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T. ДОМБАИ

ЛОРАНД ЭТВЕШ КАК ГЕОФИЗИК

В истории науки Лоранд Зтвеш получил место как выдающийся физик, в тоже 
время его имя стало известным благодаря своим работам геофизического характера, 
ho в каком бы отношении не обсуждать его творчество, самого Этвеша в первую очередь 
следует рассмотреть как человека. Неоднократно речи и мемуары, посвященные его 
памяти, имели своей целью изучение человеческих качеств и личности Этвеша как 
ученого. Но до сих пор никем не была поставлена перед собой цель рассмотреть факторы, 
определившие его характер и вскрыть основные черты его личности опираясь на анализ 
его творчества.

На формирование личности молодого Этвеша имели бессомненно существенное 
влияние традиции и классовое положение семьи Этвеш, общественная жизнь X IX  сто
летия и, прежде всего, фигура его отпа —  известного политика и писателя —  Иосифа 
Этвеша. В сеязи  с этим приводится цитата френсиса Бэкона, на которую была сделана 
ссылка отцом в 1864 г. и сыном в 1919 г. хотя и в различной форме, но с подобным со
держанием. Это показывает подобие мировоззрения отца и сына.

Другая важная черта нашего ученого —это его любовь к природе. По мнению автора 
этим в определенной мере об’ясняется и тот факт, что при своих исследованиях как в 
области поверхностной напряженности, так и поля силы тяжести, он исходил всегда 
из обстоятельного рассмотрения конфигураций поверхности.

По его исследованиям в области гравитации наглядно видно, что к решению пос
тавленных перед собой задач он подходил всегда путем всестороннего анализа данной 
задачи. Его приемы представляют собой яркий пример стремления к достижению точ
ности. Он разрабатывал предложенные и методы измерения во всех случаях с самой 
в ысокой и поразительной точностью. Его не удовлетворило раз’яснение одних ста- 
тических условий; он продолжал свою работу всегда до полного выяснения динамики 
п роцессов.

Только таким образом смог он впервые сформулировать и обосновать „эффект
3 твеша” .

Из всего его творчества бросается в глаза стремление к совершенству и классич- 
н ости. Первое подтверждается тем фактом, что в течение 33 лет он непрерывно зани- 
м алея связанными между собой проблемами гравитации; второе выявляется из того,
4 то он опубликовал всегда только многократно подтвержденные результаты, и то 
в виде взаимосвязанных, округленных, крупных работ. Таким образом его творчество 
п редставляет собой блестяшее, само по себе завершенное единство.

T. DOMBAI

P O L A N D  EÖTVÖS, D ER  G E O P H Y S IK E R

Boland Eötvös erhält in der Geschichte der Wissenschaft seinen Platz als 
Physiker zugewiesen, doch wurde sein Name durch seine Arbeiten geophysikali
scher Natur bekannt geworden. In welcher Beziehung wollten wir aber uns auch 
im m er mit dem Lebenswerk von Eötvös beschäftigen, es sollte in erster Linie 
der Mensch im Auge behalten werden. Eötvös als Mensch, als wissenschaftliche
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Persönlichkeit war schon manchmal Gegenstand von Gedenkreden und W ürdi
gungen gewesen, niemand hat sich aber bisher die Aufgabe gestellt, die seinen 
Charakter bestimmenden Faktoren zu erforschen und die Grundzüge seiner 
menschlichen Persönlichkeit aus einer Analyse seines Schaffens aufzudecken.

Es ist von vorherein einleuchtend, dass die Tradition und Klassenlage der 
Familie Eötvös, das Gesellschaftsleben des X IX .-n  Jahrhunderts, vor allem aber 
die Gestalt seines Vaters — Joseph Eötvös, Politikers und Schriftstellers — 
eine grundlegende Wirkung bei der Formung der Persönlichkeit des jungen 
Lorand Eötvös hatten. In dieser Beziehung wird ein Zitat von Francis Bacon 
aufgeführt, welches vom Vater in 1864 und vom Sohn in 1919 zwar in völlig 
abweichender Form, aber m it übereinstimmendem Inhalt angewendet wurde; 
dadurch erhält die Schlussfolgerung eine Stütze, wonach Vater und Sohn im 
Grunde genommen eine ähnliche weltanschauliche Einstellung besassen.

