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A fiatal Eötvös Lóránd — könyvünk hőse — az egyik 
pesti gimnáziumba járt. Főúri hintő vitte reggelenként 
az iskolába, de ó — a kocsis tejcsóválásától kísérve — 
két utcasarokkal előbb kiszállt a hmtóból és gyalog ment 
be az épületbe. Nem akarta, hogy pajtásai hencegőnek lás
sák.

Könnyen és gyorsan tanult, de a sok olvasás sokszor 
elvonta a figyelmét a munkától. Matematikai, termé
szetrajzi, földrajzi könyveket szeretett olvasni, ezeket 
a tárgyakat tehát könnyen tanulta, a nyelveket azonban 
nem szerette, pedig otthon megtanult németül és fran
ciául. Jól beszélt ezeken a nyelveken, sokat olvasott, csak 
a nyelvtant nem állhatta. Szülei ezért instruktort fo
gadtak melléje, hogy 
segítse iskolai munká
jában. Krennemek 
hívták az instruktort.

Szobájában a sok 
könyv mellett szerszá
mok. üvegekbe zárt 
bogarak, lepréselt nö
vények álltak a pol
cokon. Szenvedéllyel 
szedte szét és rakta 
össze az órákat. Az ócskapiacon ismeretlen rendel
tetésű régi eszközöket, ha)ósmúszereket szedett 
össze, melyek felett, csavarhúzóval a kezében órákon 
át eltűnődött.

A P E S T I D IÁ K
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Előkelő főúri környezetben nőtt tel a fiatal Lóránd.

közoktatásügyi minisztere volt. Élénken reszt ^ 
szabadságharcot megelőző korszak szellemi irányításában 
regényei, röpiratai, könyvei jelentek meg. 1848-ban ku - 
íök lrJ  menekült, ahonnét csak a szabadsagharc le\ erese

' ^ Y k . n ^ i e l y b e n  a fiatal Eötvös Lóránd iskoláit 
iárta az ipari és gazdasági élet rohamos fejlődésének idő-
Laka volt. Utak, gyárak épültek. ^ ^ ^ U a m k ö k í  
Budapesttől a szélrózsa minden iranyaba. Aüandro cső
nőket bocsátottak ki vasútépítésre; gyárak, malmok emel
kedtek , bankok csörgették az aranypénzt s 
ték eí a fizetésképtelen adósok vagyonát. Ekkor kezd ki 
alakulni a magyal nagyipari munkásság, 1919 '" ^ a lm á 
nak munkásosztálya. A közoktatás Mim- áHt.
a nép túlnyomó része Írástudatlan volt. Így csak ne- 
M ny tudós alakja emelkedett ki az általános szürkeség
e k  Bugát Pál már megalapította a TermészeMud.mány. 
Társulatot, Koch Antal geológus a Bakonyt 
iárta  és vizsgálta az aranyat, szenet, érceket termo 1 
k é t ' az egyetemen Jedlik Ányos tan íto tta  a fizikát. Fel
találta a dinamógépet, osztógépéve! (a P a h t n i - í e j a v ' -  
tással) milliméterenként 2 ooo-nel több karcolást 'ehetett 
húzni az optikai rácsok üveglemezére (máig sem múlta 
felül senki); feltalálta a szódavízgyártast, galvánelemei
nek nem volt párja az egész világon. Kopott ruhájában 
reggeltól-estig dolgozott; Magyarorszag határain túl csak 
S s e n  ismerték I n e v é t . . .  A kémiában Than Karoly ]e- 
leskedett' voltak kitűnő biológusok, anatómusok, de a nagv 
Snegek 'képzése, felsőoktatása csak álom s ma,d csak a 
huszfdik szál.ad közepén kerül rá són Közel ^ a z  év mu va.

A levert szabadságharc után a Bach-korszak, a sötét 
ség, *az elnyomatás ideje következett Magyarországon 
pLenc József Bécsból uralkodott. Keveseknek igen 1^ 
ment, a nagy tömegek azonban nyomorogtak. Közülük 
ezrek és ezrek vándoroltak ki Amerikába .
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Hősünk minderről keveset tudott. Tanult. Késrült az 
életre. Még nem tudta, milyen pálya vár rá, de érdekelte 
a nagy természet és mindene volt a könyv.

*

Egy napon Krenner instruktor búcsúzni jö tt az 
Eötvös-házba. Elutazott a külföldi egyetemekre, ahová a 
szíve és esze húzta, ahonnét majd hosszú leveleket ír 
haza tanítványának, későbbi legjobb barátjának.

Lóránd lassanként nagydiáksorba került. Édesapja, 
látva, hogy mennyire érdeklődik a természettudományok 
iránt' elvitte a pesti egyetem professzoraihoz, Petzvalhoz 
^  Jedlikhez; foglalkozzanak vele, hátha valami okos
dolog kerekedik ki az érdeklődéséből.

A Petzval név mély nyomot hagyott a tudományban. 
Két Petzval testvér volt, József és Ottó. Petzval József 
a fénytannak volt kiváló művelője, különösen a fénykepezo- 
gép-lencsék szerkesztésével tűnt ki. Az ő idejében meg a 
kezdet kezdetén volt a fényképezés. Fotografáláskor a 
lefényképezendő személynek szorítócsavarok közé kellett 
ülnie és ott egy órát mozdulatlanul eltöltenie -  lehetőleg 
tűző napon -  mialatt a gép exponált#. Petzval József 
olyan lencsét szerkesztett -  matematikai megfontolások 
alapján -  amellyel pillanatok alatt lehetett fényképezni. 
Találmányát a Voigtländer gyár hozta forgalomba, orola 
tökéletesen megfeledkezve. Szerkesztett még kitűnő tábori 
látcsöveket, fényszórókat. Hatalmas tudását nagy optikai 
kézikönyvben fektette le, amelynek kéziratát azonban egy 
-  talán felbérelt -  betörő szétszórta s neki már nem volt
telkiereie újraírni. „

Petzval Ottó a pesti egyetemen tanított. Kitűnő
mechanika-könyvét még ma is sokan használják. Nagyszerű
matematikus volt b is, aki nemcsak matézisre tanította
meg Lórándot, hanem arra is, hogy a. fizikus kezeben
a mennyiségtan olyan, mint az iparoséban a szerszám.

^Fizikát Jedlik Ányosnál tanult.



Az idős tudós egyedül dolgozott az egyetem laborató
riumában, amikor apjával meglátogatták. Körülötte dró
tok, szerszámok, üvegek tömege sorakozott. Eötvös József 
és Jedlik mmt régi ismerősök fogtak kezet, egy ideig a

szabadságharcról beszélgettek, 
mialatt a fiú szerényen az esz
közöket nézegette és próbálta 
kitalálni, vájjon mire valók.

— Elhoztam a fiamat — 
mondta Eötvös. — Szeret 
mindenféle szerkezetekkel bí
belődni, jó lenne, ha szakszerű 
irányítást kapna.

— Nagyon szívesen. Ku
tatónak nincs nagyobb öröme, 
mintha az ifjúsággal foglalkoz
hat. Nmcs nagyobb boldog
ság, mint olyan fiatalembert 
tanítani, aki azért jön hozzánk,

hogy tanuljon, nem pedig azért, hogy csak bizonyítványt 
kapjon.

A látogatás után Lóránd alig várta azokat a napokat, 
amikor Jedlik laboratóriumába mehetett. Forgatta az 
elektromozógép korongjait, tekercselt, mért, gyalult, fúrt- 
faragott és roppant élvezettel hallgatta az öreg mester 
szavait.

Jedlik — mióta hallása megromlott — keveset beszélt, 
de Lóránd érdeklődése és tudományszeretete bőbeszédűvé 
tette. Elmondotta, hogy aki fizikával kíván foglalkozni, 
aki tudós, vagy feltaláló akar lenni, annak bizony minden 
gondolatával a kutatás tárgya körül hell járnia. A termé
szet csak annak tárja fel rejtett titkait és szépségeit, aki 
minden erejével a tudománynak él.

Ezekre a szavakra Eötvös Lóránd sokáig emlékezett 
és még élete alkonyán is többször idézte.

*
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Lóránd csendes, elgondolkozó természetű fiú volt, de
ha megharagították, iszonyúan méregbe jött. Ilyen eset
azonban nagyon ritkán adódott. ,

Egy időben teltűnt a családban, hogy délutánonként
eltünedezik hazulról és csak órák múlva tér vissza, Nem 
tudták mire vélni, míg végre nagynehezen ó maga mondta 
el az okát. Az osztályban többen voltak, akik nehezen 
értették a matematikát. Ezekkel a fiúkkal bezárkózott egy
üres tanterem be és segített nekik. K örülü lték a ím k Lo-
ránd padját s vonták a gyököt, hatványoztak, forgatták a 
logaritmustáblát, ahogy ma is teszik a középiskolák tanulói.

— Miért nem mondtad meg itthon, mivel foglalkozol, 
— korholta az apja — meghívhattad volna őket, itthon
is tanulhatnátok. .

— Igaz, igaz, apám — mondta kicsit zavartan
Lóránd -  eljöhetnének, d e . . .  nekünk egészen más a 
lakásunk, mint az övék s mit gondoltak volna, ha látják, 
hogy nálunk . . .  -  Nem mondta ki, hogy neki külön 
tanulószobája van, francia kisasszony jár hozza, fény es 
parketten lépked, amíg tanulótáisai közül nem egynél az 
egész család egyetlen kicsi szobában lakik.

-  É rtem liam  -  hagyta rá az apja. -  Ok tennék 
ugyan rosszul, ha ezért restelkednének, de tálán jobb ha 
nem hiszik, hogy kérkedő vagy. Könnyen annak nézhetné
nek . . .  Ha van jóbarátod, csak hívd meg nyugodtan,
tanulhattok, foglalkozhattok együtt.

Ezzel a beszélgetéssel elintézték a dolgot, nem tá r
gyaltak róla tö b b e t; ő pedig tanult tovább fizikát 
Jedliknél, matematikát Petzvalnál és még festem  is pút 
Keleti Gusztáv festőművészhez. Otthon megtanult jól 
franciául, németül, magolta a latint, segítette gyenge 
tanulótársait. Nagy gondja volt sokszor a.z is hogyan 
adja oda könyveit, gyerekkori játékait szegényebb p a s a 
sainak úgy, hogy ne bántsa meg őket. ^

Otthon a lakásban édesapja íróasztala fölött egy 
régi-régi kard függött a falon. Egyszerű, minden disz 
nélküli, durván kikovácsolt penge, kezdetleges ia-
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markolattal. Egyszerűsége mellett is súlyos, vesze
delmes szerszám hozzávaló kézben. Az Eötvös-lakás sok 
drága dísztárgya között szinte kirívóan hatott a régi, 
egyszerű fegyver. Lóránd egyszer megkérdezte, miért 
tartja  oly nagy becsben az édesapja?

-  Parasztkard — válaszolt Eötvös J ózsef és levette 
a kardot a tálról. Elgondolkozva torgatta. -  Látod fiam, 
ez a tégy ver a híres Dózsa-íéle parasztforradalom emléke. 
Ha sikerű) az a régi torradaiom, n.a másho) vagyunk. 
Talán 1848 forradalma is Hamarabb jö tt volna el. Persze, 
a falusi kovács, aki az üllőn kikovácsolta ezt a kardot, 
nem erre gondolt, hanem arra, hogy hány nemesúmak az 
életét oltják ki vele. Mikor a ^Magyarország 1514-ben« 
cimn regényemet írtam, előttem feküdt az asztalon. 
Gyakran ránéztem írás közben, meg is suhogtattam néha. 
Népünk történelmének legnehezebb idejét látta ez az 
egyszerű iegyver. Nézd, még a kalapácsütések nyoma is 
megvan rajta.

Lóránd kézbevette a kardot, nézegette.
-  Ennek a kardnak a viselője ugyanazt akarta, mint 

apám?
-  Pontosan úgy van, ók karddal próbálkoztak, én 

tollai. Elbuktak a harcban, s néha úgy érzem, hogy én is 
elbuktam. Vannak feladatok, amelyeket nem lehet tollal 
megoldani, kardot kell a kézbe venni s én ettől féltem.
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Az északitáliai városok egymásután m áradoztak el a 
postakocsi ablaka mögött. Eperíasorok, csatornák, régi 
kőhidak következtek. A kocsi utasai kíváncsian nézegették 
az érdekes tájat.

A fiatal Eötvös Lóránd és apja utaztak a kocsiban, 
német kereskedőkkel, olasz patríciusokkal együtt. A fiú 
nemrég érettségizett Pesten — 1865-ben — s a család 
határozata szerint beiratkozott a jogra ; két évig tanult 
az egyetemen s most apjával utazik, hogy világot lás
son.

Padovához közeledett az erős szíjakon hintázó súlyos, 
sárga postakocsi. Már látszottak a várost körülölelő bástya
falak és a boltozatos városkapu.

— Milyen érdekes — szólt Lóránd a kapura m utatva 
— itt  a városokat falak veszik körül. Otthon a régi várak
nak is csak a romjai vannak meg, pedig nálunk is volt 
háború bőven, talán több is, mint itt.

— Éppen ezért — m agyarázta az apja. — Török és 
német között sínylődtünk évszázadokig. I t t  a taliánok 
egymással verekedtek ; egyik herceg csak a másik ellen 
viselt háborút s saját népüket véreztették a viszályokban. 
Most Padovába érünk. Gondolj arra, hogy m ialatt itt az 
egyetemen Vcsalius, a modem orvostudomány meg
alapozója tan íto tt, később pedig Galilei, a mai értelemben 
vett fizika apja dolgozott, azalatt nálunk a török ezrével 
ha jto tta  el a magyarokat, kifosztotta a városokat, eltün
te tte  a falvakat. Amíg nálunk török martalócok és császári 
zsoldosok fosztogattak, i tt  a modern tudományokat tani-

AZ E G Y E T E M I P O L G Á R
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J t  ^ t t é k  W idöben. Furcsa

A kocsi bedubörgött a városkapun és megállóit a 
szűk utcák egyikében, egy ósdi Albergo (szálloda) előtt 
Leraktak holmijukat és érdeklődve sétáltak az utcákon 
Legekkor a regi Universitas (egyetem) épületét keresték'

b e j á ^ r  ^  ^ z é  rejtőzöl

Az egyetem négyszögletes udvarát magas fal s oszlon
MM r  ̂ f f " "  A falak °n s ^köböl, fából faragott, színes címer sorakozott Megtudták
hogy a regi időkben itt tanuló diákok hagyták címereiket^ 

k ö z ö M ű k ^ '^ '  ^  T"** A g y a r t  is láttak

P ,^  ^ sa liu s  ^  Galilei idejében

s z ó l a l l t g  L ó ^ n d .^  ^  ^ k  -
— Bizony nem. A négy-öt évi távoliét renpett^

]°g°t tanuitak, egy-két o rv ., ,s akadt, de ezek T S á b t
M l d r i t ^ "  Parasztgyerekek voltak, akiket gazdájuk 
küldött az universitasra. A papok főképpen Bolognába 
mentek teológiát es egyházjogot tanulni. "
i - ,  ,^rokteremben megcsodálták a vastae
k,száradt deszkákból összerótt állványt, amelyről H  d d  
tanítót a 17. században. Felmentek a nyikorgó Alkotmány 
ra, am, kegyetlenül porzott, nem csoda, hiszen közei három
száz eve műit mar. hogy lelépett róla a nagyszerű tudós.

áttért ment el Galilei Padovából, ahol jó] érezte 
magat ahol írhatott, tanithatott kedve szerint -  kér 
dezte Lorand. -  Úgy tudom, Padova egyeteme a velencei 
köztársaságé volt, teljes vallás- és tanszabadsá" urai

elé kerűlU ahol végül is az inkvizíció
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- Valószínűleg a honvágy húzta, aztán meg maga
sabb fizetést és kevesebb hivatalos elfoglaltságot ajánlottak 
neki. Firenzében nem kellett tanítania — csak névleg 
volt a pisai egyetem tanára -  ku tathato tt, írhato tt ked
vére. Ha egyik híres könyvében, a Dialogo-ban (Párbeszéd) 
a modern eszmék ellen vitázó együgyű Simplicio figurájá
ban a pápa sajátmagára nem ismer, talán nem is lett 
volna semmi baja, bár kétségtelen, hogy sok ellensége volt 
az egyházi emberek között. A pápa azonban megsértődött 
s az inkvizíció meggyötörte az agg tudóst. Tanait ünne
pélyesen vissza kellett vonnia s szobafogságra ítélve élt 
haláláig. Az első időben még sírját sem volt szabad meg
jelölni. Ügy mondják, amikor tanait visszavonta, hozzá
tette  : eppur si muove ! Mégis mozog a Föld ! Lehetséges, 
hogy magában mondta, mert hangosan alipha merte 
kimondani, örült, hogy ép bőr
rel szabadulhatott. Fgyik le
velében azonban szabatosan 
kifejezte nézetét : nincs na
gyobb gyűlölet, mint amit a 
butaság érez az észszel szem
ben.

Padova után Bolognába 
utaztak, ahol az egyetemi 
könyvtárban megnézték Gali- 
le) kéziratainak egy részét.
Roppant tömeg maradt meg, 
nagyon valószínű -  magya
rázta a könyvtári tisztviselő 
— hogy még több elkallódott.

- Apám — szólalt meg 
Lóránd, miközben Galilei raj
zokkal, levezetésekkel teli leveleit nézegették szeret
nék fizikus lenni, mint Galilei.

Megálltak. Apja komolyan sodorgatta a bajuszát, 
simogatta a szakállát, ami nála az erős gondolkodás jele 
volt.
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— Meggondoltad fiam, mit mondtál? -  kérdezte.
— Rátért kelt ezen sokat gondolkodni? Azok a fiúk, 

akikkel Kezdtem, akikkel együtt tanultam, ma mérnök
nek, orvosnak, ügyvédnek készülnek. Kit a vágya, kit a 
szülői tanács, vagy biztatás, vagy csak egyszerűen a pénz
keresés ösztöne vitt erre, vagy arra a pályára. Miért 
legyek én jogász, amikor semmi kedvem sincs hozzá? 
Miért rágjam a paragrafusokat, amiket utálok? Én la
boratóriumban szeretnék dolgozni, tanulni, kísérletezni, 
számolni, rajzolni, l ám, Jedlik sem cserélné el üvegeit, 
szerszámait semmiféle rangért, pedig már ötven éve dol
gozik. Miért ne lehetnék én is fizikus, mint Galilei volt? 
Egészen bizonyos, hogy többre vinném a fizikával, mint 
a jogtudománnyal.

Akkor külföldön kell ám tanulnod, mert a hazai 
egyetem ugyancsak szegény. Évekig távol leszel hazulról.

— Haj, ha világot lát az ember?
— Sem . i esetre sem baj, de ismerlek, tudom mennyire 

ragaszkodsz édesanyádhoz. Attól tartok, nagyon meg
gyötörne a hm vágy.

- Igen . . .  — mondta Lóránd elérzékenyülve és 
szokatlanul csillogott a szeme — de én azt hiszem, édes
anya is csak örülne, ha olyan pályán látna, amelyen jól 
érzeni magam.

— Rendben van, fogjunk kezet, fiam — mosolygott 
az idős Eötvös és hatalmasat parolázott fia tenyerébe. — 
ürülök, hogy magad döntöttél sorsod felől. így is van ez 
rendjén. Gyere, igyunk erre egy pohár marsalát.

A tüzes szicíliai bor még jobb kedvre derítette őket 
s miután úgy látták, már eleget tapasztaltak Itáliából, nem 
bánták, hogy a fovak fejét Magyarország felé fordította a 
talián kocsis. Mikor a nagy lombardiai síkság egyik vasút
állomásán vonatra ültek, a mozdony is vigabban pöfögött 
velük az Alpok magas hágója, a Brenner felé. *

*
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Galilei katedrája, a nagy beszélgetések, Jedlik és 
Petzval barátsága nnegérleiték Lóránd elhatározását. Az 
otthoni családi tanácskozás örömmel vette tudomásul, 
hogy szakit jogi tanulmányaival és inkább tudósnak 
készül.

Egyetemi tanulmányai mellett kémiával is toglal- 
kozott. Than Károlynak, a híres kémikusnak a labora
tóriumába járt.

Than Károly egészen eredeti alakja volt a magyar 
tudománynak. Fiatal diák korában a szabadságharc alatt 
Bem hadseregében szolgált az erdélyi harctereken, mint "7 
tűzmester. Később gyógyszerészsegédként működött, csak 
azután érettségizett 1855-ben, miután Heidelbergben és 
Párizsban tanult.

Than laboratóriumában kék spirituszlángok lobogtak, 
sajátságos laboratóriumszag terjengett.

Than örömmel fogadta Eötvöst,
— Tudom, kedves barátom, hogy nem kémikusnak 

készül, hanem fizikusnak, ezért kétszeresen Örülök, amiért 
hozzám jött. Jól teszi, ha kémiával foglalkozik. A tudomány 
ma még élesen elkülöníti a fizikát és kémiát, de ezt — 
meggyőződésből mondom — csak kényelemszeretetből 
teszi. Erről még sokat beszélünk, ha együtt dolgozunk. 
Mindenesetre, ha fizikus lesz, hasznát veszi annak, hogy 
megtanul üvegműszerekkel bánni, finom súlyokat memi, 
természettudományos problémákon tűnődni.

— Azt mondta — szólt közbe az idősebb Eötvös, aki 
elkísérte fiát az első laboratóriumi látogatásra — meg
győződése szerint nincs is oly nagy különbség a fizika és 
kémia között. Beszéljen valamit erről, érdekel.

— A természet törvényeit nem lehet skatulyákba 
szorítani — m agyarázta Than elgondolkodva. — Tulaj
donképpen minden természeti jelenség összefügg más 
jelenségekkel. Nincs kizárva, hogy elkövetkezik egyszer 
az az idő, amikor a két tudomány egybefolyik, amikor már 
nem lehet a fizikusok m unkáját a kémikusokétól — alap
elveiben — elkülöníteni.
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— Voltaképpen mi hát a különbség a két tudomány 
között? — kérdezte az idősebb Eötvös kíváncsian.

— A kémiába azokat a jelenségeket soroljuk, amelyek
nél a testek anyaga megváltozik : ilyen az égés, rozsdá-

sodás. A fizika csak
az anyagok külső meg
nyilvánulásait tá r
gyalja, amilyenek a 
rugalmasság, szabad
esés, törés, hang és 
hasonlók.

Értem — bó
lintott Eötvös s fia felé 
fordulva megkérdezte: 
-  Mire gondolsz fi
am?

— Szeretném tudni, hogy a szentjánosbogárka miért 
világít?

-  No, most belecsöppentünk a legnehezebb kérdésbe, 
beszélgetésünk magjába -  felelte Than, kissé elképedve.

Olyan kérdést adott fel a fiatalember, amire nem tudunk 
válaszolni. Sejtelmünk sincs róla, hogy fizikai vagy kémiai 
jelenségről van-e szó? Elektromos jelenség? Lehet, nem 
tudom. Nekem úgy tetszik, valami bonyolult vegyi folya
mat fizikai megnyilvánulása a bogárka által kisugárzott 
hideg fény. Tudományunk egyelőre még túlságosan fej- 
letlen ahhoz, hogy az ilyen egyszerűnek látszó kérdéseket 
megoldjuk. De van ám még nehezebb kérdés is. Utazók 
elbeszélése szerint a forróövi erdőkben millió és millió 
világítóbogár egyszerre, szinte varázsütésre gyújtja ki 
lámpáját és oltja el megint. Egyszóval tudományunk még 
gyerekcipőben jár, majd csak az eljövő nemzedékek tér! 
mészetbúvárai kutatják ki ezeket a jelenségeket, amelyek 
ma még titokzatosak előttünk. Egyelőre hordjuk á téglákat 
a nagy épülethez s ha már sokat tudunk, ha már nálunk

^ ^ z jó lé t magasfokú lesz, ha nem Bécs- 
boí dirigálnak bennünket, akkor majd közelebb kerülünk
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a természet igazságaihoz. Egyelőre tanulunk, nemcsak 
a hallgatók, a professzorok is. Örülök — folytatta — hogy 
a fiatal Eötvös a tudomány mellé szegődött, i tt  biztosan 
nem éri csalódás, ami a politikában bizony megesik. Ahogy 
én Lóránd barátom at ismerem, ő m ajd m egm utatja, 
hogy nem a rang és összeköttetés, hanem a munka és 
tehetség emeli fel az embert.

— I t t  maradsz fiam?
— Igen apám, itt maradok.
Ezzel a lépésével véglegesen a természettudományok 

mellé szegődött, de egy idő múlva látnia kellett, hogy ha 
fejlődni akar, ha a kor színvonalára óhajt emelkedni, 
külföldi egyetemekre kell mennie, mert a hazai egyetemek 
szegényes felszerelése, az előadások aránylag csekély száma 
nem biztosítja fejlődését.

Than Károly tanácsára úgy határozott a család, 
hogy Lóránd Heidelbergbe megy, ahol Bunsen tan ítja  a 
kémiát, Kirchhoff a fizikát és Helmholtz az élettant. 
A heidelbergi egyetem volt akkoriban a természettudo
mányi felsőoktatás ideálja, ide igyekezett tehát Lóránd.

*

Amikor kiszállt a kis német egyetemi város Mndó- 
házában« a vonatból, szállásadónője, egy jó kövér asszony
ság ragadta meg a kabátja szárnyát.

— Fötvös Budapestről? — kérdezte hangosan, mikor 
látta, hogy idegenül néz körül. $Fötvös<!-t mondott, úgy 
látszik elnézte az írást.

— Igen — felelte bátortalanul, de akkor az asszony
ság már robogott vele a lakása felé. Űtközben m egtudta, 
hogy szép szobája lesz, gyönyörű bronzveretes petróleum- 
lámpája, a kályhát jól lehet fűteni, egyszóval minden 
kényelmet megtalál.

Másnap az asszonyság bevonult vele az egyetemre. 
Lóránd útközben megbámulta a favázas, csúcsostetejű 
házakat, a város fölé emelkedő hegyen düledező régi várat.
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Átmentek a Neckar boltíves hídján is, egyszóval ^meg
futották^ a várost.

