
100 éves az Eötvös Loránd Fizikai Társulat 
Köszöntjük a 100 éves testvértársulatot, mely 1891 november 5-én alakult meg 

Mathematikai és Physikai Társulat néven. 
A Társulat 1921-ben Eötvös Loránd halála után, az első elnök nevével egészí-

tette ki a Társulat elnevezését. Igy lett Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai 
Társulat, majd 1950-től csak Eötvös Loránd Fizikai Társulat. 

Az elnevezések megváltozása azonban egyetlen pillanatig sem jelentette a 
tudományos munka folyamatosságának megszakítását, amely a Társulat fő tevé-
kenységi területe. 

A tudományos társulás gondolata akkor ötlött fel Eötvösben, amikor a külföldi 
eszmecserékhez szokott tudós szinte tűrhetetlennek érezte azt az elszigeteltsé-
get, amely a korabeli Magyarországon körülvette. Kezdeményezésére egyetemi 
tanárokból álló szűkebb baráti kör alakult ki, amelyben többek között részt vettek 
König Gyula, Scholtz Ágoston, Szily Kálmán, majd később külön meghívás alapján 
kiemelkedő középiskolai tanárok is. Ez a baráti kör alakult át később 1891-ben 
társulattá. 

Eötvös Loránd a Társulat alakuló ülésén zárómondatában a társulati munkás-
ság programját fogalmazta meg. 

... "Hogyha ezen önképzés feladatát híven és komolyan teljesítjük, annak az is 
lesz az eredménye, hogy a mi körünkből fognak majd kiválni a tudomány önnálló 
művelői és fejlesztői"... 

Telegdi Bálint a Svájcban élő magyar származású fizikus a Társulat tiszteleti 
tagja az Eötvösi életmű hatását elemezve mondja, hogy: ..."Eötvös Loránd mara-
dandó hatása hazájára nem is az egyetemen volt, hanem a középiskolában. 
Mident megtett, hogy a fizikatanárok értsék a fizikát. Amikor a külföldön működő 
magyar fizikusok halával szólnak a magyar gimnáziumokról és tanárokról, akkor 
ez a dicséret jogos és ez Eötvös igazi örökségé"... 

Ezt valljuk mi is és örömünkre szolgált, hogy 1991 október 19-én üdvözölhettük 
a 100 éves Társulatot a Centenáriumi Ünnepi Közgyűlésen, eredményes munkát 
kívánva az ELFT-nek, melyben a romániai magyar fizikusok, kutatók és oktatók is 
részt kívánnak vállalni. 

Büszkeséggel tölthet el minket az a tény, hogy ezen az Ünnepi Közgyűlésen 
két jeles oktatónkat dr. Gábos Zoltánt és Toró Tibort az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat Tiszteletbeli Tagokká választotta. 
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