Ein anderer hervortretender Charakterzug unseres Wissenschaftlers ist seine 
ausgesprochene Vorliebe für die Natur. Nach Verfassers Ansicht findet sich dafür 
ein Hinweis auch in der Tatsache, dass er bei seinen Forschungen, die Ober
flächenspannung sowie das Gravitationsfeld betreffend, immer eine tiefgehende 
Betrachtung der Oberflächenformen als Ausgangspunkt wählte.

Aus seinen Gravitationsforschungen geht klar hervor, dass er die zur Lösung 
hingestellte Aufgabe immer von allen Seiten her analysierte. Sein Vorgehen ist 
auch immer ein Musterbeispiel, was sein Bestreben nach Präzision anbelangt; 
in allen Fällen führte er die Ausarbeitung der von ihm angegebenen Messver
fahren mit der grössten und augenfälligsten Genauigkeit durch. Er begnügte 
sich nicht mit der statischen Seite der Verhältnisse, er setzte seine Arbeit bis 
zu einer vollständigen Klärung der Dynamik der Vorgänge fort.

Nur so war es möglich, dass er den „Eötvös E ffek t” in bahnbrechender 
Weise als erster geprägt hat und erwiesen konnte.

In seinem ganzen Lebenswerk ist ein Streben nach Vollständigkeit und 
Klassizität aufzufinden; für das erste weist die Tatsache hin, dass er sich mit 
den unter sich zusammenhängenden Problemen der Gravitation 33 Jahre hindurch 
ununterbrochen beschäftigt hatte; das zweite wird dadurch evident, dass er immer 
nur mehrfach bestätigte Resultate publizierte, und auch dann immer in grösseren, 
zusammenhängenden, abgerundeten Abhandlungen. So bildet sein Lebenswerk 
eine schöne, in sich vollendete Einheit.

EÖTVÖS LORAND, A GEOFIZIKUS
DOM BAI T IB O R

Egy-egy könyv, dolgozat vagy előadás címétől elvárjuk, hogy rövi
den, de mégis félreérthetetlenül tájékoztasson minket, mit kíván a szerző 
számunkra nyújtani, érdemes-e könyvét kézbevenni, előadását meghall
gatni. Előadásom címe ebben a tekintetben nem üti meg a mértéket, 
mert könnyen adhat félreértésre alkalmat.

Jogosan kérdezhetnék ugyanis tőlem, miért akarom Eötvös Lorán- 
dot erőnek erejével geofizikussá avatni, holott a tudománytörténet a 
maga szigorú mértéke szerint a fizikusok között mérte ki számára a 
helyet. „Maga Einstein Eötvös halálakor úgy nyilatkozott, hogy a fizi
kának egy fejedelme halt meg” (Novobátzky). Nem tudok, de nem is 
akarok ezzel az ellenvetéssel vitába szállni, mert igaz ugyan, hogy a 
világhír, mely nevét szárnyra vette, a Föld szerelmesét, titkainak ava
tott kezű kutatóját illeti, de a tudományt új összefüggésekkel gazdagító: 
az Eötvös-törvényt felfedező, a gravitáló és a tehetetlen tömeg közötti 
arányosságot kísérleti úton kimutató tudós minden bizonnyal fizikus volt.
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Gondolhatnánk persze azt is, hogy emberi mivoltunkból fakadó 
olyan törekvés vezet, amely a valamikori Olympost istenekkel népesí
tette be. Hihetnénk, hogy —  miként annakidejénHellasban az uralmon 
levő osztály azért teremtette meg, nektárral és ambróziával azért táp
lálta a fellegekbe burkolódzott halhatatlanok hadát, hogy az elnyo
mottak fölötti hatalmát könnyebben tarthassa fenn —  geofizikus létemre 
magam is olyan Eötvöst kívánok alkalmas módon egymáshoz fűzött szó
val magasztalni, aki emberek felett álló tekintélyével további jó szol
gálatot tehet az egész világon egyébként is hatalmas fellendülésben levő 
geofizikának. Felmerülhet azonban az is, hogy éppen ellenkezőleg, a 
tekintélyek korának alkonyán az elmúlt évek dermedt Eötvös-ideálját 
törekszem majd a mai geofizikusok képére és hasonlatosságára alakítani
—  persze megint csak azért, hogy ezzel a mai magunkat valamiképpen 
igazolhassuk, valahogy úgy, ahogyan az eszmények és a mindennapos 
élet közötti mély ellentmondás miatt illúzióját vesztett görög nép is 
„intim neglizsében” mutatja be a házasságtörő Zeust és pletykás csa
ládját.