Az egyetemen hangos zsibongással volt tele minden 
folyosó. A dékáni hivatal előtt hallgatók szorongtak.

Különböző színű sapkákat hordtak, aszerint, melyik 
^Burschenschaft«, vagyis bajtársi egyesület tagjai voltak. 
Szalagok feszültek a mellükön, sétapálcát pörgettek, baju
szukat, szakállukat simogatták. Adták a felnőttet.

Mire jól körülnézett volna, kezében forgatta lecke
könyvét, az indexet. Bonyolult rovatokat kellett kitöltenie. 
Háziasszonya egy ablakhoz tuszkolta, amelynek túlsó 
feléről mindenfélét kérdeztek tőle s ő felelt szorgalmasan, 
bár német beszédjüket nehezen értette. Németországban 
úgyszólván minden vidéken másként beszélnek ; abban 
az időben a bécsiek nyelvjárását tarto tták  legszebbnek 
Lóránd is ezt tanulta a bécsi kisasszonytól. Nemsokára 
azonban jól megértette a nyugatnémet tájszólást is.

Eltelt a délelőtt, mire a beiratkozás sokféle szertar
tásán átestek.

-  Honnét tudja ilyen jól, hogyan kell beiratkozni? 
— kérdezte háziasszonyát, amikor a sok szaladgálástól és 
tolakodástól kipirultan kiléptek az egyetem kapuján.

— Ó, sok fiatalembert beirattam ám én t Mind olyan 
gyámoltalan, mikor idejön. Voltak már nálam angolok, 
oroszok, mindenféle náció. Mikor elmennek — pár év múlva
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— komoly férfiak. Sokat kell ám tanulni azalatt — tette 
hozzá jelentőségteljesen. — Most azonban megiszunk egy 
Mnásza sört.

Lóránd engedelmesen lebotorkált az asszonnyal egy 
mély pincébe, ahol hatalmas, égetett agyagkorsóban nem 
kevesebb, mint egy liter sört tettek elébe. Jó hűvösen 
megmaradt a csípősízű, fekete sör, illetve csak megmaradt 
volna, ha benthagyták volna. Ők azonban sürgősen ki
itták az egészet. Nem is volt nehéz. Az asszonyság úgy 
nyelte a sört, mint a napégette homok a vizet.

-  Németországban nem is diák az, aki sört nem iszik
— magyarázta — de azért ne igyék sokat, mert meghízik, 
elálmosodik, ellustul az agya. A diáktársaságot nem szabad 
mellőzni, inni is szabad kicsit, de csak módjával.

Lóránd érdekesnek találta, hogy mikor apja útjára 
engedte, majdnem pontosan ezeket a szavakat mondotta, 
sőt később irta is. Jám i kell társaságba, de módjával. 
Mikor felértek a pincéből a nappali világosságra, meg
kérdezte :

— Most már mindent elintéztünk?
— Dehogy, dehogy! Még az egyetemen ^polgárráo 

avatják, addig pedig meg kell látogatnia a professzorokat. 
Azokat, akiket hallgatni akar. Majd elkísérem, de be nem 
megyek. Kint megvárom.

Először 'Kirchhoff professzorhoz ment be. Nevét jól 
ismerte a szakfolyóiratokból, Jedlik is sokat beszélt róla, 
Than is tisz te lte : elsősorban a színképek vizsgálatával 
foglalkozott. Mikor felfedezték, hogy a fény üvegprizma, 
vagy optikai rács segítségével elemeire bontható és a 
színképben jelentkező úgynevezett Fraunhofer-féle vona
lakból követkczetetni lehet a fényforrásban izzó anya
gokra, Kirchhoff igen beható vizsgálatokkal igyekezett a 
kérdést felderíteni. Eötvöst is érdekelte a dolog. Jedlik 
nagyszerű optikai rácsait ismerte, azért a színképelemzéssel 
szívesen foglalkozott. Nagy várakozással lépett tehát 
Kirchhoff tanári szobájába, mert tudta, hogy nem min
denkit vesz fel hallgatói közé.
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Kirchhoff barátságosan fogadta. Érdeklődött eddigi 
tanulmányai felől, tanárairól. Eötvös lelkesedéssel beszélt 
Jedlikről, Thanról, Petzvalról.

Kirchhoff jól ismerte Jedliket. Neki is voltak olyan 
finoman karcolt üvegjei, amelyeket a magyar professzor 
készített híres osztógépén. Optikai rácsnak nevezték az 
ilyen üvegeket és sikerrel alkalmazták színképelemzésnél.

Mikor Petzvalt említette és azt, hogy az egyik fény
képészeti lencsét szerkesztett, a másik mestere volt a 

m atem atikában , a híres ember kicsit bizonytalanul bólo
gatott rá. Igen-igen, ismeri őket, valamit hallott róluk.

Indexét aláírta. Megmagyarázta, hogy nem vesz fel 
sok hallgatót tanítványai közé, mert azt tapasztalta, hogy 
csak kevésszámú fiatalemberrel tud eredményes munkát 
végezni. Igaz, betelt már a létszám, de Magyarországról 
sok róla szóló levelet kapott — többek közt az egyetem 
dékánjától -  amelyben ajánlják, azért szívesen látja. 
Örül, hogy arisztokrata származása ellenere a tudományok
hoz vonzódik. Remeli, jóbarátsagban lesznek. Nézze meg a 
laboratóriumot es majd pontosan járjon az előadásokra.

-  Szeretném — tette  hozzá -  ha az előadásokról 
pontos jegyzeteket vezetne, mert az későbbi munkája során 
hasznos lesz.

Eötvös végigjárta a laboratóriumokat. Ez bizony más 
volt, mint amilyeneket Pesten látott. Minden hallgatónak 
külön asztala volt, a szekrényekben sok műszer csillogott 
egyszóval volt minden, amit egy tudományos p ácá ra  
készülő fiatalember csak elképzelhet. ^

Kint a folyosón egy pádon békésen szunyókált az 
asszonyság. Róla teljesen megfeledkezett.

Helmholtz nevét is jól ismerte. Tulajdonképpen 
fiziológus -  életbúvár -  volt, csak később vált fizikussá. 
Ő bizonyította be először nagy pontossággal az energia 
megmaradásának elvét. Híresek voltak népszerű előadásai.

Ezek a népszerű előadások később könyvalakban is 
megjelentek. (Egy részüket Eötvös Lóránd fordította 
magyarra.) Abban az időben még nagyon kevesen foglal-

20



koztak a tudomány népszerűsítésével, sőt a tudósok általá
ban lenézték azt, aki a néphez szólt. A közönség sem ismerte 
fel a tudománynépszerűsités értékét, hiszen nem egy világ
hírű tudósról mondták itthon Magyarországon, hogy »nem 
tudós, csak népszerűsítő«.

Lóránd otthon berendezkedett a diákszobában. Családi 
képeket tett a falra. Többek között egy színezett acél
metszetet. A nagy német földrajztudóst, Humboldtot 
ábrázolta, édesapja barátját. A kép munka közben ábrá
zolta a híres tudóst. Dedikációt — ajánlást — is irt rá a 
neves férfiú, amely szerint a kép őt ábrázolja, amint éppen 
nagy összefoglaló művét, a Kosmost írja. Ez a könyv 
nagyszabású szintézis, a Földről szóló tudomány össze
foglalása. Lóránd nagyon szerette a képet, mikor haza
került, évtizedekig díszítette dolgozószobáját.

A beiratkozás izgalmai és az ismerkedések napjai 
után megkezdődtek az egyetemen az előadások, a labo
ratóriumokban a komoly munka. Sötétedéskor, amikor az 
egyetem előtti nagy téren már kigyúltak a gázlámpák 
lepkelángjai, a fehérkötényes fiatalemberek még mindig 
elmélyültél) dolgoztak műszereikkel. Mértek, készülékeket 
állítottak össze, munkanaplót vezettek, megbeszélték 
munkájukat. Az egyetemi előadásokon is szorgalmasan 
jegyeztek s otthon — kiki szorgalma és tehetsége szerint — 
szépkiállítású füzetekben rögzítették le mindazt, amit dél
előtt tanultak.

Kirchhoff néha odaállt a hallgatók háta mögé, nézte 
munkájukat, egy-egy megjegyzést te tt, igazított a készü
lékeken. A lángot beállította, a gumicsövet kiegyenesítette. 
Megkívánta, hogy ha több készüléket állítottak az asztalra, 
egyenes sorban, egymástól egyforma távolságra helyezzék 
el azokat. »A természet kutatásában« -  mondta —- »első
sorban rendre, fegyelemre, pontosságra van szükség«.

Itt minden másként ment, mint Pesten, ahol Jedlik 
professzor tarto tt remekbeszabott, lendületes előadásokat 
s nagyszerű kísérletekkel szórakoztatta — és tanította — 
hallgatóit. Pesten minden készülékből — már ami egyál-
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talán megvolt -  csak egy darab állott rendelkezésre itt 
pedig mindenki kapott egyet, legfeljebb kettesével doboz
tak egy készülékkel. ^

Majd másként lesz otthon is, határozta el Lóránd. 
Nem tudhatta, hogy szép elgondolásait csak részben tudia 
megvalósítani, mert még sok évtized telik el, mire az úi 
magyar egyetemi városokban, Miskolcon, Veszprémben -  
korszerű egyetemeket épít a nép állama.

Helmholtz nem törődött olyan nagyon a csinossággal 
a renddel, ő  inkább a fantázia embere volt, talán ezért 
volt olyan kitűnő, népszerű előadó. Még tévedéseiben is 
nagyvonalúnak bizonyult. Azt magyarázta, hogy sok rész- 
jetkutatasra van szükség, ezek viszik előre a tudományt 
de az igazi nagy felfedezéseket ezek alapján csak a fantá
ziával megáldott tudósok tehetik. Hány ember látott már 
almát leesni a fáról, de ebből az egyszerű jelenségből csak 
Newton vezette le a gravitáció törvényszerűségeit, 
u  később azonban — érdekes módon — éppen

f ^ M  a század-
ór Ű  r  u a Zeppelin-féle léghajók az
hs! ^ Ih m á llá s  miatt nem tudnak a levegőben előre- 
naiadni. A léghajók azonban megcáfolták a levezetéseket 
vígan utaztak s akkor rájött ő is, hogy nem szabad az 
eddigi gyér ismeretek alapján fontos következtetéseket 
levonni, mert íme kiderült, hogy az aerodinamika tör
vényeit a fizikusok még nem ismerik eléggé. Pontosságnak 
és nagy vonalúságnak tehát együtt kell vezetniök a tudóst.
... ^ Mrcs Bunsen professzor a kémia
történetének egyik legjellegzetesebb alakja volt. Részben 
o fedezte fel a színképelemzést, lángeszű meglátással, fizikai 
módszerekkel kémiai kutatásokat tudott végezni Az elsők 
közé tartozott, akik a fizika és kémia közötti válaszfal 
lebontásához hozzáfogtak. Észrevette azt is, hogy az ipar
nak, ha fejlődni akar, szoros lépést kell tartania a tudo
mánnyal. Elméleti kutatásokkal általában kevesebbet 
foglalkozott, fontosabbnak tarto tta  egy jó gázégő megter
vezését, mmt valami elmélet kidolgozását. A laboratóriumi
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gázégőket még ma is Bunsen-égőknek mondják. Foglal
kozott galvánelemek, fénymérők (fotométerek) szerkesz
tésével, egyszóval a tudományos munka gyakorlati oldalá
nak embere volt.

Eötvösaz előadásokat jólmegértette, bár a nyelv eleinte 
nehézségeket okozott neki.
Szokatlan volt az is, hogy 
sokat végeztek minden órán, 
sokkal többet, mint ameny- 
nyire Pesten gondolni lehetett.

Miután elkészítette az 
aznapi jegyzeteket, hosszú 
leveleket írt apjának. Beszá
molt tanulmányairól, vágyai
ról, terveiről és apjától bölcs 
tanácsokat, megfontolt útba
igazításokat kapott. Levele
zett Krennerrel is, akivel egyre 
szorosabb barátság fűzte össze.

Mikor véget ért a mun
ka, a kicsiny diákvárosra rá
szállt az est, s a Bunsen tervei szerint készült utcai gáz
lámpák barátságos sárga fényt vetettek az ódon házakra, 
lefeküdt és sokáig olvasott az ágyban. A petróleumlámpá
nál sokszor éjfélig bújta szakkönyveit, az útleírásokat s a 
regényeket.

Legjobban a tudományos utazások beszámolóit sze
rette olvasni. Diákfejjel sokszor elképzelte, hogy majd 
nagy expedíciókban vesz részt, amelyek Ázsia hóborította 
hegyláncait, homokviharoktól dúlt sivatagjait, Dél-Ame- 
rika őserdőit kutatják ki.

Abban az időben — a 19. század hatvanas éveiben 
vagyunk — sok expedíció járta a világot. Tudományos 
céllal indultak el, de gyakran a kizsákmányoló gyarma
tosítás előfutárjai voltak. Térképeket rajzoltak, néprajzi, 
földtani, botanikai megfigyeléseket végeztek, régészeti 
kutatásokat folytattak s mikor hazatértek, testes kötetek-
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ben számoltak be eredményeikről. A közölt adatokat 
azután gyakran a gyarmati hadseregek használták fel

Lóránd, a fiatal egyetemi hallgató, persze nem tudta,

hogy a nagy utazások gyakran a gyarmati népek leigázása- 
hoz, sót kiirtásához vezetnek. Ó csak azt látta, hogy ame- 
rész kutatok embernemlátta hegycsúcsokat másznak mec 
és ismeretlen folyamok forrásvidékét kutatják. Este mi 
kor az dvasástó! elfáradt, lecsavarta a szép petróleum- 
ampa ng]at, nezte, hogy szűkül a mennyezeten a fény-

^^P^^^tében teveháton bo- 
^ sivatagban, vagy befagyott tengereken vég- 

zett^ynágneses méréseket. ^
\Az egyetemen összebarátkozott légy német diákiét 

(egy k szülője litván veit, a másik nőmet), ^ i v e f t k '  
b e é  gettek. Qáns -  Így hívták a d iák ., - m n t ^ t s !  
nak készült és szenvedelyesen járta szabad idejében a 
hegyeket, erdőket. Szombat délutánonként együtt siettek 
szeges cipőben az állomásra, vagy a várost környező 
hegyekbe. Sokat gyalogoltak együtt s útközben meg- 
beszélték tanulmányaikat, terveiket, álmaikat. "

Egy-egy jó kilátóhelyen térképeiket nézegetve arról 
beszélgettek, milyen alakja van a Földnek? Természetesen 
tudtak, amit minden diák tud, hogy gömbalakú, de azt is



közben a centrifugális eró hatására kissé összenyomódik. 
Azonkívül sokféle más erő is hat rá, földtani — geológiai
— erők is módosítják, egyszóval a pontos földalak nem 
ellipszoid (ellipszis forgása által leírt test), hanem valami 
más. Úgy mondták, földalak, geoid, ami semmi máshoz 
nem hasonlít.

A földmérések lehetőségeiről beszélgettek s tanul
mányaik alapján rájöttek, hogy a Föld igazi alakját csak 
hosszadalmas, igen pontos felsőgeodéziai (földmérési) 
munkálatokkal lehetne megállapítani, amihez a nemzetek 
együttműködésére volna szükség, hogy a rendkívül nagy
szabású tudományos vállalkozást végrehajthassák. Ilyen 
együttműködésre csak egy, az egész világra kiterjedő 
mozgalom esetén kerülhet so rté ik o r lesz? Ki tudja? — 
töprengtek a sziklák szélén ülve, lábukat a mélységbe 
lógatva.

Szóba került a nehézségi erő, a gravitáció is.
— Ha elfogadjuk -  magyarázta Lóránd Hansnak

— h o g y lü ^d k issé  lapult forgástest, akkor könnyen belát
hatjuk, hogy északon és 
délen közelebb vagyunk 
a Föld tömegközéppont
jához, mint az Egyenlí
tőn. Ebből többek között 
az következik, hogy észa
kon a testek súlyosabbak, 
mint a forróöveken. Ha 
volna egy igen pontos 
rúgósmérleg, azon azt 
látnánk, hogy az egy- 
kilogrammos súly észa
kon kicsit nehezebb, mint 
az Egyenlítőn!

Közben megállt és szeges végű botjával ellipszist 
rajzolt a földre és odarajzolta a rúgósmérlcgeket is. Ilyen
formán.

— Amint látod, Hans — magyarázta tovább — a
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finom rúgósmérleg mást m utatna a Sarkvidéken, mint 
lent. Persze más kérdés, tudnánk-e ilyen finom mérleget 
készíteni, lehetne-e ennyire finom eszközt szerkeszteni 

- ^  Eszükbe sem jutott kétkarú, súllyal terhelt mérlegre 
gondolni. Hiszen annak mindkét karját egyformán húzn^
a nehózsági erő s így semmi ItülSnbságet nem mu- 
tatna.

-  Eszembe jut Richer* francia csillagász, aki 1672- 
ben Párizsban nagy pontossággal beállította az óráját úgv 
hogy egy másodperc alatt végezzen egy lengést. Ezzel az 
ingaórával leutazott Dél-Amerikába Cayenne-be és o tt az 
Egyenlítő közelében bámulva tátta, hogy órája lassabban 
- feljebb kellett tolni, hogy meggyorsul-
ion Mikor visszavitte Párizsba, ismét eredeti helyére 
kellett tennie az ingatányért, mert most gyorsabban járt 
Richer kitűnő megfigyelő és következtető tudós volt aki 
hamarosan rájött a különös jelenség okára, arra, hogv a 
nehézségi erő az Egyenlítő közelében másként hat, mint a 
Sarkvidékeken. Érdemét emeli még az is, hogv elég korán 
a 17. század második felében végezte megfigyeléseit'

b ^  i á r t a l t ' " ' ^ " " ^ " ' ^ ^  g y ^ c ip ő ^

'S gondoltam r í. mikíppen 
lehet ellenőrtzm, hogy az inga pontosan egy másod.

M e n t "  ^  pontos óra

-  Semmt sent egyszerűbb. A finoman felfüggesztett
mga egy őriig is elteng. Ha tehát 3600 lengást vág ., 
egy óra alatt, nyilvánvaló, hogy egv lengéhez óppon 
egy másodpercre volt szüksége. * .

-  Lám, milyen egyszerű, eszembe sem jutott.
-  Gyakran vagyunk úgy, hogy bonyolult műszerekre 

gondolunk, pedig egy eszköz annál jobb, minél egyszerűbb
-  Ezek szerint az inga alkalmas volna a nehézségi erő 

változásainak mérésére — jegyezte meg Lóránd,

* E jtsd : Risé
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— Használják is a nagy térképészeti intézetek.
— Nem hiszem, hogy kicsiny változásokat ingával 

lehetne észlelni — tette hozzá Lóránd elgondolkozva. — 
Ehhez az inga nem elég érzékeny. Tudod mire gondolok?

— Mire?
— Ugye emlékszel a Cou- 

lomb-féle mérlegre. Nézzük 
csak "m ondta és botjával 
új ábrát rajzolt. ,

Egyszerű szerszám, 
éegy rudat finom fonálra fel

függesztünk s két végén sú
lyokat helyezünk el. Ha egy 
nehéz tárggyal, például ólom
golyóval közeledünk az inga-
rúd egyik végéhez, az ólomtömb vonzására a rúd lassan 
elcsavarodik^Nem lehetne ezt valahogy úgy kifejleszteni, 
hogy alkalmas legyen a nehézségi erő változásainak 
mérésére? — mondta, inkább önmagának.

— Ezen gondolkodni kellene — töprengett Hans. — 
Én inkább el tudom képzelni azt a rúgósmérleget, amit 
előbb rajzoltunk. Olyan rúgó kellene amely ^megérzi« a 
finom különbségeket. Kérdés, volna-e olyan műszerész, 
aki ezt el tudná készíteni. Alig hiszem.

Egy hintó lovainak patkója rúgta szét az ábrákat, 
ők pedig tovább bandukoltak. Kilátóhelyekre értek fel, 
gombát szedtek, virágot tűztek kalapjuk mellé, egyszóval 
örültek a természetnek.

A diákévek nagy természetjárásai örökre emlékezeté
ben maradtak. Nemcsak emlékük élt tovább. Ekkor vált 
Eötvös szenvedélyes természetjáróvá.

Olvasmányai között egyre többet szerepeltek a híressé 
lett francia író, Verne Gyula regényei. A lángeszű, örökké 
fiatal író könyveit nemcsak az ifjúság olvasta, hanem 
mindenki, aki szerette a fantázia lobogását, az erő, a ki
tartás, küzdés, emberi felemelkedés és a természet örök 
viadalát.
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, i; gondolt a világjáró magyarokra. A in  század 
felfedezd utazói között több honfitársa akadt. Alig néhány 
óvhzede múlt, hogy a tibeti lámakolostorok c s L i a Ű ó  
ludegébcn Körösi Csorna Sándor a ia táb lákrairtbuddhistí 
zentkonyveket forgatta és a nagy tibeti szótárt sz em e l 

tette. Beny.vszky Móric, Magyar László. R.guty Antaí 
-  az Ura kutatója és térképezóje -  ismert Íie4  v d  
tak a feifedezósek történetében. Később Lóczy Laios

Szívesen olv&stn n Peterminn^Q 
német töidrajztudemóny b i r e ^ m t ó U ' ^ t S t '  J
k i u g r ó , ^ y i k  azután majdnem 
, . y  ^gy^bói: arrói oivasott, hogy a iolvóirat
kiadója, Peter,nann, expedíciót tervez az Északi Sarkra 
. em akarnak ugyan nagyszabású feifedezéseket végre 
hajtan, csak éghajiattani. föidmágncscs és még néhány 
tudom ány., megfigyelés, végeznek. A cikk be^ im o b

gér 'ze Y , "  '  ^ r i  " !

tudományos í  rekbe,

Lóránd a cikk elolvasása után izgalmában Mt-tn) 
nem tudta, mihez kezdjen. Elmúlt már éjfél mire ?  
papírt yett eió és Petermannak irt. E im .nd .t'ta  m L n J  
XuMh V  tészt venni. Fizikai megfigyelésem

h é L , e ^ r ^ ^

K K S C r & X K S t í - í * - '

Azután apjának í r t ; ez volna az első eynpdf^- 

é n r ^ S m ^  a " " ' ^ ó  u ta z á s ^



J

A levélírással jól eltelt az éjszaka. Nagynehezen 
elaludt és másnap nagy restelkedéssel, bizony elkésve érke
zett az előadásra.

A következő hétvégi kiránduláson elmondta tervét 
Hansnak. Az válasz helyett egy napilapot húzott elő háti
zsákjából, melyben cikk jelent meg az expedícióról. 
A vállalkozás orvosa írta s kissé gúnyosan megemlitette 
azt is, hogy a szervezés legnehezebb feladata az önként 
jelentkező fiatalemberek távoltartása.

Lórándot lehűtötte a cikk, de Hans megvigasztalta. 
Elmagyarázta, hogy az expedíció valószínűleg el sem 
indul, rengeteg sokba kerül, azonkívül pedig, minthogy 
jellegzetesen német vállalkozásról van szó, nem hiszi, 
hogy külföldit felvennének.

Eötvös kedvetlenül hallgatta, majd sóhajtva körül
nézett. Magasan fölöttük, a felhőtlen téli égboltozaton 
terjedelmes léggömb úszott. Mintha zsinórra akasztva 
függött volna a magasban.

— Odanézz Hans. Látod, kedvem volna egyszer egy 
ilyen léghajón az Északi Sarkra repülni.

— No, az kockázatos vállalkozás lenne, Lóránd 
barátom. Képzeld el, hogyan találnál olyan légáramlatot, 
amely pontosan a sark fölé visz, utána pedig olyant kellene 
keresni, ami visszahoz. Közben a gázt ismételten ki kellene 
ereszteni, a homokzsákokat is kihajigálni, egyszóval 
hamarosan leszállnál a jégre és gyalogolhatnál haza. Az 
eddigi sarkutazások mind arról számolnak be, hogy ez a 
gyaloglás gyötrelmes valami a töredező, olvadozó jégen.

Elhallgattak s még sokáig nézték a magasban tova
tűnő léggömböt. (Jóval később — 1896-ban — egy svéd 
mérnök, André, megkísérelte léghajón a sarkra utazni, de 
rajtavesztett. Pár napi légi utazás után két társával le
ereszkedett a jégre a gázveszteség miatt, és hazafelé hóna
pokig tartó útjukban elpusztultak. Harminchárom évig 
nem hallott róluk a világ, mig végre megtalálták marad
ványaikat. Naplóik elmondották embertelen szenvedé
seiket.)
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Nemsokára megérkezett apja levele. Lebeszélte az 
utazásról.

Aki egyszer megszakítja tanulmányait -  írta — 
nehezen kezdi el ismét. Kérte, várjon, hiszen csak huszon
egy éves, később még bőven lehet alkalma részt venni 
hasonló vállalkozásokban, amikor már mint kész tudós 
működhet, sót ő szervezhet tudományos kutatóutakat. 
Gondolja meg, édesanyját halálos aggodalomnak tenné ki] 
ami megromlott egészségét mégjobban aláásná. Máskülön
ben pedig tanulni, kutatni otthon is lehet, a magyar 
földnek számos megoldatlan kérdése van, tudományos 
sikereket o tt is elérhet.

A szülői tisztelet és szeretet, apja tekintélye és a meg
győző ervek hatásara elállt az úttól, pedig Petermann 
később írt neki, hogy szívesen látja. Igaz, az expedíciót 
egyelőre elhalasztották s csak jóval később indultak el a 
Germánia nevű kis hajón. A Germánia a 75. szélességi fokig 
ju tott (a Sark a 90. fokon van, az Egyenlítő a 0"), de alig 
tudott visszavergődni a Spitzbergákra, ahol az expedíció 
tagjai -  más dolguk nem lévén -  részletesen á tku ta tták  
a szigeteket. Később megismételték a kutatóutat, de két 
hajójuk közül az egyik elsüllyedt s legénysége közel 
1000 kilométert utazott egy jéghegyen. A másik cso
port sem ért el nagyobb eredményt, csak részletkuta
tásokat végezhetett. Mikor — 1870-ben — hazaérkez
tek, megtudták, hogy közben lezajlott a német-francia 
háború.

