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mBáró vásárosnaményi Eötvös Loránd 
Ágoston (Buda, 1848. július 27. – Budapest, 
1919. április 8.) magyar fizikus, geofizikus 
és a felsőoktatás megújítója, neves közjo-
gi méltóság (1894/95-ben vallás- és közok-
tatási miniszter), közéleti személyiség és 
sportember halálának 100. évfordulójáról 
idén emlékezünk meg. A centenárium alkal-
mával a Magyar Tudományos Akadémia, 
az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
(ELTE) az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szervezete 
(UNESCO) a 2019-es évet Eötvös Loránd 
emlékévnek nyilvánította. Továbbá, a nevét 
viselő  ELTE a 2018/2019-es tanévet teljes 
egészében névadója tiszteletére szentelte. 
Az Eötvös Loránd emlékév megnyitásaként 
2019. január 14-én tudományos ülésszakot 
tartott a Magyar Tudományos Akadémia. 
A tudóst még ma is övező hatalmas tiszte-
letről, érdeklődésről és népszerűségről mi 
sem tanúskodott jobban, mint az Akadémia 
székházának zsúfolásig megtelt Nagyterme, 
amelyet szinte szó szerint ezen a jeles napon 
beragyogott a tudós ma is elevenen élő 
kiemelkedő szellemisége.

Eötvös Lorándnak a fizikában elért szá-
mos eredménye közül azok, amelyek a csil-
lagászati vonatkozásúak is, illetve a fizika 
alapjait érintőek, az Eötvös-hatás, valamint 
a súlyos és tehetetlen tömeg azonosságait 
talán érdemes most itt a Meteor hasábjain 
is röviden felidézni. Eötvös egy erre a célra 
készített speciális ingájával mutatta ki 1915-
ben, hogy a Föld felszínén nyugatról keletre 
mozgó testeknél a test súlya csökken, a 
keletről nyugati irányban mozgóknál pedig 
növekszik. Ezt a jelenséget Eötvös-effek-
tusnak nevezi a tudomány. Még 1906-ban 
a göttingai (göttingeni) egyetem pályadí-
jat tűzött ki a tehetetlen és súlyos tömeg 
azonosságának kísérleti igazolására. Ezt 
Eötvös Loránd nyerte el, mert az ingájával 
sikerült 200 milliomod rész pontossággal 

kimutatni a két tömeg azonosságát. Einstein 
az általános relativitáselméletet a két 
tömeg azonosságára alapozta. Eötvös tehát 
Einstein általános relativitáselméletének 
tartópillérét, az ekvivalencia elvét igazolta 
kísérleteivel. Einstein az 1918 januárjában 
Eötvöshöz intézett levelében ezzel kapcso-
latban a következőket írta: „Nem szeret-
ném ezt a levélváltást elmulasztani anélkül, 
hogy Önnek hálámat ne fejezzem ki azért a 
támogatásért, amelyet a súlyos és tehetetlen 
tömeg azonosságára vonatkozó ismerete-
ink az Ön kutatásai révén nyertek.” Eötvös 
Loránd halála után, a Párizsban a Szellemi 
Együttműködés Nemzetközi Szövetsége, 
mely Mme Curie-vel és Albert Einsteinnel 
az élén alakult meg, szintén megemlékezett 
az elhunyt Eötvös Lorándról, és Einstein 
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mezekkel a szavakkal jelentette be a hírt: „A 
fizika egyik fejedelme halt meg!” (Ribár 
Béla: Híres magyar tudósok, Újvidék, 1997 c. 
könyve alapján). Egyébként Eötvös Loránd 
életéről, rendkívül gazdag életművéről, 
szerteágazó tevékenységéről és tudományos 
munkásságáról gazdag forrásanyag áll ren-
delkezésre, többek között a Meteor 2014/7–8. 
sz. 4–17. oldalán Haisch László cikkében, 
valamint „Magyarok a Holdon” című vide-
ón (az MCSE Youtube-csatornáján), amely az 
MCSE 2009. április 11-i közgyűlésén elhang-
zott előadás felvétele (https://www.youtube.
com/watch?v=fjrHuS9X0xE)

