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Az Oktatásügyi ~inisztériumSzem1éltet5'Fl1mkirendeltsége
. 'filmdia sorozatából .
.
221.szám.
. EÖTVÖS LO.RÁND.·

11848-1919/
Fizikai sorozat: 2.
Készült,
1954.évben.
."

\

i~~E~tv6sJ6zs~~

.

arckép~;

Képünk B5tv5e J6zeefet 118l3~187l1 a nagy i~6t és kivá16 kulturpoll--tikust,Lo~ánd ap'ját mutatja.

2.

Eötvös LOránd arcképé •.:-

.

c

Eötvös Loránd Pesten született 1848-ban; itt kezdte el egyetemi
tanulmányait is. J{ezdetben jogot ·tanult, aztán Heide~bergb'e ment,
hogyott!.....
.
\

3. ~irchhoff arcképe.
~. , Bunsen areképé~
~..
••• Kirchhoff IÜ324-1887, németi 6s BWtsen /1811-1899, német/elóadásait hallgassa. A két nagyhiiil fizikus rendkivfill hatást gya~
korol reá.
'
I

.

"/Heirbhoi iz

...•...

I:rck6p'e
.•
il

.Has~nl~képpen_kül~nleges hatással ~an rá Helmholtz Inémet, 18211894/ elóadássorozata._
6 •.'Felületi .fesztÚtség,·ki·sérletének.elvi.ra;iE.
.

.

'..

\

Heidelbergból KS~igsbergbe m~gy sitt .NtHl1llQl?D. /németl' elinálet1 fizikaielóadásai
kapcsán.dolgQzza ki a. felf11eti fesztil.ts~gm~r~!!'"
.sének egy'uj Illó.dsz.eret.
ntelynek.elvi
rajzát mutatJa képbk •.
f
?~.·.ElStvéis.
intéz·et'é.
.

.

.

Tanulmányai befejeztével Pestre j~n és 23 éves korában egyetemi
tanár les~f elóbb az elméleti fizi~ai tanszéken, ~ajd Jed~ik nyu~
galo~ba vonulása után a kisérleti fizikai tanszéken /l878/~ Ké.
pUnk Eötvös . fizikai intézetét mutatja~
.
.
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8. Ionizációs mérés az EötvCSa-iritézetben•
Et:itvösintézetét. napj ainkban átalaki ttJtták és moder-n eszközökkel
szolgálja az egyetemi oktatást és kutatást. A megujhodott intézet.
korszerü berendezése és kitünó müszerei NépkCSztársaságunk áldozat- .
készségét és tudomány-támoga~ását
igazolják.
,
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a gl'avit~ldt1s tehetetlen tameg ktsz6tti arányossággal fGg~
lalkozlk és erre a 'cél:raigell nagy érz&kenységU mUszert szerkeszt-

l~tv6s

mely~ek képe láthat6 az ábrán ~ és kimu~atja~ hogy ha 'van is a két
t6meg k6~att kUIBnbség, a; kisebb .i~t 1/2oo.oo~~Qoo.

,íö.ó·'· É6 tv~s•.inga

,kp. ta tások.,

Kés6bl) nagy él'z8kenységii lilUszerét'Iyakorláti
,kutatásra is fe).hasz~
nálja, hiszen mint maga mQndjal "BgysaerQ- odn, HaJlllét.tuvolája,
csak '~4 '\száni kell tudni raj ta. all~gy abbAl II ze1!J'~z gy(jDl~rklSd~
k6dtetó hangokat tud kicsalni, ugy ebb~l a fizikus •• a ,~aga nem
kisebb gyönyörk5dtetésére
- klolvashatjQ a nehézs6gnek változásait" ~ A gyakorlatban has;nált B~1vas-:=-ipgá~mu~atja képUnk.
'

~l;,:',Rij~~ij,á.~i~ga.a Balatonon.
,

.•

-,

,

\

'

Bt.ltv~smüszerének alkalmazása f61eg a k601aj~ 'sf51dgáz.kutatá~
seknál Jlagyjelent6ségU~ ingája szinte nélkülözheatetle~~vált a
)ctld meSlY~.nekfelkutatásánál. 1$6tvös sok m6rást vágzett ingájával
~ Balatoa k6rnyékén és az ország egy6b részein.
'
'

12 (>'EQtVl}s~in!alex1 kcSbán~
X~s~bb tanitványai /Pekete JenS. Pekár Dezs~t 4akab lmre, Os~lack,
S~11árd/ kfilffSldönis végeztek az iflgáv:al Olaj- áS,flSldgáz ••kutatásokat. Káptlnk Mexik6ban mutatja az 16tv6s-ingával va16 mérést.

il~'új,tijpsu E~,tvlSs-lng,.
~Z ElItvijs'~inga' t0vábbfejlesztésén

sokat és eredményesen dolgoztak
tanlt'V~nyai: Rybár István és Pekár Dezs6.~~pUnk egy ~faJta Et,1t
•.•.
vCSs'-ingát mu.tat. amelyet a Ge.efizikai Intézetben az Intéz~t mun~
katársai készitettek 1954~ben~
~

"jJ'~'·MatéJDat~.kai
,.ésfizikai l,apo,k o
Sok mlUlkája }{(Sibenrá'r arra is, hogy a fizikus 's matematikus,
tanár~kból k~rt alakítson. A tanár~k heten~6at ,gyszer Hsszejijn~
nek '.ss tovább képezik magllka"t. Ez a ba:ráti,társaságt ami~ól' ElSt.
'Y~s Lot-ánd miniszter lett felvette az Eöt:1lijs
toránd lI.tematikai
't1s P1t1kill 'árs.lat" nevet; képilnk til táréaság foly6iratána,
~iliil!!'
lap3át· m~té.tj a. '
' .,
',-

l&{' lUi,tv.Ös em14k)?lak$t.t"
Kopits szol»;ás"vt§sznek
E"tv(Ssr6'l ltésztlltplakettja,.amely
Eöt~
'v~st, a ldváló élóad6 profeSszért örBkfti meg, aki a társaságban
is tev4kényeQ. dolgozott.

16.~~·"F1sik&liSzemlé" ~
• tá::saság u, foly~iratot
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rizikai Szemle'címmel.
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R8vid minisztersége alatt alapitja az apjáról elnevezett E8tvéSs
lOllégiumot 11894/.
18. Eötvös~0l1égium
,
"

i"

könyvtára.

A Kollégium loo"ooo!""néltöbb kötetb51 áll6 könyvtárát minden kol..•
l'égista szabadon haazné Ihatt a és igya könyvtár szint minden kol..•
légistát "szerető gQndjaiba vetttt~ ISzabó Dezső!
19.'M~Túd"Akadémia.székháza.

'

Kazben Eötv5s a Magyar Tudományos Akadémia tagja 11875/" majd el;"
riöke /1889/ lett, mely tisztséget kBzel két évtizedig viselte s
itt elmondott elnöki beszédei és emlékbeszédei egy uj tudományos
essayt teremtettek. ~épU~k az Akadémia épületét m~tatja.
2-óo'Mágneses, vizsgálátok. '
Sokat foglalkozik Eötvös az emlitett kérdéseken kivül a mágnesség-.
gel is, els6sorban a földmágnességgel.

2i~" EBtvös-emlékkönyv ~
E8tvCSs eredményekben gazdag. világhiró munkásságát a .a~ematikai
és :Fizikai Társulat E~tvös .•emldkkönyv megjelentetésével ilnnepli.
22 .• ,Eötvös öregkorában

•.

A felUléti feszültséggel kapcsolatos vizsgálatainak eredményeképen
kimond egy liltalános érvényességti törvényszerUséget. melyet ma ál""
talában.Eötvtis-törvény néven ismernek.
,

"

1919...
ben ha't meg. A Magyar Taná-csköztársaság saját 'halottjának
tékinti és a: Nemzeti Muzewn elócsarnokáb41 temeti. Az elsó magyar
proletárdiktatura m~ltó temetéssel bucsuzett a nagy halott61~
"

M':,' Éötvös

si%'éiüéke~"""

~rJtvtsssiremléke a Kerepesi temetőbem,Il
',,-

2~~'~~ivöakezei;á~i.

'

Eötv~s kézirása látható ezen a képen.
,á6::<'GeefizikaiIntézet

II

A hálás ut6kor a Geofizikai Intézetet Eé>tvös Lorándról nevezi el.
2';,E<:5tvösLoránd~udományegyetem

kö·zpont1épülete.

A ~agyar Népköztársaság kormánya· E5tvös Lorándr~U nevezi el a bu~
dapesti tudományegyetemet.
,
, "55~ll1201221

•

,'2S::~ikad-~mfEd.'eml~kkÖnyv:
1

,

o!,

.

.

Egyik k!tiin5 ta!litv~~:y~ /Sel~:;j, Páll szerkesztésében

domáp.YlDs
Akadémia 1~54•...
ben ki$d~a !:~'''vtjs munká.sságúak

t't.

