokban, az Alföldön, vagy akár a be-
fagyott Balaton jegén 1901 és 1903 hideg 
telén éjjelente végezve a nehéz, sok türel-
met igénylő méréseket. S míg az Alföld 
és a Balaton alatt rejlő hegyvonulatokat 
csak az ingája mutatta ki, a tudomány és 
a hegyek magaslatain a legmagasabbra tört, mert valóban úgy van, ahogy maga mondta 
egyik beszédében: „a jó turista, ha nem több, legalább egészséges és erős akaratú ember...”15

Kis Domokos Dániel

14 1896-ban a Magyar Turista Egyesület Selmecbányai Szittnya Osztálya által a város melletti 942 méter 
magas Paradicsom-hegyen létrehozott turistautat a Magyar Turista Egyesület évi közgyűlése alkalmából itt 
tartózkodó Eötvös május 25-én maga is végigjárta, s ekkor a túra résztvevői ezt az ösvényt egyhangúlag róla 
nevezték el. Selmecbányán, a Paradicsom-hegyen (Paradajz, 939 m) az Eötvös Loránd turistaút ma is megvan. 
A Selmeci-hegységben pedig mai napig megmaradt a Téry-szikla (Tériho výstup) elnevezés.
15 Elnöki megnyitó a M. K. E. Budapesti Osztályának 1890. január 25-én tartott közgyűlésén. Turisták Lapja 
2. (1890) No. l–2. 3.

A dobogókői Eötvös Loránd menedékház,
képes levelezőlaplap 1898-ból
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Eötvös Loránd, az ember
Alexander Bernát (1850–1927) fi lozófus, esztéta, az MTA tagja így emlékezett meg Eötvös 
Lorándról:

„A nagy fi zikusoknak azon kiválasztottjaihoz tartozik, akik a tudományos vizsgálatokat 
irányítják, majdnem úgy, mint a hadvezér a harci mozdulatokat. […] Modora olyan halk és 
előkelő; amit alkotott, olyan magától értetődőnek tünteti fel – és csak a még megoldandó-
kat fontosnak […] Azok közé tartozik, akiknek társaságában mindenki jól érzi magát, mert 
meg van győződve, hogy nála teljes elismerésre talál. […] Vezérszerepe magától értetődőnek 
látszik, nem mint apja után maradt örökség, hanem mint saját szerzeménye, mert ő sokkal 
több nagy tudósnál: ő nagy ember.”

Eötvös Lorándot számos kortársa az idézethez hasonlóan rajongó szavakkal írta le. És 
ha most, halálának centenáriumán mi is felidézzük a nagy fi zikus alakját, csak akkor ért-
hetjük meg, miért is válhatott példaképpé korokon átívelően, ha kutatói teljesítménye mel-
lett megemlékezünk sokoldalú egyéniségéről, a közéletben betöltött fontos szerepeiről. Jól 
ismert, hogy kutatói tevékenysége mellett számos fontos közéleti szerepet vállalt, s hódolt 
szenvedélyeinek is: a hegymászásnak és a fényképezésnek. Jelen írásomban a nagy tudós-
nak e közéleti és magánemberi tevékenységeit mutatom be.

Egyéniségének, alapelveinek megértéséhez nélkülözhetetlen a szülői háznak, édesapja 
alakjának említése. Apja, a költő, regényíró, ál-
lambölcseleti tudós és politikus, báró Eötvös 
József (1813–1871) a XIX. századi Magyarország 
kimagasló személyisége. Lorándnak már gyer-
mekként alkalma nyílt arra, hogy megismerje a 
korszak közéleti szereplőit, legkiválóbb tudósait, 
művészeit. Apát és fi át különlegesen bensőséges 
viszony fűzte egymáshoz, fennmaradt levelezé-
sükből kitűnik, milyen mély szeretettel és tisz-
telettel viseltettek egymás iránt. Az apa gyakran 
közéleti kérdéseket is megvitatott tizenéves fi ával, 
partnernek tekintve őt. Eötvös Loránd atyjától 
nemcsak a nemzet iránti mély elkötelezettségét, 
a közélet iránti fogékonyságát és a kötelességtu-
dást örökölte, hanem költői tehetségét is. Gyer-
mekkorától fi atal felnőtt koráig verselt, mintegy 
70 költeménye maradt fenn, s aki róla beszél, 
gyakran idézi lírai hangvételű leveleit, páratlan 
megfogalmazású beszédeit, hiszen saját szavainál 
szebben és pontosabban aligha lehet elmondani 
gondolatait. 