Lóránd az expedícióról lemondva, bánatát tanulásba 
temette és hatalmas energiával látott egyetemi munkájá
hoz. Hozzáfogott doktori értekezésének kidolgozásához s a 
tanulás kedvéért a heti baráti sörözésekről is elmaradozott.

*

Az egyetemi tanulmányokat időnként hosszabb-rövi- 
debb szünetek szakították meg, ahogy ez minden időben 
szokásos volt. Egyik ilyen nyári vakáción Lóránd meg-
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hívta Hansot, jöjjön el Magyarországra, nézze meg, 
milyen az ő hazája.

Pár nap választotta el őket az indulástól, mikor 
Lóránd elballagott Hans lakására, megnézni, hogyan 
készül az útra.

A diákszobában a szokottnál is nagyobb rendetlenség 
uralkodott. Az egyik sarokban hosszúcsövő, elöltöltő 
puska támaszkodott, mellette két hatalm as revolver és 
hosszú vadászkés.

— Hogyan kerültek ide ezek a gyilkolószerszámok? — 
kérdezte bámulva. El nem tudta képzelni, mit akarhat 
barátja a fegyverekkel. — Csak nem valami múzeum 
számára gyűjtötted valahol?

— E zeket. . .  — mondta Hans kicsit bizonytalanul. 
— H át nem a )>pusztá«-ra megyünk, ahol ^farkaséit«-ok és 
abetjár«-ok járnak?

Kiderült, a derék fiú azt hitte, hogy harcra kell fel
készülnie, m ert esetleg farkasok és betyárok támadják 
majd meg őket. Lóránd nevetve nyugtatta meg.

— Hagyd csak itthon a nagykést és a vén mordályt. 
Ha vadkacsázni akarunk, adok én neked finom, hátul
töltő angol vadászpuskát. Farkasokat legfeljebb a cég
táblákon látsz, mint családi neveket. Régesrég elmúlt az a 
világ, amikor nálunk fegyverkezni kellett az ú tra, mert az 
osztrák katonaíogdosás elől menekült legények bűnbe 
tévedtek.

. *

Sokáig tűnődött Hans a budapesti dunapart elragadó 
szépségén, bámulva lá tta  a szép tereket, épülő utcákat, a 
Vár ódon hangulatát, a Lánchíd nemes szépségét. Erősen 
restelkedett azért, hogy fegyverkezve készült az útra.

Az egyetemen meglátogatták Lóránd régebbi tanárait, 
l'han Károlyt, Jedliket. Than m egm utatta egy tudományos 
értekezését, amelyben a )>szénkénéleg«-ről számolt be, meg
emlékezve a fiatal Eötvös Lórándról, aki az új vegyület 
felfedezésében hasznosan segítette.
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Hans, mint minden nyugateurópai, aki idevetódött, 
kíváncsi volt a magyar vidékre is. Ezért nagyobb kirán
dulást rendeztek az Alföldre, Erdélybe és a Balaton mellé. 

Az alföldi kirándulásra a nagy családi határon mentek

Kecskeméten át a Kiskunságra, ahol megcsodálták a 
menéseket, majd dél felé a delibláti homokpusztát az 
alibunári mocsarak ősi madáréletét. Tanulmányozták a 

isza töltéseit, a híres Tisza-szabályozás munkálatait.
Hans nehezen értette meg az Alföldön látott rengeteg 

tanya létrejöttét, míg azután Eötvös elmagyarázta, hogy 
a török időkben elpusztult falvak népe a védettebb 
városokba húzódott és csak nyáron járt ki a mezőre. 
Később állandó lakhelyekké, tanyákká alakultak a nyári 
szállások. Rengeteg nehézséget okoz a tanyarendszer a 
közigazgatásban, az iskolázásban.

— Valóban, egészen külön világ ez itt nálatok.
— Igen, az. Most már megértjük, miért oly kevés a 

romantikus lovagvár ná lunk ; elpusztultak a századokig 
tartó  háborúkban. Először a mongolok pusztították el a 
magyar földet, azután a török. Csoda, hogy egyáltalán 
még élet van errefelé.

Megnézték a kerek földhányásokat, a kúnhalmokat, 
ahogyan a nép nevezi, de mint Lóránd elmagyarázta' 
valószínűleg sokkal régebbiek, mint amióta a kúnok 
 ̂ Rgyarorszagon letelepedtek. Népvándorláskorabeli tár-
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gyak kerültek elő belőlük. Igaz, a régi kincskeresők már 
mindegyiket feldúlták s csak egy-egy zabla, vagy rozsda- 
marta kengyelvas bukkan elő a szétporlott csontok mellől.

— Hogyan alakulhatott ki ez az óriási síkság — kér
dezte Hans.

— Ügy magyarázzák a geológusok, hogy i t t  vala
mikor tenger hullámzott. A Pannoniai-tenger. Ez rak ta  le 
a benne lebegő homokot. Ez a nagy tenger azután valahol 
az ősi Alduna tá ján  lefolyt a magyar medencéből s i t t  
m aradt a tengerfenék, ez az óriási síkság, amelyen vígan 
nyargalászhatott a geológiai korok sivatagi szele.

— Mi lehet odalent, nagy mélységekben?
— Hm. Nehéz lenne megmondani. A kunhalm okban 

talán — ha bent hagyták — gyönyörű aranyékszerck 
rejlenek, talán csak pár re vés lócsont, ki tudja? Mélyebbre 
kellene hatolni. Zsigmondy mérnök Pesten elkezdett fúrni 
egy artézikutat. Azt állította, hogy melegvizet fog találni 
és ez a víz fel is jön. Megmosolyogták, kigúnyolták, m ár 
ahogy ez a merész újítókkal szemben világszerte szokásos, 
míg azután 1864-ben a Városliget melletti kútból feltört 
a bővizű melegvíziorrás. Zsigmondy szerint az alföldi 
mély rétegek a budai hegyeknél végetérnek, felfelé hajla
nak a Gellérthegy tövénél s így felvezetik a mélységbeli 
melegvizet.

— I tt  vagyunk a régi feladatnál Lóránd barátom  — 
m ondta Hans - eszközt kellene találni, amivel m egtud
hatnánk, mi van lent, anélkül, hogy drága fúrással kellene 
évekig vesződni.

— Ősidők óta használják a varázsvesszőt — m agya
rázta  Lóránd. — Megérdeklödtem, mi az. Kétágú vaspálca, 
amelyet a hozzáértő kezébe vesz, majd lassan megy a 
terepen. Ha valahol íent a mélységben víz van,
keze remegni kezd, a vessző íehanyatlik. így m ondják, 
bár én m é : nem láttam , sőt kijelentem, el se hiszem az 
egészet. Egyes orvosok szerint vannak emberek, akiknek 
idegzete annyira érzékeny, hogy megérzi egyes anyagok 
— főleg a víz — kisugárzását. Mások ostobaságnak ta r tjá k

3 Horváth: A varózstngs — 20 3 3



és arra hivatkoznak, hogy komoly, tudományos ellenőrzés
nél a varázsvesszősök tudománya csődöt mondott. Más
különben, ha nálunk valahol leásunk, minden különösebb 
teketória nélkül vizet találunk. Én magam nem hiszek a 
varázsvesszőben, szerintem olyan eszközre van szükség, 
ami varázslat nélkül, tudományos alapon dolgozik. A 
fizika varázsvesszejét kellene megtalálni.

— Emlékszel rá, valahol a Neckar mentén az erdőben 
megtárgyaltuk a Coulomb-mérleget? Te akkor rúgós- 
mérleget ajánlottál s megállapítottuk, hogy egyik sem 
használható — te tte  hozzá Hans jelentőségteljesen.

— Igen, emlékszem. Az egyetemen egyelőre mással 
foglalkozom, de ha körülményeim megengedik, hozzáfogok 
a kérdés tanulmányozásához.

— Tudom, mostanában a folyadékfelületek termé
szete érdekel.

— ^Qlyan eszköz kellene — folytatta Eötvös, mintha 
csak magához beszélne — ami nem függ a fémek anyagától^ 
Rugós mérleg jó lenne, de senki sem tud olyan rugót 
készíteni, amely nem nyúlik meg. Az az érzésem, hogy a 
Coulomb-mérlegből kellene kiindulni.

A láthatáron nyargaló ménes jelent meg, a beszélgetés 
abb am arad t; fo ly tatták  útjukat. Lementek Újvidékre, 
ahol a Dunán lefelé úszó vitorlásokat, a lovaktól felfelé 
vontato tt )>bőgös«-hajókat és a csavartorrú gabonaszállító 
burcsellákat nézegették. Elvonult előttük tg y  kerekes gőz
hajó is. Fent, a szemközti oldalon, Pétervárad erődít
ményein katonák sétáltak.

— Látod Hans, ez itt a Balkán kapuja. Még nálunk 
is alig ismeri valaki ezt a vidéket. )>Balkán«, mondják és 
ez alatt valami elmaradottságot értenek. Lehet, hogy úgy 
is van, de tanulmányozni kellene. Mennyit háborúztunk 
már a Balkán felől feljövő ellenséggel, mégsem ismerjük 
úgy, ahogyan kellene. Súlyos hibánk, hogy nem tájékozó
dunk dél és kelet felé. Érdeklődésünk teljesen nyugatra 
fordult, pedig ez nem helyes. A bécsi közös hadügyminisz
tériumban a nyilvántartóosztály tudja, szám ontartja,

34



nany loyashadosztály, vagy tüzérüteg áEomásozik a 
határok közelében. Talán azt is tudják, milyen folyók és 
hágok segítik vagy akadályozzák a hadműveleteket, de 
ezzel körülbelül vege is van a tudom ánynak. Pedig a 
balkam nepek műveltsége, szokásaik, gazdasági életük 
ismerete mind fontosak lennének számunkra. Diákjaink-

-  Érdekes dolgokat mondasz, hát m ajd tegyél róla 
ha nagy ember leszel -  hagyta rá Hans mosolyogva!

ndhajtattak  még a hruska-Gora hegységhez is. Mce- 
m ^ ^ a k  es tetejéről végignéztek a nagy m agyar Alföldön. 
folyók szeles pántlikai kanyarogtak a távolban. Csodás 
látvány volt, amitől nehezen tud tak  elszakadni.

Egy másik nyáron Erdély rengetegei között já rtak . 
A ozent Anna-tó csodás regényessége, az ősfcnyvcsek, a 
Balyanyosvár rom antikája, az Erdővidék mélyén omla- 
dozó régi vaskohók, amelyekben Gábor Áron ágyúi szá- 
m ara öntöttek a golyókat, a régi városok mind-mind, ked
ves diákköri emlékekké váltak.

Barangolásaik közben, mikor iránytűvel mentek az 
erdőkben, sok szó esett erről az egyszerű, mégis oly világ
történelm i jelentőségű eszközről.

Fizikusok-matematikusok voltak, tud ták , hogy az 
iránytű nem pontosan a Sarkcsillag irányába m utat, eltér 
egy k icsit: .deklinációja« -  elhajlása -  van. H a pedig 
vízszintes tengely körül forog, nem helyezkedik el víz
szintesen, hanem elég jelentékenyen eltér a vízszintestől, 
nálunk több m m t 60 fokkal az .inklináció« -  lehajlás -

^  értékek változnak, a tűnek .járása« van. 
u ományos expedíciók egyik feladata éppen ennek 

vizsga ata, hiszen térképezésnél és még sok más munkánál 
nagyon fontos az iránytű pontos ismerete.

, ^ rá n d u lá sa i felébresztették benne az írót. Egyik 
nyári kirándulás után cikket írt a Vasárnapi Újságba. 
Ez a kepes folyóirat évtizedeken á t szórakoztatta és ta n i-"  
tó ttá  a m agyar olvasóközönséget. Jókai Mór regényeinek
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egy része ebben jelent meg folytatásokban s később is a 
legnevesebb magyar Írók írták.

Lórand nem említette senkinek, hogy cikket küldött 
be, hanem annál nagyobb izgalommal várta, vajion meg
jelenik-e? Megjelent s ő büszkén m utatta ismerőseinek. Nem 
kétséges, a cikket legtöbbször ő maga és édesanyja olvasták
el, már ahogy az kezdő íróknál általában szokásos.

Megmutatta cikkét egy-két fiatalembernek, akikkel 
együtt jogászkodott Pesten. Elismerően bólogattak és 
könnyedén megjegyezték, hogy ők is imának ilyeneket

, ,  r .  t ő i t e k  az időtöket, hiszen folyton a
kavehazak ablakai mögött ültök vagy biliárdoztok — 
vetette közbe Lóránd, nem valami barátságosan.

— Nálunk az is munka -  világosították fel. — Orvos
nak, ügyvédnek sok embert kell ismerni, hát a kávéházban 
ismerkedünk.

— F u rcsa . . .  sem írni, sem olvasni nem értek rá.
Hogyan akarjatok majd az országot vezetni, ha így készül
tök a pályátokra?

Ilyen és ehhez hasonló beszélgetések lassanként el
idegenítettek Lórándot a hasonló korú fiatalemberektől, 

bizony legkisebb gondjuk is nagyobb volt a műve- 
odcsnél. Unta a társaságukat és egyáltalán mindent, amit 

akkoriban i)tarsaság<<-nak neveztek. így azután elszigetelő
dött, későbbi éveiben csak tudóstársai között érezte iól 

^ m a g a t .  Lóversenyről, napi politikai eseményekről, a királvi 
udvar pletykáiról, főhercegek családi ügyeiről folytak a

é rd e M ő d ésé U ^ ^ ^ ^ ^ ' ^  mind nagyon távol esett az ő

Utazásairól, élményeiről többször írt népszerű be
számolókat, de ahogy fokozta tudományos tevékenységét 
úgy hagyta el lassanként az írást. Ügy ítélte, az emberi
elet nem elég hosszú ahhoz, hogy tudós és író is lehessen 
egyidőben.

Az utazásokban, hegymászásokban eltöltött nyári 
v ci után alig várta, hogy ismét az egyetemen lehessem
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Egyik iskolai év a másik u tán  m últ és ő úgy lá tta , most 
m ár Heidelberg sem nyújt sok újat. Sokat hallott a königs- 
bergi egyetemről, ahol kiváló tanárok tan ítanak, közöttük 
Neumann, az elmeleti fizika művelője. E lhatározta, hogy 
tanulm ányait Königsbergben folytatja, ahova ugyan 
hosszú ú t vezet, de nem baj, világot lát közben.

Mikor a vonat kidöcögött a Neckar-völgyből — ahol 
Heidelberg van — hamarosan a Ruhr-vidékre érkezett, a 
kormos, füstös gyárvárosok, ipartelepek világába. A szeny- 
nycs, piszkos gyárak udvarain ócskavashegyek tornyosul
tak, a műhelyek ablakan á t le lehetett látni a henger
művekre, ahol izzó acélkigyók fu to ttak  előre-hátra. 
Síneket hengereltek a világ minden vasútja számára. 
A nagy vaskohókból éjszaka felhőket világító lángok törtek 
elő. Krupp gőzkalapácsai éjjel-nappal dörögtek, zengtek- 
bongtak hatalm as műhelyei, ágyúcsöveket készítettek 
közeli és távoli országok hadseregei számára. Nem nézték, 
kinek adják, barátnak vagy ellenségnek — nem szám ított. 
Orosz lovaglótüzéreknek, osztrák-magyai* csatahajóknak, 
angol gyarm ati ágyúknak csakúgy Krupp-acélból volt a 
csöve, m int a német ostrom- és francia vártüzérség löve- 
geinek. Üzlet, üzlet.

A Ruhr-vidék füstös városai u tán  szép, erdős hegy
vidéken robogott Lóránddal a v o n a t; elhaladtak a Porta 
W estfalica két hegycsúcsa között. I t t  húzódott valamikor 
a római birodalom határa, a Limes. A nagyszerű erődit- 
ményvonal előtt valamikor kemény nagy csaták folytak.
I t t  küzdöttek az erdei germán törzsekkel a római Varro 
légiói.

ő  pedig ki-kitekintve az ablakon, Newton Principiáját 
olvasgatta, amelyben a mechanika tudományos alapjait 
fejtegette a nagy tudós. Nehéz olvasmány volt, nehézkes 
latin  szöveg, rengeteg régimódi levezetés, képlet, bizony 
jól meg kellett erőltetnie magát, hogy megértse.

A königsbergi egyetem nehézkes előadásai először 
csalódást okoztak. Alig értette  meg őket. Már-már elked
vetlenedett. Saját erejébe vetett hite ingott meg. Bunsen,
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-  Helmholtz, Kirchhoff ragyogó előadásai után itt száraz 
nehezen megemészthető fejtegetéseket kapott. Mé^ aniá- 
nax is megírta kételyeit, aki sietett bátorítani és hitet 
onten, beiá. Rövid idő múlva aztán összeszedte magát ás 

nemcsak jól megértette az előadásokat, hLnem
h lh ^ tó k  ^  szorgalmával kiemelkedett a
hallgatok közül. A nemet diákok egy része ugyanis arra
szám ított, hogy az egyetemen tanultakat gyárakban érté
kesíti, ahol elsősorban nem elméleti kutatásokra, hanem 
gyakoriatiassagra van szükség. Ezért az elméleti előadá

sa nem látogatták azzal a szorgalommal, amivel pél- 
aul az ekktrofizikai laboratóriumi gyakorlatokat. Lóránd 

azonban fokozott szorgalommal tanult, tud ta , hogy tudo- 
manyos kutatás elmélet nélkül alig lehetséges.

^Megfigyelte, hogy ha ügyesen ráhelyez egy varrótűt a 
n y ^ ő  vM .M i.tre, a tű  nem sütiyed .1, g „ e m  t v a  
marad. Nyilván valami erő ta rtja  o tt. Azt is lá tta  -  ki

P ^ o iy lk  tetljám  ^  ^

'f  '^1 ^ ó b e  zárt foiyadákok

m ondák a fizikusok az dyen folyadékMüictekot. Azok a 
olyadekok, amelyeknek homorú a meniszkusza mint 

a vize vagy alkoholé -  tapadnak az üvegcső falához 
A domború memszkuszú folyadékok -  mint a higanv
nem tagadnak. Ha kezünket vízbe m ártjuk, vizes les J  dé 
higanyba m ártva nem lesz .higanyos«. ^

Ezekkel az egyszerű, mindennapi megfigyelésekkel 
kezdte meg Eötvös tudományos kutatásait. A meniszkusz 
alakja, a .nedvesítés« jelensége érdekelte, mert érezte 
jogy a felületi energiák kérdését csak akkor tudja me"ol- 

c am ha ezeket a jelenségeket alaposan megvizsgálja"" 
Ahogy nekilátott a munkának, szinte se nem l á t o t t ^  

se nem hallott. Kerítések tetején, párnázott székeken'
eimúM ° r  t "  ^^niszkuszokat ü t ö t t ; vaskoJ
u tc á k é  ^  E " y '" * "  i n t ő i t ,  rajzóit. Azutcákon sétáivá is ezen töprengett.
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Sokat sétá lt a város környékén. A keletporoszországi 
tóvidék nádasain figyelte, hogyan tapad  a víz a nádszálak
hoz s m iként futkosnak a vízfelületén a vízipókok. K irán
dult a tengerpartra, ahol a borostyánkőhalászok a partok 
omladékáiból szedték ki az ösvilági fenyők megkövesedett 
gy an tá já t, a ragyogó borostyánkövet. G yakran találtak  
olyan darabokat, amelybe légy, vagy más rovar volt 
bezárva. A kis állat sok-sok évezreddel ezelőtt szállt rá  a 
ragadós gyantára  és fogvam aradt.

Lóránd^az egyetemi laboratórium ban sokat vizsgál- 
g a tta  a borostyánkövet. Elfűrészelte, finoman kicsiszolta, 
egyik felét dom borúra, m ásikat hom orúra a lak íto tta . 
A szépen tükröző borostyánkődarabot figyelve arra  gon
dolt, hogy a csiszolt felületek ha jla tá t úgy kellene meg
vizsgálni, hogy vékony fény nyalábot vetítene rá s a vissza
verődést tanulm ányozná. A tükröződés szögeit is meg
m érhetné.

Innét m ár csak egy lépés 
választo tta  el a folyadékfelü
letek vizsgálatától. »Hiszen 
azokat is lehetne ilyen fény
nyalábokkal vizsgálni«, ö tlö tt 
az eszébe?^

Neum ann professzor mel
lett kidolgozta módszeré;, 
amellyel csőbe zárt folyadé
kok felületét, ha jla tá t lehet 
tanulm ányozni. Amikor elké
szült, az egyetemi szem inári
um ban előadást ta r to tt  k u ta 
tásairól a hallgatók előtt.

Az előadást Neumann pro
fesszor vezette be néhány 
szóval. E lm ondotta, hogy a m agyar kolléga szak íto tt a 
d ivatta l, nem az elektromosság kérdéseire ve te tte  m agát, 
hanem a fizika alapjelenségeivel kezd foglalkozna Érdekes 
módszert dolgozott ki, hallgassák meg és szóljanak hozzá.
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A hallgatók m agas kem énygallérba szoríto tt nyakkal 
figyelték, m i lesz? Kicsit örültek volna, ha  a távoli 
országból idevetődött fiatalem bert sarokbaszoríthatják.

Eötvös első szavai az elfogódottságtól tom pán hang
zo ttak , de azután  m indig 
nyugodtabban, lendülete
sebben s z ó lt ; el is felejtette, 
hogy milyen sokan és m i
lyen bíráló szemmel nézik. 
N yugodtan, m egfontoltan 
beszélt. Egészen tűzbejött.

— Nézzenek ide — 
m ondta és felrajzolta m ód
szerének lényegét.

^  — A m int lá tják  —
fo ly ta tta"  rajzolás közben — ha alulról vékony fény
nyalábot vetítek  a meniszkuszra, a  fény egy része 
visszaverődik. Ezzel a  kis műszerrel meg tudom  mérni 
a visszaverődés szögét.

Odalépett a kísérleti asztalhoz, ahol m ár elő voltak 
készítve az eszközök. Erősfényű vetítő lám pa szolgál
ta t ta  a íénynyalábot. A folyadékok megfelelő üveg
csövekbe zárva, állványokon elhelyezve állo ttak  — egy
szóval zökkenőmentesen m ent minden, az előadás és a 
kísérletek.

Mikor a vizsgálat lényegét elm ondta, a kísérleteket 
bem utatta , hozzáfogott az elméleti kérdések levezetéséhez.

Képletek, egyenletek vonultak a táblán. Mikor tele 
volt a széles falitábla, letörölte és ú jra  kezdte.

A hallgatók legnagyobb része i t t  vesztette  el a fona
lat. A lényeget még csak értették , de a levezetések ára
datában  ham arosan sejtelm ük sem volt arról, m it beszél 
ez a nyurga fiatalem ber. M aga Eötvös is csak jóval 
később jö tt  rá, hogy még tudom ányosan felkészült 
hallgatók elő tt is jobb, ha leegyszerűsíti a dolgokat, m ert 
egészen m ás egy tudom ányos értekezést otthon olvasni, a la
posan megrágni, m int folyamatos előadásban végighallgatni.

40



Egyelőre azonban nagy sikere volt, ha nem is értették. 
A német egyetemeken nem tapssal, hanem szilaj láb
dobogással jelzik a hallgatók, ha valami nagyon tetszik 
nekik. Ezúttal a tetszés dübörgéssé fokozódott.

Mikor befejezte előadását, nem jelentkezett hozzászóló. 
Végül maga Neumann zárta le az előadást s sok sikert 
kívánt Eötvös további munkálkodásához.

Előadás után Neumann Eötvöst és még pár hallgatóját 
meghívta otthonába egy csésze teára. Útközben az előadás 
részleteit tárgyalták meg. Lóránd csak úgy fejből m agya
rázta egyenleteit s nem vette észre, hogy a járókelők 
utánafordultak.

Városi sétái közben mint mindenkinek, feladták neki 
is a híres okőmgsbergi p rob lém áit.

Königsbergben a Pregel és Újpregel folyók össze
folyásánál félsziget alakult ki. E lőtte sziget képződött. 
A szigetről a folyó jobb- és balpartján két-két híd vezet ki. 
A félszigetre is vezet híd a szigetről és a szárazról is újabb
két híd vezet a félszigetre.

A kőnigsbergiek azt a különös teladatot adják m in
denkinek, hogy sétáljon át minden egyes hídon úgy. hogy 
mindegyiket útbaejtse, de egyiken se haladjon át kétszer.

Eötvös otthon lerajzolta magának a hidak fekvését. 
Leegyszerűsítve, hogy könnyebben foghasson hozzá 2 
megoldás nehéz m unkájának. Ilyenformán :

Sokáig húzogatta 
ceruzáját, radírozott, 
újrarajzolt s egyszer- 
csak felkiáltott.

. — Megvan !
— Mi van meg?

— szólt be ijedten a
háziasszony.

— Jöjjön csak ide — hívta az asszonyságot
megmagyarázom a kőmgsbergi teladatot.

— No, fiatalúr, maga is ezzel foglalkozik? Eddig még 
minden lakóm telefirkált egy csomó irkalapot ezzel a
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badarsággal — m ondta az asszony megvetően. — Még senki 
sem tu d ta  megcsinálni, kiváncsi vagyok, mit ta lá lt meg?

"  ^ h a llg a s s o n , nézze csak ezt a rajzot. A szigetre 
ot híd vezet, Nem nehéz elképzelni, hogy ahányszor 
bemegyex a szigetre, ugyanannyiszor ki is kell jönnöm 
onnét, ila  Kétszer besétálok, kétszer ki kell jönnöm de 
akkor meg mindig m arad egy híd, amelyen ha b e m e re k  
csak úgy jöhetek ki, ha valamelyiken másodszor E á t 
megyek. Végeredményben tehát a feladatot nem lehet 
megoldani, még akkor sem, ha a hidak egymástól való
távolságát vagy tengelyeinek egymáshoz m ért szögét 
m egváltoztatnám . Nem igaz? ^

Artuti — hagyta ^  ^  asszony, aki egy szót sem
érte tt az egészből.