'

a It$gyar Tu~
els6

'

ltlSte~,

~.-.-.~
,EÖ'l'-VÖ,S.tLORÁN»

l~848••
1,1'1
Édasspja - l8.tv6$ 'J6esefnagy ;regényird é~ as els 6 nagytn.gya~
k~lturp~litik~st
a hires né,~ktatási
törvény megalkot6ja.

E8tvHs Löránd eleinte

ittho~,tan~l
kitün6 nevelcSktGl magán!!!',és
l'lyilvános iskQ'lákbq.
~~'tségi
u:táll atY3a ItUlfUldre küldi. 1.
heidelbergi
pályaudvarra
bold~ganérkezik
meg. hogy a hil.'estud4~
s~kkalt akik oda vQnzQttá~'e8Y
városban iartÓzkodhassék.
A hires
tud6sok kiSzett ott volt Ki"ho.ft'éaJlInsea;
_ szipiépelemzés
nagyszerü tényének és egyéb !izlka1
alkotás~knakfelfede'z6i.'
Ittta~
'
,nitott
HelIÍlholtz, az 0",081 -fisika' D1eg~lapit63a ' a látás,v:ala-..
~int a hallás elméletének -ltidolg()z,6~at aze,ne.rgla lJlegma~ad~sa el";'
vének egyi,k legnagyebh munkása. H,e1d~lbel'gb61 K611igsbergbe megy
Newna.nnh~z, a hires elméleti
f'izlkusl;loz.- akibélf e),eintecsalódilt,
' '
mert "nézetei lIlindinltál;>b -távG~I1~ -l,álszanalt a természettől".
Ké,~
'sóbbkibétül
JJetamunal t kinek a f'eltl1eti feszUl tséggel í'oglalkoz4
e16adásai felkeltették
figyelmét·. Ekkor 6 is ~ fel~letifeszf1l
t~
séggel, Jezdett fClglalko~niJ mel~nek már ott egy uj t kidelgozott
módszer lett az ered.é~ye .lS7o-be.n
Heidelbergben a bölosészettu~
dGRlányokdoktora lesz.'A dok.torátus megs~erzése után hazatér ~s ,
itthon ~egkezdi tudoflányos munkásság4'l,melyekr&J.
a külföldi
szak'lapOkon kl~~ mindig beszámol a Magyar 'udomápyes Ak~démiánakis.~
~agán~arlári h~bi11lác14s é:ftekeaése "A tá,,~lbalá"á~,!!, melyet ,rész,",
,bea a.agyar
'\1d~,~s
Akadémiat1nnepi k<Szgytléséll is felelva!
s~tt
"
.
"
.
,.

.