Nem kívánok semmiképpen sem kristályfinom, törékeny ideált Önök 
elé ékes szavakkal felvázolni. Sajnos nem lesz nehéz ezt a hibát elkerül
nöm, hiszen nem őrizhetem gazdag emlékként az Eötvössel való szemé
lyes találkozás varázsát, mely emberien oly érthetővé tenné az ilyen el
tévelyedést. Eötvössel ugyanis —  mint olyan sokan közülünk —  csak 
közvetve találkozhattam. De nem hiszem azt sem, hogy ennek a köz
vetett találkozásnak a gyakorisága —  idestova 25 esztendeje fordulok 
csaknem naponként életművéhez — , akár pedig a halála óta eltelt 40 
esztendő torzító hatása miatt túlságosan hétköznapi, vagy megfakult 
lenne az a kép, melyet róla magamban hordozok.

Amidőn az emlékezés halkan sercenő gyufaszálával néhány rövidke 
perc tartamára derengővé kívánom tenni Önök számára a múlt idők 
homályát, az vezet csupán, hogy geofizikusok előtt szólhatok Eötvösről, 
olyan geofizikusok előtt, akik közül sokak számára —  mint külföldről 
jö tt kedves vendégeink számára —  a nagyobb térbeli távolság, vagy
—  mint fiataljaink számára —  a nagyobb időbeli távolság miatt kevésbé 
elevenen él Eötvös alakja.

Emberről kívánok Önöknek szólni, aki szenvedéllyel kereste a ter
mészet titkait, törvényszerű összefüggéseit; emberről, aki hatni igyeke
zett környezetére, s akit ez a környezet ennek ellenére szintén alakított; 
emberről, aki mielőttünk széles mesgyét vágott az ismeretlen valóság 
bozótjába; emberről, aki emberek között ember módjára élt, és —  egy 
kicsit geofizikus is volt.

Mindnyájan tudjuk, hogy embernek emberről tárgyilagosan szólni 
mily nehéz. Ezért előre is kérem, bocsássák meg, ha a tárgyilagosság 
méltán megkívánt hangját itt-ott talán akaratlanul is melegebbé fogja 
tenni a szeretet.

Ugyan kiben nem ötlött volna még fel a kérdés valamely szélesen 
hömpölygő patak partján megállva: honnan az ár, mely oly méltóság
gal a tenger felé tart; a természet milyen törvénye szabta meg a vizek
nek. hogy éppen ebben a mederben találkozzanak; a sziklák között
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rohanó patak haragos zúgásának, a csendesen kanyargó ér kedves 
csobogásának emléke miként születik újra a folyó suhanásszerű halk 
neszében, amellyel távozása előtt a partoktól búcsút vesz. Mit őrzött 
meg a folyó színe barlangok sötétjéből, az ég kékjéből, fenyvesek méltó- 
ságosan komor zöldjéből, a tükrében hiún páváskodó tarka virágok üde 
színéből?

Alig jutunk e kérdéssor végére, gondolatban máris indulunk a folyó 
mentén felfelé haladva, hogy megkeressük a választ. Csak később lát
juk aztán, milyen nagy területet kellene bejárnunk, míg a választ meg
találjuk; csak későre értjük meg, hogy hasztalan a sok fáradozás, gyü
mölcse csupán néhány félszegen imbolygó, sután dadogó mondat lehet, 
melyekbe a szeretet lehelhet egy kicsike eleven meleget.

És mégis elindulunk, és mégis csak keresünk.
Azt hiszem, valahogy így van mindenki, aki Eötvös életművének 

titkait kívánja megismerni. Mert vajon ki tudná megmondani, hogy 
milyen örökölt, vagy szerzett tulajdonságok indították el pályáján; mi
lyen személyes benyomások hatására kanyarog ez a pálya élete külön
böző szakaszaiban; milyen végső cél áll a pálya végén? Mi az a mozza
nat, ami valamennyi munkáját egyveretűvé teszi? Mi szabta meg szá
mára a munka és a pihenés egymást váltogató ütemét? Erényei és hibái, 
helytálló megállapításai és tévedései közül melyek a sajátjai és melyek 
a koráé? Hogyan fonódik össze egyéniségében a szív és az ész?

Mindmegannyi nyugtalanító és izgató kérdés, melyre mégis választ 
vár, melyre mégis választ keres, aki az Eötvös-vágta csapáson szeré
nyen tallóz.

Tanítványait sokat foglalkoztatták ezek a kérdések. Megemlékezé
seikben találkozhatunk többé-kevésbé alátámasztott véleményükkel, meg
állapításaikkal. A  kérdések túlnyomó többsége mégis kérdés marad. 
Eötvös emberi alakjának, tudós egyéniségének megrajzolásában eddi- 
gelé csupán a főbb vonások alakultak ki határozottan. Jellemének és 
alkotásainak belső és külső összefüggéseit azonban még nagyobbrészt 
homály fedi.

Talán nem ismerem túlságosan félre a helyzetet, ha azt állítom, 
hogy az Eötvös-család múltja, osztályhelyzete, a szülői ház meghittsége 
által megszabott szűkebb környezet, a X IX . századbeli magyar közélet, 
a kor kulturális törekvései, édesatyjának kedélye és világnézete, törek
vései és munkája az az alap, amit együttesen kell figyelembe vennie 
annak, aki majdan lerója azt az adósságunkat, amivel ezen a téren Eötvös 
Loránd emlékének még tartozunk. Méltatói ugyanis —  szerény vélemé
nyem szerint —  éppen ezeknek az adatoknak az együttes elemzésével 
foglalkoznak a legkevésbé.

Tényeken alapuló meggyőződésem, hogy az apa és a fiú életművé
nek a kortól és a környezettől nem független tanulmányozásából fénye
sen kideríthető lenne, Loránd atyja életének egyenes folytatója, noha lát
szólag egymástól teljesen különböző, egymástól teljesen idegen pályán 
működtek. Eötvös József —  akkor is, amidőn regényt írt —  politikus 
volt, Eötvös Loránd pedig a miniszteri bársonyszékben sem tagadhatta 
meg tudós voltát.
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Hazánk e két nagyjának ilyen vonatkozású kapcsolatára egyetlen 
példát kívánok csupán ez alkalommal megemlíteni.

Eötvös József naplójának 1864. augusztus 1-én kelt feljegyzésében, 
egyes politikai kérdésekhez fűzött reflexiók után ez a Bacontól vett idé
zet áll: „ . .  .prodibit veritas ex errore, quam ex confusione” . És ha ezután 
kezünkbe vesszük Eötvös Lorándnak 55 évvel későbben, 1919-ben írt 
értekezését, amelyben a Coriolis-erőből származó hatásra —- ma Eötvös- 
hatásnak nevezzük — hívja fel Hecker professzor figyelmét, a refrén 
döbbenetes erejével hat ránk az élettől fájó szívvel búcsúzó fiúnak ebben 
a formában papírra vetett idézete: „Citius enim emergit veritas e fal- 
sitate, quam e confusione” . A  forma —  látjuk —  megváltozott, de a 
—  minden bizonnyal atyjától még gyermekkorában elsajátított —  lényeg 
elkíséri a fiút a sír szájáig. Teljessé azonban a párhuzamosság érvénye 
az iménti vonatkozásban akkor válik, ha emlékeztetünk Eötvös József
nek 1862-ből származó következő vallomására: „Bacon nagy befolyást 
gyakorolt minden tanulmányaimra. . . ” . És itt arról a Baconról van szó, 
aki a XVI. századbeli Angliában a természettudományos gondolkozás 
egyik harcosa volt, és akinek Silva silvarum sive história naturális című 
nagy munkáját az apa rendszeresen tanulmányozta. Kézenfekvő, hogy 
a két Eötvös életének egyik közös mozgatóját itt kell keresnünk.

Nem fog bizonyára további példák felsorakoztatása nélkül sem túl
zásnak minősülni, ha azt mondom, hogy az Eötvös-kérdés tisztázása 
tekintetében nagy jelentőségű lenne, ha valaki alapos tanulmány kere
tében kutatná ki, milyen kapcsolat van a két Eötvös világnézete között. 
Sok homályban levő kérdésre lehetne így világosságot deríteni.

Nem érzem feladatomnak, hogy —  akárcsak vázlatosan is —  tovább 
foglalkozzam az imént felemlített kérdésekkel. Nem hagyhatom mégsem 
említés nélkül azt az adatot, amely egyike talán a legelsőknek és amely
ből kiindulva nyomon követhetjük, miként alakult át a fiúban a politikai 
beállítottságú apai örökség természettudományos érdeklődéssé. Eötvös 
József 1864 szeptemberében —  Loránd ekkor Í6 éves —  ezt írja napló
jába: „Ma adtam először 150 frt-ot fiamnak, ki holnapután geologicus 
utazásra megy” .

Nem vagyok biztos, hogy szabad-e ezt az adatot messzebbmenő 
következtetések kezdőpontjául felhasználni, szabad-e innen eredeztetni 
Eötvös Lorándnak a Földdel, halálos holtáig tartó kutatási témájával való 
kapcsolatát. Tudjuk azonban, hogy kora ifjúságától kezdve szívesen tölti 
szabadidejét a természetben. Különösen a svájci hegyek vonzzák. Azt 
is gondolhatnánk, hogy az ifjú Eötvös fogékony leikébe a hegyvidék szép 
formái iránt feltámadt érdeklődés terelte kutató szelleme figyelmét olyan 
kérdések felé, amelyek — minthogy megoldásuk felületekkel való fog
lalkozást kívánt meg —  kárpótolhatták őt a természetnek a laborató
rium négy falán kívül rekedt szép formáiért.

Gondoljunk csak eredeti eljárására, melyet a kapilláris állandó 
mérésére dolgozott ki, és amely a kapilláris folyadékmeniszkusz alakjá
nak meghatározásán alapszik. Későbben aztán a gravitáció és a föld- 
mágnesség tanulmányozása mindennapos kapcsolatot teremtett közte és 
a felületek között. Az úgynevezett Balatoni Értekezés mindenesetre arra
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utal, hogy a felületelméleti fogalmaknak és összefüggéseknek elemi úton 
történő kezelésétől sem idegenkedett, nem tartotta méltóságán alulinak, 
hogy eljárását ilyen módon tegye érthetővé azok számára, akik a diffe
renciálgeometriát nem sajátíthatták el, —  hihetően azért, mert a felü
letek alaki viszonyai olyannyira vizuálisan éltek benne, hogy láttatásuk- 
hoz nem volt szüksége a szokásos szimbolikára.

Nem szeretnék vitába szállni azzal, aki ezt a gondolatfűzést roman
tikusnak, vagy éppen erőltetettnek mondja. Emlékeztetni szeretném azon
ban mégis arra, hogy Eötvös elvitte műszerét Tirol egy érdekesnek Ígér
kező helyére, a Monte Cristallo és a Croda Rossa között fekvő, viszony
lagosan 1500 m-nél mélyebb, szűk völgybe, nyilvánvalóan azért, hogy 
a térszíni formák és a nívófelület közötti kapcsolatot az égbenyúló he
gyek és az azokat darabokra szabdaló mély völgyek láttára támadt 
magasztos élmény keletkezése helyén tanulmányozhassa.

Geofizikusok előtt talán nem szükséges Eötvös gravitációs vizsgá
latait behatóan részleteznem. Ismeretes, hogy a lineárisan változó gra
vitációs tér valamennyi jellemzőjének meghatározása foglalkoztatta. Gör
bületi variométerével a nívófelület főgörbületeinek különbségét és a leg
kisebb görbületű normálmetszet irányát mérte. Horizontális variométe
rével, az Eötvös-ingával a nehézség horizontális gradiensét is meg tudta 
határozni. E műszerek alapját az a zseniális felismerés adja, hogy a 
Coulomb-mérleg, amely „berendezésénél fogva csakis vízszintes erők 
mérésére alkalmas, . . .  ez a szerkezet alkalmas a legfüggőlegesebb erő
nek, a nehézségi erőnek, illetve ennek változásainak mérésére is” (Selényi).

Igaz ugyan, hogy ezekkel a műszerekkel manapság úgy mérünk, 
hogy megcsiílapodásuk után az inga csavaratlan helyzetéhez képest el
foglalt egyensúlyi helyzetét olvassuk le, mégis meg kell említenem, hogy 
Eötvös ezen a sztatikus mérési eljáráson kívül a dinamikus mérési el
járást, a lengési idő megfigyelésén alapuló eljárást is kidolgozta, és alkal
mazta is.

Sok gondot okozott Eötvösnek a nehézségi erő vertikális gradien
sének megmérése. Miután a mérési eljárás elméletét kidolgozta, egy víz
szintes tengely körül lengő műszert is szerkesztett. Ez azonban a ten
gely tökéletlen volta miatt nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. 
Ez az oka annak, hogy azon a néhány soros utaláson kívül, amit először 
Eötvösnek az 1900-ban Párisban tartott Nemzetközi Fizikus Kongresszus 
elé terjesztett jelentésében találunk, nem készült ezekről a kutatásairól 
semmiféle publikáció.

Nem találunk publikációt Eötvösnek arról a munkájáról sem, amely 
olyan műszer szerkesztésére irányult, amellyel két-két földi pont között a 
nehézségi erő különbségét közvetlenül is meg lehet mérni. Ezt a műszert, 
a bifiláris gravimétert, mely a legutóbb Brüsszelben volt műszaki doku
mentumként kiállítva, ma is kegyelettel őrizzük, noha az eredetileg ki
tűzött célt Eötvös nem érhette el vele.

Amidőn utolsó gravitációs felismerését és annak kísérleti igazolására 
vonatkozó eredményeit az úgynevezett Eötvös-hatásról szóló értekezését 
vetette papírra, hátamögött már ott settenkedett a Nagy Halál. Ha 
ennek az utolsó felismerésnek az előzményeit kutatjuk, arra kell gondol-
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nunk, hogy egyes vonatkozásaiban visszanyúlik a görbületi variométer 
sztatikus és dinamikus megfigyelése közötti elég lényegesnek minősülő 
különbségre.

A  görbületi variométer ugyanis akkor van egyensúlyban, ha —  pon
gyolán szólva — az ingarúdra merőlegesen ható vízszintes irányú erők 
forgató nyomatéka a megcsavart mérőszál forgató nyomatékával ellen
tétes értelművé és egyenlővé válik, míg dinamikus megfigyelés esetén 
a direkciós erő a mérőszál torziós nyomatékából és az ingarúd irányá
ban ható erőkomponens gyorsulásából számítható. Ha tehát az ingarúd- 
nak egyugyanazon helyzetében sztatikus és dinamikus megfigyelést vég
zünk, akkor a gravitációs tér azonos jellegű paraméterének egymásra 
merőleges komponenseit határozzuk meg.

Ennek a gondolatnak további fejlődési stádiumát abból az utalás
ból bontogathatjuk ki, amelyre az előbb a vertikális gradiens méréséről 
szólva hivatkoztam. Ezen a helyen ugyanis Eötvös azt állapítja meg, 
hogy a nehézségi erőnek függőlegesmenti változása miatt a másod
perc-inga lengés-ideje körülbelül23 -10-8másodperccel kisebb, mint lenne 
akkor, ha a nehézségi gyorsulás az inga minden pontjában ugyanakkora 
lenne, mint a tömegközéppontjában. Mi mást jelent ez, mint azt, hogyha 
a dinamikus megfigyelés alkalmával nem járunk el dialektikusán, vagyis 
ha nem szakadunk el a nagyobb kényelmet nyújtó sztatikus szemlélet
től, akkor becsapjuk magunkat, hamis képet alkotunk a valóságos viszo
nyokról.

Ezt vette észre Eötvös, amikor Hecker professzornak mozgó hajón 
végzett nehézségi méréseit tanulmányozta. így  született meg az Eötvös- 
effektus, amely harmonikus egésszé teszi Eötvösnek a földi gravitáció 
tanulmányozására fordított 33 esztendei munkáját.

Hellyel-közzel a pontos embereket azzal a minősítéssel szoktuk kitün
tetni, hogy pontosak, mint valami Eötvös-inga. Eötvös Lorándot 40 év
vel ezelőtt fogadta magába vissza az édes anyaföld és mi —- legalábbis 
mi magyarok —  még ott tartunk, hogy az Eötvös-ingában látjuk a gra
vitációs méréseknél elérhető maximális pontosság szimbólumát. Miért 
éppen mi magyarok vagyunk ennyire tájékozatlanok? Minden más ország 
fiának könnyen megbocsáthatnánk, ha nem ismeri Eötvös eredményeit, 
de magunknak —  soha. Tudvalevő ugyanis, hogy Eötvös nem volt meg
elégedve az általa elért pontossággal és érzékenységgel. Kitűnik ez abból, 
hogy az erősebben zavart gravitációs térben nem az ingaház azimutját 
tekintette a lengő azimutjaként, hanem az inga elcsavarodását még 
korrekcióba vette. Nem feledkezhetünk meg további bizonyítékként 
a gravitációs kompenzátorról sem, amely az asztatizálás elvét használva 
fel, a gravitációs észlelések érzékenységének elvileg korlátlan fokozására 
ad lehetőséget.

Mindebből az a tanulság, hogy nagy haszonnal járna, ha a magyar 
geofizikusok Eötvös munkáit behatóan tanulmányoznák, mert mind
nyájunknak követendő például szolgálhatna alaposság, körültekintés és 
gyakorlatiasság szempontjából egyaránt.

Eötvös Loránd földmágneses kutatásai mind hazánkban, mind pedig 
külföldön kevésbé ismertek. Éppen ezért nehéz lenne egy ilyen —  inkább
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az alkalom, mint a megnyilvánuló érdeklődés szülte —  előadásban akár 
csak olyanszerű áttekintést is nyújtani, miként az előbb gravitációs 
kutatásairól szólva tettem. Ezért erről a területről csak két dologra 
szeretnék rámutatni. Először is arra, hogy az általa szerkesztett földmág
neses műszerek csak úgy, mint a görbületi és a horizontális variométer, 
a Coulomb-mérleg elvén nyugszanak. Mi magunk már csak az egyetlen —  
itt az obszervatóriumban is megtekinthető —  transzlatométert használ
juk, mégpedig kőzetek mágneses szuszceptibilitásának meghatározására. 
A  másik pedig Eötvösnek az a nagyjelentőségű elvi megállapítása, amely 
összefüggést ad valamely állandó mágnesezettségűT T:ömeg mágneses 
erőkomponensei és gravitációs potenciálja másodrendű differenciálhánya
dosai között.

Nem lenne teljes ez a mostani ismertetésem, ha nem hangsúlyoznám, 
hogy Eötvös Loránd mindig meghatározott céllal kutatott. Értekezései
ből és jelentéseiből könnyen juthatunk arra a téves közvetkeztetésre, 
hogy kutatási feladatát, célját munkája kezdeti szakaszában mindjárt 
szabatosan meg tudta fogalmazni. Nem lenne helyes, ha nem ismernénk 
fel ennek a látszatnak az okát. Ha egész életművét ebből a szempontból 
gondosan áttanulmányozzuk, látni fogjuk, hogy különösen pályája kez
detén elég tétova módon keresi a kutatási feladatot. Akkor azonban, 
amidőn olyan témára akad, amelyről alapos körültekintés után meg
állapítható, hogy sok vonatkozással kapcsolódik más területekhez, akkor 
már elemében érzi magát a tudós. Széltében-hosszában bejárja egész 
munkaterületét és nem elégszik meg egyes részeredményekkel. Ügy gyűj
tögeti ezeket a részleteket, mint a fecske a fészeképítéshez szükséges sarat, 
és amikor már az egyes téglák egymásmellé illeszthetők, amikor már kite
lik belőlük egy klasszikus szépségű épületre való, akkor lepi meg vele 
a világot. Ez a teljességre, ez a klasszicitásra való törekvés kelti aztán 
bennünk azt a benyomást, mintha valami földöntúli koponyából játszi 
könnyedséggel pattant volna ki az eredmények kerek egésze.

Ilyesféle képet —  mondhatnám talán, önarcképet —  rajzol a kutató
ról az egyetemi oktatás kérdésével foglalkozva, amidőn így ír: „Csak azt 
mondhatjuk tudományosan képzettnek, aki elméjét egy, vagy más szak 
beható tanulmányozása által a gondolkozásra általában képessé tette, 
és aki széleskörű irodalmi ismereteket szerzett magának, úgyhogy a tudo
mányban, vagy az életben felmerülő feladatokat talán csak hosszú meg
fontolás után és sok segédeszközzel, de végre is meg tudja oldani” .

Azt hiszem ez a vélemény teljességgel igazolja az előbb mondotta
kat. És ebből sem derül ki egyéb, mint amit elöljáróban mondtam, neve
zetesen az, hogy nagyjelentőségű és különösen számunkra, geofizikusok 
számára értékes kutatási eredményei ellenére is ember volt, aki lépésről 
lépésre haladt előre, aki minden egyes eredményéért keményen meg
dolgozott.

Ezért tekintjük Eötvös Lorándot mi magyar geofizikusok minta
képünknek és valljuk vele együtt, hogy „tudós hazája széles a világ. . 
de ne feledjük soha, hogy Magyarország is ehhez a világhoz tartozik” .


