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EMLÉKEZÉS EÖTVÖS LORÁNDRA

A magyar fizika 
nagy alakja

A múlt vizein nagy kalandozásra hívjuk a Tisztelt 

Olvasót. A meghívás oka: emlékezés Eötvös Loránd-

ra, halálának centenáriumán. De ehhez szüksé-

gesnek érezzük, hogy röviden édesapjáról, a köve-

tett mintaképről, és további felmenő őseiről is ejtsünk 

néhány szót, mert olyan tényeket idéznek, amelyek 

nélkül talán nem láthatjuk egészen világosan a ma-

gyar tudományos élet eme nagyszerű alakját.

Eötvös Loránd 1848. július 27-én született Budán. 
Apja a Lamberg ezredes elleni merénylet után, szeptem-
ber végén lemondott miniszteri megbízatásáról, felesé-
ge és fia biztonsága érdekében pedig eltávozott Budáról. 
Münchenbe költöztek, ahonnan 1850-ben tértek vissza. 
Loránd a Piarista Gimnázium elvégzése után egyetemi 
tanulmányait Heidelbergben folytatta, ahol H. L. 
Helmholtz, E. L. Kirchhoff és R. W. Bunsen növendé-
keként doktorált 1870-ben. Ezután a pesti egyetem 
magántanára lett, és rövidesen rendes tanárként ha-
bilitálták. Eleinte elméleti fizikát oktatott. 1878-ban, 
Jedlik Ányos nyugalomba vonulásakor vette át a fizi-
kai tanszéket. Ekkor kezdte meg – a mai címén Puskin 
utcai – D-épület átalakítását. Az első emeleten volt a 
professzor szolgálati lakása. Az oktatás céljait szolgá-
ló nagy előadóterem és a hozzá csatlakozó demonst-
rációs raktár kialakításában döntő lépés a kb. egy 
négyzetméter keresztmetszetű mészkőoszlop egé-
szen az alapoktól történő beépítése, 
függetlenítve
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az akkori Rákóczi úton zajló forgalom (pl. lóvontatású ko-
csik) okozta rezgésektől. Erre a rendkívüli pontosságúra 
tervezett mérések miatt volt szükség. (Itt jegyzem meg, 
hogy amikor első éves fizikus hallgató voltam 1950-ben, 
az oszlop még megvolt, egy fakeret függetlenítette az 
épület rezgéseitől. Később, először a nagyterem padlóján 
fedték be az oszlopot, majd – talán 1960 és 1970 között 
– maga az oszlop is eltűnt egy restauráció folyamán, bár 
nem hiszem, hogy az egészet kiszerelték volna.) Erre az 
oszlopra helyezett tükrös műszerek a kapillaritás vizsgá-
latában kaptak szerepet. A koncentrált fénysugárnyaláb, 
mint súlytalan mutató, a nagyterem távoli falára elhelye-
zett skálákat világította meg, eleinte gyertyafény, később 
villanyvilágítás segítségével. 1870 és 1890 között ez volt a 
fő műszere, amivel mint reflexiós berendezéssel a kapil-
láris jelenségeket tanulmányozta. Ennek során összefüg-
gést állapított meg a γ felületi feszültség és a folyadékot 
alkotó anyag V moláris térfogata, valamint a T abszolút 
hőmérséklete és Tk kritikus hőmérséklete között:

γ V2/3 = κ (Tk – T)

ahol κ egy arányossági tényező. Ezzel megszületett az 
Eötvös-törvény [1].

1890-től a berendezés, bizonyos szerkezeti változta-
tásokkal (kétkarú ingát szerelt össze, melynek egyik 
karjára hosszabb szálon rakta fel a kiválasztott anyag-
ból készített golyót, ennek párját természetesen a má-
sik karra) a vizsgálatok központi szereplőjévé vált.

A torziós inga

A nagy szerepet játszó torziós inga vezette el aztán 
1896-ban a gravitációs térerősségről rövidebb (pár ki-
lométeres) távolságokon szerzett tapasztalatok levoná-
sához. Ide tartozik, hogy a földfelszín képződményein 
észlelt helyi változásokat összefüggésbe lehetett hozni 
a tömegek környékbeli mélységi eloszlásával, anyagösz-
szetételével. Így felcsillant az a lehetőség, hogy az 
Eötvös-ingával végzett alapos felszíni vizsgálatok a 
mélyebb rétegekben rejlő víz-, gáz- vagy kőolajkincse-
ket – eddig ismeretlen módon – előre lehetett jelez-
ni. A gravitációs mérések ellenőrzésére 1901 és 1904 
között a Balaton jegén végzett kísérleteket, melynek 
eredményeit hozzávetőleges pontossággal össze lehe-
tett hasonlítani a környezet tömegeinek – a Badacsony 
anyagának – hatásával. Eljárását 1906-ban, az Interna-
tionale Erdmessung éppen Budapesten ülésező kong-
resszusán ismertette. A bemutatkozás módfelett sike-
resnek bizonyult, olyannyira, hogy ennek alapján állami 
támogatást lehetett igényelni a további kutatásokhoz. 
Ez vezetett a Magyar Állami Eötvös Loránd Geofizikai 

EÖTVÖS JÓZSEF, A PÉLDAMUTATÓ APA

Báró vásárosnaményi Eötvös József (Buda, 1813. 09. 03. – 
Pest 1871. 02. 02.) címét édesapja, Ignác (1786–1851) után 
örökölte, az ő nagyapját tüntette ki hadi tetteiért Mária Te-
rézia magyar királynő. Eötvös Józsefet édesanyja nevelte, 
de osztrák származása miatt német nyelven tanította. A 10 éves 
gyermeket a magyar nyelvismeret tökéletes elsajátítása ér-
dekében az apa, Eötvös Ignác a budai királyi gimnázium 
poetikai tagozatába íratta. Házi tanítójának a Martinovics 
Ignác per egyik túlélő vádlottját, Pruzsinszky Józsefet nyer-
te meg. Eötvös József a gimnázium elvégzése után a pesti 
egyetem jogi karára járt (1826–1831), majd Fejér megyében 
lett aljegyző. 1833-ban ügyvédi vizsgát tett, ezután kancellá-
riai fogalmazóként kapott állást. Közben, már 1831 és 1836 
között, az országgyűlések idején részt vett Pozsonyban az 
üléseken. Rendkívül nagy hatást gyakorolt rá Széchenyi, 
Kölcsey és Deák alakja és szereplése. Ekkor kezdte irodalmi 
tevékenységét is. Első műve, A falu jegyzője arról is neve-
zetes, hogy Völgyesi alakjában Kölcsey Ferencet mintázta 
meg. Kazinczy Ferencnek is lelkes rajongója volt, ekkor írta 
meg, éppen Kazinczy védelmében A kritikus apotheozisa 
című írását (1831). Trefort Ágostonnal hatalmas utazáson 
vett részt, járt Németországban, Angliában, Franciaország-
ban, Svájcban, Hollandiában. Útjaik során tanulmányozta 
a más országokban uralkodó államelméleteket, a politikai 
gazdaságtan eszméinek hatását a társadalomra, a művelt-
ség helyzetére, valamint a szabadelvűség szerepét a nyu-
gati társadalmakban. 1837-ben az eperjesi tábla közbírája 
lett. 1838-ban, a nagy dunai árvíz idején részt vett a mentési 
munkálatokban, a Heckenast-nyomdát ért károk enyhítésére 
megszervezte Árvízkönyvek sorozatát (1–6 kötet). A páratlan 
sorszámú kötetekben jelent meg A karthausi című műve, 
az első magyar „társadalmi regény”, mely azután külföldön 
is híressé vált . 1840-ben jelent meg A szegénység Írlandban 
című tanulmánya, az angol kapitalizmusról írt bírálata, de 
ugyanebben az évben adta ki A zsidók emancipációja című 
röpiratát is, mely először német nyelven, majd egy évvel 
később magyarul is (1841) megjelent. Időközben nagy mű-
vén, a Magyarország 1514-ben című regényén dolgozott, 
amely az eszmék torzsalkodásán keresztül mutatja be a 
Dózsa-háború időszakát, figyelmeztetve az uralkodó osz-
tályt a durván eltiport népek jogaira. Petőfi irodalmi indu-
lásakor ő írta a legméltányosabb bírálatot. Politikai nézeteit 
a Pesti Hírlap hasábjain fejtegette, ezek tanúsága szerint a 
centralisták vezéralakja volt. Az 1848-as események során 
tagja lett a Batthyány-kormánynak, mint vallás- és közok-
tatásügyi miniszter, ekkor dolgozta ki javaslatát az elemi 
népoktatásról, ez azonban már nem került sorra. 1848. 
szeptember végén a Lamberg ezredest ért merényletet kö-
vetően lemondott, és feleségével, valamint újszülött fiával 
Münchenbe távozott. Itt kezdte meg A XIX. század uralko-
dó eszméinek befolyása az álladalomra című munkáját, ami 
csak 1854-re készült el. 1850 végén visszatértek Budára, 
ahol eleinte csak művelődéspolitikai tevékenységet folyta-
tott. Áldozatos munkával vett részt az Akadémia új életre kelté-
sében, melynek elismeréséül 1856-ban alelnöknek, 1870-ben 
elnöknek választották meg. A kiegyezés előkészítésében 
Deák Ferenc mellett dogozott. 1867-ben az Andrássy-kor-
mányban vallás- és közoktatási miniszterként működött, 
küzdött a vallások egyenjogúsításáért, az általános tankö-
telezettség bevezetéséért és a nemzetiségek egyenjogúsá-
gáért. Munkája során megvalósult az Izraelita Kongresszus, 
valamint önállóságot nyert az ortodox görögkeleti egyház. 
Végül 58 éves korában, 1871-ben hunyt el.

EÖTVÖS 100
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Intézet megalapításához. Az Eötvös-inga olajkutató 
karrierje ezzel elkezdődött, elsőként Morvamezőn, 
Egbell környékén, majd hamarosan a közel-keleti orszá-
gokban, de Amerikában is, így Texasban, sőt Venezuelá-
ban is. Az eljárást olaj- és vízkutatási karrierje egészen a 
mesterséges égitestek, műholdak mozgásának komoly 
alkalmazásáig az egyetlen módszerként ismerték. 
Bár aktualitása azóta háttérbe szorult, kis környezeti 
vizsgálatokra még „olcsóbb eljárásként” megmaradt.

Az Eötvös-inga az alapkutatások számára azonban 
továbbra is kincset érő technikának bizonyult. Már 
1890 táján felmerült Eötvös Lorándban az a gondolat, 
hogy ezzel az eljárással meg lehetne mérni a testek mg 
súlyos és mt tehetetlen tömegének arányát. Tudvalevő, 
hogy egy test – a vizsgálat szempontjából tömegpont 
– mozgásegyenlete, ha a pont a forgó Földön mozog:

mta = mgg - mtac

ahol az egyszerűség kedvéért nem írtuk ki az ac cent-
rifugális gyorsulás részletes alakját. Már Isaac Newton, 
az egyenlet első megfogalmazója szerint is más a két 
tömeg definíciója. Az mt a test (az anyagi pont) moz-
gatással szemben tanúsított ellenállásának, tehetet-
lenségének a mérőszáma, míg mg a test anyagának a 
gravitációs kölcsönhatáshoz való csatolódási képes-
ségét,  súlyosságát fejezi ki. Túl azon, hogy mindkettő 
elvben az anyagi minőségtől függhet, miközben az 
anyag mennyiségével arányos, akkor még – Newton 
idejében – nemigen létezett eljárás az mg/mt hánya-
dos anyagi minőségtől való függését tisztázni. A XIX. 
század elején Henry Cavendish és J. Coulomb egyszerű 
ingáikkal megkezdték a kérdés vizsgálatát, de ezekkel 

az eszközökkel még nem lehetett sokra menni. Pár évvel 
ezután F. W. Bessel és G. H. Hagen mérései már 10-3 – 10-4 
közé szorították az mg/mt hányados egytől való eltérését. 
Eötvösnek az ingájával – és természetesen a vele kapcso-
latos berendezések finomságának köszönhetően – sike-
rült jelentős előrelépést tennie. Már az 1880-as években 
bevetette az Eötvös-ingát (a megfelelő felszereléssel) az 
egyetemen, valamint otthonában, a pestlőrinci kert-
ben, és elkezdett kísérletezni. A hosszú ideig tartó vizs-
gálatok eredményeképpen hamarosan megjelentek a 
beszámoló közlemények (1890), majd 1908-1909-ben 
Pekár Dezső és Fekete Jenő társszerzőkkel, később 
ugyanezen szerzőhármastól a végső közlemény ide-
gen nyelven (németül) külföldön, jelezve, hogy az 
mg/mt hányados értéke az egytől nem térhet el 2·10-6 
pontossággal, rendkívül sok különböző anyagfajtán 
ellenőrizve. Természetesen ez a közlemény az I. világ-
háború miatt nemzetközi szinten csak késve, 1922-ben, 
Eötvös halála után jelenhetett meg. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy ezekért a kutatásokért és az ellenőr-
ző számításokért Eötvös Loránd elnyerte a Göttingeni 
Egyetem által kitűzött Benecke-díjat. A történethez 
hozzátartozik még, hogy a kísérlet pontosságát Renner 
János és Rybár István később még két nagyságrenddel 
tovább finomították, orosz és amerikai kutatók pedig 
10-11 alá vitték a lehetséges eltérést. Minthogy az mg = mt, 
a súlyos tömeg egyenlő a tehetetlen tömeggel (megfele-
lő rendszerben mérve) anyagi minőségtől függetlenül.

Eötvös pár évvel később még egy megállapítást tett. 
Képzeljünk el egy hajót, amely az Egyenlítő mentén 
nyugatról keletre (a Föld tengely körüli forgásával 
egyező irányban) halad. Ekkor a Föld forgása miatt 
fellépő centrifugális, tehát kifelé mutató erő többet 
von ki a Föld középpontja felé mutató súlyerőből, te-
hát a test ekkor könnyebb lesz, mint akkor, mikor a 
hajó nyugat felé halad. Ekkor ugyanis a hajó sebes-
sége kivonódik a Föld forgási sebességéből, ezért a 
centrifugális erő kevesebbet von ki a súlyerőből, mint 
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az előző esetben, ezért az eredő nagyobb lesz. Ennek 
az effektusnak a kísérleti ellenőrzésére szolgáló ötlet 
szintén Eötvös Loránd érdeme.

A kutatáson kívül

Eötvös Lorándnak, mint a Tudományegyetem híressé 
vált tanárának egyre több meghívásnak kellett eleget 
tennie. Először az 1891-1892 közötti időszakra a Tudo-
mányegyetem rektorának választották. Ezután 1891-ben 
megszervezte a Mathematikai és Physikai Társulatot, a 
gimnáziumi matematika- és fizikatanárok egyesületét, 
mely a tagság szakmai továbbképzésének megoldását 
tűzte ki célul. A Társulat első elnökének is megválasz-
tották, amely 1949-ig működött. Ekkor vált ketté, átad-
va helyét a Bolyai János Matematikai Társulatnak és az 
Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak. Ennek a felosztás-
nak több oka is volt. Részben a megnövekedett tag-
létszám, részben a megosztáskor szerepet kapott 
nagy nevek hagyományai, részben a feladatkörök 
szétválasztása is indokolttá tette az átszervezést. 
Bizonyára szerepet játszott az is, hogy az 1949-es 
évben a tudományegyetemet is átszervezték. A ha-
talmassá vált komplexumból levált a Pázmány Pé-
ter Hittudományi Egyetem, a Semmelweis Orvos-
tudományi Egyetem, és kialakult az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem (a bölcsészkarral és a természet-
tudományi karral, valamint a tanárképzés céljait 
szolgáló középiskolákkal együtt). Számunkra pedig 
örvendetes, hogy a fizikatanárok nevelése a nagy 
múltú Eötvös-épületek és intézmények koncepció-
jának nyomán alakult. (Legyen szabad megjegyezni, 
hogy e sorok írójának középiskolás idejében, a Trefort 
Gimnáziumban, a tanárjelöltek gyakorlati foglalkozta-
tása is zajlott. Egyetemi tanulmányait 1950-ben, fizikus 
hallgatóként kezdte, a tanévnyitón a rektor számolt be, 
az új elnevezés és a vele kapcsolatos átszervezés jelen-
tőségét méltatva.)

A kutatások utóélete

Eötvös első kutatási területének bizonyos szempontból 
most az a jelentősége, hogy a fentebb idézett törvénysze-
rűség képletében a Tk, a kritikus hőmérséklet igazából a 
mikrovilág határát jelenti. Eszerint itt is eljutott Eötvös a 
klasszikus fizika határáig, bár ezen nem lépett át. A másik 
irány sokkal jelentősebbnek bizonyult: a két tömeg, a sú-
lyos és a tehetetlen egyenlősége csakhamar az általános 
relativitáselméletben alapvető jelentőségűnek mutat-
kozott. Abraham Pais [3] Einsteint idézi: „Tudja, én még 
csak nem is tudtam Eötvös kísérleteiről abban az időben” 
– 1910 és 1913 között – „mondta Einstein, amikor Prágában 
tartózkodott.” Eötvös eredményeiről csak azután szerzett 

tudomást, hogy megkezdődött az együttműködés Einstein 
és Marcel Grossmann között. Ennek nyoma egy 1915-ben 
kelt Einstein–Grossmann-cikk. „Ezek szerint Einstein csak 
Grossmanntól tudta meg a maga tényszerűségében – és nem 
az elvi extrapoláció szintjén – hogy a súlyos és a tehetetlen 
tömeg fizikai azonossága igen nagy valószínűségű” [3]. 

Tudjuk viszont, hogy Einstein 1913 szeptemberé-
ben, Bécsben a Német Természetkutatók és Orvosok 85. 
kongresszusán a gravitációs problémák akkori állásá-
ról tartott előadásában már méltatta  Eötvös kísérle-
teinek jelentőségét. Zemplén Győző hozzászólásában 
ismertette az akkori mérési pontosságot [4]. Az álta-
lános relativitáselmélet a gravitációt Eötvös mérései 
alapján tudta geometrizálni a görbült téridő bevezeté-
sével. Ezért jogos az a megállapítás, hogy Eötvös Loránd 
a klasszikus fizika fejedelme.

Eötvös Loránd 1919. április 8-án hunyt el. Temeté-
sén rengetegen kísérték utolsó útjára, többek között 
Kármán Tódor és Hevesi György is, mint a magyar kor-
mány képviselői. A magyar bélyegkiadás több alka-
lommal is megemlékezett Eötvös Lorándról, először 
az 1932 és 1937 között kiadott arcképsorozat 6 filléres 
tagjában, majd 1948-ban, 100. születésnapján.
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A LEGGYENGÉBB FUNDAMENTÁLIS KÖLCSÖNHATÁS LÉPTÉKE

A newtoni vagy univerzális 
gravitációs állandó

A gravitációs állandó (G), melyet newtoni vagy univerzális gravitációs állandónak is neveznek, a természet 

egyik fundamentális állandója. Pontos értékére egyaránt szüksége van a gravimetriának, a kozmológiának, a 

részecskefizikának, a geofizikának és a csillagászatnak. Ugyanakkor, bár értékének meghatározására minded-

dig kétszáznál is több kísérlet keretében került sor, napjainkban sem rendelkezünk még megfelelőnek mond-

ható pontosságú értékével.

Ennek a helyzetnek mindenekelőtt az az oka, hogy 
a G meghatározása során használt gravitációs hatás 
rendkívül gyenge, a leggyengébb a négy ismert fund-
amentális erőhatás (erős, gyenge, elektromágneses 
valamint gravitációs kölcsönhatások) közül, és nem 
árnyékolható a kísérlet környezetében lévő objektu-
mok (pl. épület) hatásától. A két évszázada folyó kí-
sérletek ellenére a gravitációs állandó még mindig a 
legkevésbé ismert fundamentális állandó (1. táblázat), 
és 0,05% eltérés tapasztalható a különböző kutatócso-
portok által meghatározott értékek között. Az eltérések 
valószínű oka eddig még fel nem tárt szisztematikus 
hatásokban keresendő.  

Newton beszámolója alapján az univerzális gravi-
tációval kapcsolatos elképzeléseit az 1665-1666 közötti 
időszakban fogalmazta meg. Bár nem ő volt az egyetlen, 
aki megállapította, hogy a gravitációs tömegvonzás a tá-
volság négyzetével fordítottan arányos, hiszen kortársai 
Halley és Hooke is hasonló következtetésre jutottak, de 
ők nem tudták feltételezéseiket igazolni. Newton a gra-
vitációs hatás természetének igazolását először egy rö-
videbb, kilenc oldalas, Halley kérésére írt értekezésben, a 
„De motu corporum in gyrum” („Forgó testek mozgásáról”) 

adta meg (1684), mely ebben a kérdésben előfutára lett 
az 1687-ben – Halley aktív támogató közreműködé-
sének köszönhetően – megjelent 550 oldal terjedel-
mű „Philosophie naturalis principia mathematica”-nak 
(„A természetfilozófia matematikai alapelvei”). E mű 
harmadik része tartalmazza az egyetemes gravitáció 
törvényével kapcsolatos kutatásokat és magát a gra-
vitációs törvényt. Ez azt a megállapítást tartalmazza, 
hogy a két test között ható F gravitációs vonzóerő 
egyenesen arányos azok tömegének (m1 és m2) szor-
zatával és fordítottan arányos a köztük lévő távolság 
(r) négyzetével:

ahol Newton azért vezette be a G értéket, hogy össz-
hangba kerüljön az erő, a tömeg és a távolság dimen-
ziója. A Föld M tömegére és G meghatározására Newton 
két módszert javasolt:
- a függővonalnak egy hegy irányába történő elhaj-

lásának meghatározása
- két test kölcsönös tömegvonzásának meghatáro-

zása laboratóriumban.

486 TERMÉSZET VILÁGA | 2019. NOVEMBER



TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY | 150. ÉVF. 11. FÜZET 487

EÖTVÖS 100

A gravitációs állandó értékének kísérleti meghatáro-
zását Newton a földi viszonyok között nem tartotta 
lehetségesnek, bár erre vonatkozóan tett egy becslést, 
miszerint a Föld sűrűsége ötször vagy hatszor nagyobb 
a vízénél (Principia, Propositio X), amiből a formálisan 
adódó érték (6,05-7,50) · 10-11 m3kg-1s-2. Természetesen a 
földi tömegek között fellépő gravitációs kölcsönhatás 
nagyon kicsi. A tudomány művelői évtizedekig ezen 
túlmenően azért is tartózkodtak a G meghatározás meg-
kísérlésétől, mert a Principia-ban Newton egy szorzási 
hiba áldozatává vált. Arra az eredményre jutott, hogy 
két egyforma, kb. 30 centiméter átmérőjű gömböt, me-
lyek sűrűsége a Földével megegyező, egymástól 0,6 cen-
timéter távolságra helyezve egy hónap múlva ütköznek 
össze, holott a valóságban ez kevesebb, mint négy perc 
alatt bekövetkezik, azaz a várható gravitációs hatás tíze-
zerszer nagyobb a Newton által feltételezettnél. 

Ezért a gravitációs törvény megszületésétől közel fél 
évszázadnak kellett eltelnie a G terepen történő első 
megmérésének megkísérléséig. Erre egy francia mate-
matikus és geofizikus, Bouguer vállalkozott a XVIII. 
század harmincas éveiben. Méréseihez az Andok he-
gyeinek tömegét használta fel. Ingamérések alapján 
meghatározta a gravitációs gyorsulás értékét a tenger 
szintjén az Esmeralda folyó Inka nevű szigetén (g1), 
majd Quitóban 2860 méterrel a tenger szintje fölött 
(g2). Ha a  tengerszint és a 2860 méter közötti 
kőzetek sűrűsége és a Föld átlagsűrűsége, akkor 

felhasználásával Bouguer esetében  érték adó-
dott, ami G = 8 · 10-11 m3 kg-1 s-2 értéknek felel meg. Bár 
Bouguer elmélete helyes volt, az általa kapott  arány ir-
reális voltát ő is elismerte. Ennek ellenére munkája 
fontos előrelépést jelentett, mert megmutatta, hogy a 
Föld átlagos sűrűsége lényegesen meghaladja a Kordil-
lerákat alkotó kőzetekét és egy használható eljárást 
adott a tudománynak a G meghatározására. A hiba oka 
mintegy 100 évvel később lelt magyarázatra, amikor a 
XIX. század közepén Pratt és Airy kimutatták, hogy a 
hegységek tömege azok „gyökerei” által kompenzáltak, 
azaz az alacsony sűrűségű kőzettömegek nagyobb 
mélységre terjednek ki, mint magasságuk. Ez az izosz-
tatikus hatás nem játszott szerepet, amikor az 1770-es 
években Maskelyne angol királyi csillagász a skóciai 
Schiehallion-hegy esetében alkalmazta Bouguer eljárását. 
Az így kapott 8,216 · 10-11 m3 kg-1 s-2 értékét a terepi eredmé-
nyek újrafeldolgozásával Hutton 7,492 · 10-11 m3 kg-1 s-2 

Az állandó neve Értéke Relatív hibája

Gravitációs állandó 6,674 30 x 10-11 m3 kg-1 s-2 2,2 x 10-5

Fénysebesség 299 792 458 m s-1 pontos érték

 Proton nyugalmi tömege 1,672 621 923 69 x 10-27 kg 3,1 x 10-10

Neutron nyugalmi tömege 1,674 927 498 04 x 10-27 kg 5,7 x 10-10

Elektron tömege 9,1093837015 x 10-31 kg 3,0 x 10-10

Elemi töltés 1,602176634 x 10-19 C pontos érték

Planck állandó 6,62607015 x 10-34 J Hz-1 pontos érték

Boltzmann állandó 1,380649 x 10-23 J K-1 pontos érték

Rydberg állandó 10973731,568160  m-1 1,9 x 10-12

Avogadro állandó 6,022 140 76 x 1023 mol-1 pontos érték

Faraday állandó 96485.33212  mol-1 pontos érték

1. táblázat. Néhány fizikai állandó értéke és azok relatív hibája (CODATA, 2018)

 1. ábra. Az 1083 méter magas Schiehallion-hegy
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értékre módosította, így a Schiehallion-hegyen végzett 
mérésekből megszületett a valóságost most már köze-
lítő érték. 

A fejlődés következő lépését a gravitációs állandó 
laboratóriumi meghatározása jelentette. Mielőtt erről 
szót ejtenénk, fontos megemlíteni, hogy a G meghatá-
rozások földtani szerkezetek felhasználásával a labo-
ratóriumi meghatározások későbbi térhódítása idején 
is folytatódtak. Ebben a vonatkozásban elsősorban 
Airy tevékenységéről kell említést tenni, aki az 1850-es 
években a Föld felszínén és z mélységben végzett (bá-
nyákban) kapott g(0) és g(z) gravitációs gyorsulás érték 
felhasználásával határozta meg a G értékét a következő 
egyenletek felhasználásával (2. ábra):

(ahol R a gömbnek tekintett Föld sugara). Mivel 
 a z mélység feletti kőzet sűrűség 

értékét (ρ') felhasználva adódik a G meghatározására 
szolgáló egyenlet:

A XX. századi Airy módszerével meghatározott G érté-
keinek átlaga (6,747±0,012) · 10-11 m3 kg-1 s-2. Megjegyzen-
dő, hogy az Airy-féle eljárásnak 1960 után a bányabeli 
mérések mellett több változatát is alkalmazták a gra-
vitációs állandó meghatározására. Így felhasználták a 
tengerek felszínén és a tengerfenéken végzett mérése-
ket, a víztárolókon létrehozott szintingadozások okoz-
ta gravitációs változásokat. 