Alig szerl1 meg Qgánta~áJlságát,
apjának halála, után a tudoJD6.nyos'
k~zv~lemény kivánságára1.871 •••
ben laz elm4leti illikai
tanszékre
;
lXlint helyettes
tanárt nevezik ,ki ~ • 'k~vetke$6 éyben már rendes tanár éa 1878-ban átveszi a nyug$lombavónlÜ6'Jedlik-ÁDYOs,k1sél'le~:
ti fizik'ai t.anszcSk4t•• 25 éves korában 'már a ~yar.
Tudomány0s: A~, :
'kadémia levelez6 'tagja l.sz~' T_~bbakadémiai szereplése
után az ' ;'
alapQs llek.ttészt11ás '~isl'lelet'vel
valau.s.1~késszel t ,kikérekitett
e~
géss2íel" csak 188o•.•
ban mond akadémi'ai ssékfogla16t
,'!~datok aze~ ,
1ektrosztatika
elméletéhes"
ciDlInel.,Ké8~bb-is nagy'akadéinj.aimun-:
- 'kásságot fejt,ki.'1875-ben
rendes tag lett és 1897•.•
bén megkapta az
Akadémia Nagydiját.
l889 .•ben az AkaCémia elnökének', v.alasztj~k és
igy hivatalosan
is a tudósok ve~éret aki már kifejezetlenUl
e16bb
ie az volt. Elnöki megmyit61ban uj utat teremt az akadémiai sz6~
·noklatterenés
egy u.j,tudományosessay
létrejöttére
hatott.
l894~
ben vallás és közoktatásUgyiminiszter
lesz. Kiniszterségének
alkotása az apjár~l elnevezett
Btstv~s J6zsefKoll~giumt
mellyel a .
tanárképzésnek,
a t~árj elé5ltek' szellemi és 8.l'1~agi seg1 tségének
" Jakartszolgálni.
.
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B~~áti tár~aságb6l ,lakitja meg a M.temaiikai 's Pizikai Társula~
tet, melynek céljak~nt hirdeti, hogy mindenki, aki hazánkban fi.
ziká~ és matematikáttanitf) igazán fizikus és matematikus legyen.
K8'zben rend kivUli nagy tudományos munkásságot fej~' ki. L~gforito~
sabb problémái a kapillaritás, a gravitáció és a mágm.esség voltak.
E hárQm kérdés minél tökéletesebb boncolását és feldolg~zásá,t
.
tartja élete végéig fő feladatának. Szelleme rezomanciára talál
a mGderfl fIzika legnagyobb képviselójéi.1él,Einsteinnél. amikoJ'a
relativitás elvégek felállitásakor éppen az analitikus Eltv~s pagyfontosságu méréseire ismétel ten hiva\kCzik.·
..
.'
Tud~mányos munkásságának egy~k !6 k'rdáse a ka:pillarit.ás.1I,:lllt
e~litettük, uj D;l6ds~ertdolgoz ki a felUle~i feszültség mérésé:ret ahol a folyadéknak az edéllY falához "(816 illeszkedéséhez két féllY~
sl,lgaratbocsát egyetlen fényforrásból ••A'sugarak visszaver6dé'$i
sztlgé'bólállapitja meg a felUleti feszf1ltséget. Kijlönösen jele~",'
tóssé akkör vált ez • m6dszer. amikor egyes kUlat6k a f~lyadé~
felületi' fesz.Ultségél'lek
bi:e;onYEls
id6mlll"{a történt megvál to,z4sát
észlelték. Etstvi:5s
ekkor kimutatta, hQgy ez a változás egyszerUen
a fQl,yad~k felUletének bepiszkolódásáb61 származik. lIér'sét ugy
végezte el, hOgy a vizsgált lombik száját leforrasztotta és igy
a felUleti feszültség értéke mindig ugyanaz volt. Eötvös később
,vizsgálat, tá:rgyává tette a felt11eti feszilltségnek a h6mérséklet~
t61 va16 fUggésétés megálla~itotta, hogy a kritikus b6mérs'kle~·
ten a felUleti feszUltség nullára csökken. A felUle~i feszUlts'g~
gel kapcsf)latosan "egy nevezetes és egyetemes jel,legU ö,sszefüggést
fedez fel, melynek a homogén folyadékek molekullsulyának meghalározásánál vam szerepee Ezt a törvényszerüséget később a fizikus
társadalom Ea~vö~wtörvénynek nevezi el. Ez az tisszefüggés k!feje~
zi, hogy yalamely molekula felUleti energiája arényos a kritikus
h5mé~séklettól felfelé számitott hőmérsékl~ttel és az arányossági
tényezö minden fol~adékra ugyanaz az univer~ális álland6 - Eötv6a
álland6 - mely fUggetlen a folyadék a~yagi minóségét~l, állapotát61 és h6mérsékletét61~ E~'vös törvénye kever'kekre éaoldatokra
is érvényes és ebból a körül~ényból s0k érdekes kvantumelméleti
vonatk(l~ásra lehetett rámutatni. _
E5!tVQs J!ásikhatalmas kutat6 teriiléte a gravi táci6"al kapc ao La-,
tos. A g~avitáci6s álland6 vizsgálatát E~tvös a Cavendisch ée
COUlomb féle. mérleggel vég2:i.-tA· mérleget megfelelő vál tcztatások .
eszközlésével rendkivül ér~ekennyé teszi., El.s5 er~dményet melyet
a gravitáci6sálland6ra
talál. már jObb,mint az addig elért "e.redmény~t.A megfelelő ~onzó töm~gekalkalmas
elhelyezésével az
inga ér~ékenységét E6tvös szinte a végtelenségig fokozza,
/

"'

,

N"ewton gravi táci6s törvényének egy-1k fontos Iilegállapi.tása,
hogy a vonzás az anyagi minőségtóI független. Ezt ugy is kifejez~
hetjük hogy a tehetetlen tömeg arányos a gravitá16 tömeggel és
független az anyagi minóségtól. Rl:Stvösmost ennek igazolásáhQz lá~
tott. Végül is kimutatja, ho'gy a,küllSnböző anyagek nehézségi gyorsulásában ha van is különbség, az kisebb, mint az egész ~Y0.rsulás
1/200 milli~modrés~es
Addig elérhetetle~ p~ntosság ez! /E,tviSs
e méréseit Pekár Dezső I!sFekete Jenő társaságában .'Végezte./
j