Eötvös Loránd nevét a természettudomá-
nyokkal kapcsolatosan egy ásvány, egy kis-
bolygó és egy holdkráter is őrzi. Születésének 
századik évfordulóján, 1948-ban a londoni 
Science Museumban Eötvös-emlékkiállítást 
rendeztek Hungary’s greatest man of science 
címmel. Krenner József Sándor (1839–1920) 
mineralógus egy Macedóniában talált talli-

um-, arzén- és kéntartalmú ásványt Eötvös 
Loránd tiszteletére loránditnak nevezett 
el. A (12301) Eötvös egy főövi aszteroida, 
amelyet Eric Walter Elst fedezett fel 1991. 
szeptember 4-én az ESO La Silla obszervató-
riumában, és akkor az 1991 RR12 ideiglenes 
jelölést kapta. A Nap körüli ellipszispályájá-
nak fél nagytengelye 2,47 CSE, napközelben 
1,81 CSE-re van központi csillagunktól, nap-
távolban 2,93 CSE-re távolodik tőle. A pálya 
excentricitása 0,24, a pályasíkja 3,4 fokos 
szöget zár be az ekliptika síkjával. A 3,65 év 
keringési idejű aszteroida mérete, albedója, 
tengely körüli forgási ideje, színképi beso-

rolása, illetve ásványi összetétele ma még 
nem ismeretes.

Az alábbiakban a Holdon Eötvös 
Lorándról elnevezett krátert mutatjuk be. 
A Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU) egy 
1964-es javaslat után 1970-ben a Hold túlsó 
oldalán feltérképezett alakzatok és kráterek 
között nyolcat neves magyar tudósokról 

Az Eötvös-kráter és környéke. A Hold Földről nem látható, túlsó oldala a NASA LRO WAC felvételeiből 
összeállított mozaikképen, amelyen az Eötvös-kráter környezetét fehér vonalakkal határolt négyszög jelzi 
(jobbra fent). A SPA rövidítés a South-Pole – Aitken medence területét, a Hold legnagyobb becsapódási 
medencéjét jelöli (Jan Hendrik Pasckert és munkatársai, 2015, NASA LRO/LROC/WAC, SESE/ASU)
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mnevezett el, ezek egyike az Eötvös-kráter. 
A Hold túlsó oldalának alakzatairól az IAU 
17. számú, a Holddal foglalkozó szakbizott-
sága Donald H. Menzel és munkacsoportja 
által 1971-ben összeállított és közzétett hiva-
talos lista tartalmazza ezt az elnevezést.

Az Eötvös-kráter szelenografikus (holdraj-
zi) koordinátái: 35,5°D, 133,9°K (D: déli szé-
lesség, K: keleti hosszúság), átmérője 99 km 
– más források szerint 101,8 km. A Holdnak 
ezen vidékén egyébként még két másik krá-
tert is magyar tudósról neveztek el: a Bolyai 
János (1802–1860) matematikus nevét vise-
lő 135 km átmérőjű Bolyai-kráter (33,6°D, 
125,9°K) az Eötvös-krátertől nyugat–észak-
nyugatra, távolabb, északnyugatra pedig a 
31 km átmérőjű Izsak-kráter (ékezet nélkül), 
Izsák Imre (1929–1965) matematikus, fizi-
kus, csillagász emlékére.

Az Eötvös-kráter a Hold túlsó oldalának 
déli féltekéjén a nagy átmérőjű Fermi-krá-
tertől és a sötét aljzatú, feltűnően nagy, 
180 km átmérőjű Ciolkovszkij-krátertől még 
délebbre, valamint a hatalmas méretű, 272 
km-es Milne-fantomkrátertől keletre, illetve 
a szintén feltűnő, 143 km-es Pavlov-krátertől 
délkeletre található. Kissé távolabb, északke-
let felé van a 265 km átmérőjű Gagarin-krá-
ter is. Az Eötvös-krátertől délre, közvetlen 
közelében a nagy 160 km átmérőjű Roche- és 
az ezt részben délről elfedő 84 km-es Pauli-
kráter helyezkedik el, megkönnyítve az 
Eötvös-kráter megtalálását. A Roche-kráter 
egyébként kissé lepusztult, inkább lehetne 
„fallal körülvett sík területnek” nevezni.

