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Az eritrociták membránjában található transzporter biztosítja a klorid-hidrokarbonát 
anion csere transzportot a koncentráció-viszonyok által meghatározott irányba. A szer-
vekből a katabolizmus során keletkező CO2 a kapillárisokba kerül és az eritrocitákba 
diffundál. Itt a vízzel való reakció során, majd az ezt követő ionizáció eredményeként 
HCO3–, hidrokarbonát ionná alakul. A hidrokarbonát ion a klorid-ionnal való csere-
transzport eredményeként visszakerül a plazmába és a vér a tüdőbe szállítódik.  

A HCO3– a plazmában jobban oldódik, mint a CO2, ezért az eritrociták segítségével 
a Cl– /HCO3– transzport során megnő a vérplazma szén-dioxid szállító kapacitása. 

A klórnak ion formájában fontos szerepe van az ingerlékenységi folyamatokban is. 
Míg az ionos állapotú klór atomok az emberi életfolyamatok fenntartásában nélkü-

lözhetetlenek, addig a szénatomokhoz kovalensen kötődő klórtartalmú vegyületek 
nagyrésze erősen mérgező anyag. 

 

Felhasznált irodalom 
Gergely – Erdődi – Vereb: Általános és bioszervetlen kémia, Szemmelweis K., 2005. 
Fazekas György – Szerényi Gábor: Biológia, Scolar Kiadó, Bp. 2002. 

Máthé Enikő

tudod-e?

Lapozgatás Bolyai Farkas  
elektromosság jegyzeteiben 

Mottó:  
Első anyánk és Páris almája által a pokol  
darabontjává lett a föld, Newton almája az 
ég csillagai társaságába emelte planétánkat.  

Bolyai Farkas Jelentése alapján 
 

2006. november 20-án Bolyai Farkasra emlékezünk. Ez a nap ugyanis halálának 150-
edik évfordulója. 

Nagy matematikusunk nemcsak matematikát tanított 47 éven át a marosvásárhelyi 
református kollégiumban, hanem fizikát, kémiát és csillagászattant is. Bolyai Farkas ta-
nári tevékenységének időszaka (1804 – 1851) két szempontból is különösen fontos a 
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kollégium (és az egész magyar oktatás és művelődés) történetében. Ő a második pro-
fesszor a kollégiumban, aki a természettudományokat már nem a filozófia keretein belül 
tanítja. És az ő tanári pályafutása idején, az 1840-es években következik be a latin nyel-
vű oktatásról a magyarra való áttérés. 

A Teleki Téka sok száz oldalnyi latin és magyar nyelvű fizika, kémia és csillagászattal 
foglalkozó jegyzetet is őriz. Az 1815-ös keltezésű, 500 oldalas latin nyelvű jegyzet Bolyai 
Farkas kézírása. A többit tanítványok másolták, illetve tanáruk diktálása után írták. A 
jegyzeteket kézzel írt tankönyveknek tekinthetjük. Többségük a jelenségek, a törvények 
és alkalmazásuk tömör megfogalmazását, kisebb részük pedig a vizsgakérdéseket és 
azok megválaszolására írt tanulói feleleteket tartalmazzák. 

Az említett tárgyakat a felsőbb, jurista osztályokban tanulták és évente kétszer, feb-
ruárban és júniusban nyilvános vizsgát tettek mechanika és hőtan, illetve elektromosság, 
fénytan, kémia és csillagászat tantárgyakból. 

A mottó második mondata jelzi, mily nagy fontosságot tulajdonít Bolyai Farkas a 
természettudományos megismerésnek.  Ez a hitvallás hatja át Bolyai Farkas említett ta-
nári jegyzeteit. 

A következőkben az egyetlen magyar nyelvű, 14 oldalas elektromosság jegyzetből
választunk néhány kísérletet, eszközleírást.∗ Ábrákat a latin nyelvű elektromosság jegy-
zetekből is közlünk. 
 

�. A jegyzet első ábrája az A vezető „���	
���	�val” történő feltöltését szemlélteti a 
B üvegrúd közelítése révén (I.).  A „szétmenő bodzabél golyók vezető czérnán” függnek. 

Ha ujjunkkal megérintjük az A vezetőt, majd elvesszük ujjunkat és a B rudat is, a II. 
állapot alakul ki.   

Ha az A fémtárgy megérintése elmarad, akkor a B üvegrúd eltávolítása után a bod-
zabél golyók eredeti, függőleges helyzetüket veszik fel újra. 

 

• Milyen magyar megnevezést használunk ma a distributio szó helyett?   
•• Magyarázzuk meg részletesen a fenti jelenségeket! 

 
�. „Ha  hegyes ércz tétetik +ε (=pozitívan feltöltött) conductorra  a sötétben ecsetesen világol, a  -ε

(=negatívan feltöltött) pedig behúzodottan világol” . 
Az itt leírt jelenségre emlékeztet a mellékelt fénykép, melyet Bolyai Farkas egy latin 

nyelvű jegyzetéből készítettünk.  
 

∗ Itt szeretném megjegyezni, hogy bár 1982-től foglalkozom Bolyai Farkas hagyatékának fizi-
ka jegyzeteivel, ez a magyar nyelvű elektromosság jegyzet csak két éve került a kezembe. Most 
örömmel keltem életre a becses tanítást épp a Bolyai tanítványok leszármazottjai, a FIRKA olva-
sói előtt.  
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A jól felismerhető Lichtenberg-ábrák úgy hozhatók létre, hogy  pozitívan illetve 
negatívan feltöltött leideni palackhoz kapcsolt fémtűvel érintünk meg egy fémlapra he-
lyezett üveglemezt, amit azután likopodium porral szórunk be. 

 
• Hogyan hangzanának mai szóhasználattal az idézett sorok? 
•• Társítható-e az idézett sorokban leírt jelenséghez (szakirodalomban pamacskisülés) a

tengerhajók árbócán időnként látható ’szent Elmo tüze’ ?

�. Az �����	
�
��� vázlata a magyar jegyzetből van, ahol „ b. 
berzvezető, péld: egy pléh tepsi, a. egy belé öntött sima szinű spanyolviasz pogá-
csa vagy szurok placsinta (placenta), c. berzvivő, péld: egy sima on tányér … az 
utobbi … selyemszálak által  csigán fel ’s le bocsáttathatik. Ha a szurok pla-
centa szine megveretik rókafark(k)al  –ε ered …; ekkor, ha c-hez érek … ’s 
ha azután felemelem   +ε-t, ha pedig hozzá nem értem ’s úgy emelem fel in 
statu naturali lesz”.  
 

Ma ezt így mondanánk kissé tömörebben fogalmazva: ha a pléh tepsibe öntött spa-
nyolviasz vagy szurok felszínét róka prémmel megcsapkodjuk, ráhelyezzük az óntá-
nyért, majd ujjunkkal megérintjük, s végül selyemszálakkal az óntányért felemeljük, az 
óntányér pozitív lesz. Ha érintés nélkül emeljük fel, az óntányér semleges marad. 

 

• Készíts mini szótárat a cikk összes idézett sora alapján. Találd meg a régies vagy latin ki-
fejezések mai magyar megfelelőjét. 

Például: berz= elektromosság 
 ércz=                                            , sima szinű=

berzvezető= berzvivő= , in statu naturali=        
 … …

•• Ismertesd az elektrofor felépítését mai szóhasználattal. 
••• Készíts magadnak elektrofort, ha kedved tartja!  Az óntányért merev szigetelő fogantyú-

val is elláthatod. A spanyolviasz illetve szurok pogácsa megcsapkodása után az óntányér-
ral egymás után többször vihetsz át töltést az elektromozandó tárgyra. Így sokkal hatéko-
nyabb lesz a feltöltés mint megdörzsölt üvegrúddal. 

 
Megjegyzendő, hogy a legnagyobb elektrofort Georg Christhoph Lichtenberg 

(1742-1799), a göttingai egyetem híres csillagászat és fizika professzora építette. Ennek 
átmérője csaknem 2m volt, fedelét csigasorral emelték fel, 40 cm-es szikrát is tudtak ve-
le kelteni. Az idős professzor előadásait Bolyai Farkas és Carl Friedrich Gauss is élve-
zettel hallgatta 1796. és 1799. között. Lichtenberget Gauss ’Göttinga díszé’-nek nevezte. 

 
�. „Egy borvizes üvegnek küljét mintegy ¾-ig bépilézve, ugyanannyira vizet töltve, mellyre egy 

felyülről gombba végződő drót belé ér, a’millyenből többek vezető általi összeköttetése adja a’ 
��		�
��	”. 

 



58 2006-2007/2 

• Hogy neveznénk ma az itt leírt  batteriát, illetve annak „egyes ízeit”, („bépilézett”, vizet tar-
talmazó üveg, melybe felülről gömbben végződő drót  ér)? 

•• Mi történik, ha a „gombba végződő drótot” a „machina conductorához” kötjük, az üveg „bépilézett” 
külsejét pedig a földhöz, majd – miután az elektromozó gépről leválasztottuk – egyik ke-
zünkkel az üveg külsejét, másikkal a drót végét megérintjük? 

 
Bolyai Farkas válasza ez utóbbi kérdésre: „… �������
�����
����������ε ��� ε

�!"���#���
#������
��”. 
A kiemelt szövegben leírt eszközt E. G. Kleist (1700-1745) állította össze.  Akkoriban 

sok hasonló erősítőpalack összerakásával próbálkoztak az elektromos jelenségek megszál-
lottjai. Az itt leírt eszközből fejlesztették ki a kívül-belül sztaniollal (ón fólia) bevont 
leideni palackot. Leideni palackokat később az elektromozó gépekbe is beépítettek.    
 

$� „A Machina Conductorából jövő ����
��simplexnek mondatik. … 
A Harlei�(Haarlem egyetemi város Hollandiában)�nagy Machina minden ½ percz� alatt 3 simplex  

cintillát (=szikrát) adott kedvező száraz aërbe egy ludtoll vastagsággal egy sing távra /:de a’czik-czákos 
utat véve :/ 2-3szor is olly hosszu”. 

„ a’ Batteria által gyújtás, át törés cet. lehet …” 
„a’ menykő is nagyobb mértékbeni simplex cintilla …” 
„a’ Hi(drogén)-t kicsi szikra is meggyújtja …” 
„a’ spiritus vini, ha megmelegítetik előre egy kalánba az insulán ülő az ujjával közelítve meg 

gyújtja, szintúgy ha a’ kanál insulán ülő kezébe van, a’ foldön ülő az ujját hozzá tartja.”  
 
„Machinával” és „batteriával” vagyis elektromozógéppel és kondenzátor teleppel szik-

rát lehet előidézni és meg lehet gyújtani bizonyos anyagokat. Az elektro-mozógépről (= 
villanyozógép) szóljunk még néhány szót. Az elsőt Otto von Guericke 1660-ban készítet-
te. Ő kéngömböt forgatott egy hajtókar segítségével, és közben a másik kezével dörzsölte 
azt. Később üveggömböt forgattak, és bőrből készült, különböző anyagokkal bevont 
dörzspárnát használtak; majd üveggömb helyett üveghengert és végül üvegkorongot. A 
dörzsöléssel keltett elektromos töltések elszívására fémfésűt rögzítettek az üvegkorong 
mellé, amit az elektromozógép konduktorához kötöttek. A konduktor lehetett fémgömb, 
illetve fából, keménypapírból készült, ónfóliával bevont, lekerekített, csúcsok és élek nél-
küli tárgy, szigetelő (például üveg) lábakra helyezve. 

A XVIII. század vége felé  leideni palackokból álló  telep veszi át a a konduktor sze-
repét. 
 

• Írd át mai magyar nyelvre a „Harlei nagy Machinára” és a „spiritus vini” meggyújtására 
vonatkozó sorokat! 

•• Magyarázd meg e jelenségeket!  
 

%. Lássunk másfajta, de ugyancsak elektromozógéppel vagy teleppel kiváltott je-
lenségeket! 

„Az insulán ülőnek a haja fel áll; ha setétben közelít a’ földön állonak keze, arra hajolva 
tüzesül.” 

„Ha ugyanaz insulán ülő a’ kezébe lévő egy nagy rézgolyoval a’ földhöz közelít, a földről a’ por 
vagy más apro kicsi testek részint táncolnak, részint forgo szél modjára sodrodnak.” 

„(Ha ugyanazon insulán ülő kezében a) kicsi a-ra felyül kicsi frictioval egy b. forma tétetik, ezen S –
nek két hegyes végén kiomló є(=elektromos töltés) ���	�&�!��
����#���'�ban vissza felé forgást 
okoz (lásd a mellékelt ábrát a magyar jegyzetből), melly által lehet Cuglizó, Klavirozó machinat csinálni.” 
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Megjegyzés: feltételezzük, hogy az „insulán ülőt” a kísérlet előtt elektromosan feltöl-
tötték. 

 
„(������	
�������!�	"), a’ lábait mozgató pok attractio és repulsio által esnek�” Az elekt-

romos csengettyű fényképét egyik latin jegyzetből mellékeljük. A vízszintes helyzetű,
szigetelt fémrúdon 3 fémharang függ: a két szélső, d és c jelzésű fémszálon, a középső,
e jelzésű selyemszálon. A középső harangot földelték. Az a és b fémgolyócskák selyem 
cérnán lógnak. Ha a vízszintes fémrudat az elektromozógép konduktorához kötjük, a 
csengettyű működni kezd.  

 
Az itt felsorolt eszközök közül az elektromos Segner-kereket szokás leginkább be-

mutatni. Régi iskolák szertáraiban fellelhető még a XX. század első évtizedeiből, esetleg 
a XIX. század végéről őrzött elektromos csengettyű.

• Ismételd meg, ha van rá lehetőséged ezen kísérleteket. Adj magyarázatot a jelenségekre! 
•• Készíts házilag, elektromozógép nélkül is működtethető csengettyűt! Végy két üres 

konzerv dobozt és tedd egymástól 1-2 cm távolságra. 
Az egyik konzervdoboz alá helyezz egy hungarocell lemezt. 25-30 cm hosszú száraz cér-
nára köss  könnyű (alumíniumból készült) anyacsavart.  A cérnát egy állványról lógasd a 
konzervdobozok közé, úgy, hogy egyikhez se érjen. Fésülködéssel feltöltött fésűt helyezz 
a szigetelőlapra tett konzervdobozba úgy, hogy a fésű fogai e művelet közben érintsék a 
doboz peremét, majd később húzd ki ugyanilyen mozdulattal. Mi történik? Miért? (E kí-
sérlet ábrával ellátott leírása egy alsó tagozatos olvasókönyvben is megtalálható, de az idei 
középszintű írásbeli érettségi kísérletelemző feladata is hasonló kérdéssel foglalkozik.) 

 
7. ”( ���#����������"���!�*� +���+� ��!�* mely főkép a’ nap által okozott gőzölgés által lesz, 
���� �!"���� (,amit) �+� ,
������� ��
���"� /:mellyet nem mervén legelőbb többek előtt 
megprobálni, csak ketten a fiával  mezőre menve:/ tett bizonyossá.”  
 

B. Franklinnak világos elképzelései voltak a villamosság mibenlétéről. Neki köszön-
hető a villámhárító létrehozása is. Az elsőt 1760-ban Philadelphiában szerelték fel. 
 

„ … mivel a’ berz a testeket az Ox(igén) magához vonására hatosítja�(=teszi képessé), villanyos idő-
ben bor, ser inkább eczetesedik, ’s mikor a’ tej egyébb ok nélkül összemegyen, a’ lég villanyos …”

• Érdeklődd meg, hogyan vélekednek ez utóbbi kijelentésről borászok, élelmiszeripari 
szakemberek! 

