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Sólyom Jenő
az Eötvös Loránd Fizikai Társulat elnöke

Immár 20 éve, hogy az Eötvös Loránd nevét viselõ
egyetem fizikai intézete új helyre költözött, Budára.
Azonban sokan, akik egykor itt végeztük egyetemi ta-
nulmányainkat, máig nosztalgiával emlékezünk a legen-
dás D épületre, vagy ahogy akkor hívtuk, a Puskin utcá-
ra. Abban az idõben itt volt az Atomfizika Tanszék és az
Elméleti Fizika Tanszék. Itt hallgattuk az elsõ kísérleti-
fizika-elõadásokat, és ide jártunk a fizikai intézet könyv-
tárába, amely még Eötvös Loránd elképzelései szerint
épült, mint ahogy az egész épület Eötvös Loránd tervei-
nek megfelelõen épült 1883 és 1886 között.

Eötvös Loránd 1871-tõl haláláig, 1919-ig volt a pesti
egyetemen a fizika tanára. Ebben az épületben tartot-
ta elõadásait, és az év egy részében – a téli hónapok-
ban bizonyosan – itt is lakott. Jó idõben viszont a
város peremén lévõ birtokáról lóháton járt be ide.
Számunkra most ennél jelentõsebb, hogy ebben az
épületben végezte kutatómunkája java részét, külö-
nösen is azokat az alapvetõ méréseket, amelyekkel
rendkívüli, 1 : 200 millió pontossággal igazolta a sú-
lyos és a tehetetlen tömeg arányosságát.

A tehetetlen tömeg az a tömeg, amelyet akkor ta-
pasztalunk, ha egy testet erõhatással gyorsítani próbá-
lunk. A súlyos tömeg pedig a tömegvonzásban, a gra-
vitációs kölcsönhatásban kap szerepet. Durván szólva
ez határozza meg a test súlyát. Valójában a test súlya
nemcsak a test és a Föld közötti gravitációs vonzásból
adódik, hanem egy kis járulékos komponensként
megjelenik abban a Föld forgásából származó centrifu-
gális erõ, ez pedig a tehetetlen tömeggel arányos.

A kétféle tömeg, a súlyos és tehetetlen tömeg ará-
nyosságát – vagy azonosságát, ha alkalmasan választjuk
meg az egységeket – Isaac Newton kísérletei óta sejteni
lehetett, de az elsõ nagy pontosságú méréseket Eötvös
végezte 1885-ben, majd ezeket finomította 1906 és 1909
között munkatársaival, Pekár Dezsõvel és Fekete Jenõ-
vel. Ezekért a mérésekért nyerték el a göttingeni egye-
tem filozófiai karának nagy presztízsû Benecke-díját.

Évtizedekkel késõbb Eötvös egyik tanítványa, Ren-
ner János még egy nagyságrendet tudott javítani a pon-
tosságon, és további évtizedekre volt szükség, hogy
Robert H. Dicke munkatársaival újabb nagyságrendnyi
javítást érjen el. A táblaavatás utáni elõadásokban látni
fogjuk, hogy ma is több csoport foglalkozik azzal, mi-
ként lehet a méréseket még pontosabbá tenni, a két
tömeg arányosságát még jobban igazolni.

A két tömeg különbözõsége vagy ekvivalenciája
azért lényeges kérdése a fizikának, mert ekvivalenciá-
juk fontos kiinduló feltevés Albert Einstein általános
relativitáselméletében, bár ahhoz képest Einsteinnek
egy bátor lépéssel tovább kellett mennie. Az ekviva-
lenciaelv ugyanis ennél többet, azt tételezi fel, hogy

teljes fizikai ekvivalencia van a gravitációs tér és egy
gyorsuló koordinátarendszer között.

Eötvös nevét az elõbb említett mérésein túl más mun-
kái is õrzik. A kapillaritás Eötvös-törvényének felismeré-
sén túl õ alkotta meg azt az Eötvös-féle torziós ingát,
amellyel rendkívüli pontossággal lehet a gravitációs tér
apró helyi változásait nagyon érzékenyen mérni. Nagyon
szerényen errõl így írt: „Egyszerû, mint Hamlet fuvolája,
csak játszani kell tudni rajta, és miként abból a zenész
gyönyörködtetõ változásokat tud kicsalni, úgy ebbõl a fi-
zikus, a maga nem kisebb gyönyörûségére, kiolvashatja
a nehézségnek legfinomabb változásait. Ilymódon a
földkéreg oly mélységeibe pillanthatunk be, ahová sze-
münk nem hatolhat és fúróink el nem érnek.” Mit mon-
dott volna vajon Eötvös, ha tudta volna, hogy ingájával
fogják a texasi és venezuelai olajmezõket kutatni?

A fizikához és geofizikához köthetõ tudományos
tevékenységén túl igen jelentõs volt Eötvös munkás-
sága a köznevelés, a kultúra és a széles értelemben
vett magyar tudományosság területén is. Egy rövid
idõre kultuszminiszter volt, egy cikluson át az egye-
tem rektora, 16 éven át a Magyar Tudományos Akadé-
mia elnöke, 1879-ben pedig õ alapította meg a Mathe-
matikai és Physikai Társulatot, az Eötvös Loránd Fizi-
kai Társulat elõdjét.

A fizikusok nemzetközi közössége azonban legin-
kább az elõbb tárgyalt mérései miatt ismeri õt. Közel
száz évvel halála után még mindig nagy elismerés
övezi, neve az általános relativitáselmélet kísérleti
alapjait is tárgyaló könyvek java részében máig meg-
található. Ezért is fogadta el az UNESCO azt a magyar
javaslatot, hogy halála 100. évfordulóján, 2019-ben a
világon mindenütt emlékezzenek meg róla.

Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy az Európai
Fizikai Társulat elfogadta a magyar javaslatot, és ezt a
helyet, ahol Eötvös munkálkodott, EPS Fizikatörténeti
Emlékhellyé nyilvánította. Az ezt jelzõ emléktáblát
fogjuk most az egyetem rektorával és az Európai Fizi-
kai Társulat elnökével közösen leleplezni.
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