
EÖTVÖS-DOKUMENTUMOK

Az Eötvös-iratok bemutatása a Heidel-
bergi Egyetemen, 2020. január 23. Bal-
ról jobbra: Henk Kubbinga, az EPS Fizi-
katörténeti Csoport tagja, Matthias Wei-
demüller fizikus, az egyetem rektorhe-
lyettese és Ingo Runde, az archívum
igazgatója (kép: Oliver Fink, Sajtóosz-
tály, Heidelberg).

1 https://www.eps.org/blogpost/75126
3/340210/Roland-Eotvos-1848-1919--
new-souvenirs
2 Radnai Gyula, in: Eötvös Loránd emlék-
album.

A HEIDELBERGI EGYETEMEN
2019 végével hivatalosan lezárult az Eötvös 100 emlékév, úgy látszik azonban,
hogy az Eötvös Lorándra irányuló figyelem továbbra sem lankad. Az e-EPS, az
Európai Fizikai Társulat (EPS) elektronikus hírportálja februári számában jelent
meg rövid híradás arról, hogy fontos, Eötvössel kapcsolatos dokumentum került
elô a Heidelbergi Egyetem levéltárában.1 A történet elôzménye, hogy az EPS an-
gol nyelvû magazinja, az Europhysics News „Tribute” címû rovatában évi rendsze-
rességgel közöl tisztelgô megemlékezéseket egy-egy nagy európai fizikusról, és e
sorozat következô írása Eötvös Lorándra fog emlékezni. A cikket elôkészítô ku-
tatásai során Henk Kubbinga (Groningeni Egyetem), az EPS Fizikatörténeti Csoport
munkatársa figyelt fel a Heidelbergi Egyetem irattárában egy eddig sehol sem
említett dokumentumra: Eötvös egy kézzel írott latin nyelvû önéletrajzára.

Ismeretes (a tavalyi Eötvös 100 emlékévben megjelent számainkban is olvas-
hattuk), hogy Eötvös egyetemi tanulmányait Heidelbergben végezte, ahol a fizi-
kát, Eötvös fôtárgyát, abban az idôben Gustav Kirchhoff (1824–1887) oktatta.
Eötvös 1870-ben „summa cum laude”, azaz a lehetô legmagasabb minôsítéssel
doktorált Heidelbergben. Akkoriban a doktori fokozat megszerzéséhez nem volt
kötelezô disszertációt írni, a doktorátust a heidelbergi filozófiai kar valamennyi
professzora jelenlétében letett, 2-3 órás német nyelvû szóbeli vizsga alapján
ítélték oda.2 Eötvös esetében Kirchhoff mellett Robert Bunsen kémia- és Leo Kö-
nigsberger matematikaprofesszorok értékelték a feleleteket, majd Kirchhoff tett
javaslatot a vizsga minôsítésére, amit a kar professzorai elfogadtak.

A heidelbergi Ruprecht Karl Egyetem Németország legrégebbi egyeteme,
archívumában szinte valamennyi, máig ott megszerzett doktorátus dokumentu-
mai fellelhetôk. Henk Kubbinga itt talált rá Eötvös doktori eljárás engedélyezésé-
re benyújtott kérelmére, valamint saját kezûleg, az akkori elôírásoknak megfele-
lôen latin nyelven írt önéletrajzára, amelyben felsorolja egyetemi tanulmányainak
minden részletét. Henk Kubbinga tájékoztatása szerint megtudhatjuk belôle
például, hogy az 1867–68-as tanév elsô szemeszterében Kirchhoff kísérleti fizika
és Helmoltz természettudomány-elôadásait vette fel, míg Otto Hessétôl kalkulus-
bevezetô és mechanika-elôadást hallgatott és ugyancsak Hesse vezette az analiti-
kus geometria szemináriumot. A második félévben kémiagyakorlaton vett részt
Bunsen laboratóriumában, míg Kirchhoff hasonló kurzust vezetett fizikából és
elôadásokat tartott a szilárd testek rugalmasságtanáról, Hesse folytatta a differen-
ciálszámítás elôadását és egy másikat a sík analitikus geometriájáról. Heinrich
Martin Webertôl Fourier-analízist, Gustav von Leonhardtól bevezetés a geológiába
kurzust hallgatott. A harmadik félév hasonlóan folytatódott: volt Helmholtz-kur-
zus az érzékszervek fiziológiájáról és egy másik a természettudományról; két
Kirchhoff-elôadást is felvett, az egyik az elméleti fizikáról, a másik a villamosság-
tan elméletérôl szólt; részt vett Du Bois Reymond-nak a tér analitikus geometriájá-
ról szóló elôadásain és gyakorlatain és tôle tanulta az integrálszámítást is. A ne-
gyedik és az utolsó szemesztert részben a Königsbergi Egyetemen töltötte, ahol
Franz Neumann optika és „Válogatott fejezetek a fizikából” elôadásait hallgatta és
részt vett Friedrich Richelot elméleti mechanika elôadásain és gyakorlatain is.
Visszatérve Heidelbergbe Helmholtz elôadásait vette fel a természettudományról
és a megmaradási törvényekrôl, továbbá Bunsennél kísérleti, Horstmann-nál
elméleti kémiát tanult. Ezek az adatok újabb részletekkel szolgálnak Eötvös tudo-
mányos pályájának kezdeteirôl.

A Henk Kubbinga által újra felfedezett dokumentumokat az e-EPS tudósítása
szerint 2020. január 23-án mutatták be hivatalosan a Heidelbergi Egyetem
aulája elôtt.
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