Az egyetemen elm ondta barátainak, mire ju to tt. 
Csodálkoztak, hogy ők maguk erre nem jöttek rá  hiszen 
olyan egyszerű. Később egyik proiesszorától m egtudta 
hogy a feladatot nem ő oldotta meg elsőnek, azaz "nem ő 
vette észre m egoldhatatlanságát, hanem Euler Leon- 

Ü / S z á z a d b e l i  lángeszű pétervári m atem atikus.
más élménye is akad t. I tt 

ásárolt eloszor fényképezőgépét. Jó  nagy, fából készült 
szerkezetet. Szép zöld bőrharm onikája volt, zárját gumi- 
abda megnyomásával kellett felnyitni. A lemezeket nagy 
akazettákba lehetett berakni. Gyorsan m egtanulta a 

fényképezés lógásait, szép képeket készített. Később sok
féle fényképezőgépe volt, szenvedélyesen fotopraíált 
szerette a különleges fényképeket. " '

 ̂ Az utcai járókelők nagy derültségére elkezdett kerék- 
pározm Igaz, a furcsa járm űvet még nem kerékpárnak 
neveztek akkoriban, hanem  velocipédnek. Elől hatalm as 
rereke volt, fölötte -  közel két m éter m agasan a földtől 
-  ült a meresz sportember. A járm ű hátul apró tám asztó-

t e r j e d é s é t  csak drágasága akadályozta. 
Később Budapesten Eötvös Lóránd volt egyike azoknak 
akik a kerékpározást bevezették és népszerűsítették

Mint mindennek, a königsbergi m unkás szép napoknak
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is vége szakadt egyszer. Sokan kísérték ki a vasútállom ásra 
m ikor visszaindult Heidelbergbe. Kollégái sapkáikkal 
in tegettek  es rázend íte ttek  egy régi-régi ka tonanó tára , 
am ely az elesett baj tá rsa t s ira tja  ! Ich h a tte  einen K am era
den . . .  Volt nekem egy baj társam .

A vonat pedig v itte  
E szak-E urópa tá ja in  keresz
tül. Az alacsony m ozdony 
nagy, szikrafogóva! e llá to tt 
kém ényéből hosszú füstuszály 
szállt, csatlórúdjai ütemesen 
forogtak. Fent a  kék égbol
tozaton  felhők úsztak  a len
gyel föld és az U ral irányába, 
ő  pedig á llt az ablaknál és 
nézte, hogyan vonulnak el a 
vonat m ellett a fehértörzsű 
nyírfák, a  csillogó tavak , a 
susogó nádasok és a gótikus 
városok.

Ahogy a ném et tá ja t  el
vonulni lá tta  m aga elő tt, úgy szemlélte eddigi é letét is 
Édesapja, K renncr, Galilei k a ted rá ja , a sok tanulás, ko r
repetálás, könyvek, szerszám ok. T isztán lá tta  m aga elő tt 
jövőjét. Tanulni, hogy tan ítan i tud jon , hogy nemze
dékek nőjenek fel keze a la tt, hogy finom m űszereket "szer-' 
kesszen, tudom ányos tételeket állítson fel — hogy tu 
dós legyen. Nemrégen írta  az apja, hogy várják  a pesti 
egyetem en, ahol előbb m agán tanár lesz. Jed lik  profesz- 
szor m ár nagyon érzi az öregséget, ő t szeretné u tó d 
jául látn i. Dolgozzék, hogy m éltó legyen rá.

Maga e lő tt lá tta  eddigi tan á ra it. Melyikhez fog h a 
sonlítani? Jedlik , Than, Petzval, Kirchhoff, Bunsen, N eu- 

H drnho ltz  m ind kiváló egyéniségek, európai 
tekintélyek, szakm ájuk szerelmesei. Aki ezeknek örö
kébe ak a r lépni, annak  ki kell tennie m agáért. Méltó 
lesz-e a bizalomra?
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nemsokára újból feltűnt a Oszaka lett s
ben voit. M . t  m ár c s ^  °  ' 1 ^ '  Heidetberg-
tetette. ^  ^ ^ d t .  amig vizsgáit

Mii) ^ i g e n  S ^ e r ő a ,  b á b n a k ' '  G i t t á k

' ° ^ z a ,  s z ö b ^ v ^ g H a w l ! ' ' !  
biz,kából, kémiábó] és m a tem aH k íS , 1 ^ '  

Folyamatosan, könnven izgalom l m  u ,  . '^ ^ i z o t t .

gyülekeztek eredménvkihirdetásm össze-

eredményeket, csak amikor iz  ő n eJéh efé^ t"  állt ^
P'i anatra  és nézett k ö rű ): Summa cum krude
Tehát a legjobb e re d m é n ^ r= ? n r= ? ri? X h ^ T " ' m ondta.
hivatatba s a sürgönyre c s á k á n y i t  i r t & , m ^ -  "  ' f " ' " *
Nemsokára Pesten mindenki tu d ta  aki k ö ^ M m " "
hoz. hogy Lóránd kitűnően végezte " ^ a lá d -
sokára hazajön. ^  ^  egyetemet és nem-

többedmagával körűlállü^az ^ szertartáson. Ő
díszes b u ^ g á n y t ^  jelképező
ameiy szerirt, nűn'den t j é v e i Y t í d ó m  

- az egyetem te k in té sé t maga e ^ l e l í
megvédi. Az eskü szavai közL  ^ ""^ s*  "öveli és
érezte, am it mondott.' Hű m arad a tndo°" ^
véd,, emeii az egyetem tekintélyét ^  meg-

F r a n k l r a  S m l T d d n l ^ ^  ^ ^ a ,  a
tölgyfák álltak méltóságteljesen a h e g y o l d a l t ' '

Ahg 7u d ^ i : ^  r ^ t a l  ának. -

Mia az erdőket, nem gondoskodik a f e l ű j i t Ű t t t , ' - *
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kozik, m ikor a természet megbo szulja m agát. A karszt- 
vidék re tten tő  szelei, a folyók árvizei a régi emberek 
barbárságát m uta tják . E lpusztultak Libanon erdei, a Bal- 
kán rengetegei -  Görögország nyomorúsága, a Karszt 
re tten tő  sivársága mmd ennek az esztelen erdőpusztítás- 
nak köszönhető. Ki érti ezt meg? Ki tud  előrenézni száza- 
^/1 i ^  hajlandó áldozatokat hozni az eljövő nemze-
^ r i  "i ^  azzal, hogy nem taro lja  le az
erdőket? Ültetésről szó sincs ' Tudatossá kellene ezt tenni,
meg kellene védem a term észetet az emberi kizsákmá! 
nyolás ellen az em ber érdekében.

E lszótlanodtak.
Passauban tekervényes utcák között ju to ttak  ki a

D unapartra , ahol hajóra ültek s úgy ereszkedtek le Linz 
Bécs, Pest felé.

- 4.Ü" különös, hogy a víztömeg úgy rohan,
m intha húzná valami lefelé, a  tenger felé — m ondta ap ja  
a  ta jtékzó  vizet nézve. ^

-  Igen húzza a nehézségi erő, a  gravitáció — 
m ondta ra Lóránd s érezni lehetett, hogy szavai m ögött 
nagyon mélyen elgondolkodik valamin.

Pozsony u tán  az ősi Duna vízivadonján u taztak  végig 
a  Csallóköz és Szigetköz tisztásai vonultak el m ellettük ' 
ahonnét őzek, szarvasok nézték a füstölögve úszó hajót! 
i z a Lánchíd a la tt á túszo tt a hajó, m egdöntötte

a rakparthoz. A család tagjai, 
merosok integettek az érkező hajó felé. Itthon  voltak.

^emesak az utazás, hanem a tanulásban tö ltö tt fiatal 
ve ú tja  is véget ért. E zután  m ajd újabb m unkás esztendők 

sora következik. Lórándnak lesz idejp bőven az újabb
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NEMZEDÉKVÁLTÁS

fiatalem bert m indenük öröm-
t ka! eET r ^  i l l e t t  látogatnia a rokonokat, a 

pohükai előkelőségeket, egyszóval m indenkit, aki érdek
lődött a fiatal Eötvös pályakezdése iránt.

Az út világosnak látszott. Először egyetemi agán- 
tanárra  keü lennie, azután jön a többi fokozat. Közben 
üoigozma, irma, tudományos munkásságot kell végeznie 
hiszen számára ez az élet értelme. Legjobb lenne ha 
aboratónum ban dolgozhatna, de ilyen intézmény egye-
é b e n " '^  ^ ^ í ^ z á g o n .  A XIX. század másodikké
nt ^^°^^nyos pályára lép, csak az egyetemen
folytathatja munkásságát. ^

Első m agántanári előadását Than Károlv kémiai
intézetének kis tanterm ében ta rto tta . A fényről beszélt 
nagy felkészültséggel. ^ ő sz e it,

Milyen nagy volt a meglepetése, mikor az előadó- 
erembe lépve, a padokban nem egyetemi hallgatókat
éí k'i nagykalapos divathölgyeket, ezüstgombos

sétapá cás fiatalenibereket, országgyűlési képviselőket mé^ 
miniszter is akadt közöttük. ' ^

— Mi az ördögnek vannak itt ezek az egyetemről
regen kikopott vagy egyetemet sohasem láto tt emberek? 
-  kérdezte Télfy dékánt, súgva. cmoerek.
, —- Megmondom barátom , nem szabad, hogy őszinte

ségemért megharagudjék. H a maga nem báró volna akkor

S Ü 'Á  v d r á k ^ :teljes arccal. Így azonban Eötvös miniszter fiát az eleven 
M rdt akarjAk Tegyen „  m ag iért, g ^ e  ^ ß -
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arról, hogy nem a miniszter papa, hanem a tudós fiú szor
galma és tehetsége emeli a katedrára.

Télfy dékán szavai vezették be az előadást. Mint 
annakidején Königsbergben Neumann professzor, ő is fel
hívta a hallgatók figyelmét az előadás tárgyára és az elő
adóra. Megemlítette, hogy szokatlan eset bárót látni a 
katedrán, de Lóránd olyan hajlam ot és tehetséget árult 
el, hogy elhagyta a család szokásait, politikus helyett 
fizikusnak készült. Hallgassák meg figyelmesen.

Eötvös Lóránd pedig beszélni kezdett. Előadásában 
hamarosan m atem atikai fogalmakat, levezetéseket emlí
te tt, egym ásután írta az integráljeleket a táblára. Egyszó
val tudása legjavát igyekezett .nyújtani.

A iilozopterek nyújtogatták  nyakukat, sebesen szaladt 
a ceruza füzeteikben, de az elegáns hölgyek inkább egymás
nak sugdostak. Nem az előadást, hanem a jómegjelenésű 
fiatalembert figyelték, akinek a szavaiból semmit sem 
értettek , de éppen ezért igen magasnak ta rto tták  az elő
adás színvonalát.

Az előadás végén gratuláltak neki. Az egyik otársaság- 
beli<- hölgy hozzáfordult.

— Mondja, báró úr, érti ön, am it itt előadott? — 
kérdezte nem minden él nélkül.

— Ki kell javítanom  a kérdését — felelte udva
riasan. — Az előadást nem a  báró úr, hanem a professzor 
úr ta rto tta . Másodszor, igaza van, a fény m ibenlétét való
ban csak nagyon kevéssé értik a tudósok. Szerény munkám  
csupán a jelenségek leírása volt, nem pedig okainak 
m agyarázata. A nagy kérdés még nem dőlt el, hogy mi a 
fény. Korpuszkulumok mozgása-e, vagy csupán az éter 
rezgése? Ezeknek a kérdéseknek megoldása még a jövőre 
vár.

— Igen, igen — m ondta bizonytalanul a kérdező. 
Látszott ra jta , hogy most még kevésbbé érti az egészet. 
El is ódalgott a tömegben.

A fizikai ku tatásokat Jedlik Ányos laboratórium ában 
kezdte meg, s m inthogy az öreg professzor elsősorban az
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elektromossággal foglalkozott, eleinte ő is az elektromos 
sűritök elméletének kidolgozásával tö ltö tt el sok délutánt. 
Jedlik híres csöves villamszedői és palackláncolata! is 
sűritök voltak és ezeknek elvi működése sok érdekes fel
adato t tá r t  a kutatók  elé. Eötvös tehát a villamosgépek 
m ellett m ért. számolt, készülékeket állíto tt össze és le
gyezte megfigyeléseit.

Egy alkalommal megjegyezte az ősz professzor, hogy 
amíg ő általában kísérletezik és keveset számol fiatal 
bará tja  -  Lóránd -  inkább elméletileg igyekszik Meg
alapozni ku tatásait.

Hazaérkezése után két évvel m ár a tudom ányegyete
men az elméleti fizika rendes tanárává nevezték ki, ra egy 

-----évre a Magyar Tudományos Akadémia tagjává válasz-
to tta .

Az elindulás éveit édesapjának, a nagy írónak és 
politikusnak halála rendítette meg legjobban.

Eötvös József szobrot kapott a pesti Dunaparton, 
ahol a Bécsből érkező hajók kikötnek. A teret Eötvös
iéinek nevezték el.

A szoborleleplezési ünnepen, m ialatt a szonokoh apja 
érdemeit emlegették, Lóránd azon gondolkodott, mi

tartósabb a bronznál, mi örökítené 
meg apja nevét jobban. Nézte apja 
bronzbamerevült arcvonásait és úgy 
határozott, hogy kollégiumot létesít, 
amely apja nevét viseli s ahol a nép 
tehetséges gyermekei tanulhatnak.

Édesapja halála után a mun
kában keresett és talált megnyug
vást. Tudta, ez az élet rendje. A 
nemzedékek váltják  egymást.

A nemzedékváltás a laboratóriumban és a kísérleti 
fizika katedráján  is bekövetkezett. Jedlik professzor úgy 
lá tta , hogy ötvenhárom évi szakadatlan tanítás és ku tató 
m unka u tán  megérdemli a pihenést s ezért beadta nyug
díjazás irán ti kérelmét a kultuszminiszterhez. L á tta , hogy
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Lóránd személye alkalm as az ő m unkája fo lytatására. 
Nem aggodalm askodott hogy a kísérleti fizika művelése 
távozásával nehézségekkel küzd m ajd s azért csak moso
lyogva válaszolt Lóránd szabadkozó megjegyzéseire.

— Nézze kedves barátom . Az én időm lejárt. Nem csak 
azért, m ert jól elm últam  hetvenéves, nemcsak azért, 
m ert tö b ^ m in t  félszázada tan ítok , hanem  m ásvalam iért is.

— Mire^óndol7*proTesszor úr?
— A fizikában új szelek kezdenek fújni, új v itorlákra 

van szükség. Az én ism ereteim , terveim , vágyaim  a század 
elején a laku ltak  ki. Ma is elolvasok m inden folyóiratot, 
de érzem, hogy én egy régibb, korai technikai korszak i t t 
felejte tt ve terán ja  vagyok. Az ön képzettsége új. Kül
országok tudom ányos levegőjét hozta m agával. Ki más 
lehetne alkalm asabb a katedrára, m int ön, fiatal barátom ?

Az öreg k inézett az ablakon. Az égen szakadozott 
szélű -felhők siettek  kelet felé, akárcsak akkor, am ikor 
Lóránd K önigsbergtől búcsúzott. K icsit elnehezedett a 
lélekzete s úgy fo ly ta tta .

— Nézze, m ikor én külországokat ak artam  látni, 
Mann E m ílián barátom m al gyalogoltunk az országutakon, 
m álháinkat kis kocsin húztuk  m agunk u tán . A kis acél
csövekből összerakott kocsi merész technikai ú jításnak  
szám íto tt akkoriban. Igaz, volt vasút is, de a vonato t 
lovak húzták . Stephenson még nem ép íte tte  meg Angliá
ban  az első v a su ta t, m a pedig . . .  ?

— Igaz — hagy ta  rá  Lóránd elgondolkodva. — N a
gyot fejlődött a  világ !

— Most még fel akarom  hívni a  figyelmét valam ire. 
Volt nekem  egy k itűnő  m echanikusom , Nuss m ester. 
Külföldről kellene behívni valakit, aki m ajd  felneveli 
m űhelyében a m agyar finom m echanikai ipar ú ttö rő it. 
Meggyőződésem, hogy a  műszer- és optikai-ipar terén— 
egyszer M agyarország is előrejut, de nem szabad csupán
a  bankárokra várni, hogy m egszim atolják benne az üzletet. 
Az egyetem nek kell jópéldával elől járn i. A középiskolák 
fizikai felszerelése, a  bem utatóeszközök gyártása  igen nagy
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lehetőségeket rejt magában. Miért hozzunk be mindent 
Becsből, amikor magunk is el tudjuk  készíteni.

— A professzor ú r alaposan rácáfol az élhetetlenség
ről szóló m endemondára — m ondta Lóránd mosolyogva.

Jedlik laboratórium ában végzett m unkájának egy 
alapos tudományos értekezés volt az eredménye ! »Adatok 
az electro-statika elméletéhez« címmel és a lc ím kén t: »A 
láncolatos elektromos sűrítőkről«. A Jedlik-féle csöves 
villamszedők és a palackláncolat elméletét tárgyalta  a 
cikkben.

Egy napon azután Jedlik m eglátogatta fiatal u tódját 
családja körében. Mert m ár családos ember volt és neves 
professzor a régi heidelbergi diák. E gyütt vacsoráztak és 
u tána szivarfüstbe burkolózva, jóillatú feketekávé mellett 
sokáig beszélgettek.

— Jól sikerült a szertárban összeállított új készüléke, 
a »sűritőgyűrű« — jegyezte meg Jedlik.

— Érdekes kis eszköz — hagyta rá Eötvös — de én 
mégis jobban szeretném tudni az okokat, amelyek egyik
másik jelenséget kiváltják. Olyan nagyszerű elektromos 
gépeket úgysem tudnék szerkesztem, m int a professzor úr.

— Jól esik az udvariassága. Nem szerkeszt olyan 
gépeket, hanem valami m ást. Olyant, ami — remélem — 
korszakot alkot a fizikában. Igaz, én reggeltől estig a



kötelezi a társadalom is, hogy látogatásokat tegyen 
vagy fogadjon. Szereti a kirándulásokat, utazásokat 
nagyon helyesen teszi, hogy mindenre szakit időt. Meg 
figyeltem, hogy egy banketten nagyon unatkozott — tette 
hozzá hamiskásan mosolyogva.

— így  is van, szívesebben dolgoznák vagv olvasnák 
olyankor.

— Mi a következő évek programmja?
Visszatérek a kőnigsbergi tanulm ányaim hoz ; a

toiyadékfelületek energiaviszonyait akarom tanulmányozni 
s ha befejeztem a kutatásokat, rátérek egy régi, érdekes 
kérdésre, a gravitáció tanulm ányozására.

— Jó l teszi, ha a fizika alapjait keresi, bár érzésem 
szerint nagy fába vágja a fejszéjét.

— Úgy hiszem, először műszert kell szerkesztenünk, 
amivel a nehézségi erő változásait, különbségeit m eghatá
rozhatjuk s akkor, ha az erő természetét kiismerjük, talán 
az okokra is rájövünk.

— Nagyon nehéz lesz — dörmögte Jedlik. — De 
bízom magában.

Eötvös kikísérte öreg professzorát a konflishoz. 
Akkoriban a kétfogatú bérkocsit fiakkernek, az egy- 
fogatút konflisnak nevezték. Jedlik  szeretett konflison 
járni. Hallása megromlott, a kocsiban pedig nyugodtan 
gondolkodhatott, nem kellett törődnie az egyre növekvő 
pesti utcai forgalommal.

Eötvös sokáig nézte, m int fogy el a kocsilámpa fénye 
a sötétségben ; egy ideig még hallatszott a kerekek csikor
gása, a lo ütemes dobogása, azután eltűnt az utolsó fény 
és hang is, ami a m ultat és a jelent összekötötte. Jedlik 
Ányos ötvenhárom  évi tan ítás u tán  véglegesen lelépett a 
katedráról és á tad ta  helyét az új nemzedéknek.

Eötvös I.óránd elgondolkodva ült le íróasztala mellé, 
új szivarra gyújto tt és sokáig bám ult a lám pa fényébe. 
Mozdulatlan csend ülte meg a házat s jól esett neki, hogy 
most senkivel sem kell beszélnie.

*
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A fiatal Eötvös Lóránd tehát á tv e tte  a kísérleti 
fizika tan ításá t a budapesti egyetemen, amely ma az ő 
nevét viseli. Mi dent elért, am it maga elé tűzött. Méltó 
akart lenni a bizalomra s azért óriási energiával és szor
galommal iogott a tanításhoz és kutatóm unkához.

Azzal kezdte, hogy előkereste a heidelbergi és königs- 
bergi laboratórium okban készített m unkanaplóit. Gondo
san átolvasta jegyzeteit és tervet készített magának az 
elvégzendő munkáról. A folyadéktelületek tudományos 
vizsgálatát végleg be akarta  fejezni.

— Miért alkotnak a folyadékok gömböcskéket, a 
meniszkusz miért hajlik felfelé, vagy lefelé, miért tapad, az 
egyik folyadék az üveghez és miért nem a trásik? Mi hozza 
létre a felületi feszültséget, ami végeredményben gömb
alakúra formálja a vizcseppet s arm lehetővé teszi, hogy a 
varrótű  ne süllyedjen e) a vízben?

— Tegyük fel -  gondolta -  hogy a folyadékrészecs
kékben olyan erők működnek, amelyek minden irányban 
hatnak . Végeredményben tehát a folyadékrészecskék 
összetartanak. Ez az erő a szilárd anyagokban is megvan, 
de jóval nagyobb mértékben, ezért van állandó alakjuk. 
Mi történik azonban a folyadékok felszínén?

A belülről ható vonzás csak oldalt és lefelé hat a 
szomszéd cseppecskékre, felfelé — minthogy nem tud 
mibe kapaszkodni -  szabadon, lekötódés nélkül működik. 
Ezért látszik a folyadék felső — molekuláris vastagságú 

- -  rétege összefüggő felületnek, amely m egtartja  a ráe jte tt 
tű t, vagy vékony acéllemezkét.

Lehetne-e gyengíteni vagy erősíteni ezt a felületet 
— ad ta  fel m agának a  további kérdést. — Idővel módosul-e 
ez a vonzás?

Különféle folyadékokat öntött szélesebb üvegcsövekbe 
és a csövek nyílását leforrasztotta. Evek múlva k iny ito tta  
és akkor kiderült, hogy semmiféle változás nem tö rtén t. 
Nyilvánvaló tehát, hogy ha változás egyáltalán történik , 
az csak azért következhetett be, m ert a folyadékielszín 
szennyeződött.
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— Változik-e a felületi feszültség a  hőmérséklettel? 
— kérdezte önm agától.

M elegítette és lehűtötte a folyadékokat. Igenis, vál
tozo tt. A meleg folyadékok felületi feszültsége kisebb, 
m int a hidegé. Ezt különben minden háziasszony tud ja, 
a hideg vízbe nyom ott ruhadarab később fázik át«, m int a 
meleg vízben álló.

— Mi okozza a párolgást?
Az összetartó erők létezése m ellett még fel kell 

tételezni, hogy a részecskék lengőmozgást is végeznek és a 
légiéiül levők felfelé irányuló mozgásuk közben elszakad
nak a folyadékból és a szabadba ju tnak . Minél melegebb 
a folyadék, annál szaporább a rezgés, annál gyorsabban 
párolog a folyadék.

Mindezt persze könnyebb elmondani, m int valóban 
ellenőrizni. Hogyan lehet ezt az elképzelhetetlenül vékony 
réteget szemléletessé tenni nagyszámú hallgató előtt, 
hogyan lehet mérni az összetartó erőt?

Nagyot néztek volna a komoly ismerősök, ha  ebben az 
^időben a fiatal professzort m unka 
közben látják . Órákon á t szappan- 
buborékokat fújt, akár a gyerekek.

A felfújt szappanbuborék, ha a 
szalm aszálat elvesszük a szánkról, 
azonnal összehúzódik. Ha szivarfüs
töt fújunk bele, elengedés u tán  a 
füst szépen kiáram lik az összehú
zódó gömbből. Nyilván ugyanaz az 
erő ta r tja  össze a szappanhártyát, 
m int ami a folyadékfelületeken m ű 
ködik. A szappanbuborék tehát al
kalm as a kérdés tanulm ányozására.

Eötvös vékony drótkereteket 
szerkesztett, amelyeknek elm ozdítható oldalát súllyal 
terhelte. A hártya  szétszakításához szükséges súly nagy
sága arányos a folyadékfelületben működő erővel.

A legnagyobb jelentőségűek azok a vizsgálatai voltak,
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am elyekben a folyadék és saját gőze között kialakuló 
\d9zonyokat tanulm ányozta.

Alkoholt m elegített zárt üvegcsőben. Egy bizonyos 
hőmérsékleten e ltűn t a válaszfal a  folyadék és gőze között. 
Ebben a pillanatban a folyadék és gőzének sűrűsége egyen
lő volt. A hőmérőn leolvasható hőmérséklet m egadta a 
«kritikus hőmérsékletet«.

A sok kutatásból a híres Eötvös-törvény felfedezése 
következett, am ely így h an g z ik : %

energia/a a A r id a s  MwJysgA-
s2a?M%o% a/aayos.

Igen nevezetes törvény, m ert segítségével lehetővé 
válik a folyadékok m olekulasúlyának m egállapítása, ami 
nemcsak a tudom ányban, hanem  a kémiai iparban is első
rendű fontosságú. Gyógyszerek, m űanyagok, m űtrágyák, 
robbanóanyagok m olekulasúlyának megmérésével kez
dődik a korszerű kémiai gyártás előkészítése.

Eötvös vízre, alkoholra, zsírsavakra végzett méré
seket, külföldi tudósok pedig folyékony klórral, fémolva
dékokkal, ötvözetekkel, sókkal kísérleteztek.