Eleinte magántanárok, Keleti Gusztáv festő és 
Vécsey Tamás jogászprofesszor tanították, majd 
nyilvános iskolában, a piaristák gimnáziumában 
fejezte be középfokú tanulmányait. Édesapja tá-
mogatja a természettudományok iránt érdeklődő 
ifj ú azon elképzelését, hogy külföldi egyetemen 

Eötvös Loránd emléktáblája
a pesterzsébeti Budapesti
Szakképzési Centrum Eötvös
Loránd Szakgimnáziumának és 
Szakközépiskolájának előcsar-
nokában, Bélay István alkotása 
(Brezsánszky Károly felvétele)
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tanuljon, de a közéletben való sikeresebb helytállás érdekében erre kéri: „A jog első két 
évét Pesten végezzed. A tanulmányok, melyekből a két év végén számot kell adnod, olyanok, 
melyek minden művelt embernek, bármily pályára készül, szükségesek […]. – Ha e két éven 
keresztülmentél, […] magam is azt kívánom, hogy teljes kiművelésed végett a berlini vagy 
más német egyetemre menjél.” (Eötvös József levele fi ához, Szent-Tornya, 1866. március 28.). 
Loránd megfogadta apja tanácsát, de jogi stúdiumai mellett bejárt természettudományi 
előadásokra is. 1867 őszétől már a heidelbergi egyetemen tanult. 1870 nyarán, közvetle-
nül azután, hogy kiváló eredménnyel megszerezte doktori címét, hazatért. Szinte azonnal 
bekapcsolódott a tudományos közéletbe. Feladatot vállalt a Természettudományi Társu-
lat munkájában, és az egyetemen is tárt karokkal fogadták. Karrierje gyorsan ívelt felfelé, 
amiben jelentős szerepet játszott a családi háttér is (hazatérésekor apja vallás- és közok-
tatásügyi miniszter és a Magyar Tudományos Akadémia elnökei is volt egy személyben). 
1871-ben, miután honosították németországi egyetemi oklevelét és doktorátusát, sikerrel 
pályázta meg az egyetemi magántanári állást. Egy évre rá az uralkodó külön engedélyével 
az Elméleti Természettani Tanszék nyilvános rendes tanára lett. (Később, 1878-ban, Jedlik 
Ányos nyugalomba vonulása után a Kísérleti Fizika Tanszékét kapta meg, ezt az állást egé-
szen haláláig megtartotta.)

Az Akadémia munkájába is hamar bekapcsolódott. Édesapja 1871. február 2-án elhunyt, 
így már nem érhette meg fi a első szereplését: a Matematikai és Természettudományi Osz-
tály 1871. július 19-i ülésén vendégként olvasta fel tanulmányát.

Mindössze 24 éves, amikor 1873. május 21-én, az Akadémia nagygyűlésén levelező taggá 
választották a szükséges 2/3-nál jóval több szavazattal. Székfoglaló előadását az alapsza-
bály szerint egy éven belül meg kellett volna tartania, de erre csak közel 7 év elteltével, 1880. 
január 19-én került sor. A felolvasást megelőző köszöntőben kitért a késedelem okára:

„Ifj an, komoly akarattal, de személyes érdem nélkül törekedtem hazánk tudományos mun-
kásságának terére lépni, s előttem minden ajtó mintegy varázsszóra megnyílt, mindenütt 
baráti karokra találtam, melyek első lépéseim támogatására ajánlkoztak. A szó, melynek ezt 
köszönhettem, boldogult atyám neve volt, a név, mely legnagyobb öröklött kincsem, s mely 
folyton arra int, hogy reá munka által érdemessé váljak. Érdemetlenségem érzete soká  visz-
szatartott abban, hogy e tudomá nyos testü letben szé ket foglaljak; mert á mbá r megvá laszta-
tá som ó ta tö bbszö r voltam szerencsé s e helyen é rtekezhetni, szé kfoglaló ul valami ké sszel, egy 
kikerekített egé sszel kí vá ntam volna fö llé pni. De az idő múlt, s az idővel é n is idősebb lettem, 
napról-napra meggyőződve arról, hogy a tudományban készek soha sem leszünk.” Néhány 
év múlva, 1883-ban az akadémia rendes tagjává választották.

Eötvös királyi meghívólevéllel 24 évesen lett a főrendház tagja, s az 1881. évi ülésszakon 
már az elnöki tisztséget is ellátta. 1885-től királyi meghívólevél alapján csak 50 fő lehetett 
örökös főrendházi tag, őt is megválasztották. Nem volt aktív az üléseken, leginkább a bu-
dapesti egyetemi építkezések ügyében tett felszólalása fi gyelemre méltó. 

27 évesen családot alapított. Felesége, Horváth Gizella Horváth Boldizsár igazságügyi 
miniszter művelt lánya. Házasságukból három leány született, az első gyermek, Jolán két-
évesen elhunyt. Leányaihoz írt levelei tanúsítják, hogy Eötvös Loránd, apjához hasonlóan, 
szeretetteljes, gondos apa volt. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKE

1888. augusztus 22-én elhunyt az MTA elnöke, Trefort Ágoston, akinek halála Eötvös Lo-
ránd személyes gyásza is volt, hiszen Trefort nagybátyja, keresztapja és apja legjobb barátja 
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is volt egy személyben. Az Akadémia következő elnökének kijelölésénél szokatlan bizony-
talanság mutatkozott, a májusi nagygyűlésre halasztották az elnökválasztást. A poszt-
ra – több más eshetőség elvetése után – végül Eötvös Lorándot jelölték, aki ekkorra már 
Európa-szerte neves fi zikusnak számított. Az 1889. május 3-i nagygyűlés végül elnökké 
választotta, ezzel Eötvös Loránd az MTA 6. elnökeként rendkívül fi atalon, még nem egé-
szen 41 évesen lépett hivatalba. Hivatali elődeitől eltérően ő elsősorban tudós volt, ráadásul 
természettudós. Személye átmenetet jelentett a XX. századba tartó, új szemléletű, fi atal 
tudósgeneráció és az Akadémia korábbi nagy generációja között. 

1889 őszén Eötvös mentora és barátja, Szily Kálmán lett a főtitkár. Az Eötvös–Szily ve-
zetésben, amely csaknem 16 évig állt fenn, a közvélemény is a tudományos szakszerűség 
előtérbe kerülését látta. Eötvös, aki egész életében mély tisztelettel és szeretettel viseltetett 
az alapítók generációjához, első elnöki beszédében világossá tette álláspontját nemzeti in-
tézményünkről:

„A cél tisztán áll előttem. Az Akadémia alapszabályaiban azt olvassuk, hogy célja a tu-
domány és irodalom magyar nyelven művelése és terjesztése, történetének szelleme pedig 
ezt súgja: törekedjünk arra, hogy nemzetünk magyar, de nemcsak magyar, művelt is legyen, 
s mint ilyen, megállja helyét a számban nagyobb, hatalomban erősebb európai nemzetek 
között. […] Az akadémia nem olyan intézet, melyet reformkísérleteknek volna szabad alá-
vetni; céljának, irányelveinek nem évtizedeken, de évszázadokon keresztül változatlanoknak 
kell maradniuk. Nem olyan, mint a hajó, mely ismeretlen tengeren kalandos felfedező útra 
indul: inkább olyan, mint a világitó torony, mely a tévedező hajósnak a biztos kikötő helyét 
mutatja.”

Az a tekintély, amely a Tudós Társaságot alapítása időszakában övezte, már a reformkor-
ban jelentősen csökkent, maga Széchenyi István is felpanaszolta ezt az 1840-es években. A 
kiegyezést követően jelentősen átalakították az intézmény működési elveit, új alapszabályt 
dolgoztak ki, amely egyébként az uralkodó jóváhagyásához volt kötve, nem lehetett köny-
nyen változtatni rajta. 

Az 1880-as években megújultak az Akadémiát ért támadások, amelyek elsősorban a tu-
dósok magába zárkózását, tevékenységük haszontalanságát rótták fel. Maga Eötvös Lo-
ránd is tisztában volt a népszerűtlenséggel, a közérdeklődés hiányával, s beszédeiben igye-
kezett elmagyarázni nézeteit az Akadémia szerepéről és a tudomány feladatáról. Az 1895. 
évi közgyűlés elnöki megnyitójából csak néhány gondolatot idézek:

„Nálunk a legtöbben elismerik az irodalom e magasabb céljainak jogosultságát, de bizony 
sokan hamisan ítélnek a tudomány fennkölt feladatairól. A magyar nyelv, magyar iroda-
lom, magyar történet nemzeti szempontból kedveltek, ami rendjén is van, a természettudo-
mányok elég népszerűségnek örvendenek, mert alkalmazásaik hasznos voltát mindenki 
belátja, a többi tudományokról azonban sokan azt tartják, hogy azok, mint hasznot nem 
hajtók, csak a szobatudósok kellemes időtöltésére valók. Pedig nemzeti felvirágzásunkat alig 
fenyegeti nagyobb veszély, mint ha a tudományok értékét aszerint latolgatjuk, amint azok 
egy vagy más mellékcél elérésére szolgálatot tesznek; mert amint igaz az, hogy a tudomány 
hatalom, mely nélkül Európában ma egy nemzet sem élhet, úgy bizonyos az is, hogy a tudo-
mányban haladni csak az tud, ki az igazságot magáért az igazságért és nem mellékérdekből 
keresi.”

1890-től fogva jóval láthatóbb lett az Akadémia működése a nyilvánosság számára, mint 
korábban. Szily Kálmán minden évben közzétette főtitkári beszámolóját az Akadémia 
szakmai munkájáról, valamint a Magyar Földhitelintézet hivatalos kimutatását az MTA 
vagyonáról. 
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Mint közismert, az Akadémia magánszemélyek adakozásából jött létre, büszke is volt 
arra, hogy nem állami, hanem nemzeti intézmény. Az alapítványok biztosította független-
ség imponáló volt, ám az Akadémia szinte állandó anyagi problémákkal küzdött

Az anyagi és szakmai problémák orvoslásaként Eötvös Loránd közbenjárására Semsey 
Andor, maga is akadémikus és a korszak egyik legnagyobb mecénása, 1889 őszén különbö-
ző tudományágakban tíz tudományos, kifejezetten a hazai viszonyokra és Magyarországra 
vonatkozó pályakérdést tűzött ki egyenként 10 000 forintnyi jutalomdíjjal.

1894-ben két fontos esemény történt: nagyszabású ünnepet szerveztek Jókai Mór 50 éves 
írói jubileumának megünneplésére, s Eötvös részt vett Kossuth Lajos temetésén, koszorút 
helyezett el az Akadémia nevében, amely egyben politika állásfoglalást is jelentett. Eötvös 
Loránd példát mutatott a nagy elődök tiszteletében és megbecsülésében, emlékbeszédei, 
megemlékezései az akadémiai hivatali iratok göngyszemei.

Számos kutatási munka indult el Eötvös Loránd elnökségének idejében, elkészültek 
Szinnyei József nagy bibliográfi ai vállalkozásai, továbbá 14 kötetes óriási munkája, a Ma-
gyar írók élete és munkái. Megindultak a Magyar nyelv nagyszótárának, a Zsigmond-kori 
oklevéltárnak a munkálatai, elkészült A magyarországi latinság szótára. A természettudo-
mányok hazai fejlődésében az MTA nem tudott vezető szerepre szert tenni. E terület gyors 
fejlődésének az akadémiai osztály- és bizottsági struktúra inkább csak gátjává vált.

Hivatali ideje alatt – külön adományokból – befejeződött a Díszterem díszítése, Lotz 
Károly elkészítette a terem keleti falának freskóját, amely Mátyás királyt ábrázolja tudó-
sai körében. Széchenyi István születésének 100. évfordulója alkalmából felavatták a palota 
Akadémia utcai falán lévő domborművet, berendezték a Goethe-szobát és a Széchenyi-szo-
bát. 1895-ben kapja meg az Akadémia Ráth György 1711 előtti Hungarica-gyűjteményét. A 
millennium ünnepségsorozatában a Magyar Tudományos Akadémia is részt vett számos, 
elsősorban a magyar történelem kezdeti évszázadaira vonatkozó munkával. Az 1896. évi 
közgyűlést személyes jelenlétével tisztelte meg az uralkodó, Ferenc József. Hosszas előké-
szítés után 1903-ban adták ki először a Bolyai-jutalmat, amely igen nagy jelentőségre tett 
szert a nemzetközi tudományos életben.

Eötvös számos személyes sikert is magáénak tudhatott, többek között 1896-ban elnyerte 
az Akadémia Nagyjutalmát és a Ferenc József Rend nagykeresztjét. Egymást követő 6 alka-
lommal választotta meg elnökének az Akadémia. A Kézirattárban fennmaradt egy Szily 
Kálmánnak írt levele, amely azt tanúsítja, 1895-ben szándékában állt, hogy teljesen visz-
szavonuljon kutatni és tanítani. Végül 1905 októberében ismét megírta lemondását, ezúttal 
véglegesen. Az Akadémia tagjaként azonban élete végéig kapcsolatban maradt az intéz-
ménnyel.

A VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTER

1894 júniusában Wekerle Sándor miniszterelnök felkérte Eötvös a vallás- és közoktatási 
miniszteri poszt betöltésére és ő nagy lendülettel és ő nagy lendülettel és kedvvel végezte 
ezt a feladatát is. Hivatali ideje alatt döntött az országgyűlés többek között a nem álla-
mi intézmények tanárainak nyugdíjjogosultsága kérdésében, valamint a polgári házasság 
törvényjavaslata ügyében, és szavazták meg a vallás szabad gyakorlatáról és a felekezetek 
egyenjogúságáról szóló törvényt.

Miniszterségéhez fűződik a párizsi École Normale Supérieure mintájára 1895-ben létre-
jött Eötvös Collegium megalapításának előkészítése. A tanárképzés színvonalának emelé-
se, valamint a tudományos utánpótlás biztosítása Eötvös fi atal kora óta dédelgetett vágya 
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volt, s a tudományos élet fejlődésének valóban egyik leghatásosabb intézményévé vált. Az 
első Wekerle-kormánynak 1895. január 15-én le kellett mondania, ezzel Eötvös Loránd 7 
hónapnyi vallás- és közoktatásügyi minisztersége is véget ért.

A REKTOR

A sajtó 1891-ben elismeréssel fogadta a hírt, hogy Eötvös Lórándot – a korabeli szokásnak 
megfelelően egy tanévre – rektornak választották. E munkájának középpontjában a fi a-
tal generáció tudományos felkészültségének tökéletesítése és a tanárképzés minőségének 
emelése állt.

A MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TÁRSULAT
ALAPÍTÓ ELNÖKE

1885 őszén, a budapesti fi zikusok értekezletén néhány kollégájával, többek között Kőnig 
Gyulával és Szily Kálmánnal elhatározták, hogy a tudományos közművelődés érdekében 
megalapítják a Matematikai és Fizikai Társulatot, amely a mai napig fennáll. Eleinte csak 
magánösszejöveteleket tartottak, szabályos egyesületté 1891-ben alakultak. 1890-ben lapa-
lapításról is döntöttek, amelynek legfőbb célja a matematika- és fi zikatanárok szakszerű tá-
jékoztatása a tudomány haladásáról, valamint a tanítás segítése volt. Mint kezdeményező, 
Eötvös lett az elnök. Az egyesület első rendes tagjául Jedlik Ányost választották.

1894-ben a társulat tanulmányi versenyt hirdetett Eötvös miniszterségének megünnep-
lésére. A tagok köszöntő kötetet készítettek, amelyben az ország különböző városaiban 
dolgozó tanárok gratulálnak Eötvös Lorándnak miniszterré való kinevezéséhez.

A SPORTEMBER

Eötvös Loránd híres volt természetszeretetéről és sportteljesítményeiről is. Kora legna-
gyobb hegymászói közé tartozott, elsősorban az Alpok bérceit járta otthonosan. A ter-
mészet és a hegyek szeretetében édesapja és anyai nagybátyja, Rosty Pál is példaképe le-
hetett. 18 évesen – apja tudta nélkül – megmászta az Alpok második legmagasabb hegyét, 
a Monte Rosát. A hegyek jelentették számára a kikapcsolódást, négy évtizeden keresztül 
szinte minden nyáron hosszabb időt töltött egy alpesi üdülőhelyen, Schulderbachban, s az 
itteni nyaralásoknak csak az első világháború vetett véget. Magashegyi túráinak száma 
megközelítette az ötszázat, és legkevesebb 110 önálló csúcsot mászott meg, 10-et elsőként. 
1902-ben róla nevezték el az egyik hegycsúcsot, a 2837 méter magas Cima di Eötvöst. Lá-
nyai, amint megfelelő korba értek, követték apjukat hegyi túráira, s maguk is jeles hegy-
mászóvá váltak. 

