
Eötvös Loránd,
a tudós-tanár

Zalaegerszeg, 2019. október 15.

Prof. Dr. Kovács László
ELTE Savaria Egyetemi Központ Szombathely

kovacs31415laszlo@gmail.com



Kugler Sándorné tanárnő 
(1908-2016) emlékére



Vásárosnaményi Eötvös Miklós (1716-1782) 
tábornoknak (Loránd ükapjának) Mária Terézia 

1768-ban bárói rangot adott

 



Emléktábla egyetemi tanulmányainak 
színhelyén, Heidelbergben



Abonyi Iván a Heidelbergi Egyetemen 
az Eötvös emléktábla (Kiss Sándor) 

koszorúzásakor, 2003.



Kiss Sándor Eötvös-portréja Celldömölkön
az egykori Eötvös Loránd Általános Iskolában



Heidelberg látképe



Mesterei: Bunsen, Kirchhoff, Helmholz

• Heidelbergben a kísérletezés alapvető 
fontosságát és technikáját, a kísérleti 
bemutató előadásokat  

Robert Wilhelm Bunsentől (1811-1899) és  
Gustav Robert Kirchhofftól (1824-1887) 
tanulta.

• (Itthon a Jedlik Ányos [1800-1895]mellett 
töltött hét év során  vált igazi kísérletező 
tudóssá.)



Kirchhoff, Bunsen

 



Karikatura a Deutsches Museumban



A tanultak hasznosítása

• Ismertetések folyóiratokban

• Fordítások (pl. Helmholtz „Népszerű tudományos 
előadások”)

• Kísérlet-bemutatással egybekötött előadások: 
MTA, Természettudományi Társulat, („Báró 

E ö t v ö s L o r á n d egyetemi tanár, Társulatunk 
alelnöke 10 előadásban [1888-ban a januártól 
húsvétig terjedő időben, hetenként] ismertette a 
fizika jelenlegi állását és búvárlati módszereit”), 
Mathematikai és Physikai Társulat 



Édesapjához írt levele

• Pesten, Párizsban vagy Berlinben szerette volna 
megtanulni, hogy „miként kell experimentálni”

• Kirchhoff tanácsára a Balti tenger partjára, 
Königsbergbe (Kalinyingrád) ment

(1868/69 másodi félév),

Franz Neumanntól (1789-1895) tanult elméleti 
fizikát, tőle kapott feladatot. Eötvös kigondolt egy 
új módszert a felületi feszültség mérésére.

Neumann a megoldásért megdícsérte!



Eötvös József (1813-1871) , Loránd Édesapja

író, vallás- és közoktatási miniszter, az MTA elnöke

 



Elméleti fénytan



Franz Neumann (1798-1895)



A Königsbergi Egyetem egyik épülete



Eötvös Loránd dícsérete

„Historians have noted how Baron Eötvös’s
educational efforts led to an explosion of 
genius – such luminaries as the physicist
Edward Teller, Eugene Wigner, Leo Szilard and 
the mathematician John von Neumann all
came out Budapest during the Eötvös era”  

L. Ledermann: The God Particle

„Minden a tanárokon múlik” (Eötvös Loránd)





Zhenwei Yao szép dolgozatában, 
2006-ban  ezt írta:

„Elsősorban a magyar matematikus,

Johann Andreas von Segner által kétszáz éve 
bevezetett 

felületi feszültség

fogalomnak köszönhetőek a folyadék csepp-
rendszerekre vonatkozó

ismereteink.”



Segner roll-up



Részlet Radnóti Miklós 
Tétova óda

c. csodálatos verséből

„...csöppje hull a méznek,

mint színarany golyó 
ragyog a terítőn”



Könyvespolcom



Az Eötvös-törvény megalapozása:
új módszer a felületi feszültség 

[erő:hossz; munka:felület]mérésére

„ÚJ MÓDSZER A KAPILLARITÁSI ÁLLANDÓ

MEGHATÁROZÁSÁRA

A kapillaritási állandó [molekuláris felületi 
energia] meghatározására 1875 óta használok 
egy módszert, melyet reflexiós módszernek fogok 
nevezni.” Eötvös



A reflexiós módszer





A felületi feszültség változása

• Hőmérséklet?

• Anyagi minőség?

• Két egymással érintkező folyadék  
felületére kapcsolt elektromos 
feszültség? 



Öveges-tipusú szemléltetés

Vízen úszó fapálcikák közé

cseppentett

só-oldat illetve

cukor-oldat.

(Eötvös Loránd Jedlik-típusú 
megoldást választott.)



Előzmény: „Egy új electro-kapillár
mozgató”



Pekár Dezső így fogalmazott 1941-ben: 
„egy valóságos mótor, amelyet a 

kapilláris erők forgatnak”



A berendezés működése

• Higanyra öntött kénsavat

• Elektromos feszültséget kapcsolt a higany-
kénsav rendszerre.

• Észlelte a felületi feszültség változása miatti 
erőhatást, amely: „1 milliméternyi részre 30 
milligramm és 40 milligramm nehézsége 
között ingadozik.”



Eötvös-törvény

A törvényt Eötvös Loránd 1885-ben ismertette a 
Tudományos Akadémián: 

„Valamennyi egyszerűen összetett folyadék 
molekuláris felületi energiája [a kapilláris 
állandó] a hőmérséklet 1 fokkal történő 
emelésekor ugyanannyit változik.”



A tömegvonzás kimutatása



Rajz a 
„Báró Eötvös Loránd Emlékkönyvből”(1930)



A meglevő berendezés fotója



 



Az Eötvös-inga szerkezeete

Az Eötvös-inga 
(variométer) szerkezete

tokbazárt-szál
0,02 mm vastagságú
platina- vagy volfrámszál

alumínium rúd, mérlegkar
25–40 cm

platinadarabok
(m  15–20 g)

tükör

50–60 cm

teleszkóp

 



Kettős variométer az Eötvös Loránd 
Emlékgyűjteményben



Kedvenc kutatóhelyem:
Deutsches Museum München



Német Természetkutatók és Orvosok 85. 
kongresszusa, Bécs 1913 szeptember 21- 28. 

Albert Einstein (Zürich) gravitációs előadásában

Zum gegenwärtigen Stande des Gravitationsproblem

méltatta az Eötvös-kísérlet jelentőségét:

„Hier sei bemerkt, dass die Gleichheit(Proportionalität) 
der schweren und trägen Masse durch eine für uns
höchst wichtige Untersuchung von Eötvös1) mit grosser
Genauigkeit erwiesen wurde;” 

1) B. Eötvös, Mathem. und Naturw. Ber. aus Ungarn, 

VIII.1890. Beibl.15, 65-68, 1890.



Diszkusszió Einstein előadása után

Zemplén Győző (1879-1916),
Eötvös tanársegéde egy kérdésre válaszolt:  
a súlyos és a tehetetlen tömeg  arányossága
Eötvös-Pekár-Fekete mérési eredményei alapján
„1/1 000 000 000” pontosságú

( Physikalische Zeitschrift 14 évf. 25., 1913. 
dec. 15, p1249.)

Gondolkodtató kérdés a tömegvonzásról



Szabolcs Péter szobrászművész, 
Zalaegeszeg díszpolgárának érme



Feszt László rézkarca, 1994



Kettős Eötvös-inga Mexico City 
Műegyetemén



Gyakorlati felhasználás



Mérési eredmények a Sághegyen



Barták Csaba terakotta faliképe, 2007



Barták Csaba terakotta szobra, 2007





Köszönöm szépen a figyelmet!