 

-��Érintkezési elektromosság 
„Micsoda nevezetes /:a természet és vegytanban mezőt nyito:/  modja  van a’ berz előhozásának 

csupán egymás mellé tétet által�
„.������ (=Galvani) amint egy ����	������t, ’s két külömbféle  érczeknek, mellyek közül 

egyiknek vége musculuson, a’ másik nervuson volt, mikor a’ más két végeik összeértek, megrándult a’ 
holt béka lába,” 

„Rég tapasztaltatott, hogy ha egy cink kanál az also inyre, ’s egy ezüst kanál a’ felső ínyre tétet-
vén, mikor összeérnek a szem előtt villámlik, szintugy ha az egyik a’ nyelv alá, a’ más felyül tétetik, 
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mikor összeérnek a’ nyelv átszurást  érez, mégpedig ha a’ cink van felyül vagy ezüst, a’ szerénti sav-
anyu vagy lugsó ���
���sel.” 

„ugyanezt többszörösön lehet több körbe állo emberek által, mind a’ szemen előhozandó villámra, 
mind a’ nyelveni izre, mind a’ rándulásra nézve eléhozni.” 

 „De tapasztalván Volta, hogy többféle bizonyos két heterogeneum csupán egymás mellé téve egyik 
+ε, a’ másik -ε /: p.o. a’ cink és réz vagy ezüst, arany sat. egymás mellé tétetvén a’ Zink +ε-t a’más 
–ε-t mutat :/ innen a’ /�	����	�������0�	����1* melyet azután sok alakban csináltak, mellyis  
ha Z. teszi a cinket, C. a’ Cuprumot, P. valami posztot, melly sos vagy (amit) inkább salmiákkal ned-
vesített meg, akkor ezen sorba Z.C. P.Z. C.P.  mindenik ZCP egy iznek mondatik.” 

 

Vízbontás�
(latin jegyzet)� Volta oszlop 

(latin jegyzet) 

„Elmellőzve a /�	�����1� magyarázatját, mellyek a’ szembetűnőbb ��	�����'�����	��2 
… ezen oszlop hatalma a’ testek Chemiai elbontása, … elbontva a vizet, az O(xi)gen a’ Zink 

polhoz megyen lég alakban, a’ Hydrogen a’ … C polhoz. 
Nevezetes az is, hogy (ha) nem csak ha az égyik megvizezett kézzel a’ + cond.  ’s a’ másikkal a’ –
vezető fogatik, míg a’ kör bé van zárva az inakra ���"�#�	�����
���t okoz; et cet.” 

 
Az érintkezési elektromosság felfedezése valóban új távlatokat nyitott a fizika és a 

kémia fejlődése előtt. Az első lépéseket L. Galvani (1737-1798) tette meg nagy szenzá-
ciót kiváltó békacomb kísérleteivel. Galvani még nem tudta pontosan megmagyarázni 
ezeket a kísérleteket, ő még állati elektromosságra gondolt. E jelenségeket először a 
hallei Gren és Reil, értelmezték helyesen. Bolyai Farkas elsősorban Gren tankönyveit 
használta a fizika tanításában. 

Az érintkezési elektromosság pontosabb magyarázatát A. Volta (1745-1827) adta 
meg. Ő az elektromos ízérzéssel is foglalkozott. Megépítette az ún. primer elemet (lúgot 
tartalmazó üvegpohárban ezüst és cink elektródák), aztán a Volta oszlopot (ezüst, ned-
ves kartonpapír, cink lemezek ismételten egymásra helyezve), amely tartós áram létre-
hozását tette lehetővé. (Híres kísérleteit Volta a Párizsi Akadémián is bemutatta1801 
novemberében. A bemutatón Napóleon is jelen volt.)  A Volta oszlop kisebb feszültsé-
get ad  mint az elektrosztatikus gépek, viszont jelentős, szinte állandó értékű áramerős-
séget. Egyik legjelentősebb alkalmazása az anyagok kémiai szétbontása, például a víz-
bontás (Ash, Ritter és Davy a századfordulón végeztek ilyen irányú kísérleteket). 

