
HÍREK – ESEMÉNYEK

TISZTELGÉS EÖTVÖS LORÁND ELÕTT
Henk Kubbinga: A Tribute to Loránd Eötvös1

Olvasóink joggal gondolhatják, hogy is-
merik Eötvös Loránd életét és munkás-
ságának jelentõségét, de Eötvös Loránd
esetén mindig adódik valami újdonság.
Például Henk Kubbinga (EPS – Fizika-
történeti Csoport) alapvetõen európai
látásmódjával nemrégiben olyan dokumentumokat
tárt fel, amelyek új megvilágításba helyezik Eötvöst, a
Heidelbergi Egyetem 1860-as évekbeli hallgatóját.2

Eötvösnek a gravitációs és tehetetlenségi tömeg azo-
nosságát egyre növekvõ pontossággal igazoló mun-
kája alapvetõ volt Albert Einstein számára az általános
relativitáselmélet felé vezetõ úton. Ezt természetesen
minden fizikushallgató már alapkollégiumaiban meg-
tanulja, de relevanciája nagymértékben megnõtt,
mióta Kubbinga megtalálta, hogy miként tudta Ein-
stein az elsõk között megismételni Planck számítását
a Ł állandóról.

1Europhysics News 51/4 (2020) 27–29. DOI: https://doi.org/10.
1051/EPN/2020405; https://epn.eps.org/epn-51-4/#28

2Lendvai János: Eötvös-dokumentumok a Heidelbergi Egyete-
men. Fizikai Szemle 70/2 (2020) 37.

CSATLAKOZZ AZ EPS-HEZ! MOST!
Az Európai Fizikai Társulat egyedülálló
lehetõséget ad egyéni vélemények euró-
pai szintû kifejtésére. Az EPS honlapján
(https://eps.org/page/membership_im)

részletes információk találhatók az egyéni tagság elõ-
nyeirõl és a különbözõ tagsági kategóriák (diák, ta-
nár, nyugdíjas, harminc év alatti, teljes tagság munka-
helytõl függõ) díjairól.

SZÓRAKOZTATÓ FIZIKA

HUMOR A TUDOMÁNYBAN, TUDOMÁNY A HUMORBAN
Megy a derivátoroperátor az utcán, egy kivétellel haj-
longanak elõtte a függvények.

– Te miért nem hajolsz meg elõttem? – kérdezi fel-
háborodva.

– Én vagyok az ex.

Pap a templomban: „Az igazsághoz vezetõ út y =
x 2 − 4x+ 4.” Egy hívõ a szomszédjához: „Most mirõl
beszél?” „Hagyd el, egyike a paraboláinak.”

Matematikus kisfia: – Papa, hogy kell írni a nyolcast?
– Egyszerû: ±π/2-vel elfordítjuk a végtelent.

A kocsmapultnál végtelen sok matematikus áll sorban.
Az elsõ: – Kérek egy korsó sört. A második: – Kérek egy
fél korsó sört. A harmadik: – Kérek egy negyed korsó
sört. Pultos: – Szórakozzatok az öreganyátokkal! – és
levág eléjük két korsó sört.

(Horváth Dezsõ )
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