Eötvös szívesen lovagolt szinte élete végéig. Pestszentlőrinci villájából rendszerint lovon 
érkezett az egyetemre és a Nemzeti Múzeum mögött található Nemzeti Lovardában hagy-
ta lovát. Szerette a hosszabb lovas túrákat is, emellett barátaival és leányaival rendszeresen 
tett hosszabb kerékpártúrákat is. Tudjuk, hogy egy ízben – az anyai aggodalmak kikerü-
lése érdekében Székesfehérvárról indulva – Rolandával és Ilonával kerékpárral tették meg 
az utat Schluderbachig.

Ő lett az 1891-ben létrejött Magyar Turista Egyesület alapító elnöke is, és 1898-ban róla 
nevezték el a turistaházat Dobogókőn. Kollégái rábeszélésére vállalta azt is, hogy az 1898 
novemberében megalakult Budapesti Egyetemi Atlétikai Club elnöke legyen.
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A FOTOGRÁFUS

Nagy valószínűséggel tanárai és nagybátyja, Rosty Pál (1830–1874; etnográfus, utazó, szin-
tén az MTA tagja) hatására fordult Eötvös Loránd a fényképezés felé. Rosty az első fo-
tográfusok közé tartozott, Mexikóban készített tájfényképeit a fi atal Eötvös is megismerte 
az édesanyjának, Rosty Ágnesnek ajándékozott fotóalbumból. A sztereofényképezés, vagy 
ahogy akkor nevezték, „tömörlátvány” a századvégen volt divatos, és Eötvöstől szinte csak 
sztereoképek maradtak fenn, mintegy 2300 darab. A képek speciális szemüveggel élvez-
hetőek, és három dimenzióban láttatják a képet. Fényképei témája három nagy csoportba 
oszthatók. A legtöbb kép utazásainak helyszíneit, hegymászói élményeit mutatja be. A fo-
tózás egyrészt tudományos kísérleteinek terepeit dokumentálta, de azt kísérleti eszközként 
is használta egy-egy jelenség pontos ábrázolásával. Képeivel megörökítette Budapestet is, 
valamint a családi mindennapokat.

EPILÓGUS

Élete vége felé Eötvös egyre inkább csak a tudománynak élt, s visszavonulásában a politi-
kai események és a szörnyű háború is komoly szerepet játszhatott. Eladta a pestszentlőrinci 
villáját is és teljesen Pestre költözött. Külön engedéllyel még 70 éves kora után is taníthatott 
az egyetemen, ebben csak egyre súlyosbodó betegsége akadályozta. Az MTA Kézirattárá-
ban fennmaradt számos klubtagsági igazolványa azonban azt mutatja, kedves egyesületei-
nek, társaságainak és klubjainak élete végéig tagja maradt.

Míg a negyvenes éveiben járó Eötvöst több helyütt is rendkívül kedves és szelíd ember-
nek írják le, idősebb korában inkább komolyságáról emlékeznek meg. A kortárs Cholnoky 
Viktor Eötvös Lorándot azok közé az emberek közé sorolta, akik „a létnek, a mindenna-
poknak, a művészetnek és a tudománynak – ez a két szó egyet jelent – a karthausi barátjai. A 
hidegek és a magányosságok keresői. […] Tudása nagy útvesztőjében is mindig azokat a még 
meg nem járt ösvényeket kereste, amelyek a nagy természet-templomoknak a legrejtettebb 
szanktuáriumába vezettek. És a lépései olyan halkak voltak, hogy itthon, Magyarországon 
nem hallotta senki, amíg Európában nem kelt visszhangjuk.”

Molnár Andrea

 HÍREK

Sokác házat adtak át. A magyarországi horvát népcsoport, a sokácok hagyományait, 
mindennapjait bemutató tájházat adtak át Mohácson 2019. augusztus 28-án. Egy 130 millió 
forint fejlesztési forrásból megvalósuló projekt keretében Mohács egykor kizárólag sokácok 
lakta városrészében valósult meg a beruházás egy öreg épület rendbehozatalával. A beruhá-
zásnak köszönhetően bemutathatóvá váltak a mohácsi sokác kulturális emlékek, emellett a 
tájházban számos népművészeti tevékenység megtekinthető, kipróbálható lesz az érdeklő-
dők számára a jövőben. (MTI, 2019. aug. 29.)