 

• Írd át mai szóhasználatra a békacombra és ízérzésre vonatkozó kísérleteket!  
•• A kísérletek egyikét végezd is el!  
••• Ha régi iskolába jársz, kérdezd meg fizikatanárodat, van-e Volta oszlop a szertárban és 

felújítható- , működtethető-e?  
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3� Elektromos és mágneses jelenségek kapcsolata 
„Ha a Volta oszlop + és – pólusa egy vezető által ér össze, ha réz is ezen vezető a’ vasat���!�����

�
4���� vonja, valamíg a kőr bé van zárva, sőt még ezen felyül a mágnestűnek állását is elváltoztatja, 
míg a kőr zárva van, mellynek szabályát Ampère következőleg fejezte ki: …,gondolja az ember ma-
gát belé a’ drótba arczal az N vége felé mágnesnek, ’s a’ Gálváni erő, mig a kőr bé van zárva a’ mág-
nes végét azon N-beni képnek baljára fordítja.”  

 „Az is különös, hogy ha lópatkó forma lágyvas sürün kerítetik selyemmel bevont rézdróttal,  ’s 
egy erős (Volta) oszloppal két felől bézáratik a kőr, oly nagy mágnes erőt kap az irt vas, (hogy) 10 má-
zsa vasat is elbír.”    

„De midőn a’berz mágnesi erőt hoz elő, valyon megfordítva  nem�	�����	����+���!�������
��
�� �
4	2�
Hasonlólag ha lágyvas kerítetik rézdrottal körül, ’s alatta egy erős (mozgó) mágnes, ha a’ drótnak két 
vége, egyik az egyik: másik a’ más kézzel megfogatik, … akkor rázodik .” 

 

Az első bekezdésben Oersted (1777-1851) híres, 1820. július 21-én végzett kísérle-
téről olvastunk, valamint Ampère (1775-1836) szabályát, amely megmutatja merre téríti 
ki az árammal átjárt vezető mágneses tere a vezetővel párhuzamos iránytűt.   

Megjegyzendő, hogy az elektrodinamika, földmágnesség és elektromágnesség terüle-
tén végzett kutatásairól Ampère 1820-ban számolt be a Párizsi Akadémián.  

 

• Írd át a 2. és 3. idézet szövegét mai nyelvre! 
•• Hogy nevezzük az itt leírt, 1831 augusztusában Faraday (1791-1867) által felfedezett je-

lenséget? 
 

Észrevehető, hogy Oersted és Ampère 1820-ban végzett kísérletei, valamint a Fara-
day által 1831-ben felfedezett elektromágneses indukció már szerepel Bolyai Farkas 
1840-es évekből származó elektromosság jegyzetében.   

 

Lapozgattuk Bolyai Farkas elektromosság jegyzetét. Azt a fejezetet választottuk, 
amely az akkori fizika talán legújabb, de mindenképpen legszenzációsabb ágához kap-
csolódik. 

Meg kellett küzdenünk a majdnem 200 éves, latin kifejezésektől teljesen megválni 
nem tudó szöveggel. Sokszor derülhettünk az igen tömör, régies, de színes, olykor vi-
dám szóhasználaton (Pl: Megrándul a holt béka lába; A szurok színe  rókafarkkal  meg-
veretik.). A kísérletek leírása érzékletes, mintegy láttatja velünk a történéseket 
(Pl….sötétben ecsetesen világol; Apró kicsi testek részint táncolnak, részint forgószél 
módjára sodródnak). Új jelenségek leírására Bolyainak új magyar szavakat is kellett ta-
lálnia, például a berz szót, amelyet következetesen használ, de amely szó nem gyökere-
sedett meg a fizika magyar szókészletében. Az általa ritkábban használt villanyosság szó 
viszont, kissé átalakulva megmaradt. 

