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A Sapientia Erdélyi Tudományegyetem csíkszeredai karain dolgozó kutatók és diákok 
több dolgozattal jelentkeztek, amelyekben élelmiszerkutatási eredményeikről számoltak 
be. Így a penészgombák termelte mikotoxinok vizsgálatára kifejlesztett érzékeny módszer-
rel a fűszerpaprikában előforduló aflatoxin mennyiségét követték. A mikotoxinok sejt-
mérgek, melyek a sejtmembránra, a sejtfunkciókra (a fehérje-, illetve nukleinsav szintézis-
re) hatnak károsan. Ezért az embernél rákkeltő, ellenállóképességet csökkentő, fejlődési 
rendellenességeket okozó stb. káros hatásuk lehet. 

Egy másik csoport a tehéntej minőségének változását követte különböző pasztőrözési 
eljárásokat alkalmazva. Követték a tej vitamintartalmának (C- és B- vitaminok), fehérje 
összetételének és szabad aminosav tartalmának változását hőkezelés és mikrohullámú ke-
zelés során. Megállapították, hogy bármelyik pasztőrözési eljárás során a nyerstej C-
vitamin és szabad aminosav tartalma jelentősen csökken. A mikrohullámú kezelés során a 
C-vitamin tartalom csökkenés jóval nagyobb, mint a hagyományos hőkezelés esetén. A B-
vitaminok mennyisége, a fehérje tartalom minősége nem változik jelentősen.  

Több dolgozatban érdekes, új anyagokról (lehetséges gyógyszerek, sajátos tulajdon-
ságú műanyagok: nanokompozit polimerek, fényemittáló polimerek stb.) eljárásokról 
hallhattunk. 

A MTA egyik kutatócsoportja olyan koronaéter-típusú vegyületsor előállításáról 
számolt be, amelyek a biológiailag jelentős fémionok detektálására adnak lehetőséget.  

                    
ahol n= 1, 2, 3   lehet 

 

Az előállított ligandummolekulák (szerkezetüket lásd fennebb) fluorofor tulajdon-
sággal rendelkeznek, s ezért a fémionokkal alkotott komplex vegyületeik fluoreszcencia 
spektroszkópiával vizsgálhatók. Ezekkel a koronaéterekkel képzett szendvics-szerkezetű 
fémkomplexek feltételezhetően a PET diagnosztikában szenzormolekulákként alkal-
mazhatók lesznek. 

 
M. E. 

 
 
 
Tallózás Bolyai Farkas kéziratos hagyatékában* 

Kérdések  és feladatok a gravitációból 

Szerkesztői megjegyzés 
Gündischné Gajzágó Mária ismert Bolyai-kutató, elsősorban a Bolyai Farkas oktatói tevékenységéhez kapcso-

lódó kéziratanyagot tanulmányozza, azon belül is főleg a fizika területén folytat kutatásokat. A feltárt Bolyai anyag-
ból már publikált folyóiratunkban (FIRKA 2006/07, 2 szám) és az EMT által kiadott Bolyai Emlékkönyvben. 
Jelen cikkben az utóbbi években, az általa feltárt kéziratanyagból kis részt közlünk, a gravitációval kapcsolatos kér-

                                                           
* A Firka 2006-2007 évfolyamának 2. számában Bolyai Farkas elektromosság jegyzeteiben lapozgattunk. 
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dések és érdekesebb feladatok tárgyköréből. Ez az anyag betekintést nyújt arra vonatkozólag, hogyan tanították a fi-
zikát 150 évvel ezelőtt, magyar földön.  Ugyanakkor Erdély oktatástörténetének fontos dokumentuma. A közölt 
példák színvonala olyan, hogy napjaink középiskolás fizikakönyveibe, példatáraiba is bekerülhetnének. Olvasva a 
példák szövegét, mégis nagyon nehezen érthetőnek tűnik. Ahhoz, hogy a példákat megértsük, előbb át kell alakíta-
nunk, a mostani magyar nyelvre. A természettudományokban és így a fizikában is a modern magyar nyelv, csak egy 
generációval később jelenik meg. A szépirodalomban a nyelvújítás hatása már a XIX. század elején megmutatkozik: 
Jósika Miklós, Eötvös József, Kemény Zsigmond regényeit olvasva nem okoznak nyelvi megértésbeli nehézséget, s ta-
lán nem minden irónia nélkül mondanám, hogy sok modern irodalmi műnél sokkal közérhetőbbeknek tűnnek, nyelvi 
vonatkozásban. Ezzel szemben a fizika területén ekkor még nem jelentkezik a nyelvi megújhodás, amint az a közölt 
kéziratos anyagból is jól kivehető. Lényegében Eötvös Loránd munkásságától számíthatjuk a modern magyar nyelv 
megjelenését a fizikában. Érdekes, hogy a magyar regényirodalomban a modern nyelvezet kialakításához döntő módon 
az az Eötvös József (író és politikus) járul hozzá, akinek a fia ugyanezt a feladatot vállalja fel a fizika területén. A 
cikk anyaga  helyenként kéthasábos formátumba szedve jelenik meg folyóiratunkban,  és a második hasábban a szer-
ző átírásában, közérthető formában jelenik meg az első hasábban levő anyag.  Ott ahol nincsen ilyen átírás, javasol-
juk a kedves olvasónak, hogy egészítse ki azt, a saját elképzelése alapján. 
 

Mottó: 
Newton almája az ég csillagai 
társaságába emelte  a Földet. 

Bolyai Farkas Jelentése alapján 
 
„… Bákóban*, Kopernikben, Keplerben hajnallott, Newtonban feljött a fizika…” 

olvashatjuk a Bolyai Farkas által 1843-ban lediktált, Ditső Lajos által leírt, „Rövid jegy-
zések a Fisikáról” című, 80 oldalas, kéziratban maradt füzetben.†  

Newton (1642-1727) gravitációs elmélete Bolyai Farkas tanári tevékenysége idején 
(1804 -1851) már matematikailag is jól kidolgozott tudományág. Nem csoda hát, hogy 
Bolyai Farkas, aki Göttingenben a híres Lichtenberg professzor fizika és csillagászati 
előadásait hallgatta, és akinek magánkönyvtárához fél tucatnyi több kötetes, német 
nyelvű, 1800 után kiadott fizikai, illetve csillagászati egyetemi tankönyv tartozott, igen 
magas színvonalon és érdekesen tanította a gravitációval kapcsolatos ismereteket.  

Olvassuk el a kiválasztott szövegrészeket, értelmezzük, magyarázzuk azokat. Próbál-
junk válaszolni Bolyai Farkas kérdéseire, illetve oldjuk meg az általa kitűzött feladatokat! 
Figyeljünk a fizika és matematika szakkifejezéseire! 

 
1. „Ez a gravitas oly erő, mely a’ vono,, 
test tömegétől egyenesen a’ vona,, 
tott test távjának pedig másod 
rangjától /:potentia :/ visszásan függ. 
Ezen törvény feltalálója Newton 
mint az elébb vala, és sem a’ vona,, 
tott test nagyságától(=méreteitől), sem nemétöl 
nem függ: u:m:pihe és egy mázsa 
arany lég üress hengerbe egyszer,, 
re esnek le. A’ suly az nehéz 
testek mennyisége,  két akkora 
leesött (=leeső testet) két akkora erővel kelletvén 
meg tartani.”  

Az általános tömegvonzás tör-
vényéről olvastunk. Nyilvánva-
ló, hogy: vonó és vonatott test 
= kölcsönható testek, a táv 
másodrangjától visszásan függ 
= távolság négyzetével fordí-
tottan arányos, ,,(sor végén) = 
elválasztó  jel 

                                                           
* Fr. Bacon (1561-1626) 
† Ditső Lajos az a Bolyai tanítvány, aki később, amint azt tanára a Jelentésben meghagyta, pónyik  almafát 
ültetett sírjához. 
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2. Kepler törvényei  
„Hogy a’ nap Systemában a’ 
nehézségnek ez a törvénye tartja 
az égi testeket a’ nap nagy massa,, 
jához, bizonyítja; 
 

 

„Keplernek első törvénye, 
hogy a' Planéták ellipszisben jár,, 
nak, melyet legelébb ő vett észre, 
ha egy lapon mintegy millio mért 
földre (1 földrajzi mérföld =7,42km) 
két szeget gondolunk, 
melyekhez 42 millio mért földnyi 
hosszu spárgának végei legyenek 
kötve, s' plajbásszal belőlről ki,, 
felé húzva kereken vitetni gondol,, 
tatik a' vissza térésig a Föld  
utja íródik le. A Nap pedig az  
egyik szögnél van, télben köze,, 
lebb mint nyárban- midőn kis,, 
sebbnek is látszik." 

•• Deszkalapra helyezett papír-
lapra szúrjunk le két gombos-
tűt egységnyi (például 0,5 cm) 
távolságra. Kössünk 42 egy-
ségnyi hosszúságú (= 21cm) 
cérnát a két tűhöz, majd ceru-
zával kifeszítve a cérnát, rajzol-
juk meg a Föld pályáját jelké-
pező ellipszist! 
 
•• Számítsuk ki a Föld pályája 
kis és nagy tengelyének értékét 
km-ben! 
 

  „………… a’ radius vector 
által seprett areak egyenlők,, 
nek találtatván Kepler (II.) egyik  
törvénye által…” 
 

„A tapasztalás bizonyít,, 
ván Keplernek azon (III.) törvényét 
hogy  T2 : t2 =R3 : r3 .  A' miért meg 
volt mutatva  V : v =1/R2  :1/r2 . S' ez 
szint így van a főbb planéták,, 
nak hozzájok tarto darabontja,, ival.”  

A vezérsugár egyenlő 
időközönként egyenlő  
területeket súrol. 
 
A dőlten szedett egyenlőség  
Kepler III. törvényét fejezi ki a 
bolygók periódusai és az ellip-
szis pályák fél nagytengelyei 
között, a szokásos jelölésekkel. 

  
A   V : v =1/R2  :1/r2 összefüggéshez hozzá kell fűznöm, hogy itt a V és v  a „vis 

centripeta” rövidítéseként a centripetális gyorsulásokat jelenti. Így már levezethető ez az 
egyenlőség, ellipszis helyett körpályára gondolva. Valóban a gyorsulások aránya a követ-
kezőképpen írható: ==

rt
r

RT
RvV 1)2(1)2(: 2

22

2
ππ  

2

2

22 T
t

r
R

t
r

T
R =

  és figyelembe véve a III. 

törvényt, 
r
RvV =: =3

3

R
r

22

1:1
rR

 

 
3. Alagút a Föld belsejében 
„Bé felé menve  a  Föld  közepe felé,  ezen erő,  mely köz nehézségnek 

neveztetik  apad, mivel a kívül lévő boríték is visszá von, és a  Föld színén belől 
a közép  pont távjától egyenesen függ.” 

Vagy mai szóhasználattal: A gravitációs térerősség a Föld 
belsejében a középpontig mért távolsággal egyenesen arányos. 
Igazoljuk ezt a kijelentést! 

 Valóban, a Föld  belsejében, a középponttól r távolságban, a gra-
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vitációs térerősség a   g=γM/r2  képlettel számítható ki, ahol M nem az egész Föld tö-
megét, hanem csak  r sugarú gömb  tömegét jelenti (hiszen az ezen kívüli, bevonalká-
zott „boríték” itt nem számít). Így, ρ-val jelölve a Föld sűrűségét, M= ρ 4П r3/3 és így  
g=4Пγρr/3, tehát g∼r. 

Ezek után érdemes feltenni a következő kérdést is: Milyen mozgást végezne az a 
test, amelyet egy, a Föld középpontján átvezető légmentes alagútba ejtenénk? Az előb-
biek alapján erre a testre rugalmas típusú  erő hatna, így harmonikus rezgőmozgást vé-
gezne az alagút két vége között. 

„Ha pedig a Földnek mint 
 egy diónak belét ki véve gondoljuk, 
ott akármely test egyámtalán meg álla- 
na, a’ vonattatás minden felé egyen- 
lőleg le rontva egymást, úgy, hogy    
ezen Kliniusi alvilágban, a harangnak  
nem kellene láb.” 
 

A fenti gondolatmenetből 
egyenesen következik, hogy a 
belül üres Földben egy testre 
sem hat nehézségi erő, így még 
a nagy tömegű harang alátá-
masztására sem lenne szükség. 

 
4. Newton almája 
„Sétálva estve a kertben, 
egy alma leeséséből kérdésbe tet,, 
te, hogy ha a' holdig érne a fa, (az alma) 
leesnék é?  S hát a hold miért nem 
 esik le ?" 
 
A Holdig érő fáról leeső alma földet érésének feltételei (Itt a 

Hold jelenlététől eltekintünk, csupán egy olyan almafára 
gondolunk, melynek magassága a Föld-Hold távolsággal 
egyenlő): mozogjon ellipszis pályán; az egyik fókuszban a Föld 
középpontja legyen a leszakadás pillanatában; az A apogeumban 
legyen a P perigeumban érjen földet. 

 
Az ellipszis pályán mozgó almára érvényes a területi 

sebesség és energiamegmaradás törvénye: 
        vP. rP =  vA. rA 
        mv 2

P
/2 - γMm/r

P
  =  mv 2

A /2 - γ Mm/r A     
Az ábra alapján írhatjuk, hogy:  P = R,  rA = 60R,  
g = γM/R2 = 9,8 (m/s2 ) 
Kiküszöbölve a vp-t és felhasználva a feltételeket, a 

leszakadó alma sebességére kapjuk: vA =185,7 m/s. Ismerve ezt 
a sebességet, meg tudjuk határozni, hogy a Föld mely szélességi körén kellene a Holdig 
érő fának kinőni. vA  a Holdig érő fa Földtengely körüli forgásából származik. Így  vA = 
2πρ/T. Az ábrán látszik, hogy ρ = rA  cosΦ. E két összefüggésből kapjuk: cosф = 
vAΤ /2π

Ar = 184,7.24.3600/ 2 π.60.6370000 és ф = 89,6˚. Tehát szinte a Sarkoknál kel-
lene állnia az almafának! 
 

Gündischné Gajzágó Mária 
 
 


