
nek a benzol három hatcentrumos (6c-2e) delokalizált kötésének.) A 
kvantummechanikai elképzelés nem feltételez  hibrid sp3 (109° 28' 
szögértékű) orbitálokat. A szