
150 éve született 
Eötvös Loránd

Eötvös Loránd, hazánk egyik legnagyobb természet- 
tudósa, 150 évvel ezelőtt, 1848. július 27-én született 
Budán, családja Sváb-hegyi villájában. Alapfokú tanulmá
nyait házi nevelők irányításával végezte, középiskolába a 
pesti Piarista Gimnáziumba járt. Érettségi után a kor szo
kásának és a társadalmi elvárásoknak megfelelően jogi 
tanulmányokat végzett, de érdeklődése a természettu
dományok felé vonzotta. Édesapja Eötvös József, a ne
ves író és államférfi látva fia érdeklődését, hozzájárult, 
hogy a Heidelbergi Egyetemen fizikát, matematikát és 
kémiát tanuljon, olyan nagyhírű professzorok útmuta
tása mellett, mint Kirchhoff, Bunsen és Helmholtz.

Egyetemi tanulmányainak befejezése és doktorátusá
nak megvédése után hazatért és 1872-ben a Pesti Tudo
mányegyetem Elméleti Fizikai Tanszékén helyettes ta
nári, majd hamarosan nyilvános rendes tanári kineve
zést kapott. 1878-ban megbízták az Elméleti és Kísérleti 
Fizikai Intézet igazgatói teendőinek ellátásával. 25 éves 
korában a Tudományos Akadémia levelező tagja, 1883- 
ban rendes tagja, majd 1889-től 16 éven keresztül elnö
ke volt.

Az egyetemi oktatás mellett kezdetben a kapillaritás 
kérdésével foglalkozott. E téren elért eredményeit jelzi 
az Eötvös-szabály, amely tapasztalati összefüggés a tiszta 
folyadékok felületi feszültségének a hőmérséklettel va
ló változására vonatkozóan, és az Eötvös-állandó, amely 
megadja e két mennyiség viszonyát.

Eötvös figyelme a nyolcvanas évek második felében 
fordult a gravitáció és földmágnesség felé és ettől kezd
ve haláláig ezzel a témakörrel foglalkozott.

Kezdeti kísérleteihez a Coulomb-féle ingát alkalmaz
ta, melynek megépítéséhez olyan torziós szálat készí
tett, melyet különböző "öregbítési" eljárással megszaba
dított a szál gyári előállításánál kialakuló rugalmas utó
hatásoktól. Az öregbítési eljárás segítségével sikerül 
olyan torziós szálakat előállítania, melyeknek rugalmas 
járása minimális, ezáltal nagy pontosságú mérések cél
jaira alkalmasak.

Első gravitációs műszerét, a tömegvonzás szemlélte
tésére, 1887-ben készítette el. Ez a műszer a gravitációs 
multiplikátor kezdetleges alakja. Klasszikus Coulomb- 
féle felépítés, torziós szálon függő vízszintes kar, két 
végén elhelyezkedő azonos nagyságú tömeggel. A falra 
szerelt inga alatt kis asztalon két ólomgolyót helyezett 
el, melyeket kézzel kellett az inga egyik oldaláról a má
sikra áthelyezni. Ha az ólomgolyókat az inga lengéside
jének periódusában helyezzük át a lengő rúd egyik olda
láról a másikra, akkor az eltérítő golyók tömegvonzása 
következtében az inga - a meg-meglökött hintához ha
sonlóan - egyre nagyobb amplitúdóval leng. Később az 
ólomgolyók áthelyezését automatikusan működő szer
kezet végezte, az inga lengéseit pedig fotografikus úton 
regisztrálták.

1890-ben készült el a görbületi variométer, mely már 
önálló állványon működő szerkezet, de még mindig a 
Coulomb-féle elven működik. Ezzel a műszerrel végezte 
Eötvös első, a súlyos és tehetetlen tömeg arányosságát 
vizsgáló kísérleteit. A kísérletek lényege, hogy az inga 
lengőjére különböző anyagból készült, azonos súlyú tö
megeket helyezett. Megállapította az inga egyensúlyi 
helyzetét, majd a műszert 180°-kal elfordítva megismé
telte a mérést. Amennyiben a két különböző anyagból 
készült tömegre ható nehézségi erő, amely a föld tö
megvonzásának és a földforgás következtében fellépő 
centrifugális erőnek az eredője eltérő, akkor a két ál
lásban a leolvasási értékek nem lesznek azonosak. 
Eötvös azonban ilyen eltérést nem tapasztalt, követke
zésképpen kimondhatta, hogy a vonzóerőben szereplő 
(súlyos) tömeg és a centrifugális erőben szereplő (tehe
tetlen) tömeg aránya legfeljebb műszerének érzékeny
ségénél kisebb értékkel tér el egymástól. Eötvös első 
kísérleteivel az ekvivalencia elvét 1/20.000.000 pontos
sággal igazolta. Fekete Jenővel és Pékár Dezsővel vég
zett későbbi kísérletei során ezt a pontosságot még egy 
nagyságrenddel növelni tudták.

A görbületi variométert Eötvös a Rudas-fürdő épü
letében is felállította és meghatározta lengési idejét, 
amikor annak rúdja a Gellért-hegy tömege félé irányult 
és akkor, amikor arra merőlegesen állt. A két lengésidő 
között tapasztalt jelentős eltérés megfelelt a hegy szá
mított vonzó hatásának. Ezek a kísérletek adták az alap- 
gondolatát annak az új dinamikus eljárásnak, amellyel
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Eötvös később a gravitáció állandóját meghatározta.
A Coulomb-ingával végzett kísérletek során támadt 

Eötvös egyszerű, de zseniális ötlete, hogy ha az ingarúd 
két végén levő tömeg egyikét egy lelógó szál segítsé
gével alsóbb szintre helyezi, akkor a nehézségi erőtér 
vízszintes irányító képességén kívül az erőtér vízszintes 
gradiensét is meg tudja mérni. Ötletét számításokkal is 
igazolta és 1890-ben megépítette első igazi torziós in
gáját, a később róla elnevezett Eötvös-ingát, melyet ho
rizontális variométernek nevezett el (1. ábra). A műszer 
tulajdonképpen laboratóriumi célokra készült, tükrös 
leolvasása külön állványra helyezett skála és távcső se
gítségével történt. Műszeréről Eötvös 
maga a következőket mondta: "Egysze
rű egyenes vessző az az eszköz, melyet 
én használtam, végein különösen meg
terhelve és fémtokba zárva, hogy ne za
varja se a levegő háborgása, se a hideg 
és meleg váltakozása. E vesszőre min
den tömeg a közelben és a távolban 
kifejti irányító hatását, de a drót, mely
re fe l van függesztve, e hatásnak ellen
áll és ellenállva megcsavarodik, e csa
varodásával a reá ható erőknek biztos 
mértéket adván. A Coulomb-féle mérleg 
különös alakban, annyi az egész. Egy
szerű, mint Hamlet fuvolája, csak já t
szani kell tudni rajta, és miként abból a 
zenész gyönyörködtető változásokat 
tud kicsalni, úgy ebből a fizikus, a ma
ga nem kisebb gyönyörűségére, kiol
vashatja a nehézségnek legfinomabb 
változásait. Ilymódon a földkéreg oly 
mélységeibe pillanthatunk be, ahová 
szemünk nem hatolhat és fúróink el 
nem érnek."

A laboratóriumi méréseket követően 
Eötvös pestlőrinci házának kertjében 
felállított vászonsátorban végzett méré
seket, melyek nappal a nagy hőmérsék
leti változások miatt megbízhatatlan eredményeket ad
tak, éjjel viszont az egyenletesebb hőmérséklet hatására 
jó eredményeket kapott. Ettől kezdve a terepi méré
seket, egészen 1932-ig kizárólag éjszaka végezték.

Az első tényleges terepi mérésre 1891. augusztusá
ban került sor a Celldömölk melletti Ság-hegyen. Az 
akkor még szabályos csonka kúp alakú hegy gravitációs 
hatása ugyanis aránylag könnyen számítható, így alkal
mas volt a mérési eredmények ellenőrzésére. Előzőleg

2. ábra. A balatoni mérések gradiens-térképe

Sterneck ezredes végzett relatív-inga méréseket a hegy
tető mintegy 150 m távolságra levő két pontján és a két 
szomszédos pont között 33 mGal különbséget kapott, 
ami kb. 2200 Eötvösnyi gradiensnek felel meg. Eötvös 
mérései, melyeket Kövesligethy Radó, Tangl Károly és 
Bodola Lajos - később neves egyetemi tanárok - közre
működésével végzett, Sterneck eredményeit megcáfol
ták és a Ság-hegyen mindent "rendben" találtak.

Az Eötvös-ingáról szólva okvetlenül meg kell emlé
keznünk Süss Nándorról, aki mechanikus dinasztia tag
jaként a németországi Marburgban született 1848-ban. 
1876-ban a Kolozsvári Egyetem hívására települt át Ma

gyarországra. A vallás- és közoktatási 
miniszter 1884-ben Budapestre ren
delte és megbízta egy mechanikai tan
műhely felállításával. Ebből a tanmű
helyből fejlődött ki az idők során a 
Magyar Optikai Művek.

Eötvös ingájának megszerkesztése
kor került kapcsolatba Süss Nándor
ral, aki kiváló érzékénél és képzettsé
génél fogva ettől kezdve Eötvös állan
dó partnereként részt vett az ingák 
mechanikai tervezésében és megépí
tésében. Elsősorban neki köszönhet
jük, hogy Eötvös megmaradt műszerei 
mechanikai és esztétikai szempontból 
is páratlan alkotások.

Eötvös a sikeres Ság-hegyi mérés 
után élete végéig műszere további tö
kéletesítésén dolgozott. Hogy eredeti 
célkitűzését, a nehézségi erőtér po
tenciál-felületének minél részlete
sebb vizsgálatát véghez tudja vinni, 
olyan műszerre volt szüksége, mely 
nemcsak a laboratóriumban, de tere
pen is könnyen kezelhető. így szüle
tett meg 1898-ban az egyszerű nehéz
ségi variométer, mely a későbbiekben 
a balatoni inga nevet kapta. A műszer 

a könnyebb alkalmazhatóság érdekében egybeépített 
optikai leolvasó berendezéssel készült. A műszert 1900- 
ban a Párizsi Világkiállításon mutatta be, ahol a díjazott 
termékek kategóriájába került. Ezzel a műszerrel vé
gezték Eötvös és munkatársai az első nagyobb területre 
kiterjedő felmérést 1901 és 1903 telén a Balaton jegén. 
A Balatont azért választották mérésük színhelyéül, mert 
a felszíni topográfia nagymértékben befolyásolja az 
Eötvös-inga mérési eredményeit. Számbavétele ugyan 

kellő pontossággal megtehető, de fá
radságos feladatot jelentett akkori
ban. A sík jégfelület mindettől megkí
mélte a résztvevőket és csak a Tihanyi
félsziget gravitációs hatását kellett 
meghatározniuk. A balatoni mérések 
létrejöttében nagy szerepe volt a Ba
laton Bizottságnak és vezetőjének, Ló- 
czy Lajosnak, akik a Balaton tudomá
nyos tanulmányozásának keretében 
támogatták Eötvös méréseit.

A téli mérés különleges előkészüle
teket kívánt. "A felszerelésünk két há
zikóból és egy, az eszközökkel és e- 
gyéb szükségesekkel megrakott szán
ból állott, melyeknek továbbszállítá
sára a jégen nyolcz derék Balaton- 
parti halász vállalkozott. Az egyik há-

1. ábra. Az Eötvös-féle torziós inga 
metszete
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zikó vízhatlan ponyvából készült, s arra szolgált, hogy 
abban az eszközt fölállítsuk. A másik fából volt egy
beállítva s lakásul berendezve, melyet egy nagyobb 
petroleum kályha kellemesen melegített. A házikókat 
szántalpakon szállítottuk egyik állomásról a másikra, 
s az állomásra érve a jégbe vágott lékeken átfektetett 
rudakhoz kötöttük le, biztosítva így viharok és hófú
vások ellenében."- írta Eötvös beszámolójában. A méré
sek éjszaka történtek 1 óra 40 perces időközökben. Egy- 
-egy éjszaka egy állomás lemérésére került sor. A méré
sek 1902 telén szüneteltek a kedvezőtlen jégviszonyok 
miatt, csak 1903 telén folytatták. Összesen 40 állomá
son mértek. Méréseik alapján beszámolójában Eötvös 
az alábbiakat írta: "...az átlagban a Balaton tengelyére 
merőleges gradiensek és a tengellyel párhuzamos irá
nyítóerők a subterrán hatásokban is ily irányú tekto
nikai vonalról tanúskodnak." Bízvást állíthatjuk, hogy 
ez az első, geofizikai méréseken alapuló tektonikai meg
állapítás (2. ábra).

A rendszeres terepi mérések megindulásával párhu
zamosan Eötvös továbbfejlesztette műszerét. 1902-ben 
készült el . a kettős nagy eszköz, mely két antiparallel 
elhelyezett lengőszerkezetet foglal magában. Ennek az 
elrendezésnek köszönhetően az egy állomáson végzett 
észlelések száma jelentősen csökkenthetővé vált. Míg az 
egyszerű eszköznél a görbületi érték és a gradiens meg
határozásához 5 különböző azimutban végzett észlelés
re 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 műszer nevezetessége, hogy ezzel végezte Eötvös, 
Pékár és Fekete a súlyos és tehetetlen tömeg arányossá
gára vonatkozó újabb vizsgálatait, melyekkel 1909-ben 
elnyerték a Göttingeni Egyetem Benecke pályadíját. 
Eredményeik újabb, nagy pontosságú kísérleti alátá
masztását adták Einstein relativitás elméletének. Ennek 
köszönhető, hogy az 1979-ben Washingtonban rende
zett centenáris Einstein kiállításra kölcsönkérték és 
központi helyen kiállították Eötvös műszerét.

A műszerből három példány készült. Érdekessége, 
hogy a terepi szállítás megkönnyítésére speciális mérő-
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A rendszeres terepi mérések 1902-ben a Fruska Gora 
hegységtől északra levő területeken kezdődtek, majd 
Arad környékén folytatódtak. Az Internationale Erd- 
messung (Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Unió - 
IUGG - elődje) 1906-ban Budapesten tartotta XV. kong
resszusát, ahol Eötvös beszámolt terepi méréseiről. A 
résztvevők kételkedve hallgatták a nagy pontosságú te
repi mérésekről szóló beszámolót, mire Eötvös felaján
lotta nekik, hogy személyesen győződjenek meg a mé
rések pontosságáról és látogassák meg az Arad vidékén 
Pékár vezetésével dolgozó terepi csoportot. A meghí
vást a résztvevők elfogadták és a látottak hatására bead
vánnyal fordultak a magyar kormányhoz, hogy Eötvös 
addig nagyrészt Semsey Andor nagyvonalú támogatá
sával végzett kutatásait az állami költségvetés is támo
gassa. A beadványnak köszönhetően 1907-től Eötvös 
kutatásai önálló állami támogatásban részesültek. 
Ugyancsak az aradi mérésekhez kapcsolódik az első gra
vitációs adatok alapján szerkesztett földtani szelvény 
(3. ábra).

1908-ban született meg az ún. kettős kis eszköz, amely 
az előző ingákhoz képest jelentős súly- és méretcsök
kentést jelentett. A kisebb méret miatt azonban a külső 
zavaró hatások (talajnyugtalanság, szél stb.) jelentősen 
megnövekedtek.

A korai mérési eredmények közül említésre méltó a 
Kecskemét környékén végzett torziós-inga mérés, 
melyre az 1911- évi nagy földrengés után került sor. A 
gradiensek és a belőlük szerkesztett izogammák alapján 
a következő megállapításra jutottak: "A sűrűbb altalaj
ban tehát a középen egy mélyedés van, innen a szélek 
felé haladva a sűrűbb tömeg emelkedik, majd ismét 
leesik. Szóval egy kráterszerű alakulattal van dol
gunk, illetve helyesebben szólva, egy oly fajta 'körhegy
séggel', m int amilyenek a holdkráterek. Ez a különös 
alakulat kétségtelenül összefügg a kecskeméti földren
géssel. " A rengés C-vel jelölt epicentruma a minimum 
közepébe esik (4. ábra). Sokkal többet ma sem tudunk a 
kecskeméti rengés eredetéről.

Az Internationale Erdmessung 1912. évi Hamburg
ban tartott XVII. kongresszusára készített jelentésében
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kocsit terveztek, melyben az ingát részben szétszedett, 
de függőleges helyzetben szállították. A kocsi vonta
tására lovakat, vagy ökröket alkalmaztak. Ugyanakkor 
bevezették a manapság ismét divatossá váló kombinált 
fuvarozást, nagy távolságra a mérőkocsikat vonaton 
szállították.
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a torziós-inga gyakorlati alkalmazhatóságával kapcsolat
ban az alábbiakat írta: "A geológusok egyetérteni látsza
nak abban, hogy a gázt tartalmazó területeken a leg- 
kiadósabb kiömlések a gázokat tartalmazó és takaró 
rétegek antiklinásai közvetlen közelében jönnek létre. 
Az Amerikában (O hio) nyert tapasztalatok és maguk

5



az erdélyi megfigyelések is emellett tanúskodnak, 
amennyiben ott a rétegek települési módja és gyűrő
dései földtani kutatások révén tisztázható volt. Ilyen 
geológiai ismertetőjelek azonban teljesen hiányoznak
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4. ábra. A kecskeméti földrengés környezetének gradiens-térképe

a nagy magyar Alföld homok és humusz borította fe
lületéről. Aki itt és ehhez hasonló területeken gázokat 
tartalmazó antiklinálisokat keres, nem szabad, hogy 
elmulassza a torziós-irigás megfigyelésekből adódó kö
vetkeztetések levonását."

Hogy Eötvös, a fizikus számára mennyire fontos volt 
méréseinek földtani értelmezése, azt a Magyar Tudomá
nyos Akadémia 1901. évi közgyűlésén mondott elnöki 
beszédének az alábbiakban idézett költői szépségű rész
lete bizonyítja legszebben: "Itt, lábaink alatt terjed el, 
hegyek koszorújával övezve az Alföld rónasása. A ne
hézség azt lesimítván, kedve szerint form ál
ta felületét. Vájjon milyen alakot adott ne
ki? Micsoda hegyeket temetett el és mélysé
geket töltött ki lazább anyaggal, amíg létre
jö tt ez az aranykalászokat termő, magyar 
nemzetet éltető róna? Amíg rajta járok, 
amíg kenyerét eszem, erre szeretnék még 
megfelelni."

Ebben az időszakban kezdődött az Erdélyi
medence részletes földtani térképezése, 
melynek célja elsősorban a műtrágyagyártás
hoz szükséges kálisó telepek felkutatása volt.
Kezdetben a sós kutak vizét analizálták, de 
mivel ezek a vizsgálatok nem vezettek ered
ményre, id. Lóczy Lajos indítványára 1908- 
ban Nagysármás határában fúrásos kutatás J ó A ú t  
kezdődött. Az első fúrás különösebb eredmé
nyekkel nem szolgált, ezért Kissármás határá
ban egy újabb fúrást mélyítettek, melyből oly 
erővel és mennyiségben földgáz tört fel, 
hogy a fúrótorony fa váza is kigyulladt. Ezt az 
első sikeres fúrást hamarosan követték a töb
biek.

Miután az erdélyi földgáz-előfordulások zö
me antiklinális szerkezetekhez kötött, hama
rosan felmerült az ötlet, hogy a kutatásokba 
célszerű bevonni az Eötvös-inga méréseket.
Ez az az időszak, amikor a geológusok figyel
me fokozatosan az ingamérések felé irányult.
Ennek eredményeképpen 1912-14-ben nagy
arányú torziós-inga mérések folytak az Erdé
lyi-medencében, melyek célja az antiklináli- 
sokra utaló gravitációs maximumok, illetve 
esetleg sótömzsökre utaló gravitációs mini

mumok kijelölése volt. Az erdélyi méréseknek a világhá
ború kitörése vetett véget. A terepi méréseket Eötvös 
maga értékelte ki, de az eredményeket nem publikálta, 
így arról nincs közvetlen tudomásunk, hogy a torziós

inga mérések által nyert információ
kat a geológusok mennyiben használ
ták fel további kutatásaikhoz. Közü
lük Böckh Hugó volt az, aki a legna
gyobb érdeklődést tanúsította az Eöt- 
vös-inga-mérések iránt és az ő aján
latára 1915-től kezdődően a Pénzügy
minisztérium is egyre nagyobb figyel
met fordított a gyakorlati célú torziós
inga mérésekre.

A 'mérföldkövek' egyik legjelentő
sebbje az Egbell (Gbely, Szlovákia) 
környéki mérés. Böckh Hugó, Lázár 
Vazul és Papp Simon földtani térké
pezése alapján Egbell környékén egy 
antiklinális alakja körvonalazódott. A 
tetején létesített fúrás 1913 végén, 
meglepően kis mélységben, 70-160 m 
között földgázt, 160-250 m között kő

olajat talált. A későbbi termelő fúrások alapján az antik
linális meglehetősen pontosan körvonalazható volt. 
Böckh Hugó javaslatára - aki már korábban figyelemmel 
kísérte a terepi torziós-inga méréseket - Eötvös és mun
katársai 1916-ban felmérték a területet. A mérési ered
ményeket Pékár az alábbiakban foglalta össze: "Egbell 
környékén, ahol olajok után kutattak, méréseinkkel 
teljesen, olyan alakulatot állapítottunk meg, mint 
amelyet a geológusok is meghatároztak” (5. ábra).

E mérés bebizonyította az Eötvös-inga alkalmazható

M Kilometer

Gradiensei— —»  mérete
LZ .ЧЛЛ-Х I0'S CGS 

Jsogummáh érfiAkoic frOOI CGS

5. ábra. Az egbelli antiklinális gradiens-térképe
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ságát a szénhidrogén-kutatásban és ezzel megteremtet
te a kőolajkutató geofizika alapjait. Ez a mérés alapozta 
meg az Eötvös-inga későbbi világhírét, mert segítségé
vel szerte a világon, de főleg az Egyesült Államokban 
igen nagyszámú kőolajat és földgázt tartalmazó antik- 
linálist és sódómot fedeztek fel.

Kevéssé ismert tény, ezért érdemes e helyen is meg
említenünk, hogy Eötvös - korát messze megelőzve - 
1901-ben megépítette az első gravimétert is, amely mű
szer könnyebb kezelhetőségével később, a harmincas 
évek második felében fokozatosan kiszorította az Eöt- 
vös-ingát a gyakorlati kutatásokból. Eötvös bifiláris el
ven működő gravimétere azonban - valószínűleg nagy
fokú hőérzékenysége miatt - nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, ezért félretette és nem foglalkozott 
továbbfejlesztésével, eredményeit nem publikálta.

Feltétlenül ki kell térnünk Eötvösnek azon vizsgálatai
ra, melyeket a föld felszínén mozgó testek súlyának 
megváltozásával kapcsolatban végzett. Már a probléma 
felmerülésének körülményei is említésre méltók.

O. Hecker a potsdami Geodéziai Intézet neves kutató
jának vezetésével 1901-ben az Atlanti Óceánon, 1904- 
1905-ben pedig az Indiai és a Csendes Óceánon gravitá
ciós méréseket végzett az izosztázia tanulmányozása 
céljából. Eötvös a mérésekről megjelent tanulmány ol
vasása közben figyelt fel arra, hogy a mérések feldolgo
zásánál nem vették figyelembe a hajó mozgása folytán 
fellépő erőhatásokat. Eötvös levélben figyelmeztette 
Heckert a tévedésre, aki első meglepetésében nem 
akart hitelt adni Eötvös megjegyzésének. Kollégái azon
ban meggyőzték Eötvös igazáról és ezért 1908-ban a 
jelenség vizsgálatára újabb méréseket végzett a Fekete 
tengeren. Az észleléseket egy kelet felé és egy nyugat 
felé haladó hajón egyidőben végezték. Az eredmények 
Eötvös felfogását igazolták. A nemzetközi tudományos 
életben e jelenséget azóta Eötvös-effektus néven ismer
jük.

Eötvös a jelenség kimutatására 1915-ben speciális 
eszközt is szerkesztett, mely lényegében egy érzékeny 
mérleg, melynek karjaira serpenyők helyett súlyok van
nak erősítve. A mérleg forgatható állványon áll, mely 
egyenletesen forgatható. A mérleg forgatásakor a nyu
gat felé mozgó kar nehezebb, a kelet felé mozgó köny- 
nyebb lesz és a mérleg ennek megfelelően kibillen 
egyensúlyi helyzetéből. Ha a mérleget olyan sebesség
gel forgatjuk, hogy keringési ideje akkora legyen, mint a 
mérleg lengésideje, akkor a forgás közben fellépő im
pulzusok a mérlegrudat egyre nagyobb lengésbe hoz
zák. A kísérlet egyben a Föld forgásának egy újabb bi
zonyítéka, mely jelentőségében még fontosabb, mint 
Foucault híres inga kísérlete, melyet a párizsi Pantheon- 
ban végzett.

Foglalkozott Eötvös a gravitációs abszorpció kérdésé
vel is. Módszere a következő volt: a horizontális vario- 
méter rúdját állítsuk merőlegesen a felkelő vagy lenyug
vó Nap azimutjára. A Nap valamely pontjából húzzunk 
két egyenest, egyet a mérlegrúd felső súlyához, egyet az 
alsóhoz. Ha a Nap a horizont alatt van, de igen közel 
hozzá, akkor a két egyenes a Földön áthalad, s a Földbe 
eső darabjai különböző hosszúságúak, például, ha a fel
ső súlyhoz húzott egyenes éppen érinti a Földet, akkor 
az egy méterrel lejjebb levő alsó súlyhoz húzott egyenes 
7 km hosszú darabon halad át a Földön. Ha a Föld eme 
rétege megváltoztatná a Nap vonzását, ez a mérlegrúd 
kitérésében jelentkeznék. Az eszköz azonban sem nap
keletkor, sem napnyugatkor semmiféle biztos kitérést 
nem mutatott. Számbavéve az eszköz érzékenységét,

Eötvös kimutatta, hogy a Föld legfelső rétege a Nap 
vonzását annak legfeljebb egy százmilliomod részénél 
kisebb értékkel változtatja meg.

Eötvös és munkatársai a torziós-inga mérésekkel pár
huzamosan minden észlelési állomáson meghatározták 
a földmágneses tér horizontális komponensét, a dekli
náció és inklináció értékeit is. A rendelkezésre álló 
nagyszámú észlelési adat arra indította Eötvöst, hogy a 
gravitációs és mágneses eredményeket közösen szem
lélje és a két térkép alapján vonja le földtani következ
tetéseit.

A földmágneses tér sajátságainak tanulmányozására a 
torziós inga analógiájára megszerkesztette az ún. mág
neses transzlatométert, mely abban különbözik a tor
ziós ingától, hogy a lelógó súly helyén egy rúdmágnes 
függ, melynek a vízszintessel bezárt szögét változtatni 
lehet, továbbá a műszer forgatása nem a mérőszál körül, 
hanem a mágnest tartó szál körül történik. Tekintettel a 
műszer nagy érzékenységére, Eötvös ezzel végezte a 
kőzetek és más gyengén mágnesezett testek mágneses 
momentumának meghatározását. Hasonló méréseket 
végzett régi téglákon és cserépedényeken. A több év
százados téglák és edények égetésük alatt az akkor ural
kodó földmágneses tér irányát, mint remanens mágne- 
sezettséget megtartották. Mivel a tégláknak oldala és az 
edényeknek alapja, melyen azok kiégetésükkor feküd
tek, felismerhető volt, elég biztonsággal lehetett azokat 
ugyanolyan helyzetbe felállítani. Mágneses momentu
muk irányának meghatározásával a készítésük idejére 
vonatkozó földmágneses tér inklinációja meghatároz
ható. Ez irányú vizsgálatairól 1900-ban "A mágneses 
inklináció a múlt időben" címmel előadásban számolt 
be.

Eötvös kutatói és előadói tevékenysége mellett jelen
tős tudományszervező munkát is végzett, mellyel nagy
mértékben elősegítette a természettudományok fejlő
dését Magyarországon. 1885-ben egyetemi tanár társai
val rendszeres összejöveteleken vett részt, melyeken 
megtárgyalták a legújabb tudományos eredményeket. 
Társaságukat "Matematikai Társaságinak nevezték, 
melynek munkájába fokozatosan bevonták a fizikuso
kat is. így jött létre 1891-ben a Matematikai és Fizikai 
Társulat, melynek elnöke Eötvös Loránd lett. A társulat 
folyóirata a Matematikai és Fizikai Lapok. A Matematikai 
és Fizikai Társulat 1949-ben kettévált, a Fizikai Társulat 
Eötvös Loránd nevét vette fel, a Matematikai Társulat 
pedig a nagy magyar matematikus, Bolyai János nevét.

Eötvös Loránd 1894 júniusa és 1895 januárja között 
politikai szerepet vállalt a második Wekerle-kormány- 
ban. Kultuszminiszterként nevéhez fűződik a vallássza
badságról szóló törvény elfogadtatása és a közoktatásra 
szánt összegek jelentős növelése. A miniszteri kineve
zésekor Őt köszöntő tanfelügyelőkhöz intézett - a nem
zetiségi oktatásra vonatkozó - szavai a mai napig útmu
tatóul szolgálhatnak az egész régióban: "Úgy kell eljár
nunk minden iskolában, hogy az ország törvényeinek 
érvényt szerezzünk, de amellett fájdalmat ne okoz
zunk azoknak, akik nemzeti szokásaikhoz ragaszkod
nak. "

"Az iskola nemzetiségi kérdéseiben ... lehetőleg nem 
cselekszünk másnak olyat, ami fájna nekünk, ha ve
lünk történnék meg."

Eötvös tanári pályáján nagyon hamar felfigyelt arra, 
hogy megfelelő anyagi javak hiányában nagyon sok te
hetséges és szorgalmas növendéke volt kénytelen abba
hagyni tanulmányait. Ezen a jelenségen kívánt segíteni, 
amikor minisztersége idején megalapította a később
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nagyhírűvé vált tudományos nevelőintézetet, melyet 
atyja emlékére Eötvös József kollégiumnak nevezett. A 
kollégium keretén belül a középiskolai tanárjelöltek ki
váló szaktanárok vezetésével az önálló tudományos 
munkát elősegítő és fejlesztő szemináriumi képzést 
kaptak. A kezdeti 30 fő elhelyezésére alkalmas kollé
gium később 100 férőhelyesre bővült. A szegény sorsú 
diákok tanulmányainak elősegítése érdekében a kollé
gium 100 férőhelyéből 30 ingyenes volt. Az Eötvös Kol
légium az elkövetkező évtizedekben sok kiváló kutatót 
és pedagógust nevelt az országnak.

1895-ben Eötvös tanácsára Semsey Andor, a magyar 
tudományos élet nagy mecénása ösztöndíjat alapított, 
melyet olyan fiatal diplomásoknak ítéltek oda, akik kizá
rólag tudományos munkával kívántak foglalkozni.

Eötvös szoros kapcsolatot tartott fenn különböző 
nemzetközi tudományos szervezetekkel is, elsősorban 
az Internationale Erdmessung szervezetével, mely jog
elődje a Nemzetközi Geodéziai és Geofizikai Uniónak 
és rendszeres levelezésben állt külföldi tudósokkal és 
szakemberekkel. A szervezet közgyűlésein rendszere
sen résztvett, és minden esetben beszámolt kutatásai
nak eredményeiről. Mint már említettük, az Internatio
nale Erdmessung 1906-os budapesti közgyűlésének 
nagy szerepe volt abban, hogy Magyarországon megin
dulhattak a rendszeres geofizikai kutatások.

Eötvös Loránd szerény, a háttérben meghúzódó tu
dós volt, nem szerette a zajos ünnepléseket, nem vá
gyott sem erkölcsi, sem anyagi elismerésre. Ennek el
lenére tudományos eredményeiért és tudomány-szer
vező tevékenységéért számos hazai és külföldi elisme
résben és kitüntetésben volt része. Csak a legfontosab
bakat említve: a francia kormány a Becsületrenddel, a 
magyar király a Ferenc József renddel, Sándor szerb 
király a Szent Száva renddel tüntette ki. A berlini Porosz 
Királyi Tudományos Akadémia kültagjává választotta. A 
krakkói Jagelló Egyetem és a krisztinániai (oslói) Nor
vég Királyi Frederik Egyetem tiszteletbeli doktorává 
avatta. Ezeken kívül élete során még számos kisebb- 
nagyobb kitüntetésben részesült, különböző tudomá
nyos és társadalmi egyesületeknek elnöke vagy vezető
ségi tagja.

Eötvös kiegyensúlyozott egyéniség volt. Az intenzív 
szellemi munka mellett mindig talált időt a kikapcso
lódásra, sportolásra. Lovagolt, 12 kilométerre levő házá
ból rendszeresen lóháton járt be egyetemi előadásait 
megtartani. Nyaranta kerékpározott és szenvedélyes 
sziklamászó volt. Alig tizennyolc éves, amikor meg- 
mászta Európa második legmagasabb csúcsát, a Monte 
Rosa-t (4638 m). A hegymászás klasszikus korában nem 
maradt le a legjobb német és osztrák hegymászók mö
gött. Mint szenvedélyes fényképész, alpesi túráiról 
fényképfelvételek százait készítette. Idősebb korában 
lányai is elkísérték túráira, akik szintén szenvedélyes 
alpinistává váltak. Hegymászó teljesítményei Dél-Tirol- 
ban annyira ismertté tették a "magyar professzor" ne
vét, hogy 1902-ben az egyik 2837 m magas csúcsot róla 
nevezték el Cima di Eötvösnek, azaz Eötvös csúcsnak. 
Baráti társaságban gyakran emlegette tréfásan, hogy 
büszkébb hegymászó sikereire, mint a torziós inga fel
fedezésére. Mint a Magyar Turista Egyesület elnöke, 
hosszú éveken át sokat tett a magyar természetjárás 
fejlesztése és népszerűsítése érdekében.

Életkorának előrehaladtával igyekezett társadalmi 
tisztségeitől megválni, hogy minden erejét és energiáját 
kizárólag kutatásainak szentelhesse. E törekvéstől vezé
relve mondott le 1905-ben akadémiai elnöki tisztségé

ről is. Élete végén hosszantartó súlyos betegség gyö
törte, de míg betegsége engedte, megtartotta egyetemi 
előadásait. A terepi méréseket élete utolsó pillanatáig 
nagy figyelemmel kísérte. Kezdetben munkatársainak 
naponta táviratban kellett beszámolniuk a mérési ered
ményekről, mert Eötvöst nagyon izgatta, hogy a mérési 
eredmények mennyiben támasztják alá előzetes felte
véseit. Kutatásaitól rendszeres nyári hegyvidéki túrái 
alatt sem tudott elszakadni, szabadsága alatt is rendsze
res levelezésben állt munkatársaival. Tudományos mun
káját pedig még betegágyán is folytatta. Utolsó kéziratát 
1919. április 8-án bekövetkezett halála előtt néhány 
nappal küldte nyomdába.

Eötvös halálát együtt gyászolta a nemzetközi tudo
mányos élet és az egész magyar társadalom. Eötvössel a 
klasszikus fizika egyik utolsó nagy képviselője, Magyar- 
ország legnagyobb természettudósa szállt sírba. Alkotá
sai révén azonban örökre beírta nevét a fizika és geo
fizika történetébe.

Szabó Zoltán 
(ELG I)
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