
Ünnepélyes megemlékezések 

EÖTVÖS LORÁND 

halálának 50. évfordulóján

A Magyar Tudományos Akadémia, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, 
a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, az Eötvös Loránd Fizikai 
Társulat, a Magyar Geofizikusok Egyesülete és a Bolyai János M atem atikai 
Társulat EÖTVÖS LORÁND halálának 50. évfordulója alkalmából az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem aulájában, illetve fizikai tanszékeinek nagy elő
adótermében ünnepélyes tudományos ülésszakot rendezett.

A tudom ányos ülésszakot megelőzően a rendező szervek képviselői meg
koszorúzták EÖTVÖS LORÁND sírjá t a Kerepesi tem etőben. Intézetünk 
koszorúját Müller Pál igazgató és Morvái László p á rttitk ár helyezte el.

A tudományos ülésszakon Rusznyák István  akadémikusnak, az Akadémia 
elnökének megnyitója u tán  Nagy K ároly akadémiai levelező tag EÖTVÖS LO
RÁND tudományos közületi és nevelői tevékenységéről, M arx  György, a fizikai 
tudom ányok doktora EÖTVÖS aktualitásáról, Egyed László akadémiai levelező 
tag  EÖTVÖS m unkássága és a geofizika modern problémáiról, Rybár István, 
a fizikai tudom ányok doktora EÖTVÖS LORÁND egyéniségéről, m unkásságá
ról és EÖTVÖS kapcsolatos személyes élményeiről, Renner János, a műszaki 
tudom ányok doktora EÖTVÖS LORÁND gravitációs vizsgálatairól, Haáz 
István , a műszaki tudom ányok kandidátusa EÖTVÖS LORÁND földmág- 
nességi vizsgálatairól és Biró Péter, a műszaki tudom ányok kandidátusa



4 Az MTA megemlékezése Eötvös Lorándról

EÖTVÖS L Ö li AND kutatásainak geodéziai jelentőségéről ta r to tt  előadást. 
A tudományos ülésszak Szigeti György akadémikusnak, az Eötvös Loránd F i
zikai Társulat elnökének zárószavával ért véget.

A tudományos ülésszak befejezését követően a résztvevők megkoszorúzták 
EÖTVÖS LORÁNDNAK az ELTE fizikai tanszékei épületének falán elhelyezett 
em léktábláját.

A tudományos ülésszak keretében ad ta  á t Szigeti György akadémikus, az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke Renner Jánosnak, a műszaki tudom á
nyok doktorának, Intézetünk nyugalm azott igazgatójának az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat emlékérmének oklevelét, Bese Vilmos az Országos Kőolaj- és 
Gázipari Tröszt vezérigazgatója, Egyesületünk elnöke pedig Tárczy-Hornoch 
Antal akadémikusnak, a MTA Geodéziai és Geofizikai K u ta tó  Laboratórium ai 
igazgatójának Egyesületünk EÖTVÖS LORÁND emlékérmét.