Az Eötvös-kráterhez öt mellékkráter vagy 
szatellitkráter tartozik, amelyek a közelében 
vannak, és a holdi nevezéktanban az ábécé 
nagybetűi jelölik ezeket, de nem feltétlenül 
kell az A betűvel kezdeni a jelöléseket. Az 
Eötvös mellékkráterei ezek jelölése és záró-
jelek között az átmérőjük és holdrajzi koor-
dinátáikkal: B (22 km, 33,0°D, 134,8°K), D (16 
km, 34,4°D, 136,1° K), E (23 km, 34,5°D, 138,1° 
K), F (21 km, 35,8°D, 136,2° K) és T (15 km, 
35,3°D, 130,8° K). A D és F mellékkráterek 
a fő kráter keleti peremének külső részén 
ülnek, illetve érintik azt, a B és T kráterek 
pedig kívülesnek az Eötvös-kráteren.

Az Eötvös-kráter délkeleti pereme erősen 
lepusztult, nem emelkedik ki a környeze-
téből, amit jól mutat a NASA LRO (Lunar 
Reconnasissance Orbiter) nagylátómezejű 
(WAC) kamerájával csaknem merőleges 
rálátási geometria mellett készült felvételén. 
Csak a nyugatról észak felé húzódó perem 
maradt ép, a többi része erősen lepusztult. 
Délkeleti irányban nyitott a kráterközi sík-
ság felé, és szinte simán át lehetne „sétálni” 
vagy egy holdjárónak átgördülni a Roche-
kráter szabdalt, lepusztult északi perem 
felé, és viszonylag könnyen át lehetne jutni a 
Roche-kráter aljzatára. Az Eötvös-kráter alj-

zatán több lepusztult peremű „kráterkaréj” 
vagy egykor lávaanyaggal kitöltött kisebb 
kráter látszik alacsony, az aljzatról nem 
kimagasodó, éppen csak sejthető peremmel. 
Ezeknek a geológiában használatos idegen 
elnevezése palimpszeszt (lesimított, újból 
lesimított alakzat), ami esetünkben a hold-
felszínből épp csak kiemelkedő, alig kivehe-
tő, alig felismerhető kör alakú kiemelkedé-
seket, kráteríveket jelent.

Érdekesség az LRO WAC felvételén, hogy 
az Eötvös-kráter északi-északkeleti belső 
pereménél az aljzaton egy lapos kráteren 

Az Eötvös-kráter a Ciolkovszkij- és a Gagarin-
kráterektől délre található a Roche-kráter közelében. 

A Bolyai-kráter az Eötvös-krátertől nyugatra van 
(LPC1 holdi egyenlítői övezet térképe alapján)
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m
belül centrálisan egy élesebb, kiemelkedő 
peremű kisebb kráter foglal helyet, ami 
fiatalabb, később keletkezett, mint a vele 
koncentrikus nagyobb kráter.

Az Eötvös-krátert is magában foglaló terü-
let a Hold túlsó oldalán érdekesnek mutat-
kozik az ősi holdi vulkánosság tanulmányo-
zása szempontjából is. Ma még csak kevéssé 
ismert, hogy a Hold tőlünk nem látható 
oldalának milyen volt a vulkánossága, hol 
vannak és melyek ennek a ma megfigyel-
hető nyomai a felszínen. Ugyanis korábbi 
vizsgálatok már kimutatták, hogy vannak 
a túlsó oldalon az egykori ősi vulkánosság-
nak nyomai, és ezek alapján kiderült, hogy 
sokkal kisebb léptékű volt a holdi vulkáni 
tevékenység a túlsó oldalon, mint a felénk 
forduló oldalon, ahol a Földről nézve szabad 
szemmel is nagyon feltűnőek a mare terü-
letek, és távcsővel jól megfigyelhetőek az 
egykori vulkánosság nyomai. 

