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Száz éve hunyt el Eötvös Loránd

Eötvös Loránd a magyar szabadságharc évében, 1848. július 27-én született Budán. 
Apja, Eötvös József író, költő, államférfi, korának jelentős reformpolitikusa az 1848 áp-
rilisában megalakult első alkotmányos magyar kormányban, a Batthyány-kormányban 
mint vallás- és közoktatásügyi miniszter vállalt tárcát. A tekintélyes vagyonnal bíró 
arisztokrata család társadalmi és politikai hagyományai azt tették volna valószínűvé, 
hogy a dinasztia szépreményű sarja, az ifjú Eötvös Loránd is ezen a pályán keresi érvé-
nyesülését. De nem így történt. Korán hátat fordított a főúri életformának, és a termé-
szettudományos, fizikai kutatásoknak szentelte az életét. Bár először jogot tanult a bu-
dapesti egyetemen, de azt abbahagyta, és Heidelbergben kezdte el természettudományos 
tanulmányait. Ott aztán a kor legjelentősebb vegyészeinek és fizikusainak az előadásait 
hallgatta. Tanárai voltak többek között Bunsen, Kirchhoff, Helmholtz, ott szerezte meg 
a diplomáját, amelyet idehaza a pesti Tudományegyetemen honosíttatott. A Magyar 
Tudományos Akadémia 1873-ban levelező, 1883-ban rendes tagjává választotta, majd 
annak elnöki tisztségét 1894-től tizenhat éven át töltötte be.

Eötvös Loránd a klasszikus fizika talán utolsó igazi mestere volt. Mind a kísérleti 
fizika, mind pedig az elméleti fizika terén örök értékű felismerésekkel gazdagította a 
világról szóló ismereteinket. Ez igazán nagy szó, mert a huszadik század eleje a modern 
fizika korszaka. A nevét híres gravitációs kísérletei tették világszerte ismertté. A később 
róla elnevezett Eötvös-ingával végzett kísérleteivel igazolta a súlyos és a tehetetlen tö-
meg egyenlőségét. A tehetetlen tömeg egyszerű megfogalmazásban: a testnek az elmoz-
dításával szemben tanúsított ellenállásának mértéke. Kicsit fizikusabbra véve a megfo-
galmazást: a tehetetlen tömeg a testre ható erő és a létrehozott gyorsulás hányadosa (ha 
ugyanolyan erővel hatunk egy nagyobb tömegű testre, érthetően kisebb lesz a kiváltott 
gyorsulás mértéke is). A másik, a súlyos tömeg fogalmát két tömeg kölcsönhatásából, 
a gravitációs vonzerő mértékeként lehet definiálni (a test tömegének és a gravitációs 
gyorsulásnak a szorzata adja a test súlyát). Ezen két tömeg egyenlőségét, az úgynevezett 
ekvivalenciáját Eötvös előtt senkinek nem sikerült kísérletileg igazolnia, bár abból a jel-
ből, hogy a szabadon eső tárgyak anyaguktól függetlenül azonos gyorsulással esnek, erre 
lehetet következtetni. A probléma horderejét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a 
göttingeni egyetem pályázatot írt ki ennek a felvetésnek az igazolására.

Eötvös elgondolásának az volt az alapja, hogy a súlyos tömeget a Föld vonzereje, 
a tehetetlen tömegét pedig a Föld forgásából származó látszólagos „centrifugális erő” 
adja. A feladat az volt, hogy e két erő eredőjének az irányát minél pontosabban tudja 
megmérni. Megtervezte, majd elkészítette az úgynevezett torziós ingáját, amelynek a 
lengő részén, egy vízszintes rúd két végén, egy-egy azonos tömegű test volt elhelyez-
ve, miközben maga a rúd egy nagyon vékony, de igen erős fémszálon függött. Abban 
az esetben, ha a súlyos és a tehetetlen tömeg nem egyenlő nagyságú, akkor azok más 
irányba térnek ki, és a létrejövő erőkülönbség elcsavarja a vékony fémszálat, amelyet 
tükörleolvasással észlelt. Ahhoz, hogy kiküszöböljön minden külső zavaró hatást 
(rezgést, mágnesességet stb.), a méréseket Eötvös Loránd a Balaton jegén végezte. 
Végül is sikerült a két tömeg azonosságát kétszázmilliomod (!) pontossággal kimu-
tatnia. Ezt több évtizedig nem sikerült túlszárnyalnia senkinek, így jogosan érdemelte ki 
Eötvös a göttingeni egyetem pályadíját. Albert Einstein az általános relativitás elméletének 
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egyik fő támaszát látta Eötvös Loránd alapvető jelentőségű kísérletében. Különösen 
fontosnak bizonyult Eötvös azon felismerése, hogy torziós ingája alkalmas a nehézségi 
gyorsulás helyi változásainak a mérésére is. Ezeket az eltéréseket a hegyek és a földfel-
szín alatti rétegek sűrűségváltozásai okozzák. A torziós inga igen pontosan tudta mérni 
a gravitációs tér gradiensét, amiből pedig következtetni lehet a mélyben lévő rétegek 
tömeg- és sűrűségviszonyaira. A tudományos alapkérdést tisztázó műszer egyszeriben 
nyersanyagkutató eszközzé lépett elő, és igencsak fényes karriert futott be. A magyar 
kutatók a Föld legtávolabbi részeit is bejárták vele: 1930-ban megtalálták a texasi olajat, 
majd dolgoztak vele a venezuelai olajmezőkön, végül pedig az iraki és iráni olajat tartal-
mazó rétegek feltárásában végeztek eredményes méréseket. Eleinte valamennyi torziós 
ingát Magyarországon készítették, később külföldön is kezdték gyártani. Eötvös Loránd 
ugyanis szándékosan nem szabadalmaztatta a találmányát, mondván, hogy ez egy tudo-
mányos eszköz, és találmányát felajánlotta, hogy az emberiség hasznos és jó dolgokra 
szabadon használhassa.

Eötvös Loránd nevéhez további igen jelentős természeti törvények felismerése is 
fűződik. A róla elnevezett úgynevezett Eötvös-törvény azt fogalmazza meg, hogy a 
folyadékok felületi feszültsége miként csökken a hőmérséklettel. Az Eötvös-effektus 
pedig a kelet-nyugati irányba mozgó testeknek a Föld forgása következtében fellépő 
súlyváltozási mértékét adja meg.

Eötvös Lorándot minden szerénysége mellett fűtötte az egészséges becsvágy, saját 
szavaival: „Kecsegtettek azok a babérok, melyek e pálya mentén elég magasan teremnek 
ahhoz, hogy csak az igazán erős szakíthassa le…” A tudomány azon útjain, amelyen 
elvonult, bőven szakíthatott a babérkoszorúkból, és noha háromszor is felterjesztették a 
Nobel-díjra (!), mégsem neki ítélték oda.

Eötvös Loránd 1919. április 8-án hunyt el Budapesten. Albert Einstein a Szellemi 
Együttműködés Nemzetközi Szövetségének ülésén elmondott nekrológjában ilyen 
szavakkal jelentette be a szomorú hírt: „A fizika egyik fejedelme halt meg.” Nevét 
Budapesten Tudományegyetem, a Fizikai Társulat és a Geofizikai Intézet, valamint a 
Holdon egy kráter is őrzi.