Mikor elkészült vizsgálataival, igyekezett nagynevű 
elődjének — Jedliknek — hibáit elkerülni, vagyis idejé
ben beszámolt kutatásairó l a tudom ányos folyóiratokban 
a  világ nyilvánossága előtt. Egyik cikkét a sajá t maga 
á lta l ind íto tt folyóiratban, a Műegyetemi Lapokban közölte. 
«Új módszer a capillaritási tünem ények tanulmányozására« 
címmel.

Abban az időben Magyarországon a Term észettudo
m ányi Közlöny volt az egyedüli folyóirat, amelyben 
hasonló cikket közölni lehetett volna. Ez a kitűnő folyó
irat azonban a nagyközönség szám ára népszerű formában 
közölte cikkeit. Új, tudom ányos, elvont kérdések, tanu l
m ányok közlésére nem volt alkalm as. A kevésszámú szak
em bert érdeklő cikkeket sehol sem lehetett elhelyezni. 
Eötvös tehát új lapot ind íto tt, hogy a ku tatóknak  legyen 
hol nyilvánosságra hozni az eredményeiket.

A «Műegyetemi Lapok« magasszínvonalú, igen tar-
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talm as folyóiratnak indult, de néhány szám megjelenése 
u tán  (minthogy Eötvös egyedül nem tu d ta  pénzügyileg 
ellátni) csendesen jobblétre szenderült. Előfizetői nem vol
tak  képesek fenntartani, Eötvös pénze js ellogyott, 
kormánytám ogatásról pedig szó sem lehetett. (Ugyan
akkor milliókat áldoztak egy-egy képviselőválasztásra, a 
közös hadügyi tárca  is nyelte a milliókat, de a Műegyetemi
Lapokat nem tám ogatták.) . ;

Jóval később, 1893-ban egy ném et folyóiratban 
Ram say és Shields angol kémikusok cikket közöltek 
*)A folyadékok molekulasúlya« címen és beszámoltak 
kutatásukról, amely ugyanarra az eredményre vezetett, 
m int Eötvösé. Igaz, ez nem is lehetett m ásként, a természet 
törvényei minden országban azonosak.

Eötvösről a két angol ku ta tó  nem emlékezett meg, 
pedig cikkeinek megjelenéséből határozottan  k itűn t, hogy 
előbb fedezte fel a törvényt. Az egész tudományos ered
m ényt m aguknak tu lajdoníto tták . Ma m ár nehéz lenne 
m egállapítani, hogyan kerülte el figyelmüket Eötvös 
tanulm ánya, amely számos külföldi .lapban m egjelent 
hiszen a ku tatók  — minden országban — szemmel tartják  
a  tudom ányos értekezéseket. A m agyar tudósok azonban 
nem voltak restek és azonnal figyelm eztették az angolokat 
Eötvös elsőbbségére. Eötvös m aga nem;, v e tt részt a 
huzavonában, így nélküle érték el bará ta i azt, am it egyál
ta lán  el lehetett érni. Azt t. i., hogy a világ m a Kamsay- 
Eötvös néven ismeri a nevezetes törvényt.

Az E ötvös-törvény teh á t alkalm as a m olekulasú
lyok megmérésére.

Ma m ár m inden diák tud ja , hogy a hidrogén molekula- 
súlya 2, az oxigéné 32, a vízé 18, a tojásfehérjéé 34 500 
(ezt m ár csak a  nagydiákok tudják), a gyanták, gumik, 
m űanyagok m olekulasúlya százezernél is nagyobb lehet.

A felületi feszültség növelése, vagy m egbontása néha 
szükséges lehet. A textiliparban fehérített, festett anyagok 
feldolgozásakor fontos, hogy azok gyorsan és jól átnedve
sedjenek. Ilyenkor a folyadék felületi feszültségének (bizo-
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nyes vegyszerekkel elért) csökkentése gyorsítja az á tned
vesedést, egyenletes á t f e s t é s t  stb . A v e g y e k  d t  
a itasa az Eötvös-törvény ism erete nélkül tisz tán

Í s S e  t g ' '  m a sem

A folyadékok felületének, tapadásának stb . nroblé- 
j i^ iv a , i886-ig foglalkozott rendszeresen. Ekkor belátta  
hogy a jelenségek tanulm ányozása és leírása u tán  most 
m ár a belső okok felderítése következik. Ez pedig csak 
úgy lehetséges, ha az anyagok szerkezetét is megismerik a 
ku ta tok . A 19. szazad harm adik negyedében, a kor tudo- 

azonban egyelőre ^megáhj.-t parancsolt. Még jó 
tíz év telik el m ikor Párizsban Becquerel és a Curie házas- 
p megkezdik korunk fizikai-kém iájának á ta lak ítására  
vezető korszakalkotó vizsgálataikat. A sugárzások m iben
létének, a rádium nak a felfedezése e lju tta tta  az emberi-

megismeréséhez, az atom energia 
felhasználásának lehetőségéig. ^

Eötvös teh á t nem fo ly ta tta  a k u ta tása it. Elég józan 
és alapos tudós volt, belá tta , hogy tovább haladni egyelőre 
nem tud . K utatásairó l több cikket irt, előadást t ^ t o t t ,

leve ekben beszámolt külföldi ismerőseinek. 
1886 u tán  ezekkel a  kérdésekkel ku tatóm unkát nem toly-

f  m egcsodálták a szappanbuboré
kokat, a há rty ák a t, de az ó elm éjét akkor m ár egészen más 
dolog kö tö tte  le. Á földi nehézségi erő, a gravitáció.

*

Időközben az egyetemen számos új építkezés tö rtén t 
Az .  terve, szerint ép ítették  meg az új fizikai in téze te t' 
am ely korszerű, hatalm as méreteivel, körbenfutó emelkedő 
padsoraival, k itűnő felszerelésével felvehette á versenvt 
a  legnagyobb külföldi egyetemek intézeteivel. I t t  ta r to tta

Ügy alakult ki, hogy a  kísérleti fizikát reggel 8 - 0  
óra között ta r to tta  (hosszú évtizedeken á t, még u tán a  r
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ez volt a gyakorlat). Hűvös téli reggeleken malaclopó 
köpenyeikben, keménykalapos, magas keménygalléros hall
gatók viharzottak tel a lépcsőkön. Eötvös nem szerette az 
elkésöket, azért iparkodtak oly buzgón. No, meg érde
kesek is voltak az órák, amelyekre a fizikaszakos tanár
jelöltek, orvostanhallgatók és gyógyszerészek jártak.

Az asztalon oÁdám bácsi« már előkészített mindent. 
Ádám pedellust mindenki ismerte, ő segédkezett az elő
adásokon. t>A fizikát ketten tudjuk — szokta mondani — 
a professzor úr és én.« Valóban tudott azokra a kérdésekre 
felelni, amelyeket Eötvös a kollokviumokon — félévi 
osztályzáskor — és a vizsgákon feladott. A tanárok egy 
idő múlva kialakítják a kérdéseiket, amelyek ismétlőd
nek s így, aki olyan sok vizsgát végighallgatott, m int 
Ádám bácsi, jóformán mindenre tudott válaszolni, ami 
csak szóbajöhetett. így azután — akármilyen hihetetlenül 
hangzik — voltak hallgatók, akiket ő korrepetált, készített 

' elő a vizsgára. Főleg orvosok és gyógyszerészek voltak 
Ádám pedellus ^tanítványai«, mert ők nyűgnek érezték a

fizikát és inkább volt pénzük &korrepetitor«-ra, m int a 
tanárjelölteknek.

A kísérleteket az első időkben maga Eötvös készí
te tte  elő, később csak megmondta Ádám bácsinak, mit 
kell kirakni, beállítani s m ent minden, m int a karikacsapás.
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Előadásait igen jól összeállított kísérletekkel te tte  
szemléletessé, hangulatossá.

Egyik-másik kísérlete nagyon eredeti és még m a is 
tanulságos. Például azt ak arta  bem utatni, hogy a huzalok 
felmelegedve k^vésbbé vezetik az elektromos áram ot, 
m int hidegen. E zt úgy te tte  szemléletessé, hogy dró t
tekercsbe áram ot kapcsolt. A tekercs felmelegedett és az 
amperm érő bizonyos m értékig kilendült. Ekkor a teker
cset vízbem erítette — lehűtö tte  — mire az áramerősség 
annyira m egnövekedett, hogy a vízből kiálló darabok 
izzásba jöttek.

Hallgatóitól általában sokat követelt, de a fiatal
emberek nagy és zajps társasága nem üd íte tte  fel. Főleg 
azért nem, m ert nem lá tta  ra jtuk  azt a lelkesedést, tudo- 
m ányszeretetet, am it szeretett volna.

Felfogása az iskoláról nem egyezett az akkori hiva
talos felfogással. Azt ta r to tta , hogy a középiskola csak 
akkor lehet jó, ha kitűnő tanárok tan ítan ak  benne. Nem 
a csodás épületeken, hanem a tanárokon múlik a jó vagy 
rossz m unka. Tudósnak sem azt ta r to tta , aki igen sokat 
tud, hanem  azt, aki a tudom ányt művelni tud ja . Önálló 
gondolkodásra csak olyan tan ár nevelhet, aki m aga is 
önállóan gondolkodik.

Jó l tan ítan i csak anyagilag független — tehát jól 
fizetett — tanárok tudnak , m ondta nem egyszer. Saját- 

* m agára ezt nem vonatkoztatta , hiszen anyagilag független 
volt, szám talan készüléket, am it elkészíttetett, vagy be
szerzett, sa já t zsebéből fizetett ki. Ezeknek ára  nem egyszer 
m eghaladta egész hónapi fizetését.

B aráti körben sokszor elm ondta, hogy előadásai 
közben gyakran arra  gondol, hallgatói között talán  van 
legalább egy, aki a tudom ányért lelkesedik és ő ennek az 
egy hallgatónak kedvéért is úgy beszél, m intha m indenkit 
egyformán érdekelne az előadása.

*
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Az előadások, kutatások közben szellemi felüdülést
jelentett a Kisakadémia működése.

Ez az intézmény — amely egészen eredeti gondolata 
volt — sokáig fenntarto tta  m agát anélkül, hogy akár egy
jegyzőkönyvet is írtak  volna.

Eötvös arra gondolt, hogy tudományokkal foglalkozó 
és tudom ányokat szerető embereket gyűjt össze egy olyan 
társaságba, ahol fesztelenül lehet beszélgetni, ahol semmi
féle hivatalos formaság nem köti a tagokat. A részvevők 
egymásnak jóbarátai, vagy legalább is jo ismerősei. Ezért 
kim ondták, hogy új tag csak az lehet, akit titkos szava
zással felvesznek. Már egyetlenegy ellenszavazat is meg
akadályozhatta a felvételt. Ezzel akarták  elérni, hogy 
senki se érezze feszélyezve m agát neki nem rokonszenves
tagtól.

A társaságnak hasonló műveltségű egyenek voltak a 
tagjai, akik beszámoltak tanulmányaikról, olvasmányaik
ról. Olyan előadások is elhangzottak, amelyeknek tárgya 
még nem forrott ki s így más tudományos intézményben — 
például az Akadémiában — nem ju th a to tt szóhoz. Kísér
leteket m uta ttak  be, diapozitív képeket vetítettek . Talán 
itt  vetítettek  először színes képeket Magyarországon.

Alkalmankint fehér asztalnál gyűltek össze s hatalm as 
szivarfüstben beszélgettek, vitatkoztak órákon át.

*

A tanárok továbbképzése érdekében tám ogatta a 
M athematikai és Physikai Társulatot, amely folyóiratot is 
kiadott. Ebben a m atem atika és fizika érdekesebb problé
m áit tárgyalták. Tanárok, fizikusok írtak bele s nyom tatás
ben látva cikküket, fellelkesültek a további munkára. 
A századforduló természettudományos műveltségének eme
léséhez a társulat és a folyóirat igen nagy mértékben hoz
zájárult.
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Hst és elgondolkozva húzogatta. Lám-lám, villant fel 
benne, ha egy kis súllyal megterhelném, a rúgó aszerint 
nyúlna vagy húzódna össze, amilyen tömegű anyag van 
a la tta . Elérkezett tehát a heidelbergi kirándulások problé
májához, a rúgósmérleghez.

Nem volt nehéz rájönni, hogy a rézdrót semmi esetre 
sem alkalmas ilyen célra, mert megnyújtás után nem 
nyeri vissza tökéletesen az eredeti alakját és méretét. 
Valauu tökéletes acélanyag, vagy kvarclonál kellene, 
amilyen azonban nincsen. (Csak jó fél évszázad múlva 
lesz . megszerkesztik a gravimétereket, amelyekben finom 
rúgó megnyúlása jelzi a nehézségi erő változását.)

— Mégis csak a Coulomb-mérleget kell elővenni — 
m ondta magában és rajzolgatni kezdett.

— Ez jó lenne — töp 
rengett tovább — csak nem 
eléggé szemléletes.

Újból rajzolni kezdett 
s kialakult híres szemlél
tető  kísérleti eszköze, am&ly 
hatalm as léptekkel vitte 
előre a gravitáció tanu l
mányozását.

A Coulomb-mérleget 
bádogból készült köralakú 
edény fölött helyezte el. Az 
edénynek négy, körcikkala
kú osztása volt, amelyekbe ; 
higanyt lehetett vezetni.
Ha a higany úgy oszlott 
el, hogy a mérlegkar vé
gein levő parányi súlyo
k a t ellenkező irányban vonzotta, a kar lassan elmoz
dult. A felfüggesztő finom drótszál elcsavarodott. Ez
után a higanyt átio lyatta  az eddigi üres cikkekbe, ami 
által a higany nehézségi ereje most az ellenkező irányból 
ha to tt, az ingarudat tehát visszacsavarta.
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Ex jó lesz — gondolta. Másnap megbeszélte a dolgot 
Adám bácsival, aki nekifogott és bádogollóval kiszabta az 
edényt, összeforrasztotta, egyszóval reszelt, kalapált s a 
készülék rövidesen készen állt a bemutatásra.

Az ingarúd parányi elfordulását úgy tette  szemlé
letessé, hogy a drótra tükröt erősített. Erre fénynyaláb 
esett, am it ki lehetett vetíteni a terem falán elhelyezett 
nagy skálára.

A kísérlet pompásan sikerült, az osztályzaton sétál
gató fényfolt ragyogóan m utatta , hogy a nehézségi erő 
felváltva jobb- és baloldalon működik az ingarúdnál.

A Természettudományi Társulat előadásán bem uta
to tt  készülék hatása nem m aradt e l : a hallgatóság lelkes 
tapssal köszönte meg az érdekes kísérlete^. Eötvös előtt 
még senkinek sem sikerült nagyszámú hallgatóság előtt 
szemléletessé tenni a gravitációt s így a maga elé tűzött 
feladatok egyikét sikerrel megoldani.

Az előadás után otthon sokat beszélgettek a rész
letekről. Mindenkinek volt egy-egy megjegyzése : hogyan 
figyeltek a hallgatók, miként dugták össze fejüket a szak
értők, egyszóval a fiatal professzort fellelkesítette a figye
lem és dicséret. Késő éjszakába nyírit a beszélgetés, ami után 
másnap és még hosszú időn át újabb rajzok, számítások, 
kísérletek következtek.

*

Két leánya sz ü le te tt: Ilona és Rolanda. Mindkettő 
jó tanuló, sportkedvelő gyerek volt. Ők voltak az elsők, 
akik vasárnap reggelenként hátizsákkal és szegescipőkkeí 
tűntek  fel Budapest utcáin, és kifelé ta rto ttak  a hegyekbe. 
Már egészen kislány korukban korcsolyáztak, és sokszor 
kirándultak szüleikkel.

Nevezetes nap volt, amikor Budapesten megjelent a 
»biztonsági kerékpár«. Ez m ár nem hasonlított az ormótlan 
»velocipédre«. Felfújt gumiabroncson szaladt, lánccal 
kellett a hátsó kereket meghajtani, hátul »kontrafék«
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te tte  üzembiztossá, egyszóval felvette mostani alakját. 
Eötvös Lóránd családja minden egyes tagjának nagyszerű 
kerékpárt hozatott. Felrakták hátizsákjaikat, tarisznyái
ka t a csom agtartóra és hosszú tú rákat rendeztek. Bejárták

Pest vidékét, el-elkalandoztak a Balaton környékére, a 
M átrába. Akkoriban még kevesen lá ttak  kerékpárt s ezért 
m egbám ulták őket az országutakon. A falusi emberek 
kiálltak a ház elé, azt hitték, cirkuszi m utatványosok 
ta rtan ak  bem utatót. El nem tudták  képzelni, hogyan lehet 
két keréken megülni és haladni.

A Kisakadémia egyik tagja — jeles fizikus, aki 
azonban kerékpározni nem tu d o tt — előadást ta rto tt, 
amelyben kifejtette, hogy a kerékpár azért szalad, m ert 
kerekei ))szabadtengely«-t képeznek, vagyis ^pörgettyű- 
hatás« ta rtja  őket a helyes irányban.

Eötvös megkérdezte, m iért lehet megülni a biciklin, 
akkor is, ha egészen lassan megy (amikor pedig szó sem 
lehet pörgettyűhatásról) és m iért zuhan el a kerékpáros 
akkor, ha első kerekével hozzáér az előtte menő kerékpár 
hátulsó kerekéhez?

Az előadó nem tu d o tt válaszolni.
- Majd én megmagyarázom — szólt Eötvös. — 

Ugyanaz történik a kerékpáron, m int amikor egy hosszú- 
nyelű seprőt akarunk ujjunk hegyén egyensúlyozni. Ahogy
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dőlni kezd a seprő, u jjúnkat a dőlés irányába elmozdítjuk. 
Ugyanígy a kerékpárt is, úgy fordítjuk-kormányozzuk, 
hogy a dőlés irányába igazodjék s így tud  haladni. Leg
fontosabb szabály a kerékpározást tanulók részére, hogy 
arra  fordítsák a korm ányt, amerre a jármű dőlni akar. Ha 
kerekünk az előttünk haladóéhoz hozzáér, egy pillanatra 
nincs egyensúlyban s ez elég ahhoz, hogy elessünk. Ezért 
kell oly nagyon vigyázni, ha többen megyünk. Mindezt 
tapasztalatból mondom — fejezte be Eötvös az érdekes 
beszélgetést.

Egy ideig még vitatkoztak, de azután elismerték, 
hogy igaz, amit Eötvös m ondott, ő  is belátta, hogy gyor
san haladva a pörgettyűhatás is jelentkezik, azért lehet 
elengedni veszély nélkül a korm ányt, ha elég gyorsan 
megyünk.

Egyszóval a kerékpározást is m egvitatták, bár 
érdekes, hogy még m a is sok — állandóan kerékpározó — 
ember van, aki nem tudja, voltaképpen m iért tu d  megülni 
a biciklin.

*

Mielőtt a gravitációról szóló tanulm ányt folytatta 
volna, gondoskodni akart valakirő l aki ért a legmagasabb 
követelményeknek is megfelelő finom munkákhoz. Adám 
m ester elkészítette ugyan a kevésbbé kényes m unkákat, 
de Eötvös az igazán finom, tudományos műszereket, 
illetve ezek elkészítését nem bízhatta  rá.

Süss mester, a műszerkészítő lett igazi segítőtársa. 
1867-ben ismerkedtek meg M arburgban. Egyidősek voltak. 
Süss apja is kiváló műszerkészítő volt. F ia — Nándor — 
Eötvös hívására Magyarországra jö tt és előbb a kolozs
vári, m ajd a pesti egyetemen dolgozott. Később önálló
síto tta  m agát, tanszereket és műszereket gyárto tt. K itűnő 
mérnöki műszereit még m a is használják.

Eötvös első elképzelése az volt, hogy a gravitációs 
hatást valamiképpen fokozza, sokszorozza olymódon, hogy 
az ingarudat erélyesebb lengésbe hozza. Szükségesnek
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látszott a levegő zavaró hatását, valam int a hőmérséklet- 
változásokat kiküszöbölni. A vízszintes ingarudat igen 
finom platinahuzalra függesztve elliptikus keresztmetszetű 
hengerbe zárta. A kitérítő hatást ezúttal nem higannyal, 
hanem súlyos ólomgolyókkal idézte elő. Amikor az inga 
megmozdult, a golyókat elforgatható asztalon áthelyezte ' 
az ingái úd túlsó oldalára s így, mint a hintázó gyerek, ha 
lengésbe hozza hintáját, úgy jö tt lengésbe a Coulomb- 
mérleg rúd ja. Az asztalkát később motorral és szabályozó
szerkezettel szerelte fel, hogy a golyók váltása önműködően 
történjék. .

Vizsgálatairól az Akadémia M atematikai és Természet- 
tudományi Osztályán számolt be <>Vizsgálatok a gravitáció ' 
jelenségeinek körében« címen. (1888 november 12-én.)

A továbbiak során több műszer készült, amelyek 
kitűnően működtek. A továbbfejlesztés során ju to tt arra  
a gondolatra, hogy olyan eszközt szerkeszt, amelyik meg
m utatja  a tömegek változását a műszer is, nemcsak 
mellette.

— Hogyan lehetne ezt a kérdést megoldani — kér
dezte önmagától, családjától, m unkatársaitól, újabb és 
régibb fizikakönyveitöl.

Sok-sok munka, számítás, tervezés, töprengés és ál
m atlanul átszivarozott éjszaka eredményeként kialakult 
egy zseniális gondolata, járni célhoz vezette.

Régóta ismeretes, hogy a testek súlya a Földön nem 
m indenütt egyforma. Nemcsak vízszintesen elmozdulva 
változik, hanem függőleges irányban is. Úgy kell ezt érteni, 
hogy egy — mondjuk — ólomgolyó súlya más Budapesten, 
m int Győrben, más a Lomnici-csúcson és más a Balaton 
mellett, más egy toronyban és más egy pincében.

Ha egy mérlegrúd mindegyik karjára egyforma súlyt 
helyezünk úgy, hogy az egyik súlyt magára az ingarúdra, ; 
másikat pedig a rúd túlsó végén lelógatott fonalra füg
gesztjük, a mérleg elfordul, mert a lelógó súlyt jobban 
vonzza a nehézségerő, mint azt, amelyik fent van. Az alsó 
közelebb van a Föld tömegközéppontjához. Elképzelhetet-
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lenül kicsiny ez a különbség, de mérhető, ha elég érzékeny 
a műszer.

A Földben a tömegek nem egyenletesen oszlanak el, 
egyik helyen sűrűbben, m ásutt ritkábban, ila  a mérleg

egyik súlya zsinóron lelóg, a föld
ala tti tömegek nemcsak függőle
gesen iparkodnak elmozdítani, 
hanem vízszintes elmozdító erő 
is jelentkezik, aminek az lesz a 
következménye, hogy az alsó 
súlyra másirányú erő hat, tehát 
az ingarúd — elcsavarodik. Ez 
tehát a híres csavarási, vagy 
^torziósa inga alapgondolata.

Az elmozdulás nagyon-na- 
gyon csekély, ezért Eötvös az 
ingarúd közepére tükröt szerelt 
és távcsővel olvasta le az elfor
dulás szögét. Az elfordulás oly 

, idcsi, hogy szabadszemmel nem lehet észrevenni.
A műszer lelke a felfüggesztődrót, am it igen vékony, 

linóm anyagból kell készíteni, azonkívül az egész szerke
zetet minden zavaró hatástól mentesíteni kell.

Ha a felfüggesztődrótban valami kis csavarulat van, 
a felfüggesztéskor önmagától is elfordul, esetleg éppen a 
ráhatóerővel ellentétesen. Ezért kellett a fonalat különös 
gonddal előkészíteni.

Eötvös vékony platinahuzalt választott, súlyt akasz
to tt  rá  és gázlánggal, m ajd elektromos áramm al hónapokon 
á t izzásban ta r to tta . így  a m egterhelt drót lassan elfordult, 
a benne lévő csavarerő kiegyenlítődött.

I r t  egy németországi cégnek. E lm ondotta gondjait és 
azt kérte, készítsenek olyan vékony platinahuzalt, amilyent 
csak tudnak , illetve, ami még elbírja az ingarudat. A cég 
azonnal válaszolt és közölte, hogy legjobb lenne, ha ki- 
mennc s a helyszínen megbeszélnék a tennivalókat.

ő  tehá t k iu tazo tt. M eglátogatta régi heidelbergi
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otthonát, a háziasszonyt, áld viharos örömmel fogadta, 
megölelgette a bajuszos, szakállas, komoly professzort. 
Kiment a diáksörözések színhelyére, az ismerős )>Keller«-be, 
ahol leült egy üres asztalhoz ebédelni. A szomszédos asztal
nál kecskeszakállas férfi ült söre m ellett és zsebkönyvébe 
vázlatokat rajzolt. Eötvös kicsit ismerősnek lá tta , gondolta 
talán mérnök, vagy művész, de azután ebédjével kezdett
foglalkozni és megfeledkezett róla.

Nem messze tőlük besörözött diáktársaság hangos
kodott. Az asztalfőn egy oősdiák« szónokolt — jó hat
nyolc éve já rh a to tt m ár az egyetemre, de vizsgáitól lát
hatóan még messze volt.

Nagyhangú megjegyzéseket te tt a kecskeszakállasra, 
aki sehogyan sem akarta  őt észrevenni. Végül odament az 
asztalához.

Az idegen, aki műszeralkatrészeket rajzolgatott köny
vébe, azon vette észre m agát, hogy a diák az orra előtt 
hadonászik.

A szóváltásból &provokálás« lett, a diák kihívta az 
idegent párbajra. A német diákok akkoriban ugyanis azzal 
m u ta tták  meg, mennyire vitézek, hősök és lovagok, hogy 
tolyton párbajoztak. Persze csak úgy, hogy komoly sérülés 
ne származzék a viadalból, csak egy vékony kardvágás az 
arcon, aminek nyomát azután egész életen á t büszkén 
viselhetik.

A szabályszerű párbajhoz segédek is kellenek s az 
idegen a hozzá legközelebb ülőt, Eötvöst kérte fel.

Eötvös már bosszúsan arra akart hivatkozni, hogy 
átu tazó külföldi, megy a vonatja, de hallja ám, 
hogy a bemutatkozó Konkoly Thege Miklós Magyar- 
országról.