A Newton által javasolt másik, két test kölcsönös 
tömegvonzásán alapuló laboratóriumi gravitációs ál-
landó meghatározásra több mint egy évszázadig kel-
lett várni. Az erre a célra szolgáló eszközt egy ma már 
igazságtalanul elfelejtett tudós, Michell alkotta meg az 
1780-as évek elején. Michell publikálta az első tudo-
mányos munkát a földrengésekről, Asimov amerikai 
regényíró és kémikus ezért a „szeizmológia atyjá-
nak” nevezi; kiemelkedő eredményeket ért el a csil-
lagászatban, elsőként végzett becslést Naprendsze-
ren kívüli objektum távolságának meghatározására, 
foglalkozott a kettős csillagokkal és a fekete lyukak 
kérdésével. Coulombbal egy időben felfedezte a tor-
ziós ingát. Erre alapozta a G mérésekre tervezett esz-
közét, melyet halála után barátja, Cavendish sikerrel 
használt fel erre a célra (3. ábra).

Ha meghatározzuk azt a θ szöget mellyel az inga kar-
ja a kitérítő tömeg hatására elfordul, akkor ennek, to-
vábbá a tömegek és a kis és nagy tömegek közti távolság, 
valamint az ingakar hosszának ismeretében a G megha-
tározható. 29 mérési sorozat alapján Cavendish 1789-ben 

6,7169 · 10-11 m3 kg-1 s-2 eredményt kapott, ami az állandó 
első megbízható, a tudomány számára rendkívül fon-
tos mérési eredménye volt. 

A gravitációs állandó értékének további pontosabbá 
tétele Eötvös Loránd nevéhez fűződik, akinek először 
sikerült egy évszázad elteltével a Cavendish által hasz-
nált statikus módszer helyett dinamikus eljárással 
a gravitációs állandó értékét számottevő mértékben 
pontosabbá tennie, és több mint harminc évig az ál-
tala meghatározott dinamikus úton kapott G érték 
számított a legpontosabbnak és a legelőremuta-
tóbbnak (2. táblázat). A táblázatban Boys gravitációs 
állandó meghatározásának hibaértéke ugyan kisebb 
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3. ábra. Fantáziakép Cavendish 1798. évi gravitációs 
méréséről Michell kísérleti eszközével. Érdekessége 
a képnek, hogy a megfigyelő egy az eszköz melletti 

szobából végzi a megfigyelést.

2. ábra. A gravitációs állandó meghatározásának 
Airy-féle módszere a gravitációs gyorsulás mélységgel 

történő változásán alapul
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Eötvösénél, de ez nem a teljes mérési anyagon, hanem 
csak a legkisebb eltéréseket mutató mérési sorozatokon 
alapul.  Az Eötvös-féle eljárás lényege, hogy nem magát 
az erőt, hanem annak változását vizsgálta, azaz Caven-
dish statikus módszerétől eltérően nem az inga kitérését, 
hanem lengési idejét és annak változását határozta meg. 
Műszerét egy kettős falú fémedényben, két 60 centiméter 
magas, 30 centiméter széles és 90 centiméter hosszúságú 
ólomlap közé állította fel (4. ábra). A Coulomb-inga lengé-
se két egymásra merőleges irányban került megfigyelés-
re: a fal hosszának irányában (longitudinális állás, 

EÖTVÖS 100

az ehhez tartozó periódus TL) és erre merőleges helyzet-
ben (tranzverzális állás, TT). A vizuális megfigyelés mel-
lett a méréseket fotografikus úton is regisztrálták. A G 
érték meghatározására Eötvös által kapott egyenlet:

ahol ρ az ólom sűrüsége és ε ≤ 1% és egy a rúd mé-
retéből és az ólomlap véges kiterjedése miatt adó-
dó, számítással meghatározható állandó. „A lengési 
idők lemérése meglepő biztonsággal eszközölhetőek.

Szerző, publikálás éve,
kísérlet helye

Alkalmazott technika G × 10-11 m3kg-1s-2

H. Cavendish, 1798
Clapham, Anglia

Torziós inga, 
statikus

6,67±0,07    

F. Reich, 1838, 1852
Freiburg, Németország

Torziós inga, dinamikus 6,64±0,06

C.V. Boys, 1895 
Anglia

Statikus 6,658±0,007

Eötvös L., 1896
Budapest, Magyarország

Torziós inga, dinamikus 6,657±0,013

C. Braun, 1897
Marienstein, Ausztria

Torziós inga, 
statikus és dinamikus

6,649±0,02

P. Heil, 1930
Washington, USA

Torziós inga, dinamikus 6,670±0,005    

P. Heyl, Chrzanowski, 1942
Washington, USA

Torziós inga, dinamikus 6,673±0,005

R. Rose, H. Parker, K. Lowry, A. Kuhlhan, I. 
Beams, 1969

Charlotenscille, USA
Torziós inga, kompenzációs 6,674±0,004

 Renner J., 1973
Budapest, Magyarország

Torziós inga, dinamikus 6,670±0,008

J. Gundlach, S. Markowitz, 2000 
Siettle, USA    

Torziós inga, dinamikus 6,674215±0,000092

Q. Li et al., 2018a
Wuhan, Kína

Torziós inga, dinamikus 6,674184±0,000078

Q. Li et al., 2018b
Wuhan, Kína

Torziós inga, dinamikus 6,674184±0,000077

2. táblázat. Néhány G érték az 1900 előtti és az azt követő időszakból
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Dr. Kövesligethy Radó és Tangl Károly 
urak 1891. év január 26-tól március 
26-ig 59 észlelési sorozatban hatá-
rozták meg  értékét” (Eötvös 
Loránd, 1896, Mathematikai és Termé-
szettudományi Értesítő, 14, 221-266).  

Eötvös eredménye egy új, álta-
la kidolgozott eljáráson alapult, 
melynek hatása volt a későbbi kí-
sérletekben használt metodikára, 
annak ellenére, hogy eredményé-
ről több mai közleményben sajnos 
nem történik említés. 

A XX. században, mint azt a 2. 
táblázatban bemutatott váloga-
tás mutatja, a gravitációs állan-
dó meghatározások belső hibái 
valamelyest csökkentek (átlago-
san kb. 104 ppm értékről kb. 103 
ppm-re, ppm: milliomod rész), 
de az egyes kísérletekből megha-
tározott G értékek közti eltérések 
ezeket lényegesen meghaladták. 
A gravitációs állandó meghatáro-
zások belső pontossága 2000 után tovább javult és érté-
ke hozzávetőleg 10 ppm lett. 

Jelentős áttörést eredményezett a Washingtoni Egye-
temen Eötvös Loránd tiszteletére Eöt-Wash-nak neve-
zett kutatócsoport gravitációs állandó meghatározása 
céljából készült munkája. Berendezésükben (5. ábra) a 
ható tömegek (négy darab 8,1 kg súlyú acélgolyó) for-
gó mozgást végeznek (öt percenként megy végbe egy 
teljes körbefordulásuk). A torziós szá-
lon függő sík, téglalap alakú lemezzel 
együtt az inga ellentétes irányban 
végez tengelykörüli forgást, 20 perces 
periódusidővel. A kísérlet során az 
inga és a forgótányér visszacsatolás-
sal összhangba hozott forgásának 
sebességét mérik. Ez volt az első eset, 
mikor a G meghatározás bizonyta-
lanságának nagyságrendje 10 ppm 
körüli értéket vett fel.

2016-ban a gravitációs állandó 
értékét a CODATA (Committee on 
Data for Science and Technology) 
a tizennégy legmegbízhatóbb kí-
sérleti eredményre támaszkodva a 
(6,67408±0.00031) · 10-11 m3kg-1s-2 ér-
tékkel határozta meg. Az adat bizony-
talansága 47 ppm.  Fontos azonban 

megjegyezni, hogy a legnagyobb és a 
legkisebb felhasznált gravitációs ál-
landó adat közötti eltérés 550 ppm, 
holott a G érték hibáját korábban a 
legkisebb ppm-es értékkel jellemez-
ték. Li és szerzőtársai (2018) a kísérleti 
eredmények közötti eltérések okát a 
mérések során fel nem tárt ismeret-
len szisztematikus hibaforrások ha-
tásának tulajdonították. Hogy a kér-
dés tisztázásához hozzájáruljanak, 
két teljesen eltérő, az eddigi legala-
csonyabb relatív bizonytalansági té-
nyezővel jellemezhető ingakísérletet 
végezték el két különböző berendezés 
felhasználásával.  Az első kísérletben 
az inga torziós oszcillációs frekven-
ciájának a két állásban elhelyezett 
tömegek hatására bekövetkezett vál-
tozása alapján határozták meg a G-t 
három különböző kvarcszállal. A má-

sik kísérlet során az ingák és a ható 
testek tömegeit változtatták. Minde-
zen kísérletek célja a minél pontosabb 

gravitációs állandó értékének meghatározása mellett 
az volt, hogy feltárják az esetleges feltáratlan sziszte-
matikus hibaforrásokat.  

Annak érdekében, hogy képet kapjunk a gravitációs 
állandó értékének reális megbízhatóságáról, össze-
gyűjtöttük az ennek meghatározására szolgáló kísérle-
tek eredményeit a kezdetektől napjainkig. (Természe-
tesen a legrégebbi adatok az első szerzők (Newtontól 

Cavendishig) által közölt átlagos sű-
rűség értékből lettek számítva.)

A 6. és 7. ábra az 1968 és 2018 között 
kapott eredmények értékeit és az 
ezekhez tartozó, a szerzők által szá-
mított hibaértékeket tartalmazzák. 
Mindkét esetben az adatok jelentős 
szórása figyelhető meg, ami az idő 
múlásával csökkenő tendenciát mu-
tat. Az 1900-tól 1968-ig terjedő idő-
szakban kapott gravitációs állandó 
értékek átlaga 6,65964 · 10-11 m3kg-1s-2  
volt, míg az eredmények szórása 
0,02292 · 10-11 m3kg-1s-2. Ez a két szá-
mérték az 1969-1999 időszakban 
végzett meghatározások alapján: 
6,67547 · 10-11 m3kg-1s-2 és 0,01217 · 
10-11 m3kg-1s-2. Végül 2000 és 2018 
között G = 6,67474 · 10-11 m3kg-1s-2 és 

4. ábra. Eötvös eszköze a gravitációs 
állandó meghatározására

5. ábra. Az Eöt-Wash kutatócsoport 
által a Washingtoni Egyetemen 

használt eszköz

EÖTVÖS 100



TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY | 150. ÉVF. 11. FÜZET 491

a szórásra 0,0034 ·10-11 m3kg-1s-2 adódott. A gravitációs 
állandó meghatározások közti eltéréseket jellemző 
szórás értéke az utolsó vizsgált időszakban az előző 
kettőhöz képest jelentősen csökkent. Ugyanakkor 
a CODATA 2018-as adatával történő egybevetése az 

6. ábra. A gravitációs állandó meghatározására szolgáló kísérletek eredményei 1968 és 2018 között

7. ábra. Az 1968 és 2018 között meghatározott gravitációs állandók szerzők által közölt hibaértékei

általunk a 2000-2018 közötti időszakra kapott átlaggal 
azt valószínűsíti, hogy jelenleg a G értékének még min-
dig csak az első három tizedesjegye tekinthető jelenleg 
megbízhatónak. 

 VARGA PÉTER – KISZELY MÁRTA 
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Newton II. törvénye szerint bármely testre ható erő 
egyenlő a test tömegének és a gyorsulásának szorzatá-
val (F=ma), vagyis bármilyen mechanikai erőhatás is éri 
a testet (lehet ez rugóerő, súrlódási erő, vagy akár nehéz-
ségi erő), az erő és a gyorsulás hányadosa mindig ugyan-
annyi, a testre jellemző mennyiség, a tehetetlen tömeg. 

Van ugyanakkor egy erő, ami bármely két test között 
mindig fellép. Ez a vonzóerő a jól ismert Newton-féle 
általános tömegvonzási (gravitációs) erő, melynek nagy-
sága szintén arányos a testre jellemző mennyiséggel, a 
súlyos tömeggel. 

A súlyos és a tehetetlen tömeg egymástól független 
mennyiség, ami két teljesen különböző fizikai törvény-
ben jelenik meg. Newton óta a fizika kiemelt kérdése, 
hogy a két tömeg valójában ugyanaz-e, vagy más-más 
mennyiséget jelöl. 

A kétfajta tömeg azonosságának igazolására a legen-
da szerint elsőként Galilei 1586-ban végzett látványos 
kísérletet a pisai ferde toronyban, ahol különböző 
anyagokat ejtett le, és a talajra érkezésük egyidejű-
ségét vizsgálta (1. ábra). (A kísérletet egyébként nagy 
valószínűséggel nem Galilei, hanem korábban Simon 
Stevin, és nem a pisai ferde toronyban, hanem a hol-
landiai Delftben végezte.) A kísérlet alapkérdése az volt, 
hogy vajon anyagfüggő-e a gravitáció. Az ejtési kísérlet 
fizikai alapelvét megfontolva könnyen megérthetjük a 
súlyos és a tehetetlen tömeg azonosságának kérdését. 

Különböző tömegek között a Newton-féle általános 
tömegvonzási erő (F) hat, amelynek nagysága arányos 
a Föld M és az ejtett próbatest ms súlyos tömegével és 
fordítva arányos a tömegközéppontjaik közötti R tá-
volság négyzetével. A jól ismert összefüggés az 1. ábrán 
látható, amelyben a gravitációs állandót k-val jelöltük. 
Ugyanakkor Newton II. törvénye értelmében a testek 
erő hatására gyorsuló mozgást végeznek, az a gyor-
sulás arányos a tömegre ható F erővel és fordítottan 
arányos a test mt tehetetlen tömegével. Elhanyagolva 
most a forgási centrifugális erőt és az árapály erőket, 
a szabadon eső testek a = g gyorsulását éppen a New-
ton-féle tömegvonzási erő okozza, így a két egyenlet 
az 1. ábrán látható módon egyenlővé tehető egymás-
sal. Amennyiben az egyenlőség két oldalán a súlyos 
ms és a tehetetlen mt tömeg egyenlő egymással, akkor 
egyszerűsíthetünk velük, és végeredményként azt 
kapjuk, hogy a g gyorsulás csak a Föld M tömegétől 
és az R földsugártól függ, vagyis független a szaba-
don eső testek tömegétől és anyagától. A tapasztalat 
szerint az ejtési kísérletben a különböző anyagok 
egyszerre értek a talajra, ami az akkori szerény pon-
tossággal azt mutatta, hogy a súlyos és a tehetetlen 
tömeg azonosak.

AZ EÖTVÖS-KÍSÉRLET MEGISMÉTLÉSE

A súlyos és a 
tehetetlen tömeg
Eötvös Loránd és munkatársai 1906-tól több mérés-

sorozatot végeztek a súlyos és a tehetetlen tömeg 

azonosságára vonatkozó ekvivalencia-elv igazolásá-

ra. Ugyan Einstein általános relativitáselméletének 

kiinduló alappillére, mégis az ekvivalencia-elv a mai 

napig vitatott kérdése a fizikának. A XVI. századtól 

kezdve többen is foglalkoztak erre vonatkozó kísérle-

tekkel, és például azt tapasztalták, hogy vas és fago-

lyó egyidejű ejtésekor a két test a nagy súlykülönbség 

ellenére gyakorlatilag egyszerre ért a talajra. Később 

Newton és Bessel már kimondottan a súlyos és te-

hetetlen tömeg ekvivalenciáját tesztelték különféle 

ingákkal végzett kísérletekben. Az ekvivalencia-elvet 

végül Eötvös Loránd és munkatársai bizonyították 

igen nagy pontossággal, azonban az ő méréseik után 

is maradt nyitott kérdés.
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Nagyjából 300 évvel később, Eötvös Loránd először 
1889-ben, az addigi méréseknél több nagyságrenddel 
pontosabb kísérleteket végzett, majd később 1906-tól az 
akkori technikai lehetőségeknek megfelelően a híres Eöt-
vös–Pekár–Fekete (EPF-)-kísérlettel a kilencedik tizedes-
jegyig terjedő pontossággal igazolta a súlyos és a tehetet-
len tömeg azonosságát [1].

Einstein a súlyos és a tehetetlen tömeg egyenlőségére 
és anyagtól való függetlenségére, vagyis az ún. gyenge ek-
vivalencia-elvre építette fel általános relativitáselméletét. 
A gravitációs (súlyerő) és a tehetetlenségi erő érzékeltetésére 
Einstein gondolatkísérletet alkotott, melynek az a lénye-
ge, hogyha egy fizikust bezárunk egy kabinba, felruház-
zuk az emberiség teljes fizikatudásával és a rendelkezé-
sére bocsátunk minden elképzelhető fizikai eszközt és 
kísérleti lehetőséget, akkor sem képes megállapítani, 
hogy a kabin gravitációs erőtérben nyugszik, vagy az uni-
verzum távoli gravitációs tömegektől mentes területén 
rakétahajtómű gyorsítja (2. ábra). A helyzet azonban 
nem ilyen egyszerű; ma már tudjuk, hogy méréssel még-
is különbséget lehet tenni a két erőtér között. Ha ugyan-
is egyszerű rugós graviméterrel két különböző alkalmas 
pontban mérünk, akkor gravitációs erőtérben a vonzó 
tömegtől mért távolság függvényében különböző érté-
keket fogunk észlelni, ugyanakkor gyorsuló erőtérben, 
különböző pontokban nem tapasztalunk különbséget. 
Szaknyelven fogalmazva: a gravitációs erőtérnek van 
gradiense, a gyorsuló erőtér viszont homogén. Ez is arra 
utal, hogy a súlyos és a tehetetlen tömeg azonosságának 
kérdése egyáltalán nem egyszerű probléma.

Az Eötvös-féle ekvivalencia-mérések
Eötvös Loránd és munkatársai, Pekár Dezső és Fekete 
Jenő 1906-tól több méréssorozatot végeztek a súlyos 
(gravitációs) és a tehetetlen tömeg arányosságára vo-
natkozóan. A méréseiket arra alapozták, hogy a földi 
nehézségi erő a tömegvonzási és a forgási centrifugális 
erő eredője, és amennyiben a gravitációs erő anyagfüg-
gő, akkor az eredő nehézségi erő iránya szintén az lesz, 
ami egy K−Ny tájolású Eötvös-ingával kimutatható. 
Az elvégzett mérések csupán 10-9 hibahatár közeli vé-
letlenszerűnek tűnő eltéréseket mutattak.

A g földi nehézségi erő három összetevője az FT tömeg-
vonzási erő, a Föld tengelykörüli forgásából következő 
FC centrifugális erő és az árapálykeltő erők eredője. 
Az EPF-kísérletek során az árapálykeltő erők elhagy-
hatók, mivel a kísérletben használt eszközre kifejtett 
hatásuk kicsi. Eötvös feltételezte, hogy az FC forgási 
centrifugális erő független az anyagi minőségtől, az FT 
tömegvonzási erő viszont függhet tőle. Gondolatban 
helyezzünk el a 3. ábrán látható földfelszíni pontban 
különböző anyagokat, pl. aranyat és alumíniumot. 
A két különböző testnek legyen szigorúan azonos a 
tömege (m  =  m’). A feltételezés szerint mindkét testre 
azonos FC forgási centrifugális tehetetlenségi erő hat, 
viszont a Föld az m tömegre FT, míg az m’ tömegre FT’ 
gravitációs erőt gyakorol. Ennek megfelelően a 3. ábrán 
látható módon az m tömegre ható nehézségi erő g, az 
m’ tömegre ható nehézségi erő pedig g’. Amennyiben a 
gravitáció anyagfüggő, a g és a g’ közötti parányi dg kü-
lönbség tapasztalható, mely Eötvös-ingával mérhető.

Az ekvivalencia-kísérletben az Eötvös-inga megfele-
lő forgatásával és a tömegek meghatározott cseréjével 
a 4. ábrán összefoglalt stratégia szerint történnek a 
mérések.

1. ábra. Galilei legendás ejtési kísérlete a pisai ferde toronyban

2. ábra. Súlyerő és tehetetlenségi erő Einstein 
gondolatkísérletében
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Az első lépésben a K−Ny irányba beállított ingaszer-
kezeten leolvassuk az ingarúd nyugalmi helyzetét. 
A második lépésben 180 fokkal elfordítjuk az ingaszer-
kezetet és itt is leolvassuk az ingakar nyugalmi helyze-
tét. A harmadik lépésben visszaforgatjuk az ingaszerke-
zetet K−Ny irányba, az inga lelógatott aranyból készült 
tömegét kicseréljük egy ugyanolyan tömegű más, pl. alu-
mínium tömegre, majd a nyugalmi állapotban ismét le-
olvassuk az ingakar nyugalmi helyzetét. Végül a negyedik 
lépésben a felcserélt tömeggel is elfordítjuk az ingaszer-
kezetet 180 fokkal és így is leolvassuk az ingakar nyugal-
mi helyzetét. A súlyos és a tehetetlen tömeg különböző-
sége esetén a felcserélt tömegekkel kissé megváltozna az 
ingakar nyugalmi pozíciója. A valóságban a mérési stra-
tégia ennél bonyolultabb, mivel kettős-ingákkal mérünk, 
és egyetlen Eötvös-ingában 180 fokkal ellentétes pozíció-
ban két független ingaszerkezet működik [2, 3].

Eötvösék az ekvivalencia-mérésekhez a legkülönbö-
zőbb anyagokat, pl. platina, magnálium (Mg-Al ötvö-
zet), kígyófa, réz, azbeszt, faggyú, víz, rádium-bromid, 
rézszulfát-pentahidrát, stb. használtak. A mérések 
során jelentős különbséget egyetlen anyagpárra sem 
találtak, így 10-9 pontossággal igazolták a súlyos és a 
tehetetlen tömeg azonosságát. A mérésekben azonban 
tapasztalhatók parányi nyugtalanító eltérések. Renner 
János az 1930-as években más anyagpárokkal megis-
mételte a kísérletet, de anyagfüggést ő sem talált. 

Később, 1986-ban Fischbach és munkatársai az em-
lített eltéréseket vizsgálva arra a következtetésre jutot-
tak, hogy ezek nem teljesen véletlenszerűek, hanem az 
atommagok kötési energiájának lineáris függvénye-
ként írhatók fel, és felvetették egy rövid hatótávolságú, 
úgynevezett ötödik erő létezését [4]. Az ötödik erő sze-
rintük a gravitációnál lényegesen gyengébb, a barionok 
(protonok és neutronok) számával arányos, és hatótá-
volsága néhány tíz vagy száz méter. A feltételezés 
komoly vitákat váltott ki, és további méréseket és 

ellenőrző kísérleteket motivált. Eötvösék eredményeit 
részletesen elemezték, új, sokkal pontosabb méréseket 
is végeztek, de azokban nem mutatták ki a megjósolt 
Yukawa-jellegű, rövid hatótávolságú ötödik erőt. To-
vábbi más kísérletek során Dicke és munkatársai 10-11, 
Braginsky és társai pedig 10-12-es pontossággal igazol-
ták az ekvivalencia-elvet. Dicke és munkatársai észak-
dél tájolású ingával a Nap tömegvonzása és a Föld 
keringéséből adódó keringési centrifugális erő viszo-
nyának anyagfüggését mérték, aminek előnye, hogy az 
ingát, a jel 24 órás periodicitása miatt a mérés során 
nem kellett forgatni.

Az ekvivalencia-kísérlet újramérése

Az EPF-kísérletben vizsgált ekvivalencia-elv ma újra a 
kutatások homlokterében áll, a torziós inga továbbra 
is fontos kérdések eldöntésére alkalmas. 2017-ben fi-
zikus kollégákkal úgy gondoltuk, hogy Eötvös Loránd 
halálának 100 éves évfordulója tiszteletére a mai mo-
dern technikai adottságokat kihasználva megismétel-
jük az ekvivalencia-méréseket. Elhatározásunk akkor 
vált különösen indokolttá, amikor az előkészületek so-
rán tanulmányozva az eredeti méréseket megfejtettük 
a szabályos eltérések nagy valószínűségű okát. Vizsgá-
lataink szerint az ekvivalencia-mérésekben tapasztal-
ható parányi szabályos eltérés abból adódhat, hogy a 
próbatest méretével összevethető távolságon a nehéz-
ségi erő megváltozása már nem tekinthető egyenle-
tesnek, így a kísérlet eredményét befolyásolja a próba-
testek alakja is [5]. Eötvösék méréseiben a felhasznált 
különböző sűrűségű, henger alakú próbatestek térbeli 

3. ábra. A nehézségi erő feltételezett változása
különböző anyagok esetén

4. ábra. Az Eötvös-kísérlet mérési stratégiája 
a tömegek cseréjével
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kiterjedése, magassága lényegesen eltérő volt, például 
a platina henger 6 cm, a magnálium henger 11,9 cm, 
a kígyófából készült henger pedig már 24 cm magas 
volt. Olyan nehézségi erőtérben (pl. vastag falak köze-
lében), ahol az erőtér változása rövid távolságon be-
lül is jelentős, a kisebb kiterjedésű testekre más erő hat, 
mint azokra, amelyek nagyobb kiterjedésük miatt más 
térerősségű helyre is benyúlnak. Az eredeti ekvivalencia-
kísérlet annyira érzékeny volt, hogy már egy ilyen kicsiny 
másodrendű gravitációs hatás is megjelenhetett az ered-
ményekben, amire Eötvösék akkor nem gondoltak. 

A tervezett mérések céljára az 5. ábrán látható két 
különböző típusú Eötvös-inga jöhetett szóba: egy Eöt-
vös–Rybár-féle AutERBal-inga és egy Eötvös–Pekár-féle 
ún. kettős kis eszköz. Mindkét rendelkezésünkre álló 
műszert az 1930-as években terepi mérések céljára készí-
tették. Az AutERBal-inga fotóregisztrálással teljesen au-
tomatizáltan működött, speciális óraszerkezet vezérelte, 
a Pekár-inga nem automatizált, tapasztalatunk szerint 
megbízhatóbb és pontosabb műszer. Első fontos felada-
tunk az ingák felújítása, javítása, használhatóságuk el-
lenőrzése, a mai modernebb technikai lehetőségeknek 
megfelelő átalakítása és kalibrálása volt. Az előkészületek 
közel 2 évet vettek igénybe. A torziós szálak csavarodási 
driftjének minimálisra csökkentése céljából a szálakat 
több mint fél éven keresztül folyamatosan terheltük az 
ingák kioldott helyzetében. A szálak hosszú idejű ter-
helésével a Pekár-inga esetében sikerült elérni mindkét 

szál gyakorlatilag driftmentes állapotát, így az igen nagy 
pontossági igényű mérések céljára a Pekár-inga haszná-
lata mellet döntöttünk. Ráadásul mivel az Eötvös-kísérlet 
tekintetében fontos szempont az ingában lévő tömegek 
egyszerű cserélhetősége is, ezért a további fejlesztéseket 
már csak erre az eszközre koncentráltuk.