.
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Eatv6s kiterjesztette méréseit azoknak a gravitáci6s er5knek meg-.
nyil~ánulásaira is, melyek a F~ld felUletén és a F~ld mélységei~
ben va16 térbeli elosz1ásáb6l keletkeztek. EötvQS csavarási ingá~
j a a Föld felszine alatt lév6 tömege'k té;rbe11 eleszlásá t is .m~g~
mutatja. ~miko~E~tvös
ezekre a gyak~rlati következményekre rámu~
'tatott, a szakkH~5k egyszerre felfigye~tek és klil~ftb5z6irányok-,
ban sok-sok mérés kezdődött el. -J. gyakorlati g.elent6ségü munká-.
lat~k termékenyitóleg hatottak a geofizika tudományára. !o sok tu''''
rés szerint a nehézség eloszlása .a FtSldön eltér att6,l..,amelYa
Fald szabályos forgás~ellipszoid alakjának megfelelneo ~z,ok. amely miatt az eltérés és~lelhet6, egyrés~t az, hogy a Föld t~ls~ine felett hatalmas tömegek- hegyek - vanl!lak,'~srészt a Föld telszine alatt olyan láthatatlan tömegek vannak, melyek~ek e BÜ~
rüsége a talaj átlagos sUrüeégétól eltér. ~zekre a földalatti tU~
megekre vonatkoz61ag ad az BtStvös-féle inga fe_lvilágositást. 1.t4g
E5tvös élet~ben Ett~6pának és A~e~ikának igen sok hely~n folytak
mérések a graviméterekkel. Halála után pedig a róla elnevezett '
Geofizika;" Il'ltéze,t
,folytatta gyako:t'latiés tudományos m~nkásságát.
~~s5bb Eijtv~s in8áját tökélet~sit~tték tanitványai, kUlönöse~ Pe" kár Dezső. és RybÚ ,Ji·~tváp..
-

Á har~adlk nagy terUlet. lhelyenlUSlIvBsmunkálkodott, a földmág~
nességre vonatkoz6 vizsgálat~k. ~etvijs megállapitotta, Aogy a hO~
rizontális mágneses anomáliák a nehézséger5 gradienseinek rendel~
lenességeivel~párhuzamosak és egyen15 irányuak.
E6tvöst a magyar n~p rendkivUli mértékben megbecsüli. A Magyar
N~pköztársaság a ,btidapestiTudományegyetemet r61a nevezi ~l és az
ugyancsak r6la elneveaett Geofi~ikai Intézetet rendkivüli mértékben kibőviti •• Matematikai és Fizikai ,Társulat, mely még Bötvas
életében felvette az alapit6 nevét, napjainkban kettévált és az önál16 székházzal r-endaLkeaő Eötvös Loránd Fizikai Társulat je~
lentős'munkásságot fejt ki" A Matematikai és Fizikai'Lapok is ennek megfelelően kettévált és a Fizikai Szemle lett az Et'StvösLo•..
ránd Fi2ikai Társulat hivatalos közlönye. ~zUletésének eentená~
riwnán a Magyar Tud~mányos 1kadémia Belényi Pál szerkesztéséb~n
megjelent nagyszerU kötettel h6dol Etstv6s emlékének. Ebben "El k6tetben Se14nyi Miohelsonhoz,a világbirü fizlkúshoz basonli tja, ,
'aki szinte szük, de nyilegyenes Qsvényen tör célja felé és ha-.
son16an megtermékenyi tette Einstein lángeszét.,
'
,

.

, !!Á tlát'sz6,

mint a hegyi patak és oly ,kevéssé ismert is ••••• nem
ismerjük nemzedékének nálánál neme,ebb, rokonszenvesebb képv~se~
16jét ••• lángeszükisérletez6,eg1szersmind
mélyen és tisztánlát6,gondolkod6 ••• nem irt kázikönyveket, de kutatásai adják az , ..
anyagota kézikönyvirdk számára. Ve~é~szerepe magát6l értet~d5nék
látszik, nem mint ••• ~rökség, hanem mint saját szerzeménye, mer~
6 sokkal több a nagy tudcSsnál:5 nagy ember". /AlexanderBernátol
,E~ek a körülmények okozták, hOgy mikor meghalt, 1919 április 9
éni) a Magyar Tanácsköztársaság a nép halottjának tekintette, és a
Nemzeti Muzeum oszlopcsarnokáb6l állami költségen temette., Méltó
temetéssel bucsuzott az elsó magyar proletárdiktatura a nagy ha~
lott61'.'"
,.
,
q

Készült a Fels60ktatási Jegyzetellátótállalatnál
Fel~16s vezető: ~ojkovszky Lajos.
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