
EÖTVÖS 100

Az Eötvös-ingát ábrázoló díszkút 1970
óta áll az Eötvös Loránd Geofizikai Inté-
zet épületének Thököly útra nézô elô-
kertjében (alkotóját nem ismerjük).

„Eötvös 100” emlékév van, bár a kormány még nem nyilvánította hivatalosan
azzá a 2019-es évet, amiért is a január 14-én rendezett tudományos ülés-
szakot és az Eötvös Loránd-tablókiállítás megnyitását (https://eotvos100.hu)
nem lehetett a nemzeti emlékév megnyitásaként meghirdetni. Akárhogyis, a
Fizikai Szemle kötelességének érzi, hogy 2019-es évfolyamában kiemelten
foglalkozzon Eötvös Loránd szerteágazó tudományos és közéleti tevékenysé-
gének bemutatásával. Elôzô és jelen számunkban jelent, illetve jelenik meg
Patkós András Eötvös idôszerûségét bemutató kétrészes cikke, aminek elolva-
sását csak a legmelegebben tudom ajánlani, akár a fizika iránt esetleg kevésbé
érdeklôdôk számára is. A cikk ugyanis nem csak Eötvös munkásságának máig
ható aktualitását bizonyítja, hanem akár demonstrációnak is tekinthetô – egy
éppen napjainkban a hazai tudományos és politikai életben fellángolt vitával
kapcsolatban – az alkalmazott, vagy az alapvetô, megismerésre irányuló kuta-
tások fontosságáról és finanszírozásáról. Eötvös zseniális módszere mindkét
szempontból fontos.

Alaptudományi oldalról a gravitáló és a tehetetlen tömeg arányosságát
kimondó, Einstein gravitációs elméletének és az általános relativitáselmélet
alapját jelentô ekvivalenciaelv érvényességének kísérleti vizsgálata a fontos. Az
ekvivalenciaelv érvényességi tartományának egyre pontosabb meghatározá-
sára irányuló, napjainkban is lényegében Eötvös módszerén alapuló és igen
jelentôs ráfordítással folyó kísérletek fontosságát az einsteini elmélet egyre
szigorúbb ellenôrzése indokolja. Az ekvivalenciaelv esetleges sérülését keresô
kísérleti gravitációs fizika napjainkban az alapvetô kölcsönhatások vizsgálatá-
nak egyik legígéretesebb kutatási irányzata. Mint Király Péter a Fizikai Szemle
egy korábbi évfolyamában megjelent cikkében (A 100 éves Eötvös–Pekár–
Fekete-kísérletek és máig tartó hatásuk. Fizikai Szemle 57/1 (2007) 1–6.)
olvashatjuk: „a modern kozmológia és a nagy egyesítések korában az »ötödik
erô« hipotézise Eötvös Loránd nevét és az Eötvös–Pekár–Fekete-kísérleteket
világszerte ismertté tette, ezért azóta a kísérletek tágabb körét tekintik
»Eötvös-típusúnak«, mint korábban”.

A gyakorlati alkalmazások területén az Eötvös-féle gravimetria a geofiziká-
ban alapvetô. A gravitáció helyi változását jellemzô mérések jelentôségérôl a
jelen számunkban megjelenô írásban olvashatunk. A nehézségi erô ilyen
változásaiból például a Föld mélyében húzódó nagyobb sûrûségû hegyvonula-
tok alakjára, méreteire következtethetünk. Közismert, hogy az Eötvös-ingát
alkalmazzák a földgáz- és petróleumkutatásokban, mert segítségével kijelölhe-
tôk azok a helyek, ahol a fúrás a legnagyobb valószínûséggel vezet eredmény-
re. Ilyen kutatásokra az egész világon használják az Eötvös-féle ingát, aminek
segítségével több milliárd köbméter gázt és több százmillió tonna olajat
találtak meg. (Lásd például Meskó Attila: Az Eötvös-inga. Magyar Tudomány,
43/7 (1998) 783–795.) Az Eötvös-inga a maga idejében elég sikeres exportcik-
ké is vált, sôt olyan hatása is volt, mint a Magyar Optikai Mûvek, a hazai ipar
egyik sok évtizeden keresztül sikeres és elismert vállalatának megalapítása.
Ennek ellenére, az, hogy Eötvös Lorándot máig a legnagyobb hatású magyar
fizikusnak tekintjük, az ekvivalenciaelv érvényességére vonatkozó vizsgálatai-
nak köszönhetô.
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