A sikeres mérések legfontosabb követelménye a zava-
ró körülmények minél teljesebb kiiktatása. Az Eötvös-kí-
sérlet méréseit leginkább veszélyeztető hibaforrások a 
műszert leolvasó személy zavaró tömege, a talajrezgések, 
a hőmérséklet változása és a nehézségi erőtér gradiense-
inek magas értéke az inga környezetében. Utóbbi problé-
ma egyszerűen kezelhető megfelelő mérési helyszín ki-
választásával és a gradiensek pontos meghatározásával 
a műszer környezetében. Megfelelő helyszín kiválasztá-
sával biztosítható a környezeti hőmérséklet stabilitása és 
csökkenthetők az elsősorban forgalom okozta talajrezgé-
sek is. Ezek szem előtt tartásával választottuk a KFKI te-
rületén a Jánossy Földalatti Fizikai Laboratórium 30 m-es 
mélységben lévő folyosóját. Méréseink szerint a helyszín 
hőmérsékleti stabilitása megfelelő, a napi változás mind-
össze néhány század fok, a mikroszeizmikus talajnyug-
talanságot pedig az Eötvös-inga mellett elhelyezett nagy 
érzékenységű szeizmográffal tudjuk folyamatosan re-
gisztrálni és korrekcióba venni. 

A mérések legjelentősebb és legveszélyesebb hiba-
forrása a műszert kezelő és leolvasó személy jelenléte, 
elsősorban tömeghatása, ami a rendkívül érzékeny 
ingaszerkezet nyugalmi helyzetét megváltoztatja. 
Ugyanakkor az észlelő személy jelenlétével a műszer 
környezetében a hőmérsékleti egyensúlyt is megbont-
ja és mozgásával egyértelműen érzékelhető talajrez-
géseket kelt. A hibaforrás a közvetlen emberi jelenlét 
kiküszöbölésével, a mérési folyamat teljes automatizá-
lásával, távvezérelt méréssel szüntethető meg. 

A Pekár-inga vizuális leolvasásra szolgáló okulárjá-
nak helyére a 6. ábrán látható CCD érzékelőt szerelve 
az inga karjának nyugalmi helyzetét a keletkezett 
digitális kép kiértékelésével tudjuk meghatározni. 
Az általunk fejlesztett számítógépes képkiértékelési el-
járással egy képpont tört részének megfelelő helyzet is 
meghatározható, így a leolvasási pontosság egy képről 

5. ábra. A mérésekre kész műszerek a BME Általános- 
és Felsőgeodézia Tanszékén. Balra hátul az AutERBal-,

 jobbra elöl az Eötvös–Pekár-inga

6. ábra. Távvezérelt forgatási mechanika és az automatizált 
műszerleolvasás kialakítása az Eötvös–Pekár-ingán.
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nagyjából 1/100 skálaosztás (az eredeti vizuális leol-
vasás esetén ez csak 1 skálaosztás, a tizedet már csak 
becsülni lehetett). Ha ehhez hozzávesszük, hogy az 
inga egyensúlyi helyzetéről nem csupán egyetlen le-
olvasást tudunk készíteni, hanem hosszabb időn ke-
resztül másodpercenkénti több képet készítve maga 
a csillapodási görbe is meghatározható, akkor ez to-
vábbi jelentős pontosságnövekedést eredményez. Fej-
lesztéseinknek köszönhetően közel két nagyságrend-
del jobb leolvasási pontosságot tudunk elérni, mint 
az eredeti vizuális észleléssel.

A mechatronikai megoldások közül a legkritikusabb 
elem az inga számítógéppel távvezérelt forgatását 
végző egység elkészítése volt. A forgatómotor vezér-
lését úgy kellett megoldani, hogy az inga különböző 
irányokba forgatása pontosan, üzembiztosan, ugyan-
akkor hirtelen gyorsulások és lassulások nélkül, a 
rendkívül érzékeny ingaszerkezet szempontjából kí-
méletesen, mechanikai sokkhatás nélkül történjen. 
Az inga különböző mérési irányokba forgatásához a 
6. ábrán látható szerkezetet készítettük, a forgatásról 
speciális motor gondoskodik, az inga szabadon futó 
felső részéhez kapcsolódó bordásszíjas hajtáson ke-
resztül [3]. A legtöbb alkatrész 3D nyomtatással ké-
szült. A Renishaw optikai enkódergyűrű alkalmazásá-
val az ingaszerkezet különböző irányokba forgatott 
pozíciójának kiolvasási pontossága szögmásodperc 
pontossággal lehetséges.

Az átalakított műszerrel hosszan tartó és alapos 
tesztméréseket és kalibrációs méréseket követően a 
tényleges új ekvivalencia-mérések 2019. május 14.-én 

kezdődtek a földalatti laboratóriumban. A 7. ábrán az 
átalakított Eötvös–Pekár-ingát láthatjuk. A méréseket 
eddig arany, sárgaréz és alumínium próbatömegek-
kel végeztük sok hasznos tapasztalatot gyűjtve a to-
vábbi vizsgálatokhoz. Az adatok előzetes kiértékelése 
alapján Eötvösék eredeti mérési pontosságát már egy 
nagyságrenddel felülmúlva 10-10 pontossággal tudjuk 
igazolni az ekvivalencia-elv érvényességét arany, réz és 
alumínium tömegek esetére. Méréseinket további más 
anyagok vizsgálatára is kiterjesztjük, a végleges ered-
mények több éves további kísérletek után várhatók.

Az EPF-kísérlet megismétlése nem csak az említett 
szisztematikus hibára vonatkozó feltevésünket igazol-
hatja, hanem új szempontokkal járulhat hozzá a jelen-
legi legpontosabb földi mérésekhez. Einstein általános 
relativitáselmélete eddig minden próbát kiállt, de a na-
gyon kicsi vagy nagyon nagy távolságokra vonatkozó 
inverz négyzetes távolságfüggés-tesztek, esetleg az ek-
vivalencia-elv mérések eredményei felvethetik a teljes 
érvényességi körének korlátosságát.

A mérésekben és ezek előkészületeiben az MTA Wig-
ner Fizikai Kutatóközpontja, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem Általános- és Felsőgeo-
dézia Tanszéke, Irányítástechnika és Informatika Tan-
széke és az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéke, 
valamint az Egyesület a Tudomány és a Technológia 
Egységéért kutatói és mérnökei vesznek részt más to-
vábbi szervezetek, tanszékek és szakértők bevonásával. 
A kutatócsapat tagjai: Ván Péter, Barnaföldi Gergely, Deák 
László, Fenyvesi Edit, Lévai Péter, Somlai László fizikusok, 
Völgyesi Lajos geofizikus, Tóth Gyula és Égető Csaba geo-
détamérnökök, Kiss Bálint, Harangozó Péter, Péter Gábor 
villamosmérnökök, Gróf Gyula gépészmérnök és Szon-
dy György villamosmérnök, független kutató.
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KÖZÖS PONTOK EÖTVÖS ÉS WEGENER MUNKÁSSÁGÁBAN

Sarki taszítóerő és a 
kontinensvándorlás elmélete

Eötvös Loránd nevéhez számos tudományos és technikai újítás köthető. Az egyik legjelentősebb ezek 

közül a kapillaritás mérésére szolgáló Eötvös-törvény, valamint a modern geofizikai mérések elődjének 

számító torziós inga.

Az anyag tehetetlensége és gravitációs arányosságai-
nak, azonosságainak vizsgálata Newton óta a termé-
szettudományok egyik sarkalatos pontja. A göttin-
geni egyetem 1906-ban pályázatot írt ki a tehetet-
lenség és súly azonosságának kísérleti igazolására. 
Ennek érdekében Eötvös Loránd 1906-tól kezdődően 
társaival, Pekár Dezsővel és Fekete Jenővel végzett 
méréseket, melyek 1909-ig tartottak, és 4000 órányi 
mérés adatait foglalták magukban. A mérések pon-
tosságát 1/100 000  000-hoz adták meg, ezzel a kiírt 
pályázatot elnyerték.

Elsőként hasonlították össze a különböző anyagok 
Naphoz viszonyított gyorsulását. A további mérések az 
első világháború kitörése miatt elmaradtak, Eötvös 
Loránd 1919-es halálával pedig nem is folytatódtak. 
Az 1906-1909-es mérések eredményeit Pekár Dezső és 
Fekete Jenő publikálta 1922-ben. 

Talán e kései publikációnak köszönhető, hogy 
Einstein nem tudott Eötvös és társai kutatásáról, pedig 
az általános relativitáselmélet egyik kiindulópontja a 
tehetetlen és súlyos tömegek ekvivalenciája.

Eötvösék mérési eredményeit Fischbach és társai 
1986-ban újból felhasználták és kimutatták, az úgyne-
vezett „ötödik erő” létezését.

Eötvös a torziós ingával végzett vizsgálatok és a gra-
vitációs mező mérésén kívül nagy figyelmet szentelt 
a Föld orbitális pályaelemeinek (a Föld tengely körüli 
forgása és tengelydőlése) változására és hogy azok ho-
gyan is befolyásolják a szárazulatokat. 

A híres tudós foglalkozott még a kontinentális leme-
zek mozgásával, ezért tudománytörténeti jelentősége 
miatt jelen cikkben felelevenítjük az Eötvös-féle „sarki 
taszítóerőt”, valamint ennek hatását a korai földtudo-
mányi elméletekre.

A földtan forradalma

Alfred Wegener a kontinensvándorlásról szóló elmé-
letét 107 évvel ezelőtt, 1912. január 6-án ismertette. 
A Frankfurti Múzeumban, a Német Földtani Társu-
lat előtt mutatta be elképzeléseit a Pangea szuperkon-
tinensről, amely az évmilliók folyamán részekre tago-
lódott, majd mozgásuk révén a mai helyükre kerültek. 
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Nagy műve, Die Entstehung der Kontinente und Ozeane 
(A kontinensek és az óceánok eredete) címmel, 1912-ben 
jelent meg. A harmadik kiadás 1922-ben látott napvi-
lágot, amelyet sok nyelvre lefordítottak. Wegenernek e 
művét tekintik a lemeztektonika alapkövének.

Wegener ötletét az akkori szakemberek elutasítot-
ták, mondván, hogy nem létezik olyan erő, amely a 
kontinenseket „feldarabolná”, továbbá olyanról sem 
tudnak, amely „szállítaná” őket.  Nem mellékesen meg 

kell említeni, hogy Wegener végzettségét tekintve sem 
volt geológus. Talán ez akadályozta a szakembereket 
abban, hogy elfogadják a meteorológus által ismerte-
tett elméletet.

A német tudós elképzelése számos kérdést hagyott 
nyitva. Ezek közül az egyik legfontosabb az elmélet bi-
zonyítása. Nem tudta ugyanis semmilyen természeti 
erőhöz kötni a kontinensek „szétúszását”. Erről az ol-
dalról érték a legsúlyosabb támadások. Úgy képzelte, 
hogy a kontinensek valamely sűrűbb anyag felszínén 
úsznak (ma már tudjuk, hogy a kontinensek az óceá-
nokkal egyetemben a litoszféralemezekkel mozognak 
az asztenoszférán).

Ugyanebben az évben, 1912-ben Wegenertől függetle-
nül Eötvös Loránd is előállt egy hasonló elképzeléssel, 
s elméletben levezette, hogy bizonyos körülmények kö-
zött a kontinensek a sarkok felől az Egyenlítő irányába 
elmozdulnak. Ez volt az Eötvös által felfedezett, de Wla-
dimir Köppen 1921-ben kiadott, „Ursachen und Wirkun-
gen der Kontinentverschiebungen und Polwanderungen” 
című művében leírt „sarki taszítóerő”.

E felfedezés kapóra jött volna Wegenernek, hogy ké-
pes legyen magyarázatot adni elméletére, ő azonban 
egy másik erőt tételezett fel, amelynek hatására a kon-
tinensek keletről nyugati irányba sodródnak. Ezt az 
erőt Wegener a nyugati irányba való sodródás miatt 
„Westdriftnek” nevezte el.

Számos korabeli kutató – többek között Jeffreys és 
a híres szovjet geográfus, Berg (1953) is – kijelentette, 
hogy az Eötvös-elmélet alátámasztotta volna a német 

1. ábra. Adatlap Eötvös hagyatékából

2. ábra. Alfred Wegener 3. ábra. Wladimir Köppen
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tudós elméletét. Jeffreys (1924) geofizikus a követke-
zőket állapította meg: „Semmiféle fizikai bizonyíték sem 
erősíti meg Wegener véleményét a világrészek vízszintes 
elúszásáról”. Az ő és a többi geológus véleményével 
élve, a geofizika nem ismer olyan erőket, amelyek a 
szárazulatok ilyen természetű helyváltoztatását képe-
sek volnának előidézni. A legnagyobb ismert vízszin-
tes irányban működő erő legfeljebb arra volna képes, 
hogy a világrészeket az Egyenlítő irányába tolja, vagy-
is a kontinentális tömegeket, széles öv formájában az 
Egyenlítő köré tömörítse. A Jeffreys által ismertetett té-
nyek így ellene szóltak Wegenernek. A német tudós el-
mélete olyan anyagot tulajdonít a kontinentális töm-
böknek, amelyek csekély tapadóképességgel bírnak, és 
a Föld tengerjárásával szemben úgy viselkednek, mint 
a cseppfolyós test. E szerint – Jeffreys véleményével 
élve – nem az óceánokban állna be az apály és a da-
gály, hanem a magmában. Eszmefuttatása szerint már 
a tengerjárás is képes lenne elszakítani Észak-Ameri-
kát Európától, erre azonban 1017 évre lenne szükség, ez 

pedig olyan hosszú idő, hogy az Univerzum kialakulá-
sára sem állt ennyi idő rendelkezésre.

Eötvös Loránd ezt írta az általa felfedezett erőről (Ré-
dey, 1942):

„A függővonal a meridiánsíkban egy oly görbe vonal, 
amelyik homorú oldalát a pólus felé fordítja. Az úszó test 
súlypontja magasabban van, mint a kiszorított folya-
déktömeg súlypontja. Ebből következik, hogy az úszó 
test két olyan, különböző irányba ható erő hatásának 
van alávetve, amelyek eredője a pólustól az egyenlítő 
felé mutat. A kontinenseknél tehát egy hajlamosságnak 
kellene mutatkozni arra, hogy azok az egyenlítő felé mo-
zogjanak, amely mozgás azután a szélességnek egy olyan 
szekuláris változását idézné elő, mint amilyet a pulkovói 
Csillagvizsgáló Intézetre vonatkozóan gyanítanának.”

Évtizedek múltak el Wegener-, és Eötvös-elméletei 
között, egészen addig, amíg 1988-ban egy hazai kuta-
tó rá nem mutatott, hogy milyen szoros kapcsolat áll 
fenn a „sarki taszítóerő” és a Wegener által preferált 
„Westdrift” között.

4. ábra. Wegener elmélete a K-Ny-i irányú kontinensvándorlásról (Wegener, 1915)
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Eötvös-féle taszítóerő
Eötvös Loránd kísérletét Horváth Gábor gyakorlati 
úton le is tesztelte. Az elméleti teszt során olyan adato-
kat használt, amelyeket egy Eötvös és Wegener korabeli 
tudós nem ismerhetett.

A kutató a következő képletből indult ki:

ahol zo a kontinentális tábla súlypontjának függőle-
ges távolsága a kontinens által kiszorított földköpenya-
nyag súlypontjától, ge, illetve gp az Egyenlítőn, illetve a 
pólusokon lévő gravitációs gyorsulás, R a Föld sugara.

Horváth G. (1988) szerint e képletet felhasználva és 
kísérleti úton tesztelve azt kapjuk, hogy egy hosszúkás 
kontinens a sarki taszítóerőnek köszönhetően az Egyen-
lítő felé sodródik. Ám a kontinens alacsonyabb földrajzi 
szélességeire érve olyan forgatónyomaték hat, amely a 
szárazulatokat K-Ny-i irányba igyekszik beállítani.

Ha visszaemlékszünk Jeffreys és a többi geofizikus 
véleményére, akkor láthatjuk, hogy ők is az É-D-irányú 
kontinensmozgásokat, vagyis Eötvös-elméletét részesí-
tették előnyben a Westdrift ellenében. Összességében 
kijelenthető, hogy Eötvös teóriáját felhasználva Wege-
ner fizikailag megalapozhatta volna kontinensván-
dorlásról alkotott elméletét.

Az elképzelés kezdeti elvetését követően egyre töb-
ben kezdték el vizsgálták (Jardetzky, W., 1948), hogy va-
jon a tudós nem tévedett-e. Közülük leginkább Milutin 
Milanković emelhető ki.

Milanković és a „sarki taszítóerő”

A szerb tudós nevéhez köthető az utolsó jégkorszak 
csillagászati okainak leírása.  Szerinte a csillagászati 
ritmusszabályozásnak három összetevője van.

Az első a Föld forgástengelyének hajlásszöge. A for-
gástengely iránya jelenleg 23,5°-os szöget zár be a Föld 
keringési síkjára állított merőlegessel. Ez a szög 41 000 
éves periódussal ingadozik a 21,5 és 24,5 szélességi fo-
kok között. Minél nagyobb a hajlásszög, annál szélső-
ségesebbek az évszakok mindkét félgömbön: a nyarak 
melegebbek, a telek pedig hidegebbek.

A második összetevő a Föld pályájának alakja, amely 
százezer éves periódussal változik. Egyszer megnyúlik, 
és nagy excentricitású ellipszis alakot ölt, majd ismét 
szinte kör alakúvá válik. Ha nő az excentricitás, akkor 
nő a különbség is a Nap és Föld legkisebb és legnagyobb 
távolsága között. Jelenleg a Földön a déli félgömb telén 
távolodik el legjobban a Naptól, ennek következtében 
ott a tél valamivel hidegebb, a nyár viszont valamivel 
melegebb, mint az északi félgömbön.

A harmadik összetevő a precesszió, vagyis a föld-
tengelynek a Nap és a Hold forgatónyomatékának 
hatására bekövetkező elmozdulása. A forgásten-
gely 23 000 év alatt ír le egy teljes kört a csillagok-
hoz képest. A precesszió határozza meg, hogy egy 
adott félgömbön a nyár a földpálya napközeli vagy 
naptávoli pontjára esik-e, vagyis, hogy a Föld éghaj-
latának a tengelyferdesége miatti évszakosságot 
erősíti vagy gyengíti-e a pálya excentricitása. Ha 
az évszakok váltakozásának e két meghatározója 
(a tengelyferdeség és a pályaexcentricitás) az egyik 
félgömbön szinkronban van egymással, akkor az 
ellentétes félgömbön aszinkronban kell lennie. Te-
hát a két pólus térségére vetítve az eljegesedési cik-
lusok ellentétesek.

A szerb tudós megvizsgálta, hogy az északi pólu-
son miért nincs összefüggő szárazulat, mint példá-
ul a déli féltekén, az Antarktisz esetében. Az Eötvös 
Loránd által felfedezett sarki taszítóerőt felhasz-
nálva, kiszámolta, hogy Eurázsia vagy Észak-Ameri-
ka mekkora erővel mozdult el az Egyenlítő irányába 
(1933). Milanković az iménti képletet felhasználva 
az alábbi értékeket kapta:

z o = 2,5 km,
R = 6371 km,
g e = 9,78046 ms-2

g p = 9,83232 ms-2.

5. ábra. Horváth Gábor modellkísérletén (1988) az 
Eötvös-féle sarki taszítóerő hatására egy, a pólustól 

az Egyenlítő irányába húzódó mikrokontinens a fellépő 
forgatónyomaték miatt K-Ny-i irányba áll be
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Így a sarki taszítóerő (Smax) 1/241000 (alapjában véve 
a sarki erő rendkívül kicsi a nehézségi erőhöz képest). 
Eredményként azt kapta, hogy 300 millió évvel ezelőtt az 
Északi-sark Amerika legészakibb pontjáról áthelyeződött 
a szibériai Pechora folyó torkolatához (65° 16´ É, 49° 34´K).

Milanković eredményeit Bilimović megvizsgálta, majd 
meg is erősítette ezeket, ám csak a későbbi kutatások mu-
tatták meg Milanković számításainak hibáját (Prey, 1940).

A kontinensvándorlás fizikája

Azt az eredményt kapta, hogy az Eötvös-féle sarki 
taszítóerő (ami lényegében nem más, mint a Föld for-
gásából eredő centrifugális erőnek az Egyenlítő felé 
mutató, a földfelszínnel párhuzamos, azaz vízszintes 
komponense, ha a Földet gömb alakúnak tekintjük) 
– és az általa keltett Coriolis-erő egy nagyon csekély 
erőhatást indukál, ami a kontinentális táblákat az 
Egyenlítő felé lökdösi, valamint K-Ny-i irányba (ez ma-
gyarázatot adna Wegener „drift” elméletére is), felhasz-
nálásával pedig sikerült volna választ kapni a Gond-
wana és a Laurázsia, majd a Pangea szuperkontinens 
kialakulására.

A geológia fejlődése révén ma már tudjuk, valójában 
nincs jelentősége az Eötvös-féle sarki taszítóerőnek, 
hiszen a kontinensek nem önmagukban, hanem a li-
toszféralemezekkel együtt mozognak e taszítóerőnél 
sokkal nagyobb erőt képviselő asztenoszférikus mélyá-
ramlások hatására. A litoszféralemezek teljesen lefe-
dik a Föld felszínét, ezért lehetetlen lenne az Egyenlítő 
felé való mozgás.

HÁGEN ANDRÁS
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A HAZAI TÚRAMOZGALOM ÉLÉN

Eötvös Loránd, a turista
„A turistaság nem azt jutalmazza öntudatos megelégedéssel, 

aki sok helyen megfordult,
hanem azt, aki sok és fáradságos utat futott be.”

1888. szeptember 24-én kis társaság időzött a Pilisszent-
kereszt melletti Klastrom-kútnál arról beszélgetve, 
hogy az ébredőben lévő turistaság eszméjét felkaro-
landó, egyesületet kellene alapítani. A társaság két agilis 
tagja, dr. Thirring Gusztáv és dr. Téry Ödön haladéktalanul 
hozzáfogtak a szervezéshez, aminek eredményeként de-
cember 28-án az MTA Kisfaludy-termében megalakult a 
Magyarországi Kárpát-Egyesület (MKE) Budapesti Osztálya, 
elnökéül Eötvös Lorándot választva. 

Az első választmányi ülés – alig egy hét múlva – már 
meghatározta az elvégzendő feladatokat: folyóirat in-
dítása, turistatérkép kiadása, utak jelzése, kirándulások 
szervezése. A nagy lendülettel munkához látott osztály 
azonban egyre terhesebbnek érezte az MKE olykor pro-
vinciális szemléletű felügyeletét, így az önállósulás mel-
lett döntött. Ez 1891. szeptember 29-én történt, megalakít-
va a Magyar Turista Egyesület, amelynek elnöke továbbra 
is Eötvös Loránd lett. De miért is ő?

Eötvös megtestesítője volt az ókor „mens sana in corpo-
re sano” eszméjének. Gyermekkora az akkor még vadre-
gényes Svábhegyen telt. Atyja, a hegyeket szintén kedvelő 

József, kevés korlátot állítva elé, sokszor akár társa is volt 
testedző mulatságaiban – így és ott nevelve híres turistá-
vá fiát, s egyben kialakítva egy kivételes apa-fiú kapcsola-
tot. A zárkózott természetű Eötvös útjairól alig tett közzé 
valamit, azokat fennmaradt naplóin kívül atyjához írt 
bensőséges leveleiből ismerhetjük meg.

Első önálló útjára 1866. augusztus 1-én indul Svájcba, 
alig 18 esztendősen. Feljut az Alpok jó néhány csúcsára, 
szeptember 12-én megmássza a Monte Rose 4600 méter 
feletti ormát. „… a kisértés erőmet kimutathatni, megmászva 
Europa nagyságra nézve második hegyét, nagyobb volt, sem-
hogy legyőzhettem volna. E napot életem eddigi legélvezete-
sebb napjának tartom…” – írja levelében atyjának.  Öt nap-
pal később, dél felé haladtában, eljut a híres Szent Bernát 
kolostorba, ahol meghatottan olvassa a csúcskönyvben 
édesapja 1836. augusztusában kelt bejegyzését. Szeptem-
ber végéig marad Svájcban, ekkor írja: „Kedves atyám! Mi-
dőn külföldre küldtél czélod volt, úgy hiszem, nekem mulatsá-
got szerezni; de talán még inkább… tevékeny életre ébreszteni. 
… úgy hiszem, ezt elérted, … mert testben és lélekben érzek ma-
gamban erőt az élet fáradságaival szembe szállni.”

A XIX. század közepére kialakuló polgárság körében mind népszerűbbek lettek a kirándulások. A megszülető 

turistaság hamar bekapcsolódik az Európa-szerte megindult mozgalomba, sorra alakulnak az ilyen egyesületek. 

Döller Antal szervezőmunkájának köszönhetően 1873. augusztus 10-én tömörültek egyesületté a Magas-Tátra 

rajongói, késmárki központtal megalakítva a Magyarországi Kárpát Egyesületet.
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1. ábra. A Mont Rose Eötvös felvételein

2. ábra. Eötvös és lányai az Esztergom
 feletti Kétágú-hegyen
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A következő esztendőben útja Tirolba vezet, megmássza 
a Gross-Glocknert, a Gross-Venedigert. Egy év múltán már 
a Dolomitokban időzik, s ezután egészen 1914-ig hű ma-
rad ehhez az égre törő sziklacsipkék uralta hegyvidékhez. 
Itt, a jelentéktelen kis falu, Schluderbach (ma: Carbonin) 
jelentéktelen szállodácskájában pihente ki évről évre a tu-
dós fizikus, egyetemi tanár, az Akadémia elnöke a munkás 
hétköznapok nyűgét. Innen indult a hegyek világát meg-
ismerni, itt vált kora egyik legkiválóbb mászójává – és itt 
örülhetett annak, hogy két leánya, Rolanda és Ilona is jeles 
hegymászóvá lett, olykor atyjukat is túlszárnyalva.

Eötvösék, az akkor megszokott módon, még hegyive-
zetővel másztak. A vezetők hamar megszerették a „der 
ungarischer Baron”-t, és tisztelték merészségét, kitartását, 
fizikai erejét. Legkedvesebb vezetője Michael Innerkofler, 
a „Dolomitok királya” volt. Eötvös és két lánya nevéhez 
több elsőmászás fűződik, közel harminc ilyen útvonallal 
írták be magukat a Dolomitok történetébe. (Elsőmászás: 
elsőként, vagy egy új, nehezebb útvonalon jutni fel egy 
csúcsra.) 1902-ben a neves geológus, Andreas Witzen-
mann vezetőjével, Josef Innerkoflerrel a Cadin egy addig 
„szűz” csúcsát meghódítva, tiszteletük jeléül azt Cima di 
Eötvös-nek nevezték el. De nevét viseli 1884-től a Croda da 
Lago csúcsára vezető Via Eötvös, amin ő jutott fel elsőként.