A nyelvészet iránt érdeklődők vizsgálják meg az idézett, nyelvújítás korabeli sorok  
• szókincsét 
•• írásmódját például a kettős mássalhangzók, szóvégi hosszú/rövid magánhangzók,  szen-

vedő szerkezetek használatának szempontjából stb.  
••• Válassz magad vagy irodalom tanárod segítségével más vizsgálódási szempontokat! 
 

Visszatérve a jegyzetek tartalmára: korszerű ismeretek, igen tömör és precíz leírás-
ban. Kísérletek, alkalmazások hosszú sora, tárgykörönként legalább egy „jelenet” pontos 
magyarázata az elektromos fluidum elmélete alapján. 
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Remélem, sokan végigolvassák ezt a tanulmányt, és Bolyai Farkassal vallják, hogy a 
fizikának „belső haszna” is van, mégpedig: „Valamely édes öröm, az igazság országába elébb- 
elébb haladni”. 

Könyvészet: 
1] Fizikajegyzetek    Bolyai Farkas hagyatékában 
2] F.A.K.Gren: Grundriss der Naturlehre, Halle,1797 
3] Hans Backe: Kalandozások a fizika birodalmában, Móra könyvkiadó 1980  
 

Gündischné Gajzágó Mária 
Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskola, Hatvan 

Fontosabb csillagászati események 

November 
Az időpontokat romániai, téli időszámí-

tás (UT+2 óra) szerint adtuk meg. 
 

Meteorrajok 
 

Raj neve Kód Aktivitás Max. 
Déli 
Tauridák 

STA 10.01–11.25 11.05 

Pegasidák PEG 10.29–11.12 11.12 

Északi 
Tauridák 

NTA 10.01–11.25 11.12 

Leonidák LEO 11.14–11.21 11.17 

Delta 
Eridanidák 

DER 11.06–11.29 11.18 

Alfa 
Monoc-
erotidák 

AMO 11.15–11.25 11.21 

nap óra

1. 10 Az Uránusz 0,3 fokkal északra a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

5. 15 Telehold. (14h 58m)

9. 00 A Merkúr alsó együttállásban, átvonulás a 
Nap előtt (hazánkból nem látható). 

12. 20 Utolsó negyed. (19h 45m)
13. 03 A Szaturnusz 1,4 fokkal délre a Holdtól.
19. 15 A Merkúr 5,9 fokkal északra a Holdtól. 
21. 00 Újhold. (00h 18m)
22. 01 A Jupiter együttállásban a Nappal.

25. 15 A Merkúr legnagyobb nyugati kitérésben 
(20 fok). 

26. 23 A Neptunusz 2,7 fokkal északra a Holdtól.
28. 08 Első negyed. (08h 29m)

28. 17 Az Uránusz 0,2 fokkal északra a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

A bolygók láthatósága  
a hónap folyamán 

 

Merkúr: 8-án alsó együttállásban van a 
Nappal. Ezután láthatósága gyorsan ja-
vul. 25-én már legnagyobb nyugati kité-
résben, 20 fokra van a Naptól. Ekkor 
majdnem két órával kel a Nap előtt. Az 
év folyamán ez a legkedvezőbb időszak 
a bolygó hajnali megfigyelésére.  

Vénusz: A Nap közelsége miatt nem fi-
gyelhető meg. A hó végén fél órával 
nyugszik a Nap után.  

Mars: Helyzete megfigyelésre nem ked-
vező. A hó elején negyed órával, a végén 
egy órával kel a Nap előtt. Fényessége 
1,6m, átmérője 3,7".  

Jupiter: A Nap közelsége miatt nem fi-
gyelhető meg. 22-én kerül együttállásba 
a Nappal.  

Szaturnusz: Éjfél előtt kel. Az éjszaka má-
sodik felében látható az Oroszlán csillag-
képben. Fényessége 0,5m, átmérője 18".  

Uránusz, Neptunusz: Az esti órákban 
figyelhetők meg. Az Uránusz a Vízöntő,
a Neptunusz a Bak csillagképben jár. 
Késő éjszaka nyugszanak. 