Hírből jól ismerte Konkolyt, lapokban is lá tta  a 
fényképét, azért volt ismerős. Kisalföldi földbirtokos volt, 
aki ógyallán saját költségén nagy csillagvizsgálót ta rto tt 
fenn s értékes megfigyelésekkel, műszerek szerkesztésével 
és készítésével foglalkozott. Most is ilyeneket rajzolt zseb-
könw ébe.*/
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Eötvös aggódott, 
csak nevetett.

hogy baj lesz a párbajból, de Konkoly

reggel a környékbeli erdők egyik tisztásán 
találkoztak. Volt o tt minden, díszes tokban rejtőző elől-

töltő pisztolyok, cilinderes segédek, egyszóval nagy hókusz- 
pókusz, ami mind szükséges volt, hogy a háborútlan Euró
pában valahogy hősi cselekedetet vihessenek végbe 
dologtalan, kötekedő egyének.

Mielőtt hozzáfogtak volna a szigorú szabályokba 
foglalt vérengzéshez, Konkoly »csak úgy gyakorlásként^ 
egy ezüstpénzt feldobott a levegőbe és pisztolyával rálőtt. 
A golyótól eltalált pénzdarab összegörbülve, nagy sivitással 
felrepült és mikor lehullott, a cilinderes segédek komikus 
hajlongással keresték meg a fűben. A nézők hüledeztek, 
m ajd a segédek összedugták a fejüket és megállapodtak 
abban, hogy a kihívó fél »idegkimerültsége« következtében 
a párbajt befejezettnek tekintik. Az ősdiák bocsánatot kért 
s a társaságok visszavonultak.

Ezzel kezdődött Eötvös és Konkoly barátsága.
A Hereaus-cég a tárgyalások után dróthúzóműhelyé

ben igen finom platinadrótokat készített Eötvös céljaira. 
Gyémántba fúrt lyukon húzták át különleges gondossággal 
a vékony platinaszálakat, hogy csavarodás ne maradjon 
bennök. Pesten, a laboratóriumban még néhány hónapig 
súllyal terhelve tarto tták , miközben villamosáram izzás-
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bán ta rto tta . Ilyen dróttal készült el az első )>Eötvös-
inga«. ,

A készülék sárgarézből készült, az ingarúd nehezékei
aranvbó! voltak, hogy rozsdásodás ne zavarja a súly
elosztást (az arany nagy fajsúlya m iatt is alkalmas volt 
nehezékek készítésére). Olyan nagy pontossággal lehetett 
vele mérni, hogy külföldi tudósok, amíg nem látták, nem is
akarták  elhinni.

Eötvös kortársainak, m unkatársainak csodálata és 
együttérzése szinte megható volt. Egyik tanítványa, Tangl 
Károly például a következőket írta  1919-ben.

.)Abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy a méré- ' 
sekben még hallgató koromban rész tvehettem ; ennek ! 
immár 27 éve (tehát a 90-es évek legelején), de újra meg 
újra átérzem azt az áhítatos, mélységes örömet, mely 
lelkemet megragadta, mikor a titokzatos gravitációs erő 
eme hatalm as megnyilvánulását láttam . Milyen lelkesedés
sel s csodálattal tekintettem  tel tanárom ra, ki csodálatos 
szellemi fölénnyel megfékezte az eddigi, szeszélyesnek 
látszó erőt s szolgálatába hajtotta.« i

Az oEötvös-inga« egyre finomodott, érzékenysége 
növekedett. Már olyan érzékeny volt, hogy ^észrevette«, 
ha egy ember közeledett a műszerhez. Az emberi test 
tömege elégséges volt az ingarúd elforgatásához.

Az első kísérletek idején levitték a műszert az Aka
démia pincéjébe és Kövesligethy Radó, a későbbi világ
híres szeizmológus (földrengéskutató) és csillagász, mint 
fiatal matematikus-csillagász-geofizikus vállalta, hogy meg
figyeli egy éjszaka során, mozdul-e az inga vagy sem. 
iÉszrevesz«-e valamit?

Este nagybátran levonult a pincébe a készülék melle. 
Kényelmesen elhelyezkedett, maga mellé te tte  vajas 
kenyerét, eloltotta a lámpát s a műszer osztályzatát meg
világító derengő fény mellett gondolataiba m erült. Ébresztő 
óra ketyegése enyhítette a környezet komorságát. Az órara 
szükség volt, az figyelmeztette a leolvasások idejére.

Időnként bele-belepislogott a műszer távcsövébe es



egyszerre csak különös dolgot észlelt. A m utató  lassan, 
lassan mozogni kezdett. Közel s távolban semmi sem moz
dult, némán tornyosodott fölötte a hatalm as épület, hang 
nem hallatszott, csak a m utató kúszott végig kísérteties 
némasággal a műszer beosztásán. Mi lehet az a titokzatos 
erő, ami megmozdította a műszer ingáját?

Egy idő múlva az ingarúd visszakúszott eredeti 
helyére és mozdulatlan m aradt. Az éjszaka során többször 
megismétlődött a titokzatos jelenség. Kövesligethy hiába 
törte fejet, mi lehet az oka s hogy idejét agyonüsse, enni 
próbált. A sötétségben odatapogatózott, ahol vajaskenye
rét sejtette s ó borzalom . . .  valami végigfutott a kezén. 
Egerek lakm ároztak a kenyérből.

Másnap, mikor végtelennek tetsző órák után Eötvös 
megjelent, kiderült, hogy a műszer m utatója m iért moz
dult el?

A Dunán hajók jártak  s ezeknek tömege ha to tt a 
műszer finom szerkezetére.

Később még az is kiderült, hogy nemcsak a hajókat 
aveszi észre«, hanem a Duna vízállásváltozásait is és alkal
mas lehet önműködő vízállásjelző berendezések készí
tésére.

Kövesligethy neve már ismert volt a tudom ányban, 
mikor ezek a kísérletek kezdődtek. Az ő tanácsára a Vezúv 
tűzhányóhegy oldalán lévő vulkanológiai állomáson fel
állítottak egy Eötvös-ingát. A derék olaszok mosolyogtak 
a m agyar tudós balgaságán, amikor azt állította, hogy a



készülék megjósolja a vulkán kitörését. Pedig pontosan 
úgy történt.

Az Eotvös-inga azonnal jelezte, ha a földalatti üregek- 
ben repedésekben és folyosókban megindult a lávafolyás, 
ami' biztos jele a kitörés közeledésének. Úgy is történt, 
aho"y Kövesligethy megmondotta. Mekkora volt az olaszok 
csodálkozása, mikor a jelzett időben a kitörés bekövet
kezett. Kövesligethy nevétől volt hangos Itália. Szerte a 
világon, ahol vulkanológiával foglalkoznak, mai napig 
használják az Eötvös-ingákat a kitörés előrejelzésére.

Az első sikerek után a Süss-műhely számos uj, mindig 
íavított készüléket épített, amelyekkel a legkülönfélébb 
viszonyok között végeztek méréseket. Az első szabadtér: 
vizsgálatokat a Gellérthegy tövénél végezték, majd Pest 
környékén. Eötvös Loránd -  mikor már jól megismerte a 
készülékek tulajdonságait -  nagyobbszabásu expedíciót
szervezett a Sághegyre. - 1 - i " i ' x

A Sághegy Vas megyében van. Régi kialudt tűzhányó.
A teológiai korszakokban, mikor a D unántúlt borító 
Pannoniai-tenger eltakarodott, bazaltláva ömlött ki a 
szárazon m aradt tengerfenékre. Később a sivatagi szél 
mindenhonnan elhordta a homokot, kiveve a bazalt- 
hegyek alját, mert o tt a rátelepedett vulkánikus kőzet 
m iltt  nem tért hozzá. így m aradtak meg a régi tengerfenék 
darabjai a bazait alatt.

\  sághegyi expedíción Eötvösön kívül reszt vett meg 
Tang) Károly -  katedrájának későbbi örököse -  Köves- 
ligethy Radó, Bodola Lajos, későbbi műegyetemi geodéziai 
professzor és több térképésztiszt a Becsi Katonai Ö rajzi
Intézetből. p,.

Az expedíció katonai felszereléssel utazott, labor-
verés után Kövesligethy és Bodola nagy pontossággá 
meghatározták a hegy földrajzi fekvését. Sextannal meg
mérték a napmagasságot deleléskor és kronométer (igen 
pontosan járó óra) segítségével az időkülönbséget Pest es 
Sághegy között. Egyszóval tudományos eiteku helymeg-
határozást végeztek.
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Ezután gálaalakú sátorban felállították az Eötvos- 
ingát. Megvárták, antíg az ingarúd megnyugszik, távolabb
ról távcsövei leolvasták a rúd helyzetét, majd elfordították 
a műszert s ebben a helyzetben is megvizsgálták. Mindez 
az elképzelhető legnagyobb pontossággal történt.

A méréseket nappal és éjszaka többször megismételték. 
A társaság nagy része éjszakára levonult a hegy lábánál 
fekvő kis Celldömölk faluba. A hegytetőről létrán ereszked
tek le az alul törmelékes hegylábhoz és úgy iparkodtak 
szállásukra. A kronométert Kövesligethy v itte  nyakába 
akasztva.

Egy napon Eötvös megkérte Kövesligethyt és Bodolát, 
végezzenek új helymeghatározást, ellenőrizzék m agukat és 
műszereiket.

Milyen nagy volt a megrökönyödésük, mikor kiderült, 
hogy számításaik mást m utattak , mint az előző napon. 
Talán megváltozott a Sághegy helyzete? Hüledezve m utat
ták a többször átszámolt helymeghatározás eredményeit.

— No majd holnap újra kezditek a méréseket — 
nyugtatta meg Eötvös a geodétákat, aztán nyugodtan le
vonultak a hegyről. Kövesligethy óvatosan kúszott leielé 
s amint később sokszor elmondotta, azok a pillanatok 
voltak legizgalmasabbak, amikor a létra tetején elfordult 
a mélység felé.
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Másnap újból megváltozott az eredmény. Ogv lát
szott, hogy a Sághegy változtatta a helyét, elmozdult

főié*
-  Ha ez tgy megy tovább, maholnap Pesten teszünk, 

-  mondta Eötvös mosolyogva, de ö sem tudta elképzelni, 
mi lehet a turcsa lelenség oka. A mérésekben nem lehetett 
hiba, hiszen a legkitűnőbb műszereket használták, a 
számítások pontosságához kétség nem férhetett.

Kövesligethv nagyon haragudott önmagara. ezert 
elhatározta, lesz, ami lesz, éjszakára a hegyen marad, 
')elűzi a szellemeket, hátha azok bántották a műszereket*. 
A kronométert és egyéb eszközöket ládába zárta és mellélük
feküdt. , ,

Másnap a méréseket megismételték ; csodálatosképpen
ezúttal a hegy helybenmaradt. Az eredmény megegyezett
az előző napival. .

Alighanem mégis a szellemek lepnek közbe
nevetett az egyik térképésztiszt, akt az expedíció katonai

ré s z lg t je z e t te .^ jö t t^ k  ^ htokra. Mikor Kövesiigethy
a létrához ért, s nyakában a kronométerrel megfordult az 
óra finoman kiegyensúlyozott mozgásává! el entetben 
mozdult el s ezzel az óra járását kissé megváltoztatta. 
Naponként közel egy másodpercnyi eltérést okozott, ebből

öröm en  meghMa a társaságot a ceüdömőlk, nagy- 
vendéglőbe 'egy pohár sörre«. Szó ami szó inkább bor 
fJgwM s tgy f  társaság emelkedett hangadatban hagyta el 
a Tndég'őí. Főleg a' katonák. '< ° - '^ t h y  sztn) zan

^ z l  A két császár és király, térképésztiszt kicsit
gyengén áUt a lábán s mit voit mit tenni. 
belekarolt a két katonába, úgy ment veiuk szát s k ' t .  
Azaz csak ment volna, mert hol a ,.bb-, hol a baloldalon 
levő katona húzta mindkét irányban. Végül is nagynehezen
hazaértek.
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/^ szaérkeze tt Eötvös. Bodola nagy 
titokzatosan félrehúzta

-  Látta volna professzor úr, hogy Kövesligethy
^  M t M rM písitisit

íme, ez volt a józanság jutalm a.
A sághegyi expedíció ny ito tta  meg azoknak a nagyobb- 

f ö í ^ '  ^ t o u t a k n a n  a sorát, amelyek ala tt a m agyar
"  melységekben is átvizsgálták. Az

tYpnf ^  ^  mtezete mellett kialakult egy csoport, amely
geofizikai mérésekkel foglalkozott. Az első expedíciókat 
'o  vos vezette, később, mikor már gyakorlott m unka

társai voltak, nem kísérte el őket, hanem hazulról irányí
to tta  a m unkát.

Az Eötvös-inga a Balaton tanulmányozásakor került 
először tudományos-gyakorlati alkalmazásában a nyilvá
nosság elé. ^

A múlt század második telében egy svájci tudós 
-  Eorel -  a Genfi-tavat kezdte tanulmányozni Fóréi 
különben egyike volt a legérdekesebb tudósoknak. Könyvet 
irt a hangyákról, a hipnózisról és még több más érdekes 
tárgyról. A EenK-tó vizszintingadozásait, fénytünemé
nyeit vizsgálva, nagyobbszabású tudományos kutatásba 
kezdett.

Ezekről a tanulmányokról olvasott a kitűnő magyar 
geológus, Lóczy Lajos, aki tudományos világhírét a Széche- 
nyi-féle keletázsiai expedícióban végzett munkásságával 
alapította meg. Ó fedezte fel az ázsiai hegyek között vég
zett kutatóútjai során -  elméleti alapon -  a nTransz-
himalaya«-t, amit ugyan sohasem látott, de utána húsz 
évvel Sven Hédin megtalált.

Egyszóval Lóczy a 1 agyar Földrajzi Társaság ülésén 
előadta, hogy a Balatont is hasonló vizsgálatnak" kellene 
alávetni, mint a Genfi-tavat és erre egy bizottság össze
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állítását javasolta. Megpróbálta kiszámítani, mibe kerülne 
a nagy vállalkozás. Úgy gondolta, hogy körülbelül tízezer 
koronába.

Egyszerű, keresetlen szavakkal szólt hallgatóihoz, úgy, 
ahogy tanítványai körében szokott beszélni, de ezekre a
szavaira bizony nevetés tört ki.

— Hova gondol professzor úr — kiabáltak többep. — 
Magyarországon tizezer koronát? Mit gondol? Képviselő
választásról, vagy főispáni beiktatásról van szó?

Lóczy nem hagyta magát. A bizottságot megalakí
tották, és hosszas huzavona után a szükséges összeget is 
előteremtették. Egész tudósgárda fogott munkához és 
több évtized múlva hatalmas kötetsorozat jelezte ered
ményeiket. A munka még ma sem teljes, a Balaton föld
rajzának összefoglaló leírása még nem készült el.

Eötvös Loránd is tagja volt a Bizottságnak. Híressé 
lett ingájával a befagyott Balatonon végzett örökértékű, 
tudományos méréseket. A Balaton jege, mint a földkéreg
nek egy tökéletesen sima darabja, alatta egyenletes 
tömegű vízzel, igen alkalmas volt arra, hogy zavaró hatá
soktól mentesen próbálja ki a nagyszerű műszert. A jég 
felülete a tökéletes Föld-alakot formázza, tehát igen alkal
mas geofizikai mérésekre.

Eötvös megszervezte balatoni expedícióját. 1901 
januárjában 40 centiméter vastag jég borította a Balatont. 
Erre a jégfelületre vonult ki munkatársaival és így ír 
róla »A Balaton nívófelülete és azon a nehézség változásai« 
című jelentésében, amely az említett könyvsorozatban
jelent meg. ,

&1901 január havában — írja Eötvös — erős, atlagban
40 cm vastag jégkéreg fedte a Balatont. Jó alkalmul szol
gált ez arra, hogy eddig inkább csak laboratóriumban 
kipróbált módszeremet a szabadban, a jég egyforma, sima
felületén próbának vessem alá . . .

Felszerelésünk két házikóból és egy, az eszközökkel
és egyéb szükségesekkel megrakott szánból állott, melyek
nek továbbszállítására nyolc derék balatonparti halász
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vállalkozott. Az egyik házikó vízhatlan ponyvából készült 
és arra. szolgált, hogy abban az eszközt felállíthassuk. 
A másik fából volt egybeállítva s lakásul berendezve, 
melyet egy nagyobb petróleumkályha m elegített. A házi

kókat szántalpakon szállí
to ttu k  egyik állomásról a 
másikra s az állomásra érve, 
a jégbe vágott lékeken át- 

íek tete tt rudakhoz kötöttük 
í le, biztosítva így a viharok 

és hófúvások ellenében.
^  Becsesek ezek a meg

figyelések írekem, de ked
vesek azon kellemes órák 
emléke által, melyekben 
azokat végeztem.

Vándorlásaink a jégen, 
s a nehézségek legyőzése egy- 

egy jegtorlasz vagy hasadékon való átkelésnél, a berendez
kedés az új tanyán, a hosszú téli éjszakának csupán az 
osszehúzódó jég dübörgése által megzavart csendje a 
küzdelem viharokkal és szélfúvásokkal s a még kelle
metlenebb olvadás veszélyeivel, mind megannyi esemény 
mely szinte feledhetetlenül vésődött emlékezetünkbe.^

A mérésekből az derült ki, hogy a Balaton jege a la tt 
nagy mélységben tektonikus szerkezeti vonal húzó
dik, m ondhatni, hegygerinc van eltemetve a mélyben.

I t t  volt tehát az expedíción, amelyről m int heidel- 
bergi diák álmodozott. Sarkvidéki életet élt -  Budapesttől 
alig száz kilométerre.

A lakósatorban a petróleumlámpa kellemes meleget 
árasztott, az ágyat fogantyú segítségével lehetett felhúzni 
vagy leengedni, aszerint, hogy fázott vagy izzadott az 
aobszervátor«. Mert a sátor felső részében meleg, az alsó
ban hideg uralkodott, fent izzadni, alul dideregni lehetett.

A vizsgálatok ideje a la tt kétszer volt olyan hideg, 
hogy a Balaton teljesen befagyott. Úgy osztották be az
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észlelés munkáját, hogy a hét első napján maga Eötvös 
dolgozott, a többin munkatársai.

Az expedíciónak temérdek élménye, kalandja volt. 
Az utolsó időkről ezt irta Eötvös.

&— . . .  újra a déli szél volt az, amely a jégen végzett 
munkának véget vetett, amely ezúttal fenyegetően intett 
a távozásra. A déli szél ugyanis nyomásával egy, a part 
közelében Berénytől majdnem Boglárig húzódó repedés 
mentén elszakította a jeget s az óriási repedés és a part 
közelében állítottuk fel műszerünket, de nagy volt az 
ijedelmünk, mikor az elúszó jégtáblán mágneses figyelés 
által visszatartott dr. Steiner Lajos társunkat segédkező 
embereivel a víz szélén eredménytelenül partot keresni 
láttuk. Már sötétedett, mikor őt és társait egy, a szomszédos 
nádas re j tekéből előhúzott lélek vésztőn több sikertelen 
kísérlet után mind messzebb távozó jégtábláról biztos 
partra szállíthattuk.«

Mondani sem kell, hogy ezt a nagyszerű tudományos 
vállalkozást — amilyen még nem volt Magyarországon — 
elég sokan nézték görbe szemmel. Sajnálták a pénzt, amit 
a balatoni halászoknak napszámként kifizettek. (A meg
figyeléseket végző tudósok egyetemi alkalmazottak voltak 
s nem kaptak külön díjazást.) Sajnálták, amit könyvekre, 
postára, felszerelésekre kiadtak. Bezzeg, ha politikai kor
teskedésre költötték vo lna . . .

Akkor még alig sejthette valaki, hogy a Balaton jegén 
bemutatkozó Eötvös-inga lesz a fizika varázsingája, 
amellyel le lehet nyúlni a Föld mélyébe es fel lehet csalo
gatni az olajat, a sót és az érceket.

Valami csekély gyakorlati értelmét még az ellenségei 
is sejtik a dolognak, bár nem értik meg egészen. Eötvös 
lángelméje ugyanis meglátta, hogy műszere kitűnő esz
közül szolgálhat a Föld alakjának meghatározására. A 
felsőrendű földméréseknél hasznos szerszám lehet, ezt 
korán felismerte, de gyakorlati -- bányászati — jelentő
ségével nem sokat törődött. Találmányát nem szabadal
maztatta.
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A VARÁZSINGA BEJÁRJA A VILÁGOT

Az egyik német műszergyár tervezőirodájában nagy 
volt a sürgés-forgás. Fontos megbeszélésre hívták össze a 
gyár tervezőmérnökeit.

A műszaki igazgató hosszas bevezetés után elm ondotta, 
hogy Németországnak a közeledő háborúra való tekintettel 
olyan eszközre van szüksége, amely alkalmas a föld bel
sejének átkutatására. Elsősorban . hadiíontosságú só 
földgáz, olajkutatásra kellene az eszköz. Ügy hallotta — 
m ondta az igazgató hogy él Magyarországon valami 
Eötvös nevű tudós, akinek a találmánya alkalmas tehet a 
jelzett célra. Ezt az eszközt kellene valahogyan meg
szerezni, a gyártási részleteket idejében megtudni, hiszen 
szabadalom nem védi.

A sok beszédből az alakult ki, hogy gyártani akarják 
Eötvös műszerét s előbb ki kellene kémlelni a részleteket 
magánál a feltalálónál.

H am arosan akadt vállalkozó — nevezzük iart- 
m annak -  ak) telszerelte m agát mindenféle titokza
tos kémeszközzel, a hadsereg kémirodájában kiképez
ték és jó sok pénzzel megrakodva elutazott Magyaror
szágra.

i t t  azonban nagy meglepetés érte. Nem kellett az 
álbajuszt felragasztania, a mellénye alá rejte tt fényképező
géppel sem kellett bravúros, titkos felvételeket készítenie, 
mert mindent megkapott, amit kért, írhatott, rajzolhatott] 
fényképezhetett, amennyit akart. A Süss-gyárban a készí
tést is végignézhette, sőt Süss önköltségen adott egy 
készüléket a német ^tudomány« képviselőjének. Hartman
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tlgyanis úgy mutatkozott be, mint aki geodéziával ioglal- 
kozik és kíváncsi a műszerre.

Nagy volt a németek álmélkodása. Sehogyan sem 
értették, miért ad oda Eötvös mindent olyan készséggel. 
Hartmann megkérdezte, miért nem szabadalmaztatja a 
készüléket?

-  Nézze kedves barátom — magyarázta Eötvös 
finom,. nyugodt modorával. — A tudomány mindenkié. 
Nem fontos, ki találja fel az új eszközt, csak az hogy az 
emberiség gazdagodott vele.

A német hümmögött és vastag jegyzetekkel meg egy 
szépen kidolgozott Eötvös-ingával hazautazott. Otthon 
azután a gyár elkészítette az eszköz német kiadását. 
A lelógó platinaszál helyett merev pálcát alkalmaztak, az 
ingarúd egyik oldalán egy pálca lefelé, a másikon felfelé 
m utatott azért, hogy a két súly távolsága egymástól — 
függőleges síkban nagyobb legyen. Az eszköz elforga
tására óraművet építettek b e ; a személyes leolvasás 
helyett fotografikus készüléket csatoltak hozzá, egyszóval 
átalakították anélkül, hogy az alapelven változtattak 
volna. /

Az elkészült műszer azonban nem működött. A gyár
tás közben siettek, az anyagokat sem készítették elő 
megfelelően, egyenetlen volt a hőtágulás, légáramlatok 
zavarták az inga mozgását, egyszóval hosszú évekbe telt, 
mire a németek kihozták )>Drehwage«-t, a csavarás) 
ingát.

Az Eötvös-család részéről kétségkívül nagy hiba volt 
a szabadalmaztatás elmulasztása, mert az első világháború 
alatt vagyonuk elveszett, anyagilag tönkrementek ugyan
akkor, amikor az Eötvös-ingákkal súlyos milliókat kerestek 
nemcsak Németországban; hanem itthon is a gyártást 
végző vállalatok. A németek majdhogynem beperelték 
Eötvöst oszabadalombitorlás« miatt. Ők ugyanis nem késtek 
megfelelő időben szabadalmaztatni a csavarás) ingát, a 
&Drehwage«-t. Csak Eötvös nagy nemzetközi tekintélye 
(a nehézségerő-méréseknél egységként ma is az &Eötvös«-t
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használják) m entette meg a családot az újabb súlyos anyagi 
és erkölcsi károsodástól.

Az EötySs-inga tehát á ttö rte  az ország határait és 
terjedni kezdett az egész világon. Elsősorban oiajkutatásra

használták az értékes eszközt. 
Franciaországban, Ném etor
szágban, Szovjetunióban, Ame
rikában sok-sok eszköz dol
gozik. Brazília mocsaraiban, 
Tibet vad szelek söpörte tenn- 
sikjain, az Uraiban, a Bal
kánon — m indenütt o tt áll 
az expedíciók műszersátrai
ban szétterpesztett állványá
val, jellegzetes külsejével a cso
dálatos eszköz, amelynél fi
nomabbat még nem alkot
tak.

Legutoljára talán itthon 
Magyarországon vették észre 
a fo n to ssá g á t... A nagy olaj

kutatások idején gyakran szembekerültek az olajgeoló
gusok és geofizikusok véleményei.

Az olaj és földgáz a Föld mélyében úgynevezett anti- 
klinális kban, boltozatokban gyűlik össze. Ezeknek a 
boltozatoknak belsejében tehát könnyű anyag -  gáz, 
olaj — halmozódik fel, amit az inga amegérez«. Az inga- 
rúdról lefelé függő aranysúly a nehezebb rétegek felé 
mozdul el, tehát távolodik a könnyű anyagoktól, illetve 
az ilyeneket tartalm azó rétegektől. Ha nagyobb területen 
végeznek Eötvös-inga méréseket, az elfordulások irányából 
nagy biztonsággal lehet következtetni az olajat rejtő bol
tozat tetejére s így a kijelölendő túrás helyére.