Természetesen nem csak a magashegyeket járta. 
Gyermekkorától gyakran kirándult a főváros környéki, 
akkor még alig ismert hegységekbe, de eljutott a Felvi-
dékre, vagy Biharba is. Maga is támogatta a létrehozandó 
turistaegyesület gondolatát, majd vállalta az elnökséget. 
A Budapesti Osztály első közgyűlését, 1890. január 25-én ő 
nyitotta meg: „Tisztelt közgyűlés! …Tavaly még kisszámú cso-
portunk máig egy ezreddé növekedett, a Turisták Lapjának első 
évfolyama, és érdekkel látogatott felolvasó üléseink tagjaink 
szellemi tevékenységéről tanuskodnak. A Pilis hegység útjain 

alkalmazott útjelzőink, turistatérképünk és társas kirándulá-
saink e szép vidéket hozzáférhetővé tették. … Haladjunk tehát 
bátran czélunk felé! Legyen az a czél a turistaság meghono-
sítása hazánkban, mert tudjuk, hogy a jó turista, ha nem 
több, legalább egészséges és erős akaratú ember.” Egy év-
vel később már az egész országra kiterjedő működésről 
szól: „Nekünk is van egy szép és nagy birodalmunk: széles 
Magyarország. Ez a birodalom legyen a mienk, legyen va-
lamennyi turista-egyleté. Különösen mi, budapestiek ne 
elégedjünk meg azzal, hogy fővárosunk környékén kirán-
dulásokat tegyünk – irányítsuk figyelmünket távolabbra. 
Feladatunk nem az, hogy a turistákat Budapestre tereljük, 
hanem az, hogy őket, innen hazánk érdekes vidékei felé te-
reljük. Mienk a Tátra, a Keleti-Kárpátok, a Bihar, az Erdélyi 
havasok, az Al-Duna. E nagy gazdagság ne tegyen büszkévé, 
intsen inkább arra, milyen nagy a mi feladatunk.” 

Az MTE megalakulásakor közfelkiáltással választot-
ták elnökké. Megköszönve a bizalmat, szokott szerény-
ségével szólt: „Aggodalommal foglalom el e megtisztelő 
állást, s nem tudom, hogy különbeni nagy elfoglaltságom 
mellett nem volna-e jobb, ha most visszavonulnék. Arra 
kérem a t. közgyűlést, legyen elnézéssel, ha elfoglaltságom 
közepette talán nem vihetem az  ügyeket úgy, mint eddig. 
Egyébként kötelességemnek tartom a megtisztelő elnöki 
állást elfogadni.”  

Az egyesület gyakorlati működése az egész országban 
kisebb, autonóm egységekben, az ún. osztályokban 
folyt. Az elnökség (választmány) csak a fontosabb 
irányelveket dolgozta ki, ugyanakkor eredményesen 
képviselte a teljes tagság, sok ezer turista érdekeit. Már 
a kezdetekkor felmerült egy Dobogókőn építendő me-
nedékház szükséges volta, hogy abban megpihenve, 
távolabbi túrákra is indulhassanak. Erről beszélgetett 
Téry Ödön barátjával, Prokop Géza közalapítványi er-
désszel. – Építenék menedékházat, csak nem találok alkalmas 
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3. ábra. Eötvös felvétele a Cadin-csoportról

4. ábra. Az emléktábla elhelyezése 
a Cima di Eötvös csúcsán
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telket – mondja Téry. – Adok én ingyen telket Dobogókőn, 
ha a felépítendő ház Eötvös nevét viselendi – így Prokop. Így 
kezdődött, s 1898-ban elkészült a boronafalú menedék-
ház. Június 5-én, Eötvös vezetésével Dömösről sok száz 
lelkes turista vonult fel az átadó ünnepségre. A ház falán 
lévő feliratról lehullván a lepel, az elnök meghatott sza-
vakkal köszönte meg Téryék munkáját, s a felé irányuló 
szeretetet. A ma már természetjáró múzeumként műkö-
dő ház vitrinjében ma is látható az első vendégkönyv, 
a névadó és a megjelentek aláírásával.

1899-ben a tátrai kalauzok (vezetők) képzése, fel-
ügyelete miatt nézeteltérés támadt az MTE és az MKE 
között. Eötvös – sokszor eredményes diplomáciai 
érzékével – próbált közvetíteni, ez csak részben sike-
rült. Döntése: „Sokféle tennivalóm az egyetemi év munka 
idejében, családom iránti kötelességeim és függetlenségi 
vágyam a szünidők tartama alatt nem engedik meg, hogy a 
turista-egyesület ügyeivel oly mértékben foglalkozzam, mint 
azt meggyőződésem szerint kötelességszerűleg tennem kelle-
ne, megérlelték bennem az elhatározást, hogy ez egyesületnek 
engem annyira megtisztelő elnöki állásáról lemondjak…”. 
Kapcsolata természetesen fennmaradt az egyesülettel, 
amelyik tiszteletbeli tagjává fogadta, s a növekvő forgal-
mat is kiszolgáló, 1906-ban újonnan épített menedékházat 
is róla nevezték el. És persze nem szakadt el hegyeitől sem…

„Még élete legutolsó éveiben is hódolt turista vágyának, 
s kedvesebb, meglepőbb képet alig lehetne elképzelni, mint 
midőn ez a 70 éves fehérhajú, hajlottderekú aggastyán 
ruganyos léptekkel és csillogó szemekkel haladt általa 
imádott két leánya társaságában meredek hegyi utakon 
fel az Öt-tóhoz, a Bástyára, a Kis-Viszokára vagy a Tenger-
szem-csúcsra. Íme egy ember, kiben megvalósult a lelkié-
let összhangja… mert lelkében egyesítve voltak a szeretet 
embertársai iránt, a fáradhatatlan munkakedv, és a forró 
imádat a természet minden lenyűgöző szépsége iránt.” – 
olvashatjuk Jász Géza nekrológját a Turisták Lapjában. 
„Elnöki működésének örök emlékeül a dobogókői mene-
dékház Eötvös Loránd báró menedékháznak neveztetett el.”

Ez az örök emlék azonban csaknem valóban emlék-
ké vált. 1946-ban a Magyar Turista Egyesületet feloszlat-
ták, minden vagyonát (benne csaknem harminc mene-
dékházát) elkobozták.

A Turistaházakat Kezelő Vállalat már csak név nélkül, 
dobogókői turistaházként „kezelte”. A ház sorsa kis hí-
ján beteljesedett: volt bölcsőde, telefonközpont, raktár, 
szeméttároló, aztán beszakadt tetővel, ajtó nélkül enyé-
szett az elhanyagolt park szélén. 1983-84-ben társadalmi 
összefogással újjáépítették, ma a természetjárók múze-
uma. Alig volt jobb állapotban a szomszédos „új” me-
nedékház. Az 1989-ben újjá alakult MTE ismét birtokba 
vehette, s több évi munka után, az eredetihez hasonló 
formájában, 1998-ban ismét megnyitotta a közforga-
lomnak. Az egyesület így emlékezett Eötvös születésé-
nek 150., és az első ház megnyitásának 100. évfordulójá-
ra. Természetesen mindkét épület ormára visszakerült a 
„báró Eötvös Loránd Menedékház” felirat.

Az egyesület 1994-ben a Dobogókő alatti Thirring-körút 
legnagyobb breccsa-szikláján helyezte el, halálának 75. 
évfordulóján, egykori elnökének emléktábláját, s az alat-
ta lévő úton egy pihenőpadot. A centenáriumhoz kapcso-
lódva, az ünnepi megemlékezést követően a menedékház 
Thirring-termében leplezték le az Eötvösre emlékező grá-
nittáblát. Szeptemberben az MTE küldöttsége ellátogatott 
a Dolomitokba, s a Cima di Eötvös csúcsára elhelyezték a 
névadóra emlékező, négynyelvű réztáblát.

VURAY GYÖRGY 

IRODALOM

Turisták Lapja 1890-1944
Kis Domokos Dániel: A csúcson. A hegyek szerelmese – báró Eötvös 

Loránd. ELTE Eötvös kiadó, Bp., 1998.
Kis Domokos Dániel: A természetszerető Eötvös Loránd. Magyar Tudo-

mánytörténeti és Egészségtudományi Intézet kiadása, Bp., 2017.
Vuray György: Dobogókő. Tájak, Korok, Múzeumok Kiskönyvtára, 590. 

szám. Bp., 1998. 
(Az archív felvételek eredeti negatívjait az ELGI könyvtára őrzi)



TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY | 150. ÉVF. 11. FÜZET 505

FELELŐSSÉGTELJES FELSŐOKTATÁS-SZERVEZŐ

Az egyetemi oktatás 
előmozdítója 

Tanítványai és közvetlen munkatársai szelíd, csendes, de igen nagy munkabírású tudósnak ismerték Eötvös Lo-

rándot, akinek a legnagyobb örömet kutatásai során elért eredményei jelentették. A Magyar Királyi Egyetem 

nyújtotta számára a biztos szakmai hátteret, ahol – kutatásaival párhuzamosan – huszonkét éves korától fogva 

tanított szinte egészen haláláig. Középiskolai tanárok generációit tanította, akiknek színvonalas tudásában látta 

a jól képzett középiskolások és a tudományos munkára alkalmas egyetemi hallgatók kinevelésének garanciáját. 

E témát egész életén át szívügyének tekintette. A Magyar Tudományos Akadémia elnökeként és miniszterként 

egyaránt számos intézkedésével járult hozzá, hogy a középiskolai tanárok képzésének színvonala emelkedjék, és 

a tanárok továbbképezhessék magukat. 
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Jól ismert, hogy életének számos területén, például 
közéleti szerepvállalásaiban vagy politikai nézeteiben 
édesapja, báró Eötvös József (1813–1871) volt legfőbb 
példaképe, és meghatározó lehetett számára apja 
baráti és munkatársi köre is, amelyben ott találjuk 
a kor legnagyobb politikusait, tudósait, művészeit. 
Az idősebb Eötvös, kora egyik legjelentősebb poli-
tikusa és politikai gondolkodója a Batthyány-kor-
mány vallás- és közoktatási minisztere volt, amikor 
1848. július 27-én fia megszületett. Még 1848-ban 
Eötvös József miniszteri tervei között szerepelt, 
hogy elfogadtassa azt a reformcsomagot („A magyar 
egyetem alapszabályai”), amely az önálló középisko-
lai tanárképző intézeteket hozta volna létre a pesti 
egyetem bölcsészkara mellett, e terv megszavazásá-
ra azonban nem kerülhetett sor. Csak jóval később, 
1862-ben rendelték el a tanárvizsgáló bizottságok fel-
állítását, de a bölcsészeti kar akkor még nem tudott 
megfelelni a vizsgálatokra való felkészítés igényei-
nek. A kiegyezést követően az idősebb Eötvös máso-
dik minisztersége idején alakult meg a bölcsészeti 

1. ábra. A fiatal Eötvös Loránd

kar mellett a középtanodai (gimnáziumi), illetve 
a Műegyetem mellett a reáltanodai tanárképzés, a 
hallgatókat pedig ösztöndíjakkal ösztönözték az 
intézetek látogatására. Annak ismeretében, hogy 
Eötvös József már igen korán bevonta fiát a munká-
jával kapcsolatos témák megvitatásába, talán nem 
túlzás az a feltételezés, hogy Eötvös Loránd számára 
a tanárképzés iránti elköteleződés is egy a számos 
apai örökség közül.

Az ifjú Eötvös Loránd már középiskolás korában 
tisztában volt azzal, hogy a természettudományi pá-
lyán szeretne érvényesülni. Bár apja kérésére először 
jogi tanulmányokat folytatott a pesti egyetemen, 1867-
ben a németországi Heidelbergbe ment tanulni, ahol 
1870 júliusában kiváló eredménnyel megszerezte a 
bölcsészeti doktorátust természettanból mint fő tárgy-
ból, matematikából és kémiából mint melléktárgyak-
ból. Vizsgái után hazatért, itthon folytatta a korábban 
megkezdett kutatásait, és már 1870 őszén bekapcsoló-
dott a Természettudományi Társulat munkájába: szer-
kesztőbizottsági tagja lett a társaság közlönyének, és 
december elején már be is mutatta egyik dolgozatát 
kutatási eredményeiről. Egyetemi közegben képzelte 
el az életét: bő félévvel hazatérte után, 1871. márci-
us 5-én benyújtotta kérvényét a Pesti Királyi Egye-
temre, hogy egyetemi magántanár lehessen. 

2. ábra. A Magyar Királyi Tudományegyetem 1886-ban 
felépült D épülete, amelyben Eötvös Loránd kutatott, 

tanított, és lakott

EÖTVÖS 100
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Ebben az időben már napirenden volt a termé-
szettudományok oktatásának bővítése: „Ő császári 
és apostoli királyi felsége 1870. évi május hó 30. napján 
kelt legfőbb elhatározásával legkegyesebben megenged-
ni méltóztatott, hogy a pesti tudományegyetem, egyrészt 
a bécsi egyetem mintájára a felsőbb fizika számára 
egy új tanszéket rendszeresít, másrészt a már régeb-
ben, 1848. évig fennállott csillagászati tanszéket újra 
feléleszti (…)” A vallás- és közoktatási minisztérium 
ez alapján 1870. május 6-án nyilvános pályázatot 
hirdetett ki. A pályázatra benyújtott kérvényeket a 
minisztérium 1871. június 19-én átadta az egyetemi 
tanácsnak véleményezésre. A bölcsészeti kar – eb-
ben az időben e karhoz tartoztak a természettudo-
mányok is – a következőképpen döntött: „karunk f. 
évi március hó 14-én tartott ülésében tárgyalva a fel-
sőbb fizika tanszékért folyamodók ügyét, abban álla-
podott meg, hogy egyiket sem lehet közülök e tanszék-
re ajánlani, hanem egyhangúlag Eötvös Loránd bárót 
nevezte ki e tárgy [természettan] előadására helyettes 
tanárnak: egyetemi magántanárságért kérvényét már 
közben beadta. Ez az intézkedés felel meg egyelőre a 
kitűzött célnak (…)” 

Eötvös Loránd arisztokrata létére tehát polgári pá-
lyát választott. 1871. április 17-én tartotta első előa-
dását a fény elméletéről, az előadást megelőzően 
Télfy István mutatta be az új tanárt. Pekár Dezső visz-
szaemlékezéséből tudjuk, hogy eleinte a hallgatóság 
fő része nem csak fizikus érdeklődőből állt, hanem 
olyanokból, akik „látni kívánták azt a valóságos bárót, 
aki az egyetemen előadást tart”. Az előadások mellett 
az elméleti természettan köréből gyakorlatokat is 
tartott, így neve már 1871-ben megtalálható a gim-
náziumi tanárképezde tanárainak névsorában. 

Egy év múltán, 1872. május 10-én a király az elméleti 
természettani tanszék nyilvános, rendes tanárává ne-
vezte ki, és két évvel később tagjává vált a tanárvizs-
gáló bizottságnak is. Ugyancsak 1874-től már kísérleti 
természettanból is előadást tarthatott, s négy évvel 
később, Jedlik Ányos nyugdíjba vonulásával, a kísérleti 
természettan professzora lett, és e tárgy oktatása évti-
zedeken át az ő gondjaira lett bízva. Az ő tervei és elkép-
zelései szerint épült fel 1883 és 1886 között az egyetem 
új fizikai intézete az Eszterházy (ma Puskin) utcában.

Az egyetemi oktatás eredményességét Eötvös a tu-
dós tanárok kinevelésében látta, és úgy gondolta, hogy 
a bölcsészkar elsődleges feladata a tanárképzés. Még 
1874-ben Párizsba utazott Trefort Ágoston vallás- és 
közoktatási miniszter (egyben Eötvös Loránd keresz-
tapja és nagybátyja) megbízásából, hogy tanulmányoz-
za a francia oktatásügyet. Eötvös tapasztalatai alapján 
javasolta aztán a miniszter, hogy a tanárképzés szer-
vezeti problémáinak orvoslására hozzanak létre egy 
bentlakásos intézetet az École Normal Supérieure min-
tájára. Szintén Eötvöshöz köthető az a javaslat, hogy 
német mintára szemináriumokat hozzanak létre a 
tanárképzéshez. 1883-ban sikerült törvénybe foglalni, 
hogy a tanárképzést háromról négy évre emeljék, és be-
vezették a kötelező gyakorlati évet. E lépések fontosak 
voltak, még hogyha számos gondot továbbra sem si-
került megoldani.

Tizenöt éve volt már a tanári pályán, tehát komoly 
tapasztalattal rendelkezett, amikor is 1885-ben nyílt 
levélben fordult a miniszterhez „Néhány szó az egye-
temi tanítás kérdéséhez – Nyílt levél Trefort Ágoston 

3. ábra. Az Akadémia 19. századi ábrázolása

EÖTVÖS 100

4. ábra. Az ELTE Természettudományi Karának Gömb 
aulájában látható az egyetem névadójának mellszobra

(Csejdy László alkotása)
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vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, 1885. április 
10.” címmel. A terjedelmes levél fontos kordoku-
mentum a felsőoktatás helyzetéről, egyben kitű-
nő összefoglalója Eötvös nézeteinek arról, milyen 
gondokkal küzd az egyetemi oktatás, és milyen 
megoldást tartana megfelelően a bajok orvoslá-
sára a tudós fizikaprofesszor. A levélben szomorú 
helyzetképet fest a pesti egyetem hallgatóságának 
színvonaláról. Bár mindig lelkiismeretesen készült 
fel előadásaira és gyakorlati óráira, éppen a tanár-
vizsgáló bizottság tagjaként kénytelen volt megta-
pasztalni, mennyire felkészületlenek a hallgatók: 
„A legkeserűbb csalódás azonban a vizsgálatokon vár 
a tanárra, a gondosan egybeállított s tudományosan 
átgondolt előadások után kénytelen kérdéseit a közép-
iskola színvonalára alászállítani, hacsak a képtelen-
ségig következetes lenni nem akar, s a vizsgálandók 99 
százalékát meg nem buktatja.” A diákok alig járnak 
be az órákra, és ha ott is vannak, nem jegyzetelnek, 
egyébként pedig egyáltalán nem lelkesednek a tu-
domány iránt. Ez csak részben szorgalom és hoz-
záállás kérdése, ugyanis a szegényebb családokból 
származó diákok nem is engedhetik meg maguk-
nak, hogy lemondjanak a pénzkeresésről tanulmá-
nyaik idején, így aztán elmaradnak az órákról. Azok 
előtt pedig, akiknek szülei nem tanulhattak, nem 
is áll példa, és teljesen tájékozatlanok az iránt, mi-
lyen kötelességeik vannak az egyetemen.

Az egyetemi oktatás szabályainak megreformálá-
sához fontosnak tartja összefoglalni, mi is az egye-
tem feladata. „Az egyetem föladata a középiskolában 
kellően előkészített fiatal embereknek előadások és 
gyakorlatok által oly módon való kiképzése, hogy tudo-
mányos ismereteik alapján az egyház, állam és társada-
lom szolgálatára alkalmasokká váljanak. E föladattal 
szoros kapcsolatban áll az egyetemnek azon kötelessé-
ge, hogy a tudomány fejlesztésével foglalkozzék, s olyan 
tudósokat neveljen, kiknek sorából magát kiegészíteni, 
s így fönntartani tudja. Ezért az egyetemi tanári állás-
ra csakis a tudományos kutatások körében kipróbált, 
önálló gondolkozás képesíthet. Az európai művelődés 
egyik sarkalatos alapelve nyilvánul meg akkor, amikor 
látjuk, hogy az állam (…) a szolgálatára készülő hiva-
talnokot, ügyvédet s orvost a tudós iskolájába küldi, 
s megkívánja tőlük, hogy képzettségük tudományos 
előismereteken alapuló legyen.” A tudományos kép-
zettség sarkalatos alapelve abban nyilvánul meg, 
hogy önálló gondolkodásra nevel, és, mint írja „(…) 
féltékenyen kell megőriznünk az egyetemi oktatás tu-
dományos jellegét”, s óvni az áltudósoktól. Levelében 
Eötvös következetes és a korábbiaknál szigorúbb 

szabályok életbe léptetését javasolja, például a kö-
telező tanrend kialakítását, óralátogatási kötele-
zettség bevezetését.

A magyar tudományos életre vonatkozóan is kri-
tikát fogalmaz meg Eötvös, amikor arról ír „Voltak 
és vannak nekünk bátor katonáink, hatalmas állam-
férfiaink, híres szónokaink, de tudunk-e példát mutat-
ni arra, hogy hazánknak egy fia tisztán tudománya ál-
tal igazán híres és hatalmas lett volna”. 

Eötvös Loránd közéleti szerepeiben is sokat tett 
a hazai tudományosság színvonalának emeléséért, 
valamint az ennek alapot adó tanárképzés fejleszté-
séért. Miután 1889 májusában az Akadémia elnökévé 
választották, legfontosabb munkatársával, a főtitkári 
tisztet betöltő Szily Kálmánnal számos fontos új rendel-
kezést foganatosítottak a tudományos eredmények 

5. ábra. Bartoniek Géza igazgató levele az 
Eötvös Collegium ajándékáról Eötvös Loránd számára 

70. születésnapja alkalmából (Forrás: MTA Könyvtár
 és Információs Központ Kézirattára)

EÖTVÖS 100
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szélesebb körben való terjesztése érdekében. Az Aka-
démiai Értesítőben teljes terjedelmében közölték a 
tudományos előadásokat, és szorgalmazták, hogy 
a folyóiratot az ország középiskoláiban is előfizes-
sék. Az előfizetők listáját minden évben közzétet-
ték, így jól látható törekvésük sikere. Ösztönözték 
a középiskolai tanároknak az akadémiai pályázato-
kon való részvételt is.

Eötvös az egyetemi rektori feladatot is vállalta 
az 1891/1892-es tanévben, az akkori szokás szerint 
mandátuma egy évre szólt. Tudományos munká-
jával elért eredményei, akadémiai elnöksége és 
mind hozzájárul rendkívüli tekintélyéhez, így ál-
talános lelkesedéssel vették, hogy elfogadta jelölé-
sét a posztra. Rektorságának éve nyugalmas évnek 
számított az egyetem életében, maradandó emléket 

adott róla azonban példaértékűen kidolgozott rek-
tori köszöntő beszéde, amelyben összefoglalta né-
zeteit az egyetem feladatáról. 

A Természettudományi Társulat, amelynek mun-
kájába Eötvös egyetemi tanulmányai végeztével 
azonnal bekapcsolódott, nagy hangsúlyt fektetett 
arra, hogy közérthetően, de a hagyományos isme-
retterjesztésnél magasabb szinten mutassa be a 
tudományos eredményeket a középiskolai tanárok 
számára. Eötvös szívesen adott elő a társulat össze-
jövetelein, 1890 végén tartott előadásaira száznál 
több egyetemi és középiskolai kollégáját hívta meg. 
Ezek az előadások adták az ösztönzést a Mathema-
tikai és Physikai Társulat megalakítására 1891 elején, 
amelynek első elnöke maga Eötvös Loránd lett. A társu-
lat már megalakulásakor folyóiratot alapított Mat-
hematikai és Physikai Lapok címmel, hogy ezzel is 
segítsék a középiskolai tanárok kiművelését mind 
szakmai, mind módszertani tekintetben. Az elnök 
népszerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy amikor 1894 nyarán Eötvös lett a vallás- és köz-
oktatási miniszter, a társulat tanulmányi versenyt 
hirdetett Eötvös miniszterségének megünneplésé-
re, és a tagok köszöntő kötet készítettek, amelyben 
az ország különböző városaiban dolgozó tanárok 
gratulálnak Eötvös miniszterré való kinevezéséért.

Eötvös rövid, alig hét hónapnyi minisztersége ide-
jén hozzálátott, hogy megvalósítsa régi tervét, egy 
bentlakásos kollégium létrehozását a színvonalas kö-
zépiskolai tanárképzés biztosítása érdekében. Az in-
tézmény, amelyet édesapja iránti tiszteletből róla neve-
zett el, biztosította a bentlakó diákok szaktudományos 
képzettségét, magas szintű műveltségét, magyar nyelvi 
és irodalmi ismereteit. A kollégiumba 1895 szeptem-
berétől költözhettek a diákok, akiket felvételi váloga-
tás útján választottak ki. Eötvös Loránd az intézmény 
kurátora lett, az igazgatói feladatokra pedig korábbi 
tanársegédjét, Bartoniek Gézát bízták meg.

Eötvös csaknem élete végéig tanított az egyete-
men, s csak 1917 végétől egyre súlyosbodó beteg-
sége gátolta abban, hogy éljen a minisztertanács 
által jóváhagyott egyetemi tanácsi felkéréssel, hogy 
„hetvenedik életéve után is tanszékét mindaddig, míg 
kívánja és ereje engedi”, megtartsa. Az egyetem fel-
adatáról alkotott nézetei és az általa ösztönzött 
egyetemi szabályozások a 20. században is érvény-
ben maradtak, az eredeti eszményeket megtartva 
most is működik az Eötvös Collegium, a középisko-
lai tanári képzésről és a tudományos utánpótlás ki-
nevelésről vallott elvei ma is érvényesek.

MOLNÁR ANDREA

6. ábra. Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi 
miniszter 1878. december 26-i keltezésű értesítése arról, 
hogy megbízza Eötvös Lorándot a kísérleti természettan 

rendszeres előadásával (Forrás: MTA Könyvtár és 
Információs Központ Kézirattára)
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SZEMELVÉNYEK A TUDÓS SZERTEÁGAZÓ TEVÉKENYSÉGÉBŐL

Eötvös emlékezete
Eötvös Loránd munkássága révén több, áttörést hozó fizikai megoldást hagyott az utókor számára. De hogy 

eredményei mögött magát az személyiséget is lássuk, ehhez ad betekintést a róla fennmaradt, számos kü-
lönféle emlék, legyen az egy családtagnak írt üzenet, egy előléptetésről szóló levél, lapunk jogelődjében, 
a Természettudományi Közlönyben megjelent közlemény, vagy akár egy vers. Szerkesztőségünk ezekből 
szemezgetett, és a teljesség igénye nélkül tárja az Olvasó elé.

Életének talán egyik legfontosabb állomása a vallási- 
és közoktatásügyi miniszterré történő kinevezése, 
melyről egy neki címzett kézirat tanúskodik, amiben 
a következő áll: 

„Kedves Báró Eötvös!
Magyar miniszterelnököm előterjesztésére Önt, vallás- és 
közoktatásügyi magyar miniszteremmé ezennel kinevezem.

Kelt Budapesten, 1894. évi június hó 10-én.
Andrássy

Wekerle Sándor”

Munkássága másik fontos eleme az Akadémia veze-
tői tisztjének betöltése. Új elnökként, az 1889. június 
24-i ülést megnyitó beszédének kivonata a Természet-
tudományi Közlönyben jelent meg, melyből az alább 
olvasható részletet emeltük ki:

„T. Akadémia! Először foglalom el ez elnöki széket, melyre az 
akadémia bizalma emelt s melyben a király kegye megerősí-
tett. Mint a katona, mikor először fegyverbe lép, mint a ki az 
állam szolgálatában hivatalt vállal, esküt tesz hivatáskörének 
törvényeire, úgy én is fogadást teszek most, azt a fogadást, 

hogy az akadémia ügyét, alapszabályaihoz híven, félszáza-

dos múltjának szellemében fogom szolgálni.” […]

Egy másik beszédének, melyben a Föld alakjának kér-
déséről szónokolt, egy szintén a Közlönyben megjelent 
kivonatában találkozhatunk:

[…]”A régiek, a Homeros korabeliek, korongalakúnak képzel-
ték a Földet s ezen a korongon helyezték el gondolatukban 
Görögország körül mindazokat a középtengerparti vidéke-
ket, melyekig hajósaik eljutottak. Aristoteles korában azon-
ban már általánosan elfogadott volt az a nézet, hogy a Föld 
gömbalakú, s e nézettel együtt megszületett a fok-mérés 
feladata. Ha t. i. a Földet gömbnek tekintjük, úgy valamely 
felü-letén húzott legnagyobb kör meghatározott részének, 
például 1/360 részének, azaz egy fokának hossza az egész 
Földnek kerületét, más szóval a Föld nagyságát állapítja meg. 
A történet bizonysága szerint úgy lát-szik, hogy az alexand-
riai Eratosthenes volt az első a Kr. születése előtti harmadik 
században, a ki a feladatot mai értelmében megoldotta. Sze-
rinte a Nap Felső-Egyiptom Syene nevű városában a nyári 
solstitium idején pontosan a zenitben áll, holott Alexandriá-
ban ugyanakkor 71/5 fokkal tér el tőle. Ebből helyesen követ-
keztette, hogy a vizek szintjei, vagy, a mi egyre megy, a füg-
gélyek irányai Syenében és Alexandriában 71/5 fokkal, azaz 



TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY | 150. ÉVF. 11. FÜZET 511

a kör kerületének körülbelül 1/50 részével hajlanak egymás-
hoz, s e szerint ama helyek távolsága a Föld kerületének kö-
zel 1/50 részével egyenlő. E mérések alapján az egész föld-
kerület hossza 250000 stadionnal, egy foké pedig körülbelül 
63000 toise-sal volna egyenlő. Ez az érték egy tizedrészével 
nagyobb a ma jobban meghatározottnál.”[…]

Az akadémiai, valamint miniszteri munkásságáról fenn-
maradt iratok mellett korábbi, bensőségesebb írások is 
megőrződtek, ilyen többek között az a néhány soros, még 
ifjúkorában kelt levél, melyben még gimnáziumi tanul-
mányai alatt, édesapjához címzett néhány kedves sort:

„Széchenyihegy, 1862 Aug 9.

Kedves papám

Az idő oly szép hogy lehetetlen reád nem gondolnom meny-
nyire szeretnél te most a Sváb hegyen lenni. S velünk tölteni 
a napot; de ha már nem láthatlak irok legalább nehány szót 
hogy magam helyett levelemet kapjad Nem tudom ugyan 
mit irjak; de mégis irok úgy mint a madár szokott énekelni, 
maga sem tudván mit zeng de az ösztön sugja neki dalait, én 
is irok tehát neked meglehet nagyon üres szavakat de még-

is azokat sem fogod megvetni S felelni bő szavakkal fogsz 
meg irván azt hogy oly jól érzed magad mint mi. Ervin, Iluska 
is fönt laknak, csak te hibázól még; de reménylem téged is 
nemsokára látunk

                          fiad
 Loránd

Az ekkor még ifjú, majdani nagy tudós költői szárnypró-
bálgatása sokszínűségének további bizonyítékául szol-
gál.

Babér után lihegve.

Széchenyi-hegy, 1863. aug. 22.

Babér után lihegve indulánk
Én és a csattogány a csúcs felé.
S míg én küzködtem a hegy oldalán,
Õ fölrepült s jutalmát elnyeré.

Mit én nem érek el talán soha,
Õ ahhoz eljutott egy perc alatt,
Ó ég! ne légy irántam mostoha,
Adj! Kérlek! adj! nékem is szárnyakat.”      

SZOUCSEK ÁDÁM
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MIT SZÓLT VOLNA HOZZÁ EÖTVÖS?

Lapos és áll?
„Kezdetben volt egy nagy korong,
Lent a föld lapos s fent a csillagok,

Alattunk lent az ördögök,
Felettünk fent az angyalok.

Így játszadoztak az emberek,
Éltek és álmodtak, mi mást lehet?

De néhány kíváncsi ezek felett,
Valami újat keresgetett,

Mert nem hitte el, hogy nem lehet,
A korong széléig merészkedett.

Hátukon egy-egy nagy hátizsák,
S csak gyűlt bele lassan az igazság,

Mely súly alatt a korong szélei
Elkezdtek lassan gömbbé hajlani.”

(Demjén Ferenc)

A tudós ember nem csak néz, hanem lát is. Észrevesz 

olyan dolgokat, amelyek szokatlanok, és úgy érzi, 

hogy el kell gondolkodni rajta, és késztetést érez, 

hogy magyarázatot is keressen rá. Az időszámítá-

sunk előtti III. évszázadban már észrevették, hogy 

holdfogyatkozáskor az égitest eltűnése, és felbukka-

nása egy ív mentén történik. Mivel az égi vándor is-

mét előkerült rájöttek, hogy ez a jelenség valaminek 

az árnyéka, a Holdat csak ideiglenesen nem látjuk. 

Minek az árnyéka lehet íves? Lehet lapos korong, de 

egy gömbnek az árnyéka is íves. Könnyen belátha-

tó mindez, ha némi geometriai ismeret birtokában 

megnézzük a holdfogyatkozások fényképeinek fázi-

sait.

Egy másik megfigyelés is izgalmasnak bizonyult, két 
egymástól nagyon távol lévő városban, amelyek egy-
máshoz viszonyítva északi illetve déli irányban he-
lyezkednek el, másképpen vet árnyékot egy gnómon. 

Az is közismert volt, hogy amikor közelednek a vi-
torlás hajók, az árbocaik teteje látható meg először, 
távolodáskor pedig az tűnik el a szemünk elől utol-
jára. Három optikai jelenség, amely a felületes szem-
lélő számára nem kapcsolható össze. Eratoszthenész 
(i.e. 276 - i.e. 194) görög gondolkodó megtalálta a 
kapcsolatot, mégpedig élőhelyünk, a Föld geometri-
ai alakját. Elegáns, a geometria szerint levezethető, 
bizonyítható állítást fogalmazott meg: a Föld gömb 
alakú! Ezzel a feltételezéssel mindhárom jelenség 
magyarázható. 

A gravitáció ismerete hiányában nehezen magya-
rázható, hogy a gömb alakú Föld miért vonz min-
dent a középpontja felé, másképpen fogalmazva 
miért nem esnek le róla a tárgyak. Igazán jól csak a 
Föld méretét ismerve lehetett megérteni mindhá-
rom jelenséget. A kürénéi származású gondolkodó 
megtalálta a módszert, ami segítségével mérések 
alapján kiszámolta a Föld méretét, és a mai ismere-
teink szerinti értéktől mindösszesen 2% eltéréssel 
határozta meg. Ha a Föld alakja mellett az átmé-
rőjét és a tömegét is ismerjük, akkor már könnyen 
érthetővé válik, hogy miért nem esünk le róla, és az is, 
hogy miért nem tapasztaljuk hétköznapi körülmények 
között a tömegvonzást a körülöttünk található testek 
között. A gravitációnak, ennek az elvont fogalomnak a 
megértéshez észre kellett venni, hogy az elképesztően 
távoli jelenségeknek ugyanaz a magyarázata. A Hold és 
a lehulló alma mozgásában kellett megtalálni a közöset. 
Az 1687-ben megjelenő Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica, Newton műve erre is magyarázatot adott. 
A jelenségek leírásához először mindkét testet, a Holdat 
és az almát is gondolatban ponttá kellett zsugorítani. 
Megfigyelni azt a pályát, amit a tömegpontok bejárnak, 
és megtalálni köztük az összefüggést. Konkrét esetekre 
számolható formában adta közre a tömegvonzást leíró 
képletet. Az egyenletre pillantva látszik, hogy tömegpon-
tok közötti hatást ír le, kiterjedt testek esetében integrá-
lással juthatunk eredményre. Ez ma már a középiskolát 
végzetteknek kötelező tananyag, amit, ha jól sajátít el 
a diák, maga is kiszámolhat, ellenőrizhet. A képlet 
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Newton idejében még nem volt teljes, a gravitációs 
törvényt csak arányosság formájában fogalmazta meg. 
Newton elmélete alapján Henry Cavendish 1797-98-ban 
megmérte a Föld sűrűségét, ami 5,448 ± 0,033- szorosa 
a vízének. Ebből az átmérő (6371 kilométer,- amit ugye 
már Eratoszthenész megmért az ókorban) ismeretében 
a Föld tömege (5,972·1024 kg) meghatározható.  Kísérleté-
hez egy érzékeny torziós ingát használt.

A torziós szálon függő, fából készült rúd két végére két 
0,73 kg tömegű testet helyezett el. Mellé, az inga karja-
inak végeihez 158 kg tömegű testeket tett. A kísérlet a 
gyenge gravitációs vonzást mérte a kis és a nagy golyók 
között. Az ébredő erők a torziós szálat elcsavarták, az el-
csavarodás mértéke a vonzóerővel arányos. A hatás oly 
csekély, hogy a körülöttük lévő levegő legkisebb mozgá-
sa is meghiúsította volna a mérést, így a mérleget egy 
zárt dobozban, az egész összeállítást pedig egy házikó-
ban helyezte el. A torziós inga elcsavarodása oly kicsiny 
volt, hogy a megmérése nem vezetett volna eredményre. 
Érzékenyebbé tehető a mérés, ha a torziós szálon függő 
rúd torziós lengéseinek periódusidejét mérjük.

További fontos körülmény, hogy a mérő személynek 
is van tömege, így jelenléte a mérés közelében elfogad-
hatatlan hibát eredményezett volna. Cavendish ezért 
egy távcsövet épített, amivel a házikó oldalán lévő lyu-
kakon keresztül végezte a megfigyeléseit. Pillantsunk a 
képletre és számoljunk egy kicsit!

Eszerint a kisebb golyó 7,3 N erővel nyomná az asztalt. 
A mérés során a 158 kg tömegű test vonzása eredménye-
ként ennek az erőnek mintegy harminchat milliomoda 

nagyságú vonzóerő ébred. Ezt az erőt mérte meg Ca-
vendish, oly precízen, hogy a számításait három tize-
desjegy pontossággal adhatta meg. A kiszámított át-
lagsűrűség sokkal nagyobb, mint a földkéregé, tehát 
feltételezhető, hogy bolygónknak van egy nagy sűrű-
ségű magja. Ez kezdetben hipotézis volt, így a mérést a 
tézis első megerősítésnek vehetjük. 

Eötvös Loránd egyetemi óráin erről a torziós ingáról 
tartott előadást, és a fent említett tulajdonságokat sorol-
va fogalmazódott meg benne a továbbfejlesztés lehetősé-
ge. Nem csak a mérő személy tömege lehet hatással a tor-
ziós ingára, hanem a körülötte lévő tárgyak mindegyike. 
Eötvös laboratóriuma Budapesten a mai Puskin utcában 
volt. A továbbfejlesztett torziós inga képes volt a Duna víz-
szintjének megmérésére, pedig a folyam majdnem egy ki-
lométerre található a laboratóriumtól. Az ingák képesek 
mind vízszintes, mind függőleges irányban mérni. Így 
lettek arra alkalmasak, hogy belássanak a Föld felszíne 
alá és számot adjanak az eltérő sűrűségekről.

Több mint 2200 év telt el Eratoszthenész mérése óta, 
olyan műszerek, eszközök birtokába jutottunk, amelyek 
még az ötven évvel előttünk élt emberek számára is el-
képzelhetetlenek. A Föld alakját illetően nem marad-
hat kétely az iskolát végzett ember számára. És mégis 
úgy látszik, vannak, akik megingathatatlanul hisznek 
abban, hogy Földünk egy lapos korong, amely nyuga-
lomban van, és szilárd kupolaként borul fölé az ég. Ez a 
bronzkori eredetű nézet jelenik meg a Bibliában is.

Napjainkban reneszánszát éli a lapos Föld „elmélet”, 
melynek akadnak magyar követői is. A Lapos Föld Tár-
saság (Flat Earth Society) megalakulásakor (1849) a 
Biblia szó szerinti értelmezése alapján kezdte hirdet-
ni e szemléletet. Napjainkban már nem a Bibliában 
olvasottakra hivatkoznak, hanem a tudományt hívják 
segítségül. Érvelésükkel csak természettudományokban 
járatlanokat tudnak elbizonytalanítani, megtéveszteni. 
A vélekedés terjedését nagymértékben köszönhetjük a 
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1. ábra. A Föld íves árnyéka holdfogyatkozáskor 

(CC - Andreas F. Borchert)

2. ábra. Az ókor egyik nagyon egyszerű tudományos 
eszköze, egy vízszintes alapon álló függőleges pálca, 

árnyéka egy időben különböző helyeken eltérő 
hosszúságú árnyékot vetett
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nyomtatott és elektronikus médiumokban dolgozó „hí-
resztelőknek”, akik nem értik a tudomány működését, 
vagy csak a szenzáció és a nézettség lebeg munkájuk 
közben a szemük előtt. Sajnos azt a látszatot keltik, hogy 
tudományos cikket olvasunk, tudományos vita nézői, 
hallgatói vagyunk. A megjelenés nem azt sugallja, hogy 
áltudományról, hiedelemről, vagy vallási meggyőző-
désről van szó, hanem egy-egy lehetséges elmélet tudó-
sai vitatkoznak. Egyenrangúnak állítja be a cikk szer-
zője, a műsor készítője a laposföld nézet terjesztőjét, 
a tudománnyal, annak képviselőjével. Ilyen műsorba 
elmenni, ott megszólalni tudósként, egyet jelent azzal, 
hogy a másik oldalt elismerjük tudományként. Nem 
szabad alábecsülni ezek hatását, főleg, hogy a közössé-
gi médiumokban az ilyen bombasztikus hírek hihetetlen 
sebességgel terjednek, köszönhetően annak, hogy itt 
nem szükséges a terjesztőnek ellenőriztetni, szakmai 
körökben referáltatni a közölt információkat. Mit mond-
hat a hívőnek a tudomány? Mit szólna Eötvös Loránd az 
ilyen gondolkodásmódhoz? Tudóshoz illő módon, té-
nyekre támaszkodna. Amit a Földről látunk, az alapján 
előfordulhatna, hogy a Nap és az égitestek keringenek a 
Föld körül. Vegyünk egy közismert példát, ülünk az álló 
vonaton és azt látjuk, hogy a mellettünk lévő szerelvény 
megmozdul, de az is lehet, hogy mi eredtünk útnak. 
Hogyan tudjuk meghatározni, hogy ki indult el? Példá-
ul méréssel! Ha van a fülke asztalán egy pohár víz, akkor 
könnyű a dolgunk, meg kell figyelni a víz felszínét, ha 
ferde, akkor a mi vonatunk, ha vízszintes, akkor a másik 
szerelvény gyorsul. Vegyük észre, hogy Newton törvényeit 
használjuk, ezek pedig csak inerciarendszerekben érvé-
nyesek. Az inerciarendszer olyan koordináta-rendszer, 
amiben egy magára hagyott (más testekkel kölcsönhatás-
ban nem levő) test egyenes vonalú egyenletes mozgást vé-
gez. Ennek analógiájára el tudjuk dönteni, hogy Földünk 
inerciarendszer vagy sem: ki kell mutatnunk azokat az 
erőket, amelyek inerciarendszerben sohasem lépnének 

fel. Eötvös Loránd az ingával számtalan mérést végzett, 
de rajta kívül is még sokan mérték a Föld gravitációs 
terét, és mindenkinek ugyanaz az eredmény jött ki, a 
Föld gömb alakú, és forog! A forgó Föld nem tekinthe-
tő inerciarendszernek. Két tehetetlenségi erővel kell 
számolnunk, amelyeket megmérve eldönthetjük a 
„vitát”. Az egyik a centrifugális erő, amely függ a forgás-
tengelytől mért távolságtól (r), a forgási sebességtől (ω), 
és a tömegtől (m):

Fc =m∙ω2∙r

A Föld felszínén egy nyugvó test súlya (a nehézségi erő), 
a gravitációs vonzóerő és a forgó vonatkoztatási rend-
szerben fellépő centrifugális erő eredője. A centrifugá-
lis erő értéke az egyenlítőn éppen ellentétes irányú a 
Föld tömegéből eredő vonzóerővel a tömegvonzással. 
A képlet szerint itt a legnagyobb az r, és legkisebb a g 
értéke. Ha a Föld minden pontján ugyanazt az értéket 
mérnénk, akkor inerciarendszerben lennénk. A mé-
rések azt mutatják, hogy az egyenlítőtől az északi és 
a déli sarkok felé közeledve egyre nagyobb a g értéke, 
vagyis a pólusokhoz közeledve a centrifugális gyorsu-
lás értéke csökken, mégpedig éppen úgy, ahogy az is-
mert képletek megjósolják. Abban az esetben, ha a for-
gó Földön egy test mozog is, egy másik tehetetlenségi 
erővel, a Coriolis-erővel is számolnunk kell. Nagyságát 
kiszámolhatjuk az alábbi képlettel:

FCoriolis =2 ∙ m ∙ v ∙ω ∙ sinα

ahol α a mozgásiránynak a Föld forgástengelyével be-
zárt szöge. A francia Foucault 1851-ben nem a Corio-
lis-erőt mérte meg, hanem a hatását mutatta ki híres 
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3. ábra. Cavendish-inga

4. ábra. Eötvös-mérleg. Az eszközt az 
ELTE Fizikai Intézeteben készítették a 2018-19-es

 OKTV fizika döntőjének mérési feladatához.
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inga kísérletében. Az inga végén lengő golyóra ható erők 
között megtaláljuk a Coriolis-erőt is, ennek következtében 
az inga lengési síkja lassan elfordul. Az a kísérletező, aki 
nem a párizsi Pantheont választja helyszínül, ha-
nem attól északabbra, vagy délebbre mér, más-más 
elfordulási sebességet fog tapasztalni, pontosan 
úgy, ahogy a fizika megjósolja. Budapesten órán-
ként 11 fok az elfordulás. Ez azt jelenti, hogy a mérés 
ideje hosszú lesz. 

Eötvös Loránd is épített egy műszert, amely szintén 
képes a Föld forgását igazolni. Az 1900-as évek elején 
elvégzett kísérletekben szisztematikus hiba jelentke-
zett, amikor az Indiai- és a Csendes-óceánon haladó 
hajókon vizsgálták a gravitációs térerősséget. Ugyan-
azon a helyen keletre és nyugatra haladva eltérő ér-
téket adtak a mérések. Ez elgondolkodtatta Eötvöst 
és tervezett egy csodálatos műszert a jelenség, az Eöt-
vös-effektus kutatására. A mérőberendezés egy kettős 

tűcsapágyon megtámasztott rúd, két végén elhelyezett 
nagyobb tömegekkel. Tulajdonképpen egy speciális 
mérleg, amelyet a függőleges szimmetriatengelye kö-
rül lehetett forgatni. Ha az Eötvös-mérleg karja észak-
dél irányba mutat, akkor az egyik test keletre, a másik 
nyugatra mozdul éppen. A keletre tartó a Coriolis-gyor-
sulás miatt könnyebb, a nyugatra tartó pedig nehezebb 
lesz. 180 fokos elfordulás után a szerepek felcserélőd-
nek, ekkor ellentétes irányú lesz a „súlyváltozás”, a mű-
szer billegni kezd. Eötvös a mérlegkar lengésidejét és 
a forgás periódusidejét összehangolta, ekkor a szinte 
mérhetetlenül kicsi effektus a rezonancia segítségével 
jól láthatóvá és mérhetővé vált. Ezzel megmutatta a 
szisztematikus hiba okát. Ha valaki kiszámolja, hogy a 
mozgás hányadik tizedesjegyben okoz eltérést, rögtön 
beláthatja, hogy miért szán könyvében Leon Lederman 
egy teljes fejezetet Eötvös Lorándnak „Egy kimondhatat-
lanul pontos marslakó” címmel.
 Hogyan érvelhetünk az alábbi jellemző kijelentések-
kel szemben?

„Az nem lehet, hogy egy labdán élsz, de nem tudod le-
mérni a görbületét. Járj utána te is, de légy óvatos! A tu-
domány nem engedi, hogy bizonyos kérdéseket feltegyél.”

Nehéz a válasz, mert aki ilyet állít, az sajnos minden 
bizonnyal tudományellenes nézeteket vall, ő csak 
a tudomány eredményeit használja anélkül, hogy 
tudna róla. Ha a közoktatásban szerzett tudás érték 
lenne a “közoktatást elszenvedők” szemében, sokkal 
könnyebb lenne a helyzet. Amíg nem változik ez a 
szemlélet, addig csak falra hányt borsó sikerességű 
lesz a fenti cikk megértése is.

HÄRTLEIN KÁROLY
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5. ábra. Ókori világképek

6. ábra. Így nézne ki a lapos Föld egy űrhajóból
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EÖTVÖS LORÁND, A COLLEGIUMALAPÍTÓ

A tudós tanárság érdekében
Az Eötvös-család és a magyar középiskolai tanárképzés története szorosan egybefonódott a XIX-XX. század fo-

lyamán. Eötvös József a kiegyezés utáni egyik legfontosabb felsőoktatási reformot hajtotta végre a középiskolai 

tanárképző intézet létrehozásával, amelynek azt a feladatot szánta, hogy a vizsgára készülő tanárjelöltek elméleti 

tudását rendszerezze, illetve gyakorlati előadói készségüket is fejlessze. A neohumanista képzési koncepciót 

követő egyetemi bölcsészkar ugyanis a tudományok szabad művelésére hivatkozva kevéssé vette figyelembe a 

tanárképzés követelményeit, tanrendje félévről-félévre változott, így a tanárjelöltek készültsége igen hiányos volt 

tudományszakuk egy-egy területén.

Eötvös Loránd már 1871-ben részt vett a tanárképző 
intézet munkájában óraadóként, így tudományos pá-
lyájának kezdeti szakaszától látta, hogy a tanárképzés 
súlyos hiányoságokkal küzdött. 1874-ben elutazott Pá-
rizsba, és meglátogatta az École Normale Supérieure-t. 
A francia tanárképző szakfőiskola a nemzetállamépí-
tési eszme jegyében (culture générale) képezte a kultúra 
vívmányait hirdető középiskolai tanárokat (professeurs), 
akik egyben állami hivatalnokok is voltak. Franciaországi 
látogatását követően vált Eötvös meggyőződésévé, hogy a 
magyar tanárképzést csak egy az École Normale mintájá-
ra alapított bentlakásos intézmény oldhatja meg.

Az 1883: XXX. törvény (középiskolai törvény) elfogadá-
sa előtt szakértői-politikai vita bontakozott ki a tanár-
képzés ügyéről. A vitázó felek csupán egy elemben értet-
tek egyet: a tanárképző intézet nem váltotta be a hozzá 
fűzött reményeket, így felmerült megszüntetése, illetve 
ismét előtérbe került a tanárképző internátus megala-
pításának gondolata. Az 1880-as évek második felében 
a tudományegyetem bölcsészeti kara ugyan kísérletet 
tett arra, hogy szemináriumok alapításával emelje a 
tanárképzés színvonalát, illetve rendszeresebbé tegye a 
tanárjelöltek felkészülését tanári pályájukra, ám ezek 

– csakúgy mint a tanárképző intézet – kevéssé feleltek 
meg az előzetes várakozásoknak. Így Eötvös Loránd rö-
vid, 1894–1895-ös kultuszminisztersége alatt kezdte el 
előkészíteni a Báró Eötvös József Collegium létrehozá-
sát, amelyet hivatali utóda, Wlassics Gyula karolt fel. 

Bár a tanárképzés ügyének rendezésében korábban 
a szakértők állásfoglalásai távol estek egymástól, a Col-
legium létrehozásának ügyében egyetértést mutattak. 
Ez fejeződött ki az előkészítő tárgyalások során a névvá-
lasztásban is, hiszen Eötvös József személyét köztisztelet 
övezte. Az internátus megalapításának eszmei hátteréül 
szolgáló „tudós tanárság” koncepciójának megalkotása 
is ezt fejezte ki. A tudós tanárok a saját szakterületükön 
tudományos készültséggel rendelkeztek, emellett pedig 
a magyarság kulturális értékeinek közvetítését is hiva-
tottak voltak képviselni és terjeszteni. Tevékenységüktől 
egy lassú társadalmi reformot vártak, amely ugyanak-
kor a dualista berendezkedés politikai-társadalmi vi-
szonyait nem forgatta fel gyökeresen.  

Az 1895 szeptemberében megnyíló internátus kép-
zési rendszere kiegészítette az egyetemi képzést, kul-
cseleme abban rejlett, hogy kombinálta a kis csoportok-
ban történő szemináriumi munkát a tanárok egyéni 
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1. ábra. Balra Eötvös Loránd, a kultuszminiszter, 
jobbra Bartoniek Géza, az Eötvös Collegium első igazgatója

2. ábra. A Collegium történelmi folytonosságát 
megörökítő emlékoszlop
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útmutatásával. Emellett igen fejlett tudományos inf-
rastruktúrával rendelkezett az intézet, hiszen európai 
színvonalon álló könyvtára 1919-re 30.000 kötetet szám-
lált. Ezeket az elemeket kiegészítette a nyelvi képzés, 
amelyet 1896-tól az École-ból delegált francia lektorok 
láttak el, majd 1912-től német lektorok is részt vettek 
az intézet munkájában, mindemellett a lakhatást és a 
teljes ellátást is biztosították a collegisták számára. Így 
a Collegium növendékei korabeli egyetemi társaikkal 
szemben, akiknek a többsége egzisztenciális természetű 
problémákkal küzdött, abban a páratlan helyzetben vol-
tak, hogy csak a tudománynak szentelhették magukat. 
Emiatt az internátus curátori tisztségét betöltő Eötvös, 
aki a Collegium egészét képviselte a kultusztárca, illet-
ve a közvélemény előtt, valamint a napi ügyek viteltét 
ellátó első igazgató, Bartoniek Géza megkövetelte a ta-
goktól a kiváló előmenetelt mind az egyetemi tanul-
mányokban, mind pedig az intézeti szakórákon. 

Bár az Eötvös Collegium kísérleti intézményként kezd-
te meg működését, a 19. század végi magyar felsőokta-
tási viszonyokhoz képest egyedülálló képzésével hamar 
elismerést szerzett. Ezt jelzi, hogy az Eötvös Loránd által 
1898-ban kidolgozott, az internátus tervszerű fejlesztésre 
vonatkozó elképzelések több elemét a minisztérium tel-
jesítette. Így három szakvezető tanárt 1906-ban véglegesí-
tett állásában, 1910-re pedig a Gellért-hegy déli oldalán új 
épületet nyert az intézet. A palota reprezentatív kivitele 
jelezte, hogy a Monarchia tanári elitjét hivatott képezni az 
internátus, melynek nyomatékot adott, hogy falai között 
az első világháború előtt bosnyák és török hallgatókat ké-
peztek a dualista állam balkáni politikai törekvéseihez, 
magyarbarát értelmiség kinevelésének céljával. Emellett 
pedig a Collegium a tanárképző intézet 1899-es reform-
jához is inspirációt nyújtott. Létrejöttével kialakult az az 
intézményi szerkezet a tanárképzésben, amelyet az 1924: 
XXVII. törvény (a középiskolai tanárképzésről) kiterjesz-
tett az ország valamennyi tudományegyetemére.

Eötvös curátorként aktív szerepet vállalt a Collegium 
életében: rendszeresen részt vett a tanári kar ülésein, il-
letve a collegisták és a tanárok számára rendezett sörös 
vacsorákon is. 1919 áprilisi halála többszörösen meg-
rendítette az intézetet, hiszen a Collegium elvesztette 
megalkotóját és azt a közéleti befolyással bíró személyt, 
aki a vesztes világháborút követő politikailag turbulens 
időszakban képes lehetett megvédeni az intézetet átala-
kítására, felszámolására irányuló törekvésekkel szem-
ben. Eötvös életének egyik legfontosabb alkotásaként 
tekintett az intézetre, hiszen Bartoniek Géza beszámolója 
szerint még halálos ágyán is afelől érdeklődött, hogy a 
Collegiumot nem fenyegeti-e veszély az 1919 márciusát 
követően kialakult új politikai rendszerben.

Amit a kérészéltű proletárdiktatúra alatt nem tudtak 
végbevinni, azt megtették a második világháború után: a 
Collegiumot, mint rendszeridegen elitista intézményt 
1950-ben felszámolták. Szűk egy évtized múlva azon-
ban a tekintélyes akadémikus egykori collegisták és a 
pártban meghatározó szerephez jutó kommunisták 
(az úgynevezett kollégista progresszívok) együttmű-
ködésével a Ménesi úton létrejöhetett az Eötvös József 
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3. ábra. A Collegium tanári kara, 1911

Szakkollégium. Az intézmény élére kinevezett igazgató, 
Tóth Gábor tudatosan vette át a történelmi Collegium 
– rendszerrel összeegyeztethető – mintáit. Negyedszá-
zad alatt lépésről lépésre építette vissza az intézmény 
küldetésének megfelelő kereteket. A rendszerváltozást 
megelőző évekre a Collegium az alapítók szellemiségé-
vel megegyezően már teljes egészében a magyar nemzet 
legtehetségesebb egyetemi polgárait támogatta. Bár sok 
tekintetben nem lehet összehasonlítani a történelmi és 
az újkori Collegiumot, Eötvös Loránd célkitűzései ma is 
érvényesülnek. A Collegium az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetem kebelében belső autonómiát élvez, a négy karról 
(Bölcsészettudományi, Természettudományi, Informati-
kai és Társadalomtudományi karok) „fejkopogtatáson” 
felvett tagjainak maga alakítja ki az egyetemi képzést 
kiegészítő tanulmányi követelményeket. Félévente közel 
nyolcvan collegiumi kurzust látogatnak a bentlakó és 
(fővárosi illetőségű) bejáró hallgatók, hogy kiscsoportos, 
tútori foglalkozásokon főállású, vagy felkért oktatójuk-
kal, műhelyvezetőjükkel optimális körülmények között 
gyarapítsák tudásukat és önálló kutatómunkába kezdje-
nek. A tudós-tanár eszménye, Eötvös Loránd iránymutató 
intelme, tudniillik csak annak a tanárnak a tanulói ha-
ladnak, aki maga is halad, napjainkban is élő valóság. A 
szakos diákokat tömörítő tizenhét szakmai műhely mel-
lett önálló kutatócsoportok, nagy nemzetközi és jelentős 
hazai pályázatok kutatóhelye is a Collegium, hogy a ku-
tatásokban szerzett naprakész ismereteket és módszere-
ket közvetlenül megoszthassa a hallgatókkal és így vonja 
be őket a tudományos munkába. A megszerzett tudást 
azonban, miként azt kaptuk, át is kell adni, ezért a mai 
Collegiumban is meghatározó a tanárképzés támogatá-
sa. Az osztatlan tanárképzésben résztvevő collegista hall-
gatóknak, a tanárképző intézet késői utódjával, az ELTE 
Tanárképző Központtal összefogva sajátos, tehetségükre 
szabott curriculumot és gyakorlati képzést biztosít a Col-
legium. Voltaképpen eredeti hivatását teljesíti, de egy-
szersmind – miként a történelmi Collegium – túl is tel-
jesíti azt, hiszen a diákokból nagy számban nem középis-
kolai, hanem egyetemi oktatók és tanárok, kutatók válnak. 
Az egyszerre európai szellemiségű és nemzeti felelősségű 
elkötelezettségnek megfelelően a Collegium – példátlan 
módon a magyar felsőoktatás egészében – egyfelől ingye-
nes, másfelől kötelező nyelvoktatást biztosít valamennyi 
tagjának. A gólyáknak az alapképzés végére a már koráb-
ban elsajátított nyelv mellett második vagy akár sokadik 
nyelvként az angol, a francia, a német, az olasz, a spanyol, a 
latin vagy az ógörög nyelvből magasabb szintű nyelvvizs-
gát kell szerezniük. Ehhez a Collegium nemcsak főállású 
és megbízott nyelvtanárokat, hanem – éppúgy, mint 
a háború előtt – lektorokat (francia, olasz és német) 

biztosít időről időre. A 2014-ben együttesen történelmi 
emlékhellyé minősített egykori és mai Collegium miben-
létének, a ménesi úti együttélésnek, a személyes emberi és 
szakmai fejlődésnek a sava-borsát azonban ma is éppúgy, 
mint egy évszázada, a különböző szakos hallgatók közös 
mindennapjai és akár az éjszakákba nyúló eszmecserék 
adják. A régi szóval „önbeporzásként” jellemzett jelenség 
ma is működik. A „dögész” (természettudós) és a „filosz” 
(humán) collegista a szobatársa számára eltérő és oly-
kor meghökkentő gondolkodásmódjával, felvetéseivel 
állandó mozgásban tartja saját és collegista társa elmé-
jét. A honlapon elérhető, számszerűsíthető eredmények 
önmagukért beszélnek. Ezek közül itt csupán egy „újko-
ri” tevékenységet lehet kiemelni: az elmúlt évtizedben 
több mint másfélszáz tudományos és közéleti kiadványt 
adott ki a Collegium. A közös munka eredményeképpen 
megjelenő tanulmányok és kötetek rendkívül lelkesítő 
hatással vannak az elmélyült tanulmányokat és önálló 
kutatásokat folytató szakkollégisták munkakedvére.
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INTERJÚ AZ EÖTVÖS LORÁND KUTATÁSI HÁLÓZAT IRÁNYÍTÓ TESTÜLETÉNEK ELNÖKÉVEL

A névadó szellemisége szerint
2019-től a korábban a Magyar Tudományos Akadémia égisze alatt működő kutatóintézeti hálózat mun-

káját az Eötvös Loránd nevét viselő Kutatási Hálózat irányítja. Hogyan működik majd az új szervezet? 

Milyen hozzáadott értéket ígér a korábbi rendszerhez képest? E kérdésekről kérdezte lapunk Maróth Miklós aka-

démikust, az Irányító Testület elnökét. 

– Most már megnyugodni látszanak a kedélyek az Eöt-
vös Loránd Kutatási Hálózat körül? Elcsitul a csatazaj, 
ami egy-másfél éven át hallatszódott az átalakuló egy-
kori akadémiai intézetekkel kapcsolatban?
– Csökken a feszültség… Most már kevésbé szedik le ró-
lam a keresztvizet, mint korábban. Bár el kell mondanom, 
leginkább azokkal volt nézeteltérésem, akikkel nem is 
találkoztam személyesen, csak megírták a Kutatási Há-
lózatról a nem tényekre alapozott, de annak feltüntetett 
véleményüket. Csak hogy egy példát említsek: a hivatali 
munka szeptember másodikán, hétfőn reggel 8 órakor 
indult itt, a naphegyi székházunkban. Mindenki meg-
kapta az íróasztalát, a felszerelését, 9 órakor megtartottuk 
az első állománygyűlésünket. Majd ezután elolvastuk az 
ellenzéki napilapban, hogy senki semmit sem mondott 
a dolgozóknak, az emberek tétován álldogáltak itt… Nos, 
ma már ők sem írják azt, hogy csak bolyonganak az épü-
letben a helyüket keresgélő munkatársak…
– A Kutatási Hálózat miként viszi tovább a névadó, Eötvös 
Loránd szellemi örökségét?
– Az Eötvös család nagy szerepet játszott a XIX. század-
ban a tudományok magyarországi meghonosításában.  
Az édesapa, Eötvös József miniszterként a magyar nép-
iskolák és felsőoktatás törvényi megalapozójaként 
hívta fel a figyelmet a tudás értékére. Egy Európával 
kompatibilis felsőoktatást kívánt létrehozni, amely-
nek le is tette az alapjait. A heidelbergi egyetem elvég-
zése után hazatérő és itthon kutató fia, Eötvös Loránd 
pedig a világ élvonalába repítette a magyar fizikai ku-
tatásokat. Ha ma azt akarjuk üzenni a világnak, hogy a 
célunk egy Európával kompatibilis és világszínvonalú 
intézményhálózat létrehozása, működtetése, akkor a 
nevet egyben programként is fel lehet fogni. 
– Ugyanakkor az új kutatóhálózat névválasztásával kapcso-
latban elhangzottak bírálatok, például a Magyar Tudományos 
Akadémia részéről – nem volt ez meglepő az Ön számára?
– Olyan ez, mint „A molnár, a fia meg a szamár” mesé-
je, azaz nincs olyan döntés, amelyben valaki ne találna 
kivetnivalót. Esetünkben az állam hozott egy döntést, e 
név mellett tette le a garast – nem alaptalanul –, kriti-
zálni lehet, de ez immár tény, és hangsúlyozom: a név-
választás nem ok nélkül történt. 

– Mit jelent az a program, ami már – amint említette – a 
névválasztásban benne rejlik? Mitől lesz az eddigi aka-
démiai kutatóhálózat a korábbihoz képest még inkább 
Európa-kompatibilis?
– A hálózat, mint rendszer különféle intézetekből, azo-
kon belül további rész-intézetekből és kutatócsopor-
tokból áll. Azt nem állítom, hogy mindegyik elé azt a 
célt kellene kitűzni: érje el az európai színvonalat, mert 
jó néhány már most azon a nívón van. Amikor „euró-
pai” színvonalról beszélünk, akkor azt szeretném ezzel 
kifejezni, hogy a kontinens vezető intézményei közé 
kell kerülni. Már ma is vannak ilyen kutatóintézete-
ink, mint például a Rényi Alfréd Matematikai Kutató-
intézet vagy a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, 
Freund Tamás akadémikus vezetésével, amelyek a ma-
guk területén jó ideje a világ legjobbjai közé tartoznak. 
Hasonlót lehet elmondani a Szegedi Biológiai Kutató-
központról is. Amikor azt mondjuk, hogy szeretnénk a 
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világszínvonalat megcélozni, ez azt jelenti, hogy mér-
hető mennyiségi és minőségi követelményeket kell kitűz-
ni a kutatóintézetek elé. S ezek elérése érdekében az ál-
lamnak gondoskodnia kell a megfelelő anyagi alapokról. 
– Milyen mennyiségi és minőségi követelményekről lehet szó?
– Ez nehéz kérdés, mert a rangsorokban – bár objek-
tíveknek és egzaktaknak látszanak – igen sok a szub-
jektív elem. De azért tény, hogy miközben az intézetek 
közül nem egy a világ élvonalában található, van olyan, 
amelyik a hivatalos nemzetközi rangsorban csak az öt-
századik helyen szerénykedik. Ilyenkor az országnak 
meg kell fontolnia, hogy a prioritásokat miként fogal-
mazza meg, hiszen a tudomány támogatására fordít-
ható összeg véges. A magam részéről úgy gondolom: 
vannak olyan intézetek, amelyek viszonylag kis anyagi 
ráfordítással szintet tudnának lépni, és léteznek olya-
nok, amelyek esetében ez a ráfordítás nagyobb lenne. 
El kellene kezdeni azoknak az intézményeknek a fel-
hozatalával, amelyek relatíve alacsony összeg befekte-
tésével nagyot tudnának előre lépni. 
– Hol van a magyar államnak leginkább szüksége Ön sze-
rint új eredményekre?
– Nem feltétlenül a kutatóhálózat feladata az innová-
ció, vagyis új ipari termék előállítása. De, természete-
sen, ha valaki kutat és új eredményre jut, s meg tudja 
mondani, hogy abból milyen innovációs tevékenység 
származhat, akkor nem tilos ezt közölnie… S akadna 
is erre példa szép számmal, például a Természettudo-
mányi Kutatóközpontban, ha lenne befektető és olyan 
apparátus, amely transzformálja a kutatási eredményt 
a gyakorlat nyelvére. Egy kutatótól, akinek a feladata 
az, hogy új eredményt érjen el, nem lehet elvárni, hogy 
föladja a kutatásait az innováció menedzselése érde-
kében, s elkezdjen kilincselni minisztériumoknál és a 
gazdasági élet befektetőinél – azt egy másik apparátus-
nak kell elvégeznie. Ezt a munkát az Eötvös Loránd Ku-
tatási Hálózatnak nem egyedül kell vállalnia, hanem a 
szakosodott intézményekkel: az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztériummal (ITM) és a Bay Zoltán Intézettel, 
vagy éppen az NKFIH-val közösen. Mindez egy rendszer 
különféle tényezőinek, szereplőinek az együttműkö-
dését feltételezi, amire számos jó példát láthatunk kül-
földi egyetemeken, ahol a kutatások eredményeit az 
egyetemek mellett működő ipari parkokban termékké 
alakítják: az eredményből találmány, majd gyártás lesz, 
aminek a hasznát vissza tudják forgatni a kutatásba. 
– Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat tevékenységét egy irá-
nyító testület koordinálja. Mi az a hozzáadott érték, amit ez 
a testület nyújt az intézetek számára – ahhoz képest, aho-
gyan az intézetek korábban működtek a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia (MTA) berkein belül?

– Ha nekünk, kettőnknek most itt meg kellene beszél-
nünk, hogy elmenjünk-e a budai hegyekbe kirándulni, 
s ha igen, akkor milyen úti céllal, akkor gyorsan ered-
ményre jutnánk. De ha ennek eldöntésére egy nagyobb 
stábot hívnánk össze, akkor már sokkal nehezebben 
jutnánk dűlőre, mert hosszan vitatkoznánk. Nos, ed-
dig az Akadémián az intézetek munkájáról a közgyűlés 
döntött, vagyis 550 ember. Az irányító testületünkben 
viszont 13 embernek kell a döntéseket meghoznia.  Ez 
a szűkebb létszám gyorsabb döntéshozatalt tesz lehe-
tővé, a személyi összetétel pedig olyan, hogy minden 
nagyobb tudományterületnek legyen képviselője a tes-
tületben. Ugyanakkor ők nem az intézmények lobbis-
táiként szólalnak fel, ahogyan eddig az akadémiai köz-
gyűlésben történt, hanem a saját területük nemzetközi 
ismertségű szakembereiként, pártatlanul.   
– A kutatási hálózat létrejöttekor sokat hallhattunk-ol-
vashattunk a sajtóban a félelmekről: intézetek lehetséges 
megszüntetéséről, kutatói státuszok esetleges megszünte-
téséről. Elképzelhetőek ilyen változások?
– Egy évig semmiképpen sem, mert az ITM és az MTA 
közötti tárgyalásokon, ha írásban nem is, de szóban 
sok részletben megállapodtak, így arról is, hogy egy 
esztendeig változatlan marad az intézethálózat. Elő-
ször ugyanis át kell tekinteni az intézetek működését, 
meg kell fogalmazni a munkájukkal kapcsolatos elvá-
rásokat.  Ugyanakkor az intézethálózat munkatársai 
részéről egyre gyakrabban hallható a felvetés: meg kell 
fontolni, hogy az intézetek ilyen formában tartozza-
nak-e össze, úgy ahogyan most vagy esetleg egy új elv 

EÖTVÖS 100



TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY | 150. ÉVF. 11. FÜZET 521

EÖTVÖS 100

TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY | 150. ÉVF.  FÜZET 521

szerinti struktúrában. Tehát a revízió igénye nem is 
annyira a politika, sokkal inkább az intézethálózat ré-
széről merül fel. Az biztos, hogy azok az intézetek, ame-
lyek rendelkeznek jövőképpel, tervekkel, s a magyar 
társadalom számára releváns kérdéskörökkel foglal-
koznak – és nem csak adott személyek számára fontos 
problémákkal, amelyek kutatásáért nem feltétlenül a 
közösségnek kell fizetnie –, azokra biztosan szüksége 
van az országnak. Az intézetek mérete pedig attól függ, 
hogy milyen programokkal állnak elő. 

Mire fordíthatják az intézetek az állam által rendelkezésre 
bocsájtott „bűvös” 32 milliárd forintos keretet?
– Ha új programokat indítanak, akkor elképzelhető, 
hogy több szakemberre lesz szükségük, amire az állam-
tól az első évre kapott 32 milliárd forint egy része biz-
tosíthat lehetőséget. De ebből az összegből a nem aka-
démiai épületekben működő intézetek bérleti díjára 
éppúgy kell majd fordítani, mint például az agrártu-
dományi intézetben dolgozó nem kutatói státuszban 
lévő alkalmazottak jó ideje elmaradt bérrendezésére, 
vagy a negyven éve gyakorlatilag szünetelő szervezett 
könyvbeszerzésre a bölcsészeti területeken. 
– Jól értem, hogy az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat lét-
rejötte egyben intézetvezetők közötti brain storminggal, 
ötletbörzével is együtt jár. 
– Szeretnék a jelenleginél nagyobb mozgásteret és 
szabadságot biztosítani a kutatóintézeti vezetők szá-
mára. Ők azok ugyanis, akik a tudományterületük leg-
újabb fejleményeivel tisztában vannak, így ha ők nem 
fogalmazzák meg az igényeiket és elképzeléseiket, ak-
kor helyettük az Irányító Testületből senki sem fogja 

tudni csak úgy kitalálni, mi kell az eredményesebb 
működéshez, hogyan lehet a rendelkezésre álló ösz-
szeget a lehető legjobb megtérülési aránnyal felhasz-
nálni – legyen az a megtérülés tudományos könyv 
vagy publikáció, vagy akár egy később, az iparban le 
is gyártható újdonság.  De, főként a bölcsészet- és tár-
sadalomtudományokban, a nemzetközi publikációk 
számát, ezáltal a magyar tudomány e területen szá-
mított „láthatóságát” is növelni kellene. Egy felmérés 
szerint ugyanis e két nagy tudományterületen a csak 
magyar nyelven napvilágot látó, tehát le nem fordí-
tott szaktudományos munkák harminc százaléka lát-
hatatlan marad a nemzetközi tudományos élet szá-
mára. Tehát az úgynevezett nemzeti tudományokat is 
elérhetővé kell tennünk idegen nyelven. 
– Miben lesz várhatóan kezdeményező szerepe az Irányí-
tó Testületnek?
– A beérkező intézeti javaslatok közül ki kell válasz-
tania azokat a programokat, amelyek a már említett, 
nemzetközi viszonylatban hatékonyan fejleszthető 
tevékenységek sorába a leginkább beleillenek. Nyil-
ván akkor tudja az Irányító Testület ezt a feladatát a 
legjobban ellátni, ha minél szélesebb döntési jogkört 
kap a kutatásra fordítható forrásokkal kapcsolatban. 
– Mit lát majd a nagyközönség a Kutatási Hálózat 
munkájából?
– Az intézetek alapfeladata a tudományos kutatás 
és az ezzel összefüggő konferenciák, szakmai esemé-
nyek szervezése. De azon mindenképpen el kell gon-
dolkozni, miként lehet a magyar társadalom általános 
ismeretszintjét emelni. Ezért véleményem szerint a 
tudományos publikációk alkotása mellett a nagykö-
zönséget is ki kell szolgálni a tudományt népszerűsítő 
könyvekkel, amelyek bemutatják a legfontosabb ered-
ményeket. De nemcsak a társadalmi kommunikációt 
kell javítani, hanem az intézetek egymás közötti infor-
mációcseréjét is. Hogy mindezt hogyan valósíthatjuk 
meg? Sokszor a legegyszerűbb megoldás a legcélrave-
zetőbb. A cambridge-i egyetemi intézetekben, a colle-
ge-okban például a kutatók és tanárok ingyen ebédet 
vagy vacsorát kapnak, aminek az az egyetlen feltétele, 
hogy ahogyan érkeznek az asztalokhoz, nem szabad 
kihagyni egyetlen üres helyet sem, mindig az előzőleg 
érkezett kutató mellé kell leülni. Így aztán a véletlen ösz-
szehoz különböző szakmabeli embereket, akiknek köte-
lező az étkezés során a szomszédjukkal beszélgetni, így 
a repülőmérnök tájékozódik arról, hogy az asztalszom-
szédja milyen arab szótárt szerkeszt éppen. S az ilyen, a 
különféle tudományterületek közti információcseréből 
sok hasznos eredmény szokott „kisülni”.

GÓZON ÁKOS
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A mesterséges intelligencia fejlődése
Hat évtizede Dartmouth-ban tíz amerikai tudós gyűlt össze, hogy közösen próbálják meghatározni, mi-

ként lehetne az emberi nyelv használatára, elvek alkotására, problémamegoldásra és mindemellett ön-

maga fejlesztésére is képes gépezetet építeni. A kutatóprogram alapjául az az állítás szolgált, hogy az 

intelligencia és a tanulási folyamat mibenléte olyan pontossággal leírható, hogy azok szimulálásával gé-

peket lehet alkotni. 

John McCarthy a Dartmouth Nyári Projekt keretében ne-
vezte el az alakulóban lévő tudományterületet mester-
séges intelligenciának. Angol mintára (Artificial Intel-
ligence – AI) gyakran csak az MI akronímával jelöljük 
azt az új, univerzális tudományt, amely kutatja az ér-
telmes emberi gondolkodás és cselekvés mikéntjét, 
rendszerezi és automatizálja az intellektuális képes-
ségeket igénylő feladatokat, célja pedig az intelligens 
entitások, autonóm módon működő gépek építése. 

Sokak szerint a „mesterséges intelligencia” nem a leg-
szerencsésebb név, mint ahogy egyes részterületeinek 
(pl. gépi „tanulás”) elnevezése sem az, mivel a többség 
elsődleges, nem pedig átvitt jelentésükben értelmezi 
a metaforikus neveket. A ma ismert MI teljesítmények 
mögött nincs más, mint hatalmas, villámgyors számí-
tási kapacitás; a gépi tanulás pedig nem is hasonlít az 
emberi agyban zajló tanulási folyamatra. 

Tovább fokozza a szóhasználatból eredő félreér-
téseket, hogy az emberi intelligenciára nincs valódi, 
lényegre törő definíció, mint ahogy mostanáig nem 

sikerült még pontosan megérteni sem, hogyan alakul 
ki a Homo sapiens mentális képessége, gondolkodása, 
viselkedése, észlelési és információfeldolgozási metó-
dusa – vagyis még nagyon távol állunk az emberi elme 
működésének modellezésétől.  

Amíg nincs kielégítő filozófiai, tudományos válasz 
arra, mit jelent az intelligencia, a megértés, a tudás, il-
letve, hogy miképpen vezet a tudás cselekvéshez, addig 
nehéz adekvát választ adni a természetes és a mester-
séges értelem (ha úgy tetszik, intelligencia) mibenlété-
re és sajátosságaira. 

Az MI fejlődése nem volt töretlen: hullámhegyek és 
-völgyek váltogatták egymást. A szakterület atyja, Mar-
vin Minsky 1970-ben azt jósolta, 3-8 éven belül olyan 
gépeket fognak alkotni, amelyek elérik az átlagos em-
ber intelligenciáját, de ezen a szinten nem állnak meg, 
mert a gépek saját magukat kezdik oktatni, így néhány 
hónap alatt a zsenik szintjére jutnak, majd újabb né-
hány hónap múlva beláthatatlan képességekre tesz-
nek szert. A merész jóslatból semmi nem valósult meg, 
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ezért a Brit Tudományos Tanács vizsgálatot indított 
annak kiderítésére, érdemes-e hatalmas összegeket 
áldozni az MI kutatásra, ha ilyen csekély eredménye-
ket érnek el. Az 1973-ban publikált Lighthill-jelentés 
hatására előbb az angol, később más kormányok és 
befektetők is kiszálltak az MI támogatásából. Bő két 
évtized és egy szenzációs eredmény kellett ahhoz, hogy 
az MI kutatás újra busás támogatást élvezhessen. 

1997-ben az egész világot bejárta a hír, hogy a sakk-
világbajnok kikapott egy számítógéptől. 2011-ben az 
USA egyik legnépszerűbb televíziós műveltségi vetél-
kedőjét is egy gép nyerte meg két hús-vér játékossal 
szemben. Már csak idő kérdése volt, hogy a sakknál bo-
nyolultabb gó-játék világbajnoka is 
vereséget szenvedjen egy géptől, 
ami 2017-ben meg is történt. 

A XXI. század komoly 
fellendülést hozott az 
MI kutatásában, sok 
látványos siker szüle-
tett a főbb szakterü-
leteken: a tudásrepre-
zentáció, a természetes 
nyelvfeldolgozás, a gépi 
tanulás, az automatizált 
következtetés, a gépi látás és a 
humanoid robotok fejlesztése te-
rén. Ez utóbbiak különösen megmoz-
gatják az emberek fantáziáját: aki látta Sophia 
robotot kommunikálni, biztosan elgondolkodik 
azon, hogyan fog a jövő embere együtt élni az intel-
ligens robotokkal. A téma élenjáró kutatója, Max Teg-
mark új könyvében felvázolta, milyennek képzeli az 
általa „élet 3.0”-nak nevezett időszakot, amelyben az 
ember majd együtt él a mesterséges intelligenciával. 
Az élet 3.0 egyik első lépcsője: 2017-ben Sophia, a ro-
bot szaúdi állampolgárságot kapott.

Mint a mélyreható változásokat előidéző újdon-
ságokkal, az MI-vel kapcsolatban is két ellentétes 
tábor alakult ki: a technooptimisták lelkesednek, a 
technopesszimisták vészmadárkodnak. Nehéz lenne 
megmondani, melyik oldal áll közelebb az igazság-
hoz, mert egyelőre nincs megbízható előrejelzés ar-
ról, az elkövetkező évtizedekben milyen társadalmi, 
gazdasági, jogi és más következményekkel járhat a 
mesterséges intelligencia hathatós előretörése.

A Joseph Schumpeter nevéhez kötődő „teremtő 
rombolás” elmélete az innováció törvényszerűségeit 
határozza meg. Schumpeter szerint egy adott kor-
szakban a termelés az akkor létező dolgok és erők 
kombinációját jelenti – hozzájuk képest az innováció 

merőben új kombinációt jelent. Az új innovációk 
viszont a régi megoldások elől elszívják az erőfor-
rásokat, kiszorítva azokat a versenyből, de a teremtő 
rombolás a hosszú távú gazdasági növekedés záloga. 
Az innováció volt az első és a második ipari forrada-
lom kulcsa, és a most zajló nagyarányú fejlődésnek 
is erre kellene épülnie, de kérdés, valóban így van-e? 
Sok szakértő véleménye szerint az innováció haj-
tóereje – amelyre a schumpeteri teremtő rombolás 
elmélete épült – valójában most nem érvényesül, 
mert éppen az ellenkezője zajlik. Az új innovációkra 
épülő teremtő erők mostanában nemhogy győzedel-
meskednének, hanem inkább háttérbe szorulnak az 

élenjáró technológiai ágazatokban. Ezt 
a véleményt erősíti Peter Thiel híres 

vitairata, A jövő vége, amely igen 
hatásosan érvel amellett, hogy 

az utóbbi évtizedekben iga-
zi innováció, technológiai 

áttörés egyáltalán nem 
történt. Thiel úgy véli, 
nem véletlenül válto-
zott meg gyökeresen a 
nagy véleményformá-
ló hollywoodi filmek 

szemlélete: amíg ko-
rábban a technológiai 

fejlődést pozitív kontex-
tusban ábrázolták, addig a 

mostani topfilmekben a tech-
nológiát az emberiség apokaliptikus 

pusztulását előidéző, destruktív erőként láttatják.
Ez a szemléletváltás nem ok nélkül következett 

be. Nézzünk körül: mivé vált például az internet az 
elmúlt negyedszázad során? A World Wide Web kitalá-
lója, Tim Berners-Lee három évtizede még hitt abban, 
hogy az internetet a szép dolgok fogják meghatá-
rozni, és olyan világban élhetünk, ahol kevesebb a 
konfliktus, több a megértés és jól működik a demok-
rácia. A remények csak részben váltak valóra: napja-
inkban az internethasználókat komoly visszaélések, 
előítéletek, álhírfogyasztás és sok más negatívum 
fenyegeti. Mivel ma a web működése jelentősen eltér 
az eredeti céljaitól, Berners-Lee harcba száll az inter-
netes fenyegetések, a diszkrimináció és a politikai 
manipuláció ellen. 