A Hold túlsó oldalán egykor zajlott vul-
kánosság nyomainak kutatását 2015-től 
tovább folytatták a Münsteri Egyetem 
(Westfalische Wilhelms-Universität, WWU, 
Münster, Németország) Planetológiai 
Intézetének kutatói, Jan Hendrik Pasckert,  
Harald Hiesinger és Carolyn H. van der 
Bogert. Vizsgálatuk eredményeképpen 28 
mare bazalt előfordulást mutattak ki a Mare 
Australe és a South-Pole Aitken Basin (röv. 
SPA medence) között a Hold túlsó oldalának 
déli területein. Ez a terület a Bolyai – Eötvös 

– Van der Waals – Roche/Pauli kráterek által 
határolt vidék. Eredményeik szerint a bazalt-
előfordulások hét nagyobb csoportosulást 
mutatnak: Bolyai, Roche V, Rosseland, Pauli, 
Roche, a Rosseland és Coblentz kráterektől 
délre eső terület, valamint marefoltok az 
Eötvös- és Roche-kráterek között. Ezeken a 
bazalt kora 1,7–3,5 milliárd év közötti, terü-
letenként kissé eltérő értékeket mutatva Így 
az Eötvös- és Roche-kráterek között marefolt 
1,9–3,1 milliárd évvel ezelőtt képződött. 
Vizsgálataikból arra a következtetésre jutot-
tak, hogy a Hold túloldalán és a felénk eső 
oldalon is közel egyforma hosszan tartott 
a vulkánosság, és közel egy időben, kb. 1,2 
milliárd évvel ezelőtt ért véget. Régebben 
ugyanis úgy gondolták, hogy korábban, 
vagyis 2,5 milliárd évvel ezelőtt véget ért 
a holdi vulkáni tevékenység. Az Eötvös-
krátert is tartalmazó Mare Australe – SPA 
közötti vizsgált területen a mare bazalt 21 m 
és 172 m közötti vastagságú, a becsült térfo-
gata 0,1 és 379 köbkilométer közötti lehet. Ez 
a tág térfogattartomány egyaránt jellemző 
a Hold túlsó és felénk forduló oldala mare 
bazaltos területeire.

Ami a magyar vonatkozású holdkrátereket 
illeti, ezek közül a Hold tőlünk nem látható 
oldalán vannak a következők: Von Békésy, 
Bolyai, Eötvös, Hevesy (északi pólusvidék), 
Izsák, Von Kármán, Von Neumann, Szilárd. 
A Hold kedvező librációs helyzetében meg-
pillanthatók és a librációs térképeken is 
szerepelnek a következő kráterek: Fényi, 
Hédervári (déli pólusvidék), Lénárd (északi 
pólusvidék) Petzval, Zsigmondy.

A Hold iránt ismét megnövekedett érdek-
lődést jól mutatja, hogy az űrkutatás törté-
netében először hajtott végre sima leszállást 
holdszonda a Hold túlsó oldalán, mégpedig 
a kínai Chang’e–4 a Von Kármán-kráter-
ben. A kráter Kármán Tódor (Theodor von 
Kármán) (1881–1963) magyar származású 
gépészmérnök, fizikus, a szuperszonikus 
repülés, valamint a rakétatechnológia és 
hiperszonikus űrhajózás egyik úttörője 
nevét viseli. A Hold kutatása tovább folyta-
tódik a túlsó oldal megismerésével is.

Tóth Imre

A közel 100 km átmérőjű Eötvös-kráter és 
mellékkráterei: B (22 km), D (16 km), E (23 km), F (21 
km) és T (15 km). A kráter délkeleti pereme erősen 
lepusztult (NASA LRO/LROC, USGS)