A geológusok helyzete különösen síkságon nehéz, 
ahol a rétegek felépítéséből, anyagából, irányából (úgy 
mondják a geológusok, hogy a rétegek 9dőlés«-éből és 
^csapásáéból) nem tudnak következtetni semmire, mert
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rétegkibúvások, feltárások nincsenek. Ilyenkor az' Eötvös-
inga megbecsülhetetlen értékű.

Eötvös a közvetlen gyakorlati hasznon túl elsősorban 
a tudományos problémák megoldását kereste. Neve, 
műszerének híre bejárta a vüágot, de ő megmaradt olyan 
szerény professzornak, amilyennek a múlt század hetvenes
éveiben elindult.

A nemzetközi földméréstani kongresszus 1906-ban 
Budapesten tarto tta XV. ülésszakát, amelyen nagyon sok 
külföldi tudós jelent meg. Főleg azért jöttek, mert nem akar
ták elhinni, hogy Eötvös-műszere valóban olyan érzékeny,
mint amilyennek híre mondja.

' Helmert, a geodéziának — íöldméréstannak — nem
zetközileg elismert egyik legnagyobb tekintélye, a látottak 
után kijelentette, hogy t)a geodéziának két csodalatos 
műszere van, amellyel a Föld alakjára biztosan következ
tethetünk : ez a libella — folyadékos vízszmtmeio 
és az Eötvös-mga«.

A Föld alakjának kérdése sokat foglalkoztatta Eöt
vöst bár erről a kérdésről -  a kongresszuson mondott 
nagyszabású beszéde kivételével — általában nem sokat
nyilatkozott.

Mint minden tudós, ö is szerette a könyveket, a régi 
képeket, metszeteket. Gyakran álldogált a Múzeum-kőr
úton az antikváriumok kirakata előtt. így bukkant ra 
egv érdekes térképre, amelyet Mikovmy Sámuel regi 
magyar mérnök készített a 18. században. Ez az érdekes 
mérnök-tudós, dkoi Becsben tanult, nagy tanulmányt 
írt arról milyen alakja van a Földnek és állította, hogy a 
földalakot nem földmérésekkel hanem nehézségero-méré- 
sekkel lehet legjobba: megállapítani. Persze, már Miko- 
vinv idejében is tudta mindenki, hogy a Föld gombalaku, 
de hogy mennyire tér el a pontos gömbtől, meg vitás

Mikovmy idehaza csatornákat, hidakat épített. Fel
mérte az országot. A pozsonyi vár egyik tornyától indult 
el háromszögláncolata, amelynek alapján jó tél képeket
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íajzoit az oiszagról. Iiosszúkas térképlapjai közül egyet Eöt
vös is megszerzett antikvárius ismerősétől s sokáig tanul
mányozta Mikoviny életét, aki oly mélyen elsüllyedt a 
magyar múlt közönyében.

Sajnos. Mikoviny könyve is elmerült az ismeretlen
ségben. Eötvös sokáig kereste, de nem került meg egyetlen 
példánya sem. Pedig érdekes.munka lehetett, amelyben az 
ismeretlen magyar mérnök Newtonnak adott igazat a

vitában, amelynek örök targya az v o l t ! milvcn 
alakja van a Földnek? .  ̂ :* , t .  .
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MÁGNESES FA ÉS MÁGNESES VÍZ

Eötvösnek Konkoly Thege Miklóssal való barátsága nem 
maradt abba a heidelbergi párbaj után. Gyakran találkoz
tak itthon is, Eötvös meglátogatta Konkolyt Ógyallán.

Ógyalla kisalföldi falu. Ott volt a Konkoly-család régi 
birtoka, amelyet a íöldesúr, Konkoly Miklós szétosztott a 
falu szegényparasztjai között. Csillagvizsgálót is épített 
és azt az államnak adományozta. (Egyik nagy műszere 
most a Szabadsághegyen a Nap kutatására szolgál.) Egy 
ideig ő maga igazgatta az ógyallai intézetet, de azután — 
hogy megéljen valamiből — elvállalta az országos me
teorológiai szolgálat megszervezését. Egyszóval minden
képpen érdekes egyéniség volt, egész nap műszereket 
szerkesztett, nem volt nála nagyobb fegyverszakértő, cél
lövőképességét pedig már bemutattuk. Máskülönben moz
donyvezetői és haySgépészi vizsgája is volt. ^

Eötvös örömmel ment Ógyallára, fáradt volt, vizsgáz
tato tt, sokat dolgozott, ki akarta pihenni magát. ^

Az elmúlt évek mozgalmasak voltak. Miniszter is 
volt a tudós professzor. Apja ugyan óva intette a bársony
széktől, ő maga is tudta, hogy nem neki való foglalkozás, 
de egyszer azután végkép nem kerülhette el. Vallás- és, 
közoktatásügyi miniszter lett 1894-ben.

Azok a körök, amelyek Eötvöst a miniszteri székbe 
emelték, csalódtak benne. Hathónapos minisztersége alatt 
nem az ő szekerüket tolta, hanem a várt politikai mester
fogások helyett elsősorban tanügyi kérdésekkel, oktatási 
reformokkal foglalkozott. Nagy bűn volt ez egy oktatás
ügyi miniszter részéről — a kilencvenes években.
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.. ^ kultuszminisztériumban bemutatkozott, a
isz visc ok megfelelő díszbeszédek kíséretében üdvözölték 

s rögtön ajánlották neki, hogy új tantervet készítenek, sőt 
a tervezet már meg is van, akár el se olvassa, csak írja alá.

ötvös válaszában lehűtötte a szorgalmas ^refor
mereket«. Kijelentette, hogy az iskolát a jó irányítás 
mellett elsősorban a jó tanárok, jó tankönyvek teszik
]óvá, korszerűvé s hogy a maga részéről utál minden ad
minisztrációs irkafirkát.

Rövid ideig tartó minisztersége alatt megvalósította 
regi álmát, az édesapjáról elnevezett Eötvös József- 
kollcgiumot. Ebbe a kollégiumba olyan tehetséges, jól 
tanuló, de szegénysorsú fiatalembereket vettek fel, akik 
tanári pályára készültek. A kollégiumban elsőrendű nevelŐ- 
es oktatómunka folyt, főleg addig, amíg Eötvös a szemét 
rajta  tarto tta.

Eötvösnek elve volt a tanároknak anyagi jólétet 
biztosítani, mert látta, hogy pedagógus csak akkor végez
het jó munkát, ha nincsenek' anyagi gondjai. Nem lel
kesedett azért, hogy szegénysorsú egyetemi hallgatók 
éjszakai munkával keressék meg kenyerüket s másnap az 
órákon aludják ki magukat, de azért sem lelkesedett, 
hogy tehetségtelen, a vizsgákon éppen csak átcsúszó 
hallgatók töltsék meg a tantermeket. Mintha a mai idők 
szelét éreznénk Eötvös intézkedéseiben. Ezen a téren 
valóban félévszázaddal megelőzte korát.

A képviselőházban a felekezetek egyenjogúsításáról, a 
zsidók vallásszabadságáról szóló törvény kimondásával 
örökítette meg nevét. A tanárok nyugdíjának felemelésével 
pedig a pedagógusok előtt tette magát népszerűvé. A Képző- 
művészeti Múzeum felállításáról szóló régebbi törvény- 
javaslatot törvényerejűvé tette, de a Nemzeti Múzeum 
Bizottság megalakulását nem engedélyezte, mert van elég 
bizottság anélkül is — mondotta.

^  Ógyallán baráti körben ezekről az időkről beszél
gettek, majd a nagy távcsöveken át a csillagos ég csodáit 
szemlélték sokáig.
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— Miért nem hoztad el családodat is? — kérdezte

_  ^Feleségem gyengélkedik, de majd eljönnek, hogy
mikor, bizony nem tudom. ^

Kiderült az is rövidesen. A parkban sétálták, mikor
két porlepett kerékpáros tűnt íel a bejáratnál. A kerék
párok csomagtartóján hátizsák nehezedett, az acetilén- 
lámpákon csillogott a napfény s boldog nevetéssel ugrót
le a két Eötvös-lány a kerékpárról.

— I tt  vagyunk, édesapám — mondta Rolanda, ap]a
nyakába borulva. . . . . . .  i

— Mama nem tudja ám, hogy keréken ]ottunk -
úisásolták. -  Elegánsan kimentünk a Keletibe azzal, hogy 
vonaton jövünk, a kerékpárokat feladtuk de csak Kelen
földig, ahol leszálltunk a vonatról, felültünk a gepre és
most itt vagyunk.

Az ebédnél nagy titok
zatosan előadta Rolanda, hogy 
nyári pihenésre Dél-1 irolba 
készülnek. Az apa és két lánya 
Székesfehérvárig utazik vona
ton, miután a mamától a Déli
pályaudvaron érzékenyen el
búcsúznak. Fehérvártól kere
ken mennek Milanóba, onnét 
fel Tirolba, a Brenner-hágó felé.
J a j , csak a mama meg ne tudja, 
mert nem egyezne bele, hogy 
a papával ilyen közös turpis
ságot terveznek.

^-Az ógyallai társaságban 
egy szótlan németet is találtak, ,
aki azért volt ott, mert az intézet földmágneses munká
latait tanulmányozta. Egy vastag füzetet már te ei r .

Utolsó este sokáig íentmaradtak. Jó bort kóstolgattak, 
táncoltak. A németnek is megoldódott a nyelve s elaru a, 
hogy miért jött? A Zeppelindienst embere. Nagy magassá-
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gokban, ködben nem elég az iránytű  a léghajó onavigá- 
lására«. Ügy gondolják, hogy a térképeikre a földmágneses 
értékeket is feljegyzik és az ilyen térkép segítségével 
sötétben is tudnak tájékozódni. Ha háború lesz, az angol 
ködben is megtalálják Londont és bombázni tudják.

— Látod, ilyenek ezek — dohogott Konkoly és félre
hívta Eötvöst egy kis szobába, ahol százéves tokaji bort 
tö ltö tt két pohárba. — Igyunk egy pohárral arra, hogy 
mégsem lesz háború, arra, hogy a tudom ány nem szol
gálja a pusztítást, igyunk a mi m un k án k ra . . .  m ondta 
és poharát Eötvöséhez koccintotta.

— Úgy legyen. Tudósok, emberbarátok, maga a nép 
döntse el sorsát — m ondta Eötvös és kiürítették a poharat.

Hajnalodott. Fent az égen szikráztak a csillagok, a 
nagy kupolában. az ainspekciós« megfigyelők még szor
galmasan dolgoztak, de kelet felöl halvány, szürke csík 
jelent meg a h o riz o n to n .^

*

A mágnestű viselkedéséről sok szó esett az ógyalíai 
kiránduláson, de m ár előbb is sokat foglalkozott Eötvös 
a mágnestűvel és a földmágneses jelenségekkel. A tanul
mányok és tervezőmunka eredményeként született meg 
az ^sz ta tikus variométer«. Viszonylag egyszerű szerkezet.

Finom, vékony platinaszálon egy alumíniumcsövek
ből összeállított kereszt függ. A kereszt szárainak végére 
apró acélmágneseket erősítettek olyanformán, hogy egy
más hatását kiegyenlítsék. így  a kereszt nem m utat 
mágneses hatást, ^magától« semmiféle irányban nem áll 
be. Olyan, m int az egyszerűbb asztatikus tű , amely két 
mágnestűből van összeállítva úgy, hogy az alsó tű  északi 
vége a felső tű  déli vége a la tt van megerősítve s így nem 
m utat semmiféle irányba — de a legkisebb vastárgy 
jelenlétére is kimozdul. Az Eötvös-féle ^ sz ta tik u s  vario
méter« is így viselkedett, csak sokkal érzékenyebb volt, 
m int az asztatikus mágnestű.
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Az eszközt Süss mester vasmentes sárgaréztokban 
helyezte el. Ügy kellett vele dolgozni, mint a torziós 
ingával. Felállították a műszert, leolvasták az állását cl 
forgatták, majd ismét leolvasták. Ha a műszer köze eben 
parányi mágneses erő jelentkezett, a kei esz e or

'^ " s J j ik e s z te t t  egy másik eszközt is, a »mágneses transz-
íatométert«, amellyel a »mágneses haladta oero<<-tm utat^
ki. Ezt az erőt ő előtte alig tanulmányozták. L ^ e a z ,  
hogy egy mágnestű déli sarkát északnak az északit dől
nek állítják be nagy pontossággal. Ilyen helyzetben ne 
fordul el a tű, hanem oldalirányban igyekszik elmozdulni. 
E^nek az erőnek mérésére szolgáló műszer a torziós 
indához hasonló, azzal a különbséggel, hogy a platina 

nem arany- vagy platinasúly Mg le, hanem aeel-

Eeáei a különös e s z k ö z t  azt a kevesek 
de már Faraday által tanulmányozott tényt állapította meg, 
hogy minden test mágneses lehet, még a fa es a víz is.

^Nemfizikusok körében nagy csodálkozást válto tt ki 
ez a megállapítás. K im utatta például, hogy a cserép
edények égetéskor megmágneseződnek, olyan értelemben, 
ahogyan rajtuk a földmágneses erővonalak keresztül
hatolnak. A transzlatométerrel meg lehetett merni peldau 
azt hogy egy porcelánedény talpa milyen szöget zmr be 
az edény mágneses erővonalaival, vagy világosabban ki e- 
jezve: milyen volt az égetéskor az égetőkemence he^en  
az inklináció, a vízszintesen felfüggesztett mágnestű

^  Most jö tt azután a meglepetés. Bizonyos adatok
ból ki tud ta  számítani, hogy valamely helyen az mkhnacio 
milyen volt egy meghatározott időben ; a transzlatome 
adatából pedig meg tud ta  állapítani, hogy mikor egettek 
az edényt. Egyszóval, egy régi-régi cserépdarab mágneses 
adataiból kiszámította mikor, milyen korban egettek a

Ez azután nagy szenzációnak számított, az archeoló-
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gusok -  régészek -  olyan eszközt kaptak, amivel kor
megállapításokat végezhettek.

Évmilliókig feküdtek a kőzetdarabok a helyükön, s 
felvették a rajtuk keresztülhaladó földmágneses erőt. 
Ennek alapján a tudósok meg tudták állapítani, milyen 
volt a kőzet helyzete eredeti helyén. Ezt az adatot a geo
lógusok értékesíthették.

Eötvös meglepő jelenségeket tapasztalt, mikor egy 
asztatikus variométer keresztrúdján levő mágneseket 
vörösrezhengerekkel cserelte fel. A műszer ugyanolyan 
&járás«-t mutatott, mintha mágneses lett volna. A hatást
az egyik -  déli — súly mellé helyezett vörösréztöm bbel 
fokozni lehetett.

Ezeket a különös jelenségeket, bármilyen sokat 
töprengett rajtuk, nem tud ta  megmagyarázni. Más tudósok 
is foglalkoztak vele s egyértelműen az a felfogás alakult 
ki, hogy a Föld belsejéből a világűrből érkező kozmikus 
sugárzáshoz hasonló sugárzás indul ki. aFöldsugárzás«- 
nak nevezték el az egyelőre még titokzatos jelenséget. 
A jelenkor és a jövő geofizikusaira vár a kérdés végleges 
megoldása.

*

1910-ben nagy izgalom uralkodott világszerte. Kiszá
m ították a csillagászok, hogy május 19-én, éjfélután 2 
órakor a Halley-üstökös keresztezi a Földgolyó pályáját 
és csóvája végigseper a Földön. A spektroszkóp (színkép
elemző) kim utatta, hogy a csóvában — többek között — 
ciángáz is van, ami a legveszedelmesebb méreg. Ez a hír
adás nem nyugtatta  meg a kedélyeket. Sokan katasztrófá
tól ta rto ttak  — nem egészen alaptalanul. Sokan mély bar
langokban, földalatti üregekben kerestek menedéket, 
pedig a csillagászok közölték, hogy az emberiség már 
többször átélt ilyen eseményeket, de ez a hír nem nyug
ta to tt meg mindenkit.

A tudósok alaposan felkészültek az üstökös fogadására.
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Párizsban nagy léggömböket eresztettek ^ ,  an y 
többezer méter magasságból levegommtákat '
Konkoly Ógyallán irányozta távcsöveit az üstökösre, 
Eötvös pedig mágneses és gravitációs műszereit helyezte 
készenlétbe. A mágneses műszer lelogo acélhengerét 
hosszabb szálra függesztették s az egesz eszközt mély 
verembe helyezték el, hogy mentes
soktól. Eötvös Így okoskodott: hogyha a ^ i  J j n m k  a 
Föld felszíne alatt haladnak, műszerei az üstökös jelen
létében maid valami zavart fognak mutatni.

Az üstökös megjelent, végigseperte a holdét, de semmi
féle műszerrel, semmiféle eredményt sem lehetett észlelni. 
A nagy esemény elméit anélkül, hogy bérk. valamt rend
ellenességet észrevett volna. A csillagászt.]!; alaposan meg
nézték a jövevényt, de más nem tortent. Lcgfeljeb] 
annyi, hogy a vicclapoknak hosszú időre cscmegqe volt az

^  ° A földmágneses értékek tanulmányozása, megfigye
lése nem csupán tudományos szempontból fontos. A hajó
zás, földmérés és bányászati kutatás is felhasználja ered-

Eötvös a földmágneses jelenségek tanulmányozásura 
na"y -  félméter átmérőjű -  vörösrézgömböt készít
te tett, amelyen a kontinensek alakjat kiíűrcszcltette. így 
jólvezetö (vörösréz) mezőben, szigetelő (levegő) alkotta a 
Föld felületének kicsinyített mását. Úgy gondolkozott, 
hogy a Föld mélyében nem valószínű, hogy mágneses 
jelenségek legyenek, hiszen ott többezer fok meleg van, 
márpedig a vas is elveszti mágnességét, ha fölhevítik. 
A jelenségek csak a Föld felszínén jelentkeznek. Nos, ha a 
rézgömböt forgatják, nagyjából azonos viszonyok alakul
nak ki rajta, mint a Földön.

A kísérletek ala tt a forgó rézgömböt mágneses transz- 
latométerrel figyelte és feljegyezte az észlelések eredmé
nyeit. Sajnos, megfigyeléseit nem közölte a nyilvánossággal, 
feldolgozásukhoz már nem volt ideje.

Megállapította még azt is, hogy a szokásos íöldmág-
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nességi térképek nem felelnek meg a korszerű követelmé
nyeknek. Szerinte nemcsak a deklinációt és inklinációt 
kell feltüntetni, hanem a íöldmágnességi rendellenességeket 
is és ezeket az értékeket is térképre kell vinni (aequipoten- 
ciális görbék«). A gyakorlati megfigyelések céljaira a 
Süss-műhely több műszert készített.

Eötvös ezekkel a vizsgálatokkal megelőzte korát. 
Módszerei az ásványkutatás szolgálatában csak manapság 
kerülnek alkalmazásra.
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A TESTEK SÚLYA MEGVÁLTOZIK

A sokféle tudományos és társadalmi munka között 
sok örömet okozott Eötvösnek a fényképezés. A Kömgs- 
bergbcn vásárolt első készülékkel sok felvételt készített, 
de amint feltűntek a könnyebb, kisebb gépek, ö is olyat 
vett, amelyet a hátizsákban könnyen elhelyezhetett. 
Sok száz képet készített (részben talán ma is megvannak), 
amelyek mind azt mutatják,^hogy igen jó szeme volt a 
kép tárgyának megválasztá
sához. Kitűnően kidolgozta a 
képeit. Felvételnél — ha csak 
nem gyorsan mozgó alakokat 
fényképezett — a lencse re
keszét egészen szűkre vette, 
mert így rendkívül éles képet 
kapott, am it azután tetszése 
szerint felnagyíthatott.

Amikor nagyított, otthon 
az egész családot mozgósította, 
ő  állt a nagyítógépnél, lányai 
pedig az előhívót, fixálót, öb
lítőt kezelték. Később az egye
temen, munkatársaival dol
gozott. ..

Igen szerette a diapozitív képeket. L véglemezre
másolta a felvételt és vetítővászonra vetítette. A Kis- 
akadémiában gyakran élvezték a nyáron készített képeket. 
Egy időben kézzel kiszínezte őket, de ezt a fáradságos 
műveletet elhagyta, nem tarto tta  természetesnek.

9 1



Eötvös Rolanda szobájában a legkedvesebb kép a 
Cima-Eötvös. az Eötvös-csúcs képe volt, amelynek zordon 
szikláit Eötvös Lóránd mászta meg elsőnek, azért kapta 
nevét őróla. Ma is így hívják Déltirolban, Schluderbach 
mellett.

A századforduló körül nagyon szerették a térhatású 
(stereo) fényképeket. Két géppel készítették a felvételt 
úgy, hogy azok körülbelül olyan messze voltak egymástól, 
m int az ember két szeme. Az így kapott két kép azt 
m utatja, amit az ember a jobb- és balszemével látna. 
A kész képeket úgynevezett stereonézőbe téve s a készü
lékbe pillantva, a két kép egybeolvad és térhatásúj képet 
lát a szemlélő.

Eötvös a térhatást azáltal fokozta, hogy a két gépet 
nagyobb távolságra állította egymástól. így azután a tér
hatás sokszorosan fokozódott. A Gellérthegyen készített 
ilyen képeket Pestről, amelyeket szemlélve, szinte szédül 
az ember a mélység érzékelésétől.

A lovaglás, a kerékpározás, a hegymászás jelentett 
még Eötvösnek pihenést. Nagy hegyitúrákat rendezett 
főleg nyáron a tiroli hegyek között. Két lányát is magával 
vitte, akiket — mint kitűnő hegymászókat — külföldi 
turista szaklapok is dicsérőleg emlegettek.

*

Az Eötvös-család ebben az évben is az égigérő hegyek 
között, Schluderbachban nyaralt. Schluderbachban korán 
kelnek az emberek, időben indulnak, mert hosszú, fárasztó 
gyaloglás vár arra, aki a csúcsokra akar jutni.

A fényesebb csillagok még sziporkáznak az égen, de a 
hajnal már megjelent a csúcsok fölött. Egymásután nyíltak 
ki a szállodák ablakai.

1914-et m utato tt a naptár. Béke honolt Európában, 
a mezőkről betakarították a termést, készültek a közeledő 
őszre. Nemsokára kezdődik a tanítás az iskolákban. Ki 
gondolna valami rosszra?
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A? e"vik fogadó emeleti ablakában két ^anyfej

j e l e n d  m ög^tük egy ^ ' - ' ^ , . ^ ^ ' 0 " ^  
férfialak. Kötetet dobtak k) az kíitönfáte
hátizsákok, iégcsákány, , ^  hátizsákok
túristafetszer.tések ereszkedtek te ^  ^  ^  ,
után fürgén teereszkedett az egy.k teány, azután

^  m d r n t e  magrrk után húzták a ^ á k

^ ú c s o l  melyet megaran^zott a f e ^ e b ^  a

egye^a Jz egydt lány. -  Mama

nem vette észre, hogy

tatábt^Hármég ^ t u t S  hogy' kéménymászás is tesz. 
^ n y n t k  n^ezik az Atpokban a keskeny hasadé-

^ ° - * ' j ó t  kiterveztük, ugye Rotanda -  szőtt az

^ 1 ' két Eötvös-tány édesapjukkat. Eötvös Lóránddak
a világhírű fizikussal kirándulásra készült ezen a szjp
L J Ü ^ n s i  reggeten. íp p en  útnak indultak m rk.r nagy
íúitatással a falusi postás érkezett a szálló ele.

 ̂ -  Hogy, hogy ilyen korán, Beppo -  kérdezte Eötvös

szórakozottan a legényt -  csak ^ ^ ^  ^e tak ad o zv a  -  
-  Kitört a háború — felelte az lelekzetaka(ioz\

mindenkinek menni keit, megyek én is, csak k.ragasztom 

" " s u t á i m !  Néztek össze. Egyik sem szőtt semmtt,

asszonyok, katonák tolongtak a pályaudvarokon, a gt b 
^  is Zsúfolásig megtelt, sok késéssel kanyarodott a 
begyek között. A bevonulók beszélgettek, volt aki omc^-
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* 'jr, ' Jr*'"' / * ' *
esszük a szerbeket« kifejezésekkel hetykéll^edett, mások 
aggodalmasan suttogtak.

Linz táján  jártak, mikor egyenletes, mély zümmögés 
hallatszott valahonnét a magasból, a felhők felől.

Hosszú, szivaralakú test úszott a felhőket súrolva. 
Távcsővel jól ki lehetett venni az oldalán sötétlő fekete 
vaskeresztet. Német hadiléghajó, Zeppelin ta r to tt isme
retlen célja felé.

— O tt megy az ógyallai barátunk -  m uta to tt fel 
Eötvös a léghajóra. — Biztosan náluk van a földmágneses 
térkép, amit Ógyallán fabrikáltak.

Mikor a Keleti pályaudvaron kiszálltak, alig kaptak 
kocsit, bőröndjeikkel csak nehezen vergődtek haza. Az 
utcákon hullámzott a nép, a parkok pázsitján behívott 
tartalékosok tanyáztak, akiket nem tudtak  hirtelen el
helyezni. Bizony örült az Eötvös-család, mire hazajutottak 
az egyetemen lévő otthonukba.

Alighogy hazaérkezett, a bécsi hadügyminisztérium 
megbízásából egy mémöktiszt kereste fel Eötvöst, aki 
örömét fejezte ki, hogy az ő híres ingája iránym utatása 
alapján Egbellen — Nyitra megyében -- sok olajat hoztak 
fel a föld felszínére. Ha nem találták volna meg, most nem 
tudnák a vasúti kocsik kerekeit megkenni és hamarosan 
vége lenne a háborúnak — a Monarchia nem bírná sokáig 
olaj nélkül.

— Lám-lám, még én is hozzájárultam ennek az őrült
ségnek a folytatásához — dörmögte Eötvös, de külsőleg 
nyugodtan fogadta a gratulációt. Magában azt gondolta, 
ha már el kell veszíteni a háborút, nem volna-e jobb előbb, 
mint utóbb? Persze ezt csak magában gondolta, nem lett 
volna tanácsos a felfuvalkodott katonatiszt előtt ilyen 
megjegyzést tenni.