Az internet sötét oldala, a „Darknet” hatalmas mé-
retei miatt joggal tarthatunk attól, hogy az ott tevé-
kenykedő kiberbűnözők a jövőben nem elégednek 
meg az illegális kereskedelemből származó profittal 
– előbb-utóbb arra is képesek lesznek, hogy átvegyék 
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az irányítást a távolról manipulálható okos eszkö-
zök, illetve a mesterséges intelligenciával rendelke-
ző gépek fölött.

Az MI és a társadalom viszonyával foglalkozó ku-
tatók egyöntetűen figyelmeztetnek arra, a létezhető 
legfontosabb kérdés a fejlesztések biztonsága. Min-
denképpen meg kell akadályozni, hogy a technológia 
irányítása rossz kezekbe kerülhessen. Mint ahogy a 
számítógépeket, az MI-vezérlésű eszközöket sem csak a 
közjó érdekében lehet programozni: egy drón éppúgy le-
het postás, mint gyilkos…  

Egy további nehezen megválaszolható kérdés az intel-
ligenciarobbanás, a gépi szuperintelligencia létrejöttének 
lehetősége, amellyel számolni kell még akkor is, ha bekö-
vetkeztének időpontja egyelőre nem ismert. Ma intenzív 
munka folyik az emberi szintű gépi intelligencia megalko-
tása érdekében, amelynek elérése után elkövetkező lépés 
az emberinél magasabb szintű gépi intelligencia kifejlesz-
tése. Az ötlet nem új: Irving John Good már fél évszázaddal 
ezelőtt leírta az általa ultraintelligensnek nevezett gép 
definícióját, amely messze túlszárnyalja a legokosabb 
emberek szellemi teljesítményét.

Hogyan lehet megakadályozni, hogy az egyre fejlettebb, 
egy idő után óhatatlanul szuperintelligenciává váló gépi 
intelligencia ne forduljon az emberiség ellen? Ez a kér-
dés nemcsak a sci-fi írók agyában fogalmazódik meg. Az 
USA-beli Future of Life Institute szlogenje szerint „A techno-
lógia segítségével az élet soha nem látott módon virágzásnak 
indulhat – de el is pusztíthatja önmagát.” Hasonló gondolat-
menet eredménye az oxfordi Future of Humanity Institute 
igazgatója, Nick Bostrom által jegyzett Szuperintelligencia c. 
könyv egyik fejezetcíme: „Az intelligenciarobbanás legvaló-
színűbb forgatókönyve a létkatasztrófa lenne?” 

Mivel egy intelligens gép képes lenne egyre jobb ké-
pességű gépeket tervezni, előbb-utóbb bekövetkez-
ne az intelligenciarobbanás, amelyhez Bostrom még 

hozzáteszi, hogy ez a helyzet közvetlenül veszélyeztetné 
az emberiség létét, ezért a legkomolyabban számba kell 
venni e borúlátó forgatókönyv bekövetkeztének esélyét, 
és minden erővel az emberiségre nézve katasztrofális kö-
vetkezmények elkerülésére kell törekedni. 

Bostrom megkísérli a szuperintelligencia lehetősége 
által támasztott kihívásokat felmérni és megtalálni a leg-
jobb válaszlépéseket. Úgy véli, az ember által megalkotott 
szuperintelligencia által előidézhető végítélet elkerülé-
sénél fontosabb és nagyobb kihívással az emberiségnek 
soha nem kellett szembenéznie, és valószínűleg ez a leg-
utolsó kihívás lesz, amellyel a jövőben számolnunk kell. 
Ne várjuk el egy szuperintelligenciától, hogy bölcs és 
etikus legyen, vagy hogy el tudja sajátítani az empátiát, 
az önzetlenséget, a szerénységet, a tudományos kíván-
csiságot, az emberi kultúra iránti igényt – és a klasszikus 
humán értékrend további elemeit. Remélhetőleg sike-
rül majd elérni, hogy a szuperintelligencia kifejlesz-
tése során érvényesüljön a közjó elve, amely a széles 
körben elfogadott etikai ideálokat és az egész emberi-
ség hasznát szolgálja.

TÓSZEGI ZSUZSANNA
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FLUORESZKÁLÓ BIOSZFÉRÁK?

Az exobolygók kutatásának egyik nem titkolt célja, hogy e 
távoli világok életnyomait próbálja meg felmérni. A klasz-
szikus jelek – pl. lakhatósági zóna, víz, oxigén – jelenléte 
utalhat a lehetőségre, ám számos tényező korlátozhatja 
is az életet.

Ilyen például az, ha az adott exobolygó anyacsillaga a 
kívánatosnál hevesebb természetű, s rendszeres kitöré-
seivel erős sugárzást teremt a bolygóján. Az M színképtí-
pusú csillagok, amelyekből meglehetősen sok van, pont 
ebbe a kategóriába tartoznak, rendszeres „napkitöréseik” 
erős UV-sugárzással jelentkeznek a bolygóikon. Ráadásul 
néhány közeli, exobolygóval rendelkező csillag is ide taro-
zik. Ha az UV sugárzás jelentősen korlátozza az élet meg-
jelenését, akkor elég sok, egyébként alkalmas exobolygót 
„elveszíthetünk”.

Hazai példából tudjuk, a földi élővilág különböző mód-
szerekkel védekezik az UV-sugárzás káros hatásai ellen. 
Ezek egyike a tengerek egyes koralljainak fotoreceptív 
biofluoreszcenciája. A korall elnyeli az UV-tartományú 
fényt, majd lecsippentve egy kicsit a fotonok energiájából 
átalakítja azt, s fluoreszcenciaként, legtöbbször zöldes 
fényként visszasugározza. Persze nemcsak korallok ké-
pesek erre, számtalan, rendkívül sokféle helyen lakó és 
rendszertani besorolású élőlény él ezzel a módszerrel. Az 
erős UV-nek kitett bioszféra valószínűleg olyan rejtőzkö-
dő életmódot folytat, amely miatt igen nehéz volna köz-
vetlenül észlelni, azonban az elnyelt UV után visszasugár-
zott fluoreszcens fénylés árulkodó lehet. 

Nagyon sok függ attól, hogy az adott bolygónak milyen 
a légköre, mennyire sűrű, milyen összetételű.  Földünkön 
például a légkör, benne az ózon elnyeli az UV legkárosabb 
tartományát, de a fiatal Föld még nem rendelkezett a ma-
ihoz hasonló ózonréteggel.  Ha a légkörnek nincs olyan 
alkotóeleme, amely védene a sugárzástól, akkor a bioszfé-
rának saját magának kell gondoskodnia az UV elleni 
védekezésért, és erre igen hatékony módszer a biofluo-
reszcencia. Ha egy UV-sugárzással bombázott, de egyéb 
szempontokból az életre megfelelő bolygón keressük az 
életnyomokat, érdemes lehet e fluoreszcenciára koncent-
rálni. Azokon a bolygókon, amelyek rendszeresen kap-
nak nagy mennyiségű UV-sugárzást, feltehetően a teljes 
bioszféra rendelkezhet e védekezési módszerrel. Egy ilyen 

csillag kitöréseire a bolygóján időről időre „felvillanó” 
fluoreszcens fényléssel válaszolhat a bioszférája, e fénylés 
pedig eltér attól, amit a bolygón pusztán az anyacsillag fé-
nyének visszaverődése miatt láthatnánk. 

A fluoreszcens fénylés erőssége függ attól, hogy meny-
nyire erős az elnyelt UV-sugárzás. A normál fénnyel 
érkező UV is világításra késztet egy korallt, azonban 
egy-két nagyságrenddel gyengébb annál, mintha mi vi-
lágítanánk rá egy UV-lámpával és erre reagálna. A hatást 
számos közeli M-típusú csillag bolygóira kiszámították, 
különféle légköri feltételeket alapul véve, így van már 
konkrét elképzelés arról, hogy milyen arányú jelet ér-
demes keresni e bolygók fényében. Mivel e fénylés az 
aktív UV-sugárzástól függ, az időtartamát is a csillag ki-
töréseivel érkező UV időtartama határozza meg, de fel-
tehetően néhány órán át fennállhat a megfelelő hely-
zet. Ezt pedig sorozatfelvételekkel ki lehet már szűrni. 
Vannak persze fluoreszcens ásványok és különféle ve-
gyületek is, amelyek adott esetben hamis pozitív jelet ad-
hatnak, így azt is megmérték, hogy néhány gyakori fluo-
reszcens ásvány esetén miként lehet megkülönböztetni 
a biológiai eredetű fényléstől, és erre már egészen gyenge 
felbontású spektroszkópia is megbízható módszert nyújt.

A számítások alapján a közeljövő földi óriástávcsövei-
vel, vagy űrteleszkópokkal majd remélhetően elkülönít-
hetőek lesznek az esetlegesen fluoreszcens bioszférát 
hordozó exobolygók, a több alkalommal készülő felvéte-
lek összehasonlításai segítségével.

(Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 
2019. augusztus)
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A HURRIKÁNOK AGRESSZÍVEBBÉ                  
TESZIK A PÓKOKAT

Egyre több kutató vizsgálja a trópusi ciklonok és hur-
rikánok ökológiai hatásait, illetve azt, hogy ezek a sok 
esetben igencsak pusztító viharok milyen hatással 
vannak az érintett területek élőlényeinek evolúciójára. 

A viharok a természetes növénytakarót alaposan meg-
tépázzák, gyökeresen átalakítva az élőhelyet igen rövid 
idő alatt. De miként reagálnak erre a pókok? Egy, a tör-
pepókok közé tartozó fajt vizsgáltak, az Anelosimus stu-
diosus aprócska termetű pók, az USA és Mexikó keleti 
partvidékén honos, pont azokban a régiókban, ahová a 

trópusi ciklonok, hurrikánok rendszeresen lecsapnak. 
A pók kétféle életmódot folytathat: vagy békés formá-
ban, vagy agresszív formában tengeti napjait a vízpar-
tok közelében szőtt nagy társas kolóniákban. A kolóni-
ákat nőstények és utódaik alkotják, s a közös vadászat, 
az eleség megosztása, külső támadók visszatartása, ill. 
a hímek vagy a peték felfalása a kolóniában élő agresz-
szív és szelíd egyedek arányától függ. A nagyobb részt 
agresszív egyedekből álló kolóniák sikeresebbek, ha 
kevés a táplálék, azonban náluk gyakrabban jelentkez-
nek „belviszályok” elhúzódó élelemhiány, vagy forró 
időjárás során. Az, hogy egy egyed szelíd vagy agresszív 
lesz-e, egyedül attól függ, amit örököl, de a kolóniákon 
belüli arányokat a környezet befolyásolja azzal, hogy a 

szelídebb vagy az agresszívebb egyedek szaporodása, 
túlélése számára kedvezőbbek-e a körülmények.

Ahhoz, hogy a viharok ökológiai-evolúciós hatásait 
vizsgálni lehessen, nem elegendő egy-egy alkalomsze-
rű terepi vizsgálat a viharoknak kitett régiókban, ha-
nem a vihar előtt és után közvetlenül ki kell menni és 
elvégezni a szükséges méréseket. A meteorológiai elő-
rejelzések ma már lehetőséget adnak erre, így a kuta-
tócsoport arra a helyszínre utazhatott, ahová várták a 
ciklont, közvetlenül annak érkezése előtt, majd az át-
vonulta után két nappal ismét visszatértek. 240 egyedi 
telepét mérték fel a kérdéses pókfajnak 2018-ban, há-
rom trópusi ciklon, ill. hurrikán idején. A vizsgált ko-
lóniák a viharok útvonalán belüli, illetve azon kívüli 
területekre estek, s ezekben mind a pókok viselkedé-
sét, mind a kolóniák méretét felmérték, majd a vihar 
után 48 órával visszatértek ellenőrizni, hogy melyek 
élték túl a cudar időjárási eseményt, felmérték a pete-
csomók számát, majd még két hónap elteltével ismét 
visszamentek, és a kikelt és a tél elejéig túlélt fiatal 
pókok számát is feljegyezték.

Általánosságban a kolóniák háromnegyede túl-
élte a viharokat, de kevesebb volt a viharokban 
érintett kolóniákban a petecsomók száma, szin-
tén alacsonyabb volt a viharos kolóniákban a télig 
túlélő kispókok száma is. A kolóniák típusait te-
kintve az agresszív többségűekben több volt a pe-
tecsomó és a túlélő kispók is, ez mindegyik vizsgált 
ciklon kapcsán azonos hatás volt, holott a ciklonok 
intenzitása, időtartamai eltértek. Gyakorlatilag te-
hát a ciklonok az agresszív típusnak kedveztek. 
Ezt visszamenőlegesen is ellenőrizték. Az összes fel-
mért kolónia területére az elmúlt 100 év során le-
csapott hurrikánok-ciklonok számát és a kolóniák 
agresszív vagy szelíd többségét hasonlították össze. 
Ebből is az látszott, hogy ahol több vihar járt az elmúlt 
évszázadban, ott azokkal egyenes arányban több volt 
az agresszív többségű kolónia is, így az egyes területek 
közt jelentős különbségek voltak az ott élő kolóniák 
általános agresszivitásában.

Bár nem világos, hogy miért alakulhatott ki ez a 
válasz a viharokra, ám feltehetően a ciklonok után 
erősen megfogyatkozó élelem miatt előnyösebb hely-
zetűek voltak az agresszívebb kolóniák. Az is valószínű, 
hogy a viharok miatt rövidebb élettartamúak a pókfaj 
anyaállatai, így kevesebb időn át tudnak az utódnem-
zedékről is gondoskodni, s az anyai gondoskodás hiá-
nyát könnyebben átvészelik az agresszív típusba tar-
tozó kispókok, így ez is növelheti a kolóniákon belüli 
többségüket.

(Nature Ecology & Evolution, 2019. augusztus)
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GYAKORIBBAK LEHETNEK AZ EXTRÉM 
NAPVIHAROK
1859-ben a volt a Carrington-eseményként elhíresült 
nagy napkitörés-sorozat és az ezt követő rendkívüli geo-
mágneses vihar, amely a korabeli technológiának kö-
szönhetően csak a távíróhálózatot érintette. Egy hason-
ló mértékű esemény ma az elektronikus eszközökön és 
műholdakon alapuló modern társadalomban elképesz-
tő károkat okozna, épp ezért a naptevékenység megis-
merésére is nagy hangsúlyt helyeznek a kutatásokban.

Egy nemrégiben megjelent új kutatás alapján a Car-
rington-eseményhez hasonló léptékű, rendkívüli nap-
kitörések, és az ezt követő geomágneses viharok nem 
is olyan rendkívüliek és ritkák. Annak idején egy igen 
nagy és komplex napfoltcsoport határozta meg az 
eseményeket, a kutatásban ennek az aktív régiónak 
és földi hatásainak a kialakulását, változásait vizsgál-
ták, illetve hasonlították össze az 1872, 1909 és 1989-
es évi, szintén igen jelentős eseményekével. A munká-
hoz újraelemezték az eredeti 1859-es napfoltrajzokat, 
és eddig ismeretlen, óceániai és eurázsiai sarkifény-be-
számolókat vettek górcső alá. 

A mágneses szélességgel számolva a Carrington-ese-
ményhez igen hasonló kiterjedésű extrém sarki fény 
volt 1872. februárjában, egy kissé gyengébb (de még min-
dig extrém) 1909 szeptemberében, és szintén hasonló 

volt 1921 májusában. Ezek mind az 1989-es (a nagy kana-
dai áramszünetről elhíresült) esemény sarki fény kiter-
jedéséhez is közelíthető léptékűek voltak. Ha csupán a 
sarki fény területi adatai alapján állítjuk fel a sorrendet, 
a Carrington-esemény a harmadik helyre esik vissza. 
A tudományos közösség szerint a hasonló léptékű nap-
kitörések és geomágneses viharok mintegy százévente 
következnek be, azonban az új elemzések alapján jóval 
gyakrabban, néhány évtizedenként jelentkeznek. A ku-
tatás eredménye arra figyelmeztet, hogy a felkészülés-
nek is ehhez, nem pedig a korábban gondolt száz éves 
periódushoz kellene igazodnia.

(Space Weather, 2019. augusztus)

GIGANTIKUS RAGADOZÓ 
DINOSZAURUSZ THAIFÖLDRŐL
A Carcharodontosauridák sikeres és széles körben el-
terjedt ragadozó dinoszauruszok voltak a jura és a 
kréta időszakban, a szárazföldi ökoszisztémák fontos 
tagjaiként. Eddig azonban a kutatók nem ismertek ide 
sorolható leleteket Délkelet-Ázsia kréta időszaki üle-
dékeiből. Egy most megjelent tanulmányban a thai-
földi alsó-kréta Khok Kruat formációból írtak le egy új 
dinoszaurusz anyagot. Az előkerült leletek legalább 

négy példány fosszíliáit képviselik, vannak köztük 
koponya, gerinc, végtag és csípőcsont maradványa-
ok egyaránt. Az eddig ismert fajokkal való morfo-
lógiai összehasonlítás után a paleontológusok arra 
a következtetésre jutottak, hogy egy eddig ismeret-
len új nemzetség és új faj csontjaira bukkantak, 
ami a Siamraptor suwati nevet kapta. A filogeneti-
kai vizsgálatok alapján a körülbelül 8 méter hosz-
szú Siamraptor a csoport egyik legősibb képviselője 
volt, ami már nagyon korán elkülönült a Carcharo-
dontidae család többi tagjától. Az európai és afri-
kai területekről korábban előkerült hasonló korú 
dinoszaurusz maradványokkal összehasonlítva 
megállapították, hogy ezek a nagyméretű ragadozók 
a kora-kréta idejére már legalább három kontinensen 
megjelentek. 

(PLOS ONE, 2019. október)

HÁNY ÉVES A SZAHARA?
Az eddigi elképzelések és a Szaharában valamint az af-
rikai partok körüli tengeri üledékeken végzett vizsgála-
tok alapján a Szahara akár több millió, akár néhány ezer 
éves is lehet, de vajon mikor születhetett meg valójában 
a sivatag? Az Amerikai Geológiai Szolgálat és a spanyol 
Las Palmasi Egyetem kutatói a Kanári-szigetekhez tarto-
zó Gran Canaria és Fuerteventura szigetein egykori láva-
folyásokat és a közéjük rétegződött őstalaj-szemcséket 
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vizsgáltak. Ezek az őstalajok egyaránt tartalmaznak he-
lyi eredetű vulkanikus, és a köztük elkeveredett idegen, 
külső eredetű szemcséket.

Az afrikai partoktól nyugatra elhelyezkedő Kanári-szi-
getek területe a széljárás miatt rendszeresen a Szahara 
homokjának útjába esik, így ideális a vizsgálatára. A szi-
getek ősi talajainak elemzése során megtalálták azokat 
az ásványi szemcséket (pl. kvarcot és csillámot), amely a 
sziget vulkáni kőzeteiből hiányzik, viszont a Szaharából 
eredő porral jócskán érkezhetett. No de mikoriak is vol-
tak ezek az ős-talajok? A pontos kormeghatározáshoz a 
szigetek vulkánjai adtak segítséget.

Összesen négy afrikai porral telített réteget találtak, s 
ezek közt 4,8 millió éves a legkorábbi, amikor a Szahara 
területe már biztosan sivatagi jellegű lehetett. A mérések 
egybecsengenek az afrikai partoknál vizsgált tengeri üle-
dékek furataiban talált por korával, így a kutatók szerint 
kijelenthető, hogy a Szahara az elmúlt kb. 5 millió év 
során már sivatag volt, legalább időszakosan.

Mindkét esetben elvégezték a vulkáni kőzetek és a 
közéjük ékelődött, afrikai por eredetű rétegek geoké-
miai elemzését is, s ezek ritkaföldfém-arányai is meg-
erősítették az őstalajok porának afrikai eredetét. A 
geokémiai jellemzők egyértelművé tették a por részle-
ges vagy domináns jelenlétét. A szaharai eredet mellett 
arra is utaltak jelek, hogy egyes ásványok a sivatag déli 
peremén lévő Száhel-övezet térségéből érkeztek.

(Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 
2019. november)

CSOPORTOS VISELKEDÉS       
A 480 MILLIÓ ÉVES TRILOBITÁKNÁL
A paleozoós tengerekben élt korai állatok anatómiá-
ját egyre jobban ismerjük az előkerülő leletek alapján, 
ugyanakkor nagyon keveset tudunk az egykori viselke-
désükről. Francia, marokkói és svájci paleontológusok 
a marokkói 480 millió éves Ampyx trilobiták vizsgálata 
során megállapították, hogy az állatok élőhelyzetben 
fosszilizálódtak. Valamennyi példány egy irányba né-
zett, szabályos sorokba rendeződtek és fenntartották a 
közvetlen kontaktust egymással a hosszú tapogatóik 

révén. Hasonló jelenséget a ma élő távoli rokon álla-
toknál, például az észak-amerikai homároknál is meg-
figyeltek. A kutatók arra a következtetésre jutottak, 
hogy ez egy korai kollektív viselkedés volt, amellyel az 
állatok a ciklikusan jelentkező környezeti zavarások-
hoz, nevezetesen a viharokhoz alkalmazkodhattak. 
Egy másik lehetőség, hogy a szaporodáshoz kapcso-
lódó kémiai jelekre reagálva rendeződtek egy sorba. 
Ez a lelet-együttes arra utal, hogy a csoportos viselke-
dés nagyon korán megjelent az élővilág fejlődése so-
rán, és evolúciós előnyt biztosított az állatok számára 
azáltal, hogy lehetővé tette a környezeti stresszes hely-
zetek túlélését, vagy javította a szaporodási esélyeiket. 

(Scientific Reports, 2019. október)
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Az Eötvös-inga alkalmazása a 
magyar szénhidrogén-kutatásban

Bevezetés

Sokak számára az Eötvös név Eötvös József személyét 
jelenti, aki az első felelős magyar kormány vallás- és 
közoktatásügyi minisztere volt a XIX. században. 
Mások ezt a nevet fiával, Loránddal kapcsolják össze, 
eszükbe juttatva például az Eötvös-hatást, Eötvös-
kísérletet, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatot, Tudo-
mányegyetemet sok más mellett [1]. Eötvös Loránd 
1848. július 27-én született. Igen csekély valószínűsé-
ge volt annak, hogy Eötvös József házában egy leendő 
fizikus szülessék, mert a magyar fizika történetében 
arisztokrata származású tudóst nem találunk [2]!

Eötvös 1860-ig otthon tanult, majd a pesti piaris-
ta gimnáziumban érettségizett. Jogi és természettu-
dományi tanulmányait a pesti egyetemen végezte. 
Olyan, a természettudományokban nagyot alkotó 
olyan személyiségek keze alatt tanulhatott, mint 
Than Károly kémikus; Petzval Ottó, aki a felsőbb 
mennyiségtan tanszékének egyetemi tanára lett; 
és a kor egyik legelismertebb ásványszakértőjének 
számító Krenner József.

Eötvös Loránd a fizikusi pályát választotta, a he-
idelbergi egyetem növendékeként doktori címet 
szerzett. A budapesti egyetem magántanára, ké-
sőbb a fizika tanszék vezetője, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező, majd rendes tagja, végül 
elnöke lett. Utóbbi tisztséget 16 éven keresztül töl-
tötte be [3, 4].

Életét a természettudományoknak szentelte, 
azonban apja örökségét is továbbvitte. 1894. után 
egy évig vallás- és közoktatásügyi miniszterként a 
népiskolák bővítésével és a nehéz anyagi helyzetű 
tehetségeket felkaroló kollégium létrehozásával ért 
el sikereket. 1905 után visszavonult a közélettől, és 
az egyik legeredményesebb magyar kutatóvá vált. 
A Természettudományi Társulat aktív tagjaként elő-
ször „A természettudományi rovat” vezetőjévé, majd 
a társulat alelnökévé nevezték ki. Megalapította a 
Mathematikai és Physikai Társulatot és annak fo-
lyóiratát is. A társadalom minden rétegének Eötvös 

Loránd iránt érzett tisztelete áthidalta mindazokat 
az ellentéteteket, melyeket a XX. század első évtize-
deinek forrongó politikai élete teremtett. Az 1919. 
április 8-án elhunyt tudós emlékét minden korban 
általános megbecsülés övezte. Ezt az is bizonyítja, 
hogy a kommunista Kun Béla vezette, 133 napig tar-
tó proletárdiktatúra nagy pompájú temetést rende-
zett az arisztokrata báró Eötvös Lorándnak.

Eötvös Loránd természettudományos pályafutása

Eötvös Loránd pályafutásának első szakaszában 
jutott arra a következtetésre, hogy a különböző fo-
lyadékok molekuláris felületi energiája egy foknyi 

1. ábra. Eötvös Loránd
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hőmérsékletváltozás hatására ugyanannyit válto-
zik. E változás az anyagi minőségtől és hőmérsék-
lettől független, univerzális állandó, az úgynevezett 
Eötvös-állandó. E fizikai törvényszerűség pedig az Eöt-
vös-törvény [5].

Néhány évvel ezelőtt, nyolcadikos tanulóként 
mi is foglalkoztunk a jelenség kutatásával; a váro-
sunkhoz, Kiskunhalashoz közeli vizek felületi fe-
szültségének mérésével következtettünk azok szeny-
nyezettségi fokára.

Felületi feszültséggel kapcsolatos kutatásai még ja-
vában zajlottak, amikor Eötvös megkezdte a Föld gravi-
tációs terének vizsgálatát. A nehézségi erő kutatásában 
új utat választott, hiszen tudta, hogy az addig követett 
eljárások nem alkalmasak arra, hogy a nehézségi erő 
kis helyi változásait vizsgálhassa. Kifejlesztette a vi-
lághírűvé vált Eötvös-féle torziós ingát. Az eszköz al-
kalmazására találtunk példát lakóhelyünk közelében. 
Kiskunhalastól 15 kilométerre található Zsana, mely-
nek neve az 1979-es gázrobbanásról és az ottani nagy 
kapacitású gáztározóról ismeretes. A terület geofizikai 
vizsgálata során kezdetben Eötvös-ingát alkalmaztak.

Jelen kutatásom az Eötvös-ingához kapcsolódik. 
A híres eszköz nagy szerepet játszott a XX. század-
ban, hazánkban zajló kőolaj- és földgázfeltárások-
ban, ezért kutatásom során nagy hangsúlyt fordí-
tottam a magyarországi szénhidrogén-kutatások 
áttekintésére is.

Az Eötvös-inga elméleti háttere

A nehézségi erő vizsgálata több évszázados múltra te-
kint vissza. Newton a XVII. században fedezte fel az ál-
talános tömegvonzás törvényét, aminek lényege, hogy 
bármely m1 és m2 tömegű test között vonzóerő lép fel, 
ami arányos a testek tömegével és fordítottan arányos 
a köztük lévő távolság négyzetével. Tehát egy m tö-
megponttól r távolságra lévő, 1 kg tömegre ható erő 
Gm/r2, ahol G a gravitációs állandó, aminek értéke  
6,67×10-11 Nm2/kg2. Mivel a G igen kicsi, ezért szá-
mottevő gravitációs erőtér csak igen nagy tömegek 
körül alakul ki.

A súlyos és tehetetlen tömeg egyenlőségének nagy 
pontosságú igazolása az általános relativitáselmélet 
egyik legjelentősebb kísérleti bizonyítéka. A tehe-
tetlen tömeg a mozgásállapot megváltoztatásával, 
gyorsítással vagy lassítással szemben kifejtett ellen-
állás, a súlyos tömeg pedig a test gravitációs vonzási 
képességének jellemzője. Einstein 1907-ben mondta 
ki e két tömeg egyenlőségét elméleti meggondolások 
alapján, s a már Newton által is feltételezett tényt, 
a kétféle tömeg azonosságát axiómaként kezelte. 
Eötvöst foglalkoztatta a kétféle tömeg aránya. Mun-
katársaival pontos méréseket végezve kétszázmil-
liomodnyi pontossággal tisztázták, hogy a súlyos 
és tehetetlen tömeg azonos. Így minden gyakorlati 
célú meggondolásban és számításban e két tömeg 

2. ábra. Zsana elhelyezkedése
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azonosnak tekinthető. Terepi méréseket végeztek, 
melyek meggyorsítása érdekében az ingába két egy-
máshoz képest 180°-kal elfordított lengőt építettek. 

Egy leeső test és a gravitációt mérő műszer is a ne-
hézségi erőt ”érzi”, aminek összetevői a következők:
- a Föld tömegvonzásából eredő erő,
- a Föld tengely körüli forgásából származó centrifu-

gális erő és
- a Földnek a Föld-Hold rendszer tömegközéppontja 

körüli keringéséből származó centrifugális erő és 
a Hold gravitációs erejének eredője, az árapályerő.
A földrajzi sarkoknál a centrifugális erő zérus, 

ezért itt tisztán a Föld gravitációs ereje érvényesül. 
A Föld lapultságát is forgása okozza, aminek relatív 
értéke 1/300, vagyis a sarkok 21 kilométerrel köze-
lebb helyezkednek a tömegközépponthoz, mint az 
Egyenlítő pontjai. A Föld forgástengelyére merőle-
gesen kifelé irányuló centrifugális erő a gravitációs 
erővel ellentétes irányú, függőlegesen fölfelé mutató 
összetevője mérsékli a gyorsulást, miáltal a sarkok-
tól az Egyenlítő felé haladva fokozatosan csökken a 
nehézségi erő.

A tengerszint feletti magasság is befolyásolja a 
nehézségi gyorsulást, aminek értéke a Föld közép-
pontjától távolodva csökken. A legmélyebb tengeri 
árokban és a legmagasabb hegycsúcson mért gyor-
sulások között a Föld középpontjától mért külön-
böző távolságok okoznak eltérést. Ezt befolyásolja 
még a környező anyagtömegek vonzása is, például a 
hegycsúcs és a tengerfenék alatti kőzeteké, valamint 
tengervízé [6].

Összegezve, a nehézségi gyorsulás értékét a követ-
kezők határozzák meg: földrajzi szélesség, tenger-
szint feletti magasság és a mérési pont alatti kőze-
tek sűrűségének az átlagtól való eltérése. A zsanai 
földgáz sűrűsége jelentősen kisebb a környező kő-
zetekénél, ezért feltárásához kezdetben Eötvös-ingát 
használtak.

A nehézségi gyorsulás mérése 
Eötvös-féle torziós ingával

A nehézségi gyorsulást a XIX. század végéig ingák 
lengésidejéből határozták meg, ezek a mérések azon-
ban nem voltak elég pontosak a földtani vizsgálatok 
céljára. Eötvös Loránd a Coulomb-féle csavarási (tor-
ziós) ingát tökéletesítette. A torziós inga vízszintes 
erők mérésére alkalmas, erre használta Coulomb is, 
mágneses és elektromos erőtereket határozott meg 
segítségével. Később Cavendish az ingával mérte vi-
szonylag nagy tömegek vonzó hatását.

 Eötvös megnövelte az inga stabilitását és 
érzékenységét, továbbá a zavaró hatásokat kiküszö-
bölte. Kezdetben kettős, később hármas falú fém-
szekrénybe zárta az ingát, hogy a külső mágneses 
és elektromos tereket kizárja, s megakadályozza, 
hogy a légáramlatok befolyásolják a mérést. Sokat 

kísérletezett a legmegfelelőbb torziószál megta-
lálásával. Az inga érzékenységének növeléséért a 
korábbiaknál hosszabb és vékonyabb fémszálakat 
használt. A legalkalmasabbnak a platinaszálakat ta-
lálta. A kis elfordulások pontos meghatározását az-
zal tudta elérni, hogy az ingarúdra tükröt erősített, 
s az arról visszavert fénysugár helyét a műszerhez 
erősített skálán távcsővel olvasta le. A stabilabb és 
érzékenyebb ingát görbületi variométernek nevez-
te el, mivel segítségével megállapítható a nehézségi 
erőtér szintfelületének görbülete, amiből következ-
tetni lehet a földfelszín alatti sűrűségviszonyokra. 
A vízszintes térváltozások azonban könnyebben ér-
telmezhető képet adnak. Ezek mérésére azonban a 
tökéletesített Coulomb-inga nem alkalmas. Eötvös 
ezért úgy módosította, hogy az ingarúd egyik végé-
hez a tömeget néhány deciméterrel mélyebben füg-
gesztette föl. Ezt az eszközt horizontális variométer-
nek nevezte, amit ma már Eötvös-ingának hívnak.

A műszer szekrényét és az ingarudat különböző 
irányokba kell beállítani és minden esetben meg-
várni, amíg az inga egyensúlyi helyzetbe kerül. Eötvös 
öt különböző helyzetben mért, a leolvasásokból 

3. ábra. A kettős inga
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számításokkal kapta meg az erőtér görbületét és 
helyi változásának mértékét. Később két azonos, 
egymással szembefordított ingát használt, amelyek 
közös burkolatban helyezkedtek el. Így a méréseket, 
elegendő volt három különböző helyzetben elvégez-
ni, hiszen egy beállításban az ingák két eredményt 
adtak. Eötvös különböző sűrűségű rétegekből előál-
lított modellekkel megmutatta, hogy a gravitációs 
tér görbülete és helyi változásának mértéke alkal-
mas a mélybeli sűrűségeloszlás, s így a különböző 
geológiai rétegek helyzetének kimutatására [6].

Az Eötvös-inga jelentősége

Az Eötvös-inga jelentőségét egyrészt a súlyos és tehe-
tetlen tömegek egyenlőségének kísérleti bizonyítá-
sa jelentette. Eötvös másik célja volt, hogy eszközét 
földtani mérések elvégzéséhez is használhassák. 
A geofizikai feladatok megoldásához nincs szük-
ség abszolút értékekre, elegendő azt megállapítani, 
hogy a vizsgált területen egy vonatkoztatási pont-
ban mért értékhez képest mennyivel nagyobb vagy 
kisebb a nehézségi erőtér. Az adott pontbeli értéktől 

való eltérések ismeretében − amelyeket Δg-vel jelö-
lünk − olyan térképeket szerkeszthetünk, melyeken 
az azonos Δg-értékeket összekötve a változást áb-
rázoljuk. Ilyen térképek elkészítéséhez ezeket több 
pontban kell ismernünk, segítségükkel pedig követ-
keztetni tudunk a különböző sűrűségű geológiai ré-
tegek elhelyezkedésére.

A felboltozódásokban, azaz antiklinálisokban 
kedvező esetekben kőolaj vagy földgáz halmozód-
hat fel. Előfordul, hogy a felboltozódás olyan mélysé-
gekben helyezkedik el, hogy felszíni megfigyelésekkel 
nem lehet jelenlétüket megállapítani. Az Eötvös-
ingával történő mérések nem teszik lehetővé az 
antiklinális helyének és alakjának meghatározását, 
csak gravitációs terét érzékelhetjük vele, de ez is ha-
talmas előrelépést jelent.

Eötvös sokáig foglalkozott az inga nyersanyag-
kutatásban való alkalmazhatóságával is. 1901 telén 
került sor az első nagyobb területre kiterjedő mé-
résekre. A helyszín kiválasztásakor azért esett a 
Balaton tükörsima jegére a választás, mert itt nem 
kellett számolni a felszíni zavaró tömegek hatásával. 
Az eredményekből rájöttek, hogy a tó tengelyével 
párhuzamosan egy tektonikai vonal húzódik. Ez volt 
az első olyan földtani megállapítás, amit az inga mé-
rési eredményei alapján mondtak ki [7].

Eötvös élete utolsó éveiben még részt vett egy 
szénhidrogén-kutatás célú terepi mérésben Morva-
mezőn, ahol gáz- és olajnyomokat találtak. Az Eötvös-
inga sikere elsöprő volt, alkalmazásával több milli-
árd köbméter gázt és több százmillió tonna kőola-
jat tártak fel. Eötvös Loránd ezt azonban már nem 
élhette meg.

Az ingára nemzetközi olajvállalatok is felfigyel-
tek. Alkalmazására nagy szükség volt, mert az antik-
linálisok felszíni térképezése, a felszíni olajszivár-
gások felderítése már nem bizonyult elegendőnek a 
mélyebben fekvő kőolaj- és földgázmezők felkutatá-
sához [6].

Szénhidrogén-kutatások Magyarországon

Hazánkban Böckh Hugó kezdeményezésére kezdték 
meg az ingát elsősorban a sótestek és antiklinálisok 
felkutatásában alkalmazni.

„Nagyjelentőségű tény a szénhidrogén-kutatás törté-
netében, hogy a geofizikai mérések már ilyen korán, 
és éppen hazánkban beléptek a kutatómunkába, 
különösen akkor, ha meggondoljuk, hogy a szénhid-
rogén-kutatásnak ebben az időben legfejlettebb álla-
mában, az Egyesült Államokban, az olajkutatásoknál 
geológust is csak e század elejétől kezdve alkalmaztak 
rendszeresen.”(Oszlaczky Szilárd, 1959)

Az első világháborút követő években a Geofizikai 
Intézet nyaranként Eötvös-ingával folytatott méré-
seket. Az Intézet 1928-as jelentése az Alföld jelen-
tős részéről számolt be eredményekről. Kezdetben 

4. ábra. A zsanai gázkitörés



2019. NOVEMBER                                                                                                                                                                                        XCIII

a próbafúrásokat ipari siker még nem koronázta. Az idő-
szak végére igen csüggedten ítélték meg a hazai kuta-
tások kilátásait. Ennek és a világgazdaság krízisének 
eredményeként az állam eladta a dunántúli kutatás 
jogát. Az esetlegesen kitermelésre kerülő szénhid-
rogénvagyont az államkincstár 15 százalékos része-
sedés jogával átadta az Eurogas amerikai cégnek, a 
kutatásokat a Dunántúlon Eötvös-ingával és felszíni 
geológiai felvételekkel indították meg. Az Eurogas min-
denképpen földgázt akart feltárni a Kisalföldön, hi-
szen Bécs és Győr közelsége miatt szélesebb értékesí-
tési körre számíthattak. A kutatócsoport első feladata 
a Kisalföld átkutatása lett. Az Eötvös-ingákkal 
kapott mérési eredmények megbízhatóak voltak, 
így a mérőcsoport megszerezte a bizalmat, amire a 
nyugodt működés érdekében szüksége is volt.

1933-ban a hazai szénhidrogén-kutatásnak új 
korszaka kezdődött. A dunántúli kutatómunka ki-
hatott a Geofizikai Intézetre is. 1934-től már az In-
tézet is látta, hogy meg kell gyorsítania a méréseket. 
Az 1935-ben hivatalba lépő új igazgató, Fekete Jenő 
már egy Haalck- és Graf-féle gravimétert is beszer-
zett. A graviméterek az Eötvös-ingához hasonlóan 
a Föld felszíni gravitációs gyorsulásának mérésére 
szolgálnak. Az adott mérési pontokban a súlyerő 
hatására a rugó elmozdul. Hooke törvénye szerint 
az elmozdulás arányos az erővel, a különböző pon-
tokban meghatározott gyorsulások különbsége 

arányos a rugóelmozdulások különbségével. Eötvös 
Loránd is foglalkozott graviméter fejlesztésével, de 
eszköze nem volt eléggé pontos, így nyilvánosságra 
sem hozta [8].

1936-ban Budafapuszta környékét térképezték 
fel Truman-féle graviméterrel az Eötvös-inga által 
megállapított izogammákkal való egyeztetés után. 
Az izogammák azonos mágneses anomáliaértéke-
ket összekötő vonalak [9]. Itt tárták fel hazánk első 
kőolajmezőjét. A csoport négy év alatt felkutatta a 
Komárom–Siófok–Pécs vonaltól nyugatra eső te-
rületeket, majd méréseket végzett a Bakony–Vértes 
észak-nyugati és nyugati peremétől kezdve a Kis-
alföldön át a Sümeg–Szombathely vonaltól észak-
ra. Mindeközben graviméterrel térképezték fel Za-
laegerszeg környékét, majd a Balatontól délre eső, 
valamint a Szombathely és Körmend közti területet. 
1945-46-ban terepi szünet következett, így alkalom 
nyílt a 11 év alatt összegyűlt adatok rendszerezésére, 
a dunántúli anomáliatérkép összeállítására. A bu-
dafapusztai olajmező felfedezése után következtek 
Lovászi, majd Pusztaszentlászló és Lendvaújfalu 
olajtelepei.

A Kincstár kezén maradt területeken a Geofizikai 
Intézet a korábbinál nagyobb ütemben dolgozott. 
A második világháború végével a munkálatokat a 
felerészben szovjet kézben lévő, Maszovol nevű vál-
lalat folytatta. 1948-ban az ország kőolajkutatása 

5. ábra. A magyarországi kőolaj-lelőhelyek
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egyetlen kézbe került, majd 1954-től kizárólag ma-
gyar tulajdonban volt. A kőolajtermelésnek ebben 
az időszakban is voltak sikerei: az Alföld északi 
peremén, Mezőkeresztes környékén szintén megin-
dult a kitermelés.

Az 1950. év végétől L. V. Petrov szovjet gravimet-
rikus áttanulmányozta a korábbi mérések eredmé-
nyeit, így a magyar kutatók betekintést nyertek a 
szovjet geofizika módszereibe. Petrov közleményei-
ben jó színvonalúnak nevezte a magyar gravitációs 
méréseket, de a mérési hálózat hiányaira is rámu-
tatott, a kutatások intenzívebbé tételéhez legalább 
10 szeizmikus mérőberendezés sürgős alkalmazá-
sát javasolta [9]. Az ország elsőrendű graviméteres 
alaphálózata 1952 nyarán, egy hónapon belül ké-
szült el [10, 11].

 Az 1951-ben az egységes vezetés alá került olaj-
kutatás és -termelés saját szeizmikus csoportokat 
tanított be szovjet szakemberek és műszerek se-
gítségével. 1960. október 1-jén jött létre az Orszá-
gos Kőolaj- és Gázipari Tröszt, ami egységesítette a 
magyar olaj- és gázipart. Kijelölték a vizsgálandó 
területeket az Eötvös-ingával mért gravitációs ma-
ximumokat mutató területeken, amelyeket további 
robbantásos szeizmikus méréssorozatokkal tettek 
pontosabbá. Az eredmények kiértékelését követően 
kezdték meg a fúrási munkálatokat, a kutak lemélyí-
tését, kiképzését és termelésbe állítását. E tevékeny-
ség során fedezték fel a zsanai földgázmezőt is [12].

A zsanai földgázkitörés

Zsana Bács-Kiskun megye déli részén fekvő telepü-
lés. A községet az 1979-ben bekövetkezett gázrobba-
nás tette ismertté. A térségben 1978-ban kezdődött 
a szénhidrogén utáni kutatás. A kezdeti gázfeltárá-
sok helyét Eötvös-ingákkal határozták meg. A fel-
tárások helyének pontosabb megállapításáért sze-
izmikus méréseket végeztek, melyek lényege, hogy 
hullámokat keltenek, amelyek a különböző sűrű-
ségű rétegekről eltérő mértékben verődnek vissza. 
Feltételeztük, hogy a kezdeti szeizmikus mérések 
során tapasztalt hullámok, rengések szerepet 
játszhattak a zsanai gázrobbanás kialakulásában. 
Gilicz András mérnök azonban e kételyünket el-
oszlatta: a mérések veszélyesek voltak a robbanó-
anyag-használat miatt, azonban a gázkitörést a 
mező kiépítésekor elkövetett hiba okozhatta. Kez-
detben a legelterjedtebb hullámkeltési módszer a 
robbantólyukban végzett impulzusszerű robban-
tás volt, ami nagyobb veszélyekkel járt, így a vibrá-
ciós eljárás váltotta fel.

A vibrációs hullámkeltés a 80-as évek találmánya. 
A vibrátorok nagy teljesítményű döngölőgépek, 
amelyek tetszőleges, nem impulzusszerű jelala-
kokat küldenek a talajba. A módszer fontos eleme 
az ezeket figyelő elektronikus rendszer, amiben 

érzékelők folyamatosan figyelik, hogy milyen mi-
nőségben sikerült a tervezett jelalakot a talajba 
juttatni. Az eljárás városi környezetben is alkal-
mazható. Gyorsaságuknak, veszélytelenségüknek 
és környezetkímélő tulajdonságuknak köszönhető-
en a robbantásos technológia alkalmazását olyan 
területekre (például lápos vagy sziklás vidékekre) 
szorították, melyeket nem lehet vibrátorokkal meg-
közelíteni [13]. A szeizmikus hullámok érzékelését 

geofonok végzik, amelyek a mechanikai mozgást 
elektromos jellé alakítják, az eszközökben mágne-
ses térben lengő tekercs található, amiben a kilen-
gés hatására áram indukálódik. 

1979. január 24-én hajnali három óra körül kitört 
a zsanai gázmező 2-es számú kútja, hatalmas dü-
börgéssel tört fel a földgáz 2000 méter mélység-
ből. A 200 atmoszférás gáznyomás szétrombolta a 
fúróberendezést, a kiszabaduló gáz kigyulladt és 
40 méteres lángcsóvával égett. A hatalmas gázfák-
lya 23 napig tombolt, miközben naponta 3-4 millió 
köbméter földgáz jutott a levegőbe. Az égő kutat 
tankágyúval is lőtték, majd az akkor még itt állo-
másozó szovjet katonák segítségével egy speciális 
oltóberendezéssel sikerült eloltani a tüzet. A jelen-
tős anyagi kár keletkezése mellett személyi sérülés 
nem történt. A zsanai gázmezőről 1992-ig összesen 

6. ábra. Az Eötvös-féle torziós inga emlékműve 
Budapesten
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4 milliárd köbméter gázt termeltek ki [14, 15]. 1961 
és 2000 között nem csak Zsanán történt olaj- vagy 
gázrobbanás [16].

1992-ben kezdődött a zsanai gáztározó kialakítá-
sa, 2009-ben pedig az ország és a közép-kelet euró-
pai régió legnagyobb gáztározójaként avatták fel. 

A tározó nem egy hatalmas üreg, a gázt az itt ta-
lálható mészkőrétegek között tárolják. Nyáron tör-
ténik az Ukrajna és Oroszország felől érkező föld-
gáz betárolása, amit télen vezetnek el (kitárolás) a 
háztartások felé. A tározóból felvezetett gázban ta-
lálhatók szilárd kőzetszemcsék, vízgőz és metán is. 
Az utóbbiak üvegházhatású gázok, így nem bocsát-
hatók ki a természetbe. Régebben elégették őket, 
manapság viszont visszavezetik a talajba.

A zsanai tározó kezdetben 600 millió köbméter 

földgázt tudott befogadni, kitárolási kapacitása 8 
millió köbméter/nap körül mozgott. A 2009 őszére 
befejeződött munkálatoknak köszönhetően a táro-
lókapacitás elérte a 2200 millió köbmétert, kitáro-
lási kapacitása 28 millió köbméter/nap lett, és ek-
kor már napi 18 millió köbméter gáz betárolására 

volt képes [14, 17].
Az Eötvös-ingát ma már nem használják földta-

ni kutatásokra, mivel tartozékaival együtt történő 
szállítása nagyon körülményes. Hátránya, hogy 
egy mérés akár egy egész napig is eltarthat. Mára 
alkalmazása háttérbe szorult, csaknem megszűnt, 
helyette az olaj- és gázmezők felkutatására szeiz-
mikus méréseket végeznek, vagy gravimétereket 
alkalmaznak. 

Az Eötvös-inga aranykorának két fő időszaká-
ban, Eötvös Loránd korában és az 1950-es években, 
Magyarországon összesen 60 000 mérést végeztek. 
A 45 000 fennmaradt mérési jegyzőkönyv tanúsága 
szerint, hazánk területét hatalmas részletességgel 
térképezték fel olaj- és földgázmezők szempontjából. 

Környezetemben végzett kutatásom során is bi-
zonyosságot nyert, hogy mennyire találó Károlyhá-
zi (1998) Eötvösről írt jellemzése:

A kutató és a tudós prédikátor ég és föld, tűz és víz, egy-
más szöges ellentéte. A prédikátor nem a tudományt 
akarja előre vinni, hanem a népet akarja felemelni a tu-
dományhoz. Mindenkihez szól, alázatos szívű. A „láng-
lelkű kutatót” nem érdekli a nép. A tudományban akar 
előre törni, kockáztatva, hogy magára marad, esetleg 
még a vele egyívásúak körében is. Támad, összeférhetet-
len. Nem lehet a két karaktert egyesíteni. Eötvös Loránd-
nak azonban mégis sikerült − és ebben rejlik az ő igazi 
nagysága [18].
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A XXIX. TERMÉSZET–TUDOMÁNY 
DIÁKPÁLYÁZAT VERSENYSZABÁLYZATA

A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által meghirde-
tett, a Természet Világa tudományos ismeretterjesztő fo-
lyóirat által lebonyolított diákcikkpályázaton indulhat 
bármely középfokú iskolában a 2019/2020-as tanévben ta-
nuló vagy végző diák, határainkon belülről és túlról. 

A pályázatot elektronikusan kérjük feltölteni a Termé-
szet Világa termvil.hu honlapjára. A pályázat benyújtásá-
nak további formai követelményei és tudnivalói a honla-
pon megtalálhatók.

A pályaművek benyújtásának határideje 2020. január 6. 
A diákpályázat célja, hogy a pályaművek tartalmát a ter-

mészettudományok iránt érdeklődő, de a témában nem 
járatos olvasók is megértsék. A pályamunkák végén kér-
jük a felhasznált irodalmat és forrásmunkákat megjelöl-
ni. A szó szerinti idézetek forrásának fel nem tüntetése eti-
kai vétség. Pályázni csak másutt még nem publikált pálya-
munkákkal lehet.

PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK:
Természettudományos múltunk felkutatása 
és a kultúra egysége
– A pályázó iskolájához vagy lakóhelyéhez, környezetéhez 

kapcsolódó jelentős múltbeli tudós személyiségek 
életútjának, munkásságának bemutatása (eredeti 
dokumentumok felkutatásával és felhasználásával).  
Vagy:

– A dolgozat írójának tágabb környezetéhez kapcsolódó 
tudományos vagy műszaki intézmények története, 
tudóstársaságok története, eredeti dokumentumok 
bemutatásával. Vagy:

– A természet- és műszaki tudományok valamelyik 
ágában tárgyi vagy épített emlékek, örökség bemutatása.

  
Önálló kutatások, elméleti összegzések
– A természeti értékek, jelenségek megismerése érdekében 

a diák által végzett kutatások bemutatása. Előnyben 
részesülnek az egyéni, fiatalos, önálló gondolatokat, 
innovatív megközelítéseket tartalmazó, élvezetes és 
szakszerű beszámolók. 

– Az elméleti összegzéseknek is önálló kutatásokon 
kell alapulniuk. Azoknak javasoljuk, akik örömmel 
mélyednek el a rendelkezésükre álló megbízható és 
naprakész adatok tárházában. 

Matematika, informatika és applikáció-innováció
– A pályázók matematikával vagy informatikával 

kapcsolatos önálló vizsgálódással nevezhetnek, 
amelyben a pályázó elemző áttekintést ad az általa 
szabadon választott témakörből.  Vagy:

– A pályázó pályázhat saját fejlesztésű mobil-applikációk 
szabatos bemutatásával, leírásával.

Egészségtudomány
Az orvostudomány múltját, nagyjainak életét és életművét, 
az orvostudománynak az egyéb tudományokhoz 
való viszonyát, eszközeinek fejlődését; vagy az orvosi 
tevékenység művészeti megjelenítését és annak elemzését 
mutatják be; vagy egyéb, szabadon választott témakört 
dolgoznak fel -- akár hazai, akár külföldi vonatkozásban. 
Felhívjuk a pályázók figyelmét az egészségtudományi 
etikai szabályok tiszteletben tartására!

Választható műfajok mind a négy kategóriában:
–  Ismeretterjesztő, olvasmányos formában megírt 

cikk vagy esszé (szóközökkel együtt minimum 
9 ezer, maximum 20 ezer karakter terjedelemben, 
word formátumban; minimum 5 db, JPG formátumú 
illusztrációval)

– Ismeretterjesztő interjú (szóközökkel együtt 
minimum 9 ezer, maximum 12 ezer karakter 
terjedelemben, word formátumban; minimum 
5 db, JPG formátumú illusztrációval)

– Ismeretterjesztő fotósorozat, minimum 10, 
maximum 20 db, JPG formátumú, maximum 
64 MB méretű fényképpel, minden képhez tartozó 
1-3 mondatos képaláírással (word formátumban); 
valamint rövid bevezető írással: minimum 
1000, maximum 3000 karakter terjedelemben, 
szóközökkel együtt.

DÍJAZÁS:
Minden kategóriában és minden műfajban I. díj, II. díj, 
III. díj, illetve különdíj adható. A zsűri a díjazott diákok 
felkészítő tanárainak a munkáját is elismeri. A konkrét 
díjazásról, a díjak esetleges megosztásáról a zsűri a 
bírálati folyamat során dönt. Pályázatunk elsősorban 
egyéni alkotói felhívás, többszerzős pályamunkák 
esetén a díjak és egyéb juttatások megoszlanak a 
társszerzők között.

(Tájékoztatásul közöljük az előző évi díjkategóriákat: 
2018/2019-ben a kategóriák győztes pályázó diákjai 
pályaművenként 75 000 Ft, a II. díjasok 50 000 Ft, a III. 
díjasok 40 000 Ft pénzjutalmat kaptak. A különdíjasok 
30 000 Ft díjazásban részesültek. A díjazottak felkészítő 
tanárainak a munkáját 30.000 Ft díjjal ismerte el a zsűri.)

A pályaművek elbírálására előre láthatóan 2020 már-
ciusában kerül sor, a díjakat diákkonferencia keretében 
adjuk át 2020 tavaszán.

A Természet–Tudomány Diákpályázat versenyszabályzatát 
a Természet Világa számaiban közöljük, illetve olvasható a 
folyóirat honlapján is. 



2

Válogatás a számtalan, Eötvös Loránd 

emlékére készült érmekből és

plakettekből, valamint a Posta által 

kibocsátott bélyegekből
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