A háború az egyetemen is nagy felfordulást okozott. 
A hallgatók jórésze bevonult katonának.

F oly tatta  megkezdett tanulm ányait. Néha összejött 
tudós barátaival, elbeszélgetett velük.

— Az emberi élet rövid — mondta nem egyszer —
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túlságosan sokáig kell felkészülni az életre. Lehetséges, 
hogy az ember az életben valamit nem helyesen cselekszik ; 
életmódja, táplálkozása, szórakozásai, vagy ki tudja mi, 
nem felelnek meg az emberi szervezetnek, talán ezért 
rövid az élet. Túlságosan korán elhasználódik. Ezért kell 
felhasználni minden időt magunk, hazánk és az emberi
ség boldogitására; mert — ezt minden kultúrembernek 
tudomásul kell venni — mindenkinek kötelessége az emberi
ség javának előmozdítása.

Nem, ő sohasem bánja meg, hogy az ingát nem szaba
dalm aztatta. Lehet, hogy visszaélnek vele, végeredmény
ben azonban az emberiség ügye mégis csak előbbrejutott.

Betegsége, rosszkedve ellenére is figyelemmel kísérte 
kora tudományos megmozdulásait. Asztalán nemet, angol, 
francianyelvű folyóiratok halmaza feküdt. Nagyon jól 
ismerte a kor tudományos törekvéseit, az uj elméleteket
és a gyakorlati alkalmazásokat.

Á térképek már nagyjából megmutatták a Föld fel
színét, de nem mondták meg, mi van alatta, nem tüntették 
fel a földalatti világ ezerarcú képét. Az újabbkori expe
díciók már nem új földrészeket akarnak felfedezni, hanem 
a Föld belsejét, a növény- és állatvilágot, az eltűnő népi 
sajátságokat igyekeznek felderíteni. Geológusok vizsgálják 
a rétegkibúvásokat, vízmosásokat, titokzatos barlang- 
üregeket. Földmágneses méréseket végző expedíciók viszik 
rengeteg műszerüket, a csillagászok napfogyatkozásokat 
tanulmányoznak a sivatagban és hegycsúcsokon, óriási 
távcsöveikkel szemlélik, elhajlik-e a fény a Nap közelében 
vagy sem?

Tisztázni akarják a Föld alakját és mellesleg sót, 
olajat, földgázt, érceket kutatnak a bányászat s ipar 
számára.

Egyszóval a mai fölfedező utazások már egészen más 
természetűek, mint Columbus, Cook, Benyovszky Móric
vagy Przsevalszkij idejében.

A huszadik századbeli expedíciók egyik érdekes célja 
a híres Wegener-féle elmélet tárgyi bizonyítékainak gyűj
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tése volt. Eszerint a híres feltevés szerint a Föld kérge 
különféle sűrűségű táblákból áll. A kontinensek mozognak 
az alattuk levő nagyobb fajsúlyú anyagban, mert a kőzetek 
fajsúlya kisebb, mint a Föld belseje. A kontinensek tehát 
úgy úsznak, mint a jégtábla a vízen, csak persze nagyon- 
nagyon lassan.

Az elmélet bizonyítására felhozták, hogy Európa és 
Északamerika, valamint Afrika és Délamerika partvonalai 
olyan alakúak, hogy nagyjából egymásba illeszthetők, 
azonkívül növénytani, állattani, geológiai bizonyítékok is 
szép számmal vannak egykori összetartozásukra, bár nem 
minden tudós számára meggyőzőek.

A Föld kérgében az úgynevezett aszial« tábla (szilí
cium és alumínium összetételű) kiemelkedik a oszima« 
(szilicium-magnézium) rétegből. Azt ku ta tták  a tudósok, 
milyen mértékű a kiemelkedés, illetve elhelyezkedés s 
mennyire mozdulnak el a kontinensek partjai egymástól. 
Ez utóbbi kérdést nagyszabású földmérésekkel, "földrajzi 
helymeghatározásokkal kívánták eldönteni. A geofizikai 
vizsgálatokat főleg nehézségi erő-mérésekkel és a tenger- 
mélység vizsgálatával akarták elvégezni.

A földkéreg legnyugodtabb darabjai a tengerfenék 
nagy síkságai. Ügy gondolták a tudósok, hogy a nehézségi 
erő-vizsgálatokat elsősorban itt kell elkezdeni, akárcsak 
Eötvös tette  a Balaton ]egén, ahol ugyancsak a sima, 
egyenletes kéregdarabot kutatták  át először.

A potsdami geodéziai intézet Hecker német tudós 
vezetésével tengeri kutatóexpedíciót szerelt fel, amely 
1901-ben az Atlanti-óceánon, 1904—1903-ben pedig az 
Indiai-óceánon m űködött.

Tengeren az Eötvös-ingát természetesen nem használ
hatták, hiszen annak tökéletes nyugalomra van szüksége. 
Helyette kidolgoztak egy úi eljárást, amely a víz forrását 
vette alapul. A módszer lényege egészen röviden a követ
kező volt.

Ismeretes, hogy a víz 100 Celsius-fokon forr, feltéve, 
hogy a légnyomás 760 mm magas higanyoszlop nyomásá
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nak íe!d meg. A vízre hat a földi nehézség eró, a levegő 
ayomása -  amit barométerrel mérnek. Hogyha a levegő 
nyomása növekszik, növekszik a  víz torrpontja és meg
fordítva. Ha a víz forralásakor nagy pontossággal leol
vassák a barométert és a forrpontot, akkor a kapott ada
tokból kiszámítható a nehézségi eró, illetve ennek vál-
tozása

Ilyen barométeres forrpontmeghatározásokkal dol
goztak az expedíciók a tengeren, meglehetősen )ó ered
ménnyel. Ugyanekkor mélységméréseket is végeztek és 
térképeket rajzoltak a tengerfenékről. Ezeknek a térképek
nek nemcsak a tudósok vették hasznát, hanem a tengeri
kábeleket lefektető társaságok is.

Nagy alapossággal dolgoztak. Megmertek mm&m
m egniH ető t, feljegyeztek minden feljegyezhető . A  g ^ -  
íizikai adatokon kívül megvizsgálták a tenger élővilágát, 
pontos meteorológiai feljegyzéseket vezettek és s - 
sem fehet tudni, mire jó f -  feljegyezték az ^  
bajók milyeD irányban, milyen sebességgel haladtak,
mikor a mérés történt?

Mikoi az óriási adattömeg együtt volt, Potsdamban 
a matematikusok serege fogott a feldolgozásához Ma,d 
vaskos könyvben kiadták a vizsgálatok eredményét. Ezé 
alapián egészítette ki Wegener az elméletét és kidolgozta 
részleteiben is. Wegener is nagy könyvet írt elméletéről.
ami már az első világháború alatt ]elent meg.

Eötvös megkapta Hecker jelentését az oceonografiai 
vizsgálatokról és természetesen nagy érdeklődéssel olvasta
Wegener könyvét is. ,

Mikor az eredmények megérkeztek, Eotvos már
gyengélkedett. Erezte, hogy nemcsak az idő múhk eb 
hanem az élet is. Igaz, biztosították róla, hogy k a te d rá it  
bármeddig m egtarthatja, nem kívánják, hogy nyugalomba 
menjen, de ó látta, hogy már nincs sok ideie hátra. Annál 
nagyobb figyelemmel rendezte dolgait, összefoglalta tudó- 
mányos eredményeit. Tudta, ha 6 elmegy, senki sem ogja 
helyette elvégezni.
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' Hecker expedícióinak tudományos eredményeit nagy on 
alaposan foglalták össze. Nemcsak az eredményeket 
közölték, hanem az eredeti adatokat is, hogy bárki utána
számolhasson, ha kedve tartja .

Eötvös utánaszámolt, az
után sokáig ült csendesen, 
homlokát dörzsölve.

Egyszerre izgatottság lóg
ta  el. Akárcsak akkor régen, 
amikor Petermánn expedíció
járól bl vásott a heidelbergi 
diáktanyán.

— Ezek a németek elhi
báztak valamit — mondta az 
íróasztala mellé lépő Rolan- 
dának.

— Mit? — kérdezte Ro- 
landa.

— Megfeledkeztek egy 
egyszerű körülményről.

— Miről?
— Arról, hogy a Föld forog.
Csengettek, egy német vendéget jelentettek be, aki a 

professzor úr régi ismerősének mondta magát.
Kicsit rosszkedvűen nézett a belépő felé, de hamarosan 

felvidámodott. Hans állt előtte, a régenlátott heidelbergi 
diákpajtás.

— Hans . .  .
— Loránd . . .  — mondták s egymás nyakába borult 

a két komoly, idős férfi.
Hans, a híres potsdami intézet főmatematikusa volt 

és részben az ő eredményeit tükrözték Hecker adatai. 
Hamarosan erre került a beszélgetés sora.

— Te Hans, ne haragudj, itt valami hiba van — 
mondta Eötvös, mikor vacsora után szivarra gyúj
tottak.

— Hogy-hogy — szólt az megütközve. Alig akarl
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hinni a tűiének, hogy ö hibát követett voina ei. Sohasem
volt az (3 munkájával hiba.

— No, hiszen egészen más ez, mint számolási hiba
— nyugtatta meg Eötvös. — Figyelj csak ide.

A könyv és jegvzetpapiros fölé hajoltak és Eötvös, 
m intha hallgatóihoz beszélne a laboratóriumban, kezdte a
dolog lényegét megmagyarázni.

— Nézd csak, a Föld torog, tehát a Földnek minden
pontja bizonyos sebességgel halad nyugatról kelet felé. 
Igaz?

— Hogyne volna igaz.
— Ti azt közlitek a jelentésben, hogy gravitációs 

mérés közben a hajó meghatározott sebességgel haladt 
keleti, vagy nyugati irányban. Ugye, ez is igaz?

— Tökéletesen — hagyta rá Hans, aki nem sejtette, 
mit akar Eötvös kihozni ezekből az egyszerű fogalmakból.

— Ugyebár az is igaz -  folytatta Eötvös -  hogy a 
Föld felületén a testek súlya részben a ráható gravitációs 
erőből, részben a centritugális erőből adódik. Kissé isko
lásán magyarázva : a gravitáció húzza a Föld középpontja 
felé, a centrifugális erő pedig emelni igyekszik. Ez utóbbi 
erő tehát mintegy megkönnyíti a testek súlyát.

— Értem.
— Mi történik egy olyan testtel, ami kelet, vagy 

nyugat felé halad? Ha a Föld forgásával egyező irányban 
mozog, akkor sebessége növekszik, nagyobb lesz a centri
fugális erő, ennek pedig az a következménye, hogy az 
emelőerő nagyobb — a test súlya tehát kisebb lesz. Ha 
pedig szemben halad a Föld forgásával, akkor a centri
fugális erő kisebb lesz, mert a haladás sebessége levonodik 
a  forgási sebességből. Végeredményben tehát egy mozgó 
test súlya attól függ, hogy milyen irányban mozog.

— Ó riási! Kezdem érteni a baklövésünket — dör-
mögte Hans összeráncolt homlokkal.

— Lám, milyen egyszerű és nem gondoltatok rá.
A hajókon aszerint változott a nehézségi erő, hogy milyen 
Irányban haladt. Még jó, hogy a hajók mozgási irányát és
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sebességét teljegyeztétek, igy legalább javítani lehet 
számításokon.

Hans nem győzött eleget csodálkozni.
-  Ilyen vagy te, Loránd — mondta elismerően.  ̂

A königsbergi problémát is magad oldottad meg, mobt 
pedig ezt fejtetted meg, amire mi nem gondoltunk. Gyere, 
számítsunk kicsit utána, milyen mértékű lehet ez az el
mozdulás, az oEötvös-hatás«, mert biztosra veszem, hogy 
így fogják majd nevezni.

Eötvös mosolygott, szabadkozott és számolni kezdett. 
Hamarosan kiszámították, hogy ha egy száz kilo

gramm súlyú lientesmester a városligetben másodpercen
ként egy métert tesz meg sétája közben, akkor — 
kelet télé megv -  egv grammal könnyebbnek érzi maga , 
míg nyugat felé egy grammal megnövekszik a súlya.

 ̂ -  No, akkor a kövérek mindig kelet tele s é tá ln a
-  mondta Hans mosolyogva.

Pár napig maradt Pesten. Az alatt meglátogattak az
egyik expedíciót, amely az Alíöldön dolgozott, ma]d e -
búcsúztak. Hans visszautazott Potsdamba.

Eötvös megírta Heckemek észrevételeit és kozo te, 
hogy jó lenne, ha mérésekkel ellenőriznék, helyesek-e
számításai? . , . . .  .

Hecker német fizikus, matematikus barátaihoz törd!
és kérte, vizsgálják felül Eötvös észrevételeit, számítsanak 
utána, gondolják át az egész tételt, mert ha Eötvösnek 
van igaza, az egész könyvet újra kell ími.

A német tudósok gondosan utánaszámoltak es meg
nyugtatták, vagyis inkább felizgatták Heckert, hogy
bizony a magyar fizikusnak igaza van.

Hecker új expedíciója a Fekete-tengeren 1908-ban 
kifejezetten az Eötvös-effektus -  már mindenütt í g  
nevezték -  ellenőrzésére végzett kutatóutazást. Két 
hajóval dolgoztak oly módon, hogy a két gőzös ugyanazon 
sebességgel mozgott egymással szemben, hogy a mérésé
okozta különbségek kiegyenlítsék egymást.

Az első méréseknél kiderült, hogy igenis Eotvosneh
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;„a,a van, az összes eddigi eredményt ki keli igazítani. 
A két haióva) felvett adatok most már pontos eredménye
ket adtak mind Hecker, mind Eötvös és Wegener tegna- 
g y o b b  megelégedésére. ..... .

Eötvös következő lépése az volt, hogy készülékét 
szerkesztett, amely szemmelláthatóan, minden kétséget 
kizáróan beigazolta, hogy az effektus létezik es figyelem -

A készülék egy mérleg volt, amelynek két karjara 
egyforma súlyú rézgolyókat helyezett. A merleget aztan 
egyenletes, nyugodt forgásba hozta, Nyilvánvaló -  gom 
doha -  hogy az a golyó, amelyik eppen nyugat fele mozog, 
nehezebb lesz, az ellentétes oldalon futó pedig könnyebb 
A súlyegyenlőtlenség olyan csekély, hogy eszre bem lehet 
venni mindaddig, amíg a kilengés le n g e s s e  meg nem
élvezik a keringés idejénél. -  ̂ x

A kilengés mértékéből ki tudta szarmtam az .Eotvos-

lehetősen csekély volt. azért a forgőkarok középén tnkro. 
helyezett el és ennek kivetített fénysugara jelezte az el-
mozdulás mérteket.

Mikor ezeket a kísérleteket vegezte, Süss mester 
betegeskedett, azért egy budapesti m érleg tárra l k e l t 
tette el a forgómérleget. A munka lassan haladt. Eottos 
türelmetlenkedett. Tudta, hogy gyilkos kór rombol)a 
testét, tudta, hogy ha mindent be akar íe,ezm. s.etme
koU i

— Még ötven évre való munkám volna -  mondo
gatta. Ilyenkor kéziratainak tömegére gondolt, a fel nem 
dolgozott mérési eredményekre, a tervezett utazabO ra, 
kirándulásokra, a megírandó könyvekre, amelyeket mar

^ L e ^ i i r ^ e b b 'f e l a d a t a  a torgómérieg tökéletesítése 
volt. Amikor elkészült vele, a berendezéssel erdekes módón 
a Föld forgássebességét is meg lehetett határozni. Az 
Eötvös-eííektus nagysága ugyanis elsősorban az illető hely 
földrajzi szélességétől függ. Az Egyenlítőn leggyorsabb a
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mozgás, legerősebb az Eötvös-effektus. A sarkokon nulla. 
Ha ismerjük valamely pont földrajzi helyzetét, a készü
lékkel meghatározhatjuk a pont sebességét.

A Föld forgásának szemléltetésén kívül a relativitás 
elméleti alapjainak kidolgozását is elősegítette a készülék. 
Évtizedek múlva, 1948-ban — Eötvös születésének 100 
éves évfordulóján — Einstein emlékbeszédet mondott 
Eötvösről és mint a legnagyobb fizikusról emlékezett 
meg róla, akinek munkássága a torziós ingával és a forgó
mérleggel nagyban hozzájárult az ő munkájának eredmé
nyességéhez.

A mérleg elkészítésekor már 1917-^ írtak. A háború 
fúriái fokozódó erővel pusztítottak, az emberek leron
gyolódtak, kukoricakenyérből sem volt elég. A írontokr 
bizonytalan hírek jöttek. Oroszországban megkezdődött a 
régi rend lerombolása és az új világ felépítése.

1917 május 10-én m utatták be először a tudományos 
nyilvánosság előtt a forgómérleget és a vele elvégezhető 
kísérleteket a Mathematikai és Physikai Társulatban. Még 
ugyanebben az évben a Svájci Fizikai Társulatban is be
m utatták a nevezetes eszközt. Párizsban a *La Nature* 
című folyóirat cikket hozott az Eötvös-effektusról; ó 
pedig — sürgetve érezte magát az időtől — részletes, 
elméleti kidolgozásába fogott, hogy ezzel tudományos 
munkásságát és élete müvét lezárja.

Régebben, amikor déltiroli nyaralásából hazatért, 
mosolyogva mondogatta, hogy leadott néhány kilót a 
testsúlyából, de sajnos, az éveiből nem tud leadni. Ezek 
pedig teltek-múltak.

Az 1919-ik év már előrehaladott betegségében találta. 
Az egyetemen tanítványai — Rybár és Tangl — tar
tották meg előadásait, ő pedig ágyához vitette jegyzeted, 
kísérleti naplóit és — életében először — nem irta, hanem 
diktálta nagy cikkét az tAnnalen der Physik und Chemie*
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so m ira . .A nehézségeró-változás kísérleti bizonyítékai.

* " ^ Ű b í n  ̂ k v e , majd karosszékében ütve, csodüat.san 
tiszta elmével diktálta a szabatosan g.rdulo mondatokat 
"  mikm készen volt, gondosan átolvasta, többkor ts, 
nehogy hiba maradjon benne. Aztán postára küldte.

,9 ,9  március 3 ,-én ment el a cikk és a . ^ z  "hoz 
Irt levél. Amint a vaskos levélcsomagot elvittek, elhagyta 
az ereie Amíg dolgozott, irissen működött az agya, erős 
j ^ ^ t e  m tgát, amint azonban befejezte, az ere,e ts

^ " S ^ l a t a i b a  merülve ült egy nagy karosszékbem 
miközben szemközt a falon egykedvűen, halk nesszel járt 
a nagy ingaóra, amelyet gyermekkorában szétszedett 
összerakott, a család nagy megrökönyödésére.

^ l ^ . ' a  városban áj világ volt szüietóben.
Nemrégiben vöröskatonák jár
tak nála, régi tanítványai, 
akik biztatták, bátorították.
Jól esett haliam biztató sza
vukat, még filozofáltak is. A 
világ csak részben fejlődik evo
lúcióval — mondta az egyik 
vörösgombos katona (nemrég 
még filozopter az egyetemi 
padokban) néha forradalmak, 
revolúciók rázzák meg a vi
lágot, hogy a romokon új 
épülhessen. Szükség van a re- 
volúcióra, hogy meggyorsuljon 
a fejlődés üteme.

Peíejezte-e élete művét
— töprengett sokat. Az Eötvös-törvény, a torziós mga, 
a mágneses mérések, az Eötvös-effektus felfedezése ha-j 
tárköveket jelentenek a tudomány történetében, tud ta, 
hogy tartozik a tudománynak egy-két nagy kézikönyvvel,
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amelyeket megírni már nincs ideje. Közelebb jutott-e 
. gravitációs vizsgálataival a nagy kérdés megoldásához, 

tudja-e végeredményben, hogy mi a nehézségi erő? Be keL 
vallania magának, hogy erről sejtelme sincs. Nem jutott 
közelebb a kérdés megoldásához. Ki oldja majd meg 
helyette?

Mikor elődjétől, Jedliktől búcsúzott, arról beszélt a 
fizika veteránja, hogy új fizika van kialakulóban. Úgy 
látszik, most ismét így van, a nemzedékek újból váltják 
egymást. Öreg barátja már régen a győri temetőben pihen, 
most ő is nyugovóra tér egy munkás élet után. Uj fizika, 
új kémia van kialakulóban. Milyen jó lenne tjidni, rni 
következik ezután, mit hoz a fizika a következő évtn.^ 
dekben?

*

Utolsó napjaiban a betegség rohamosan rombolta 
szét a szervezetét. Már nem tudta meg, hogy két szobával 
odébb, felesége meghalt. Nem mondták meg neki. ,

Áprilisi szél rázta az ablakokat. Az öreg glashuttei 
ingaóra elütötte az éjfelet, mikor a legnagyobb magyar 
fizikus életének gyertyája utolsót lobbant.
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EPILÓGUS

f  A Pesti Hirlap igy irt róla IQIQ április 12-én ; 
M vörös lobogóval temette pénteken délután a mun

kásság Eötvös Lorándot, a vüághirű tudóst. A Forradali 
Kom lnyzótanács közoktatásügyi népbiztossaga a dolgozó 
társadalom halottjának tekintette a nemzetközi tudomány
nak t t  a tényeselméjü munkását és gondoskodott a teme- 
t í r ó l  L e j e n  impozánsan nyilvánult meg a gyász es a 
Í t l  T m L e u m  dőcsantokában
halottat. A koporsót élővirágkoszoruk tömege b ^ o t t a  1 e.
Á tudományos ás erkölcsi testületek nagy számban kép 
viseltették magukat a végtisztességen. A gyaszszmtartás 
után a Forradalmi Kormányzótanács névében l-ok.es 
G yJgy  közoktatásügyi népbiztos tarto tt gyaszbeszédeQ 

^ ?  Szimbolikus tény -  mondotta -  hogy ^  ^ o
halott, akit a győzelmes proletanátus s ^  haM t)ának
tekint, a legnagyobb magyar tudós. S ^ o h k u s  azért 
mert az a küzdelem, melyet a proletanátus folytatott, a
tudomány legyében indul. Tudjuk, hogy ^
ooMtikus"' L  ó élete a tudományos zsem élete volt, k
nem tekintve egyéni érvényesülését, del
it tudománynak élt, csak a tudományért küzdött es dől 
eozott. Végtelen fájdalommal és szomorúsággal tolt el 
bennünket az a tudat, hogy az új
nünk kell Eötvös lángeszét és munkáját. A vrlág proieta
riátusának zászlaját hajtjuk meg ". / " ^ Y a l J b i á t  
midőn Eötvös Lorándot, a proletariátus el ő h 1
búcsúztatjuk.^
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Befejezésül hadd szóljon néhány szót a Szerzó az 
Olvasóhoz.

1920 októberében — kisdiák koromban — egy ifjú
sági folyóiratban találkoztam először Eötvös Lóránd 
nevével. oA fizika varázsvesszeje^ volt a cikk címe, amit 
mohó érdeklődéssel olvastam el s azóta minden elérhető 
művet, amely az ő munkásságával foglalkozik, megszerez
tem, illetve elolvastam.

Elődjének, Jedlik Ányosnak az életével foglalkozó 
könyvem (A dinamó regénye, Egyetemi Nyomda kiadása) 
után megírtam Eötvös életregényét is, de ezt a munkát, 
a régi könyvkiadás — ma már érthető okokból — nem 
vállalta. Ebben a munkában körülbelül 25 iv terjedelem
ben, tehát ötször akkora könyvben, mint ez, elmondok 
mindent, ami Eötvösről az olvasó számára érdekes lehet. 
Felhasználtam Eötvös levelezései, a családnál levő régi 
fényképeket, felkerestem munkatársait, barátait, kor- 
társait, tanítványait és tőlük rengeteg adatot kaptam 
könyvemhez.

Az inga elméletét Kövesligethy Radó egyetemi tanár 
előadásain ismertem meg részletesen. Ugyancsak ó közolt 
velem sok érdekes adatot, amelyek különösen az első időkre,
az első expedíciókra vetettek fényt.

A Balaton jegén végzett mérések történetét Cholnoky
Jenő professzor mondta el. .

A >Varázsinga* című nagy Eötvös-életregény ezideig 
gépiratban van. Az Ifjúsági Könyvkiadó új sorozatában 
hozza ezt a kisebb Eötvös-regényt a serdülő ifjúság szá
mára. Ez a kis munka csak adataiban egyezik az előbb 
említettel s nem pótolja, csak bevezeti, kiegészíti azt.

*

Eötvös lányai közül Ilona a budapesti bombázások alatt 
szerzett sebeibe belehalt. Rolanda ugyancsak súlyosan sebe
sülve túlélte a háborút. A Magyar Népköztársaság örökös 
kegydijat biztosított számára. 1953 áprilisában halt meg.
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Eötvös Rolanda az évek soráD elmondotta neken; 
mindazt a sok apróságot, ami egy ember életét érdekessé 
teszi Élményeket, eseményeket, amelyek széppé, válto
zatossá tették a család életét. Atya és leánya között őszinte 
jóbarátság volt, együtt turistáskodtak, 
kivágottak. Rolanda mondta el a németországi diák katan 
iáit az Eötvös József te) te tt utazást, olvasmányait, szóra
kozásait. Az Eötvös-rokonság több tagiának nagyon 
érdekes élete v o lt : kalandorok, utazók, tudósok voltak 
közöttük ; életüknek, munkásságuknak elmondása külön

"^ " fb e sJé ig e ^ sek  emlékét s a Rolanda által dedikált 
Humboldt-képet szeretettel és kegyelettel érzőm.

Érdekes, tanulságos beszélgetések voltak, .ímeis'eke. 
Eötvös József unokájával, Eötvös Loránd leányává!,
Rolandáva! tolytattam s igyekeztem ebben 
a magyar ifjúság számára e csendes órák hanguiatát vissz.
adni. __ ...___--E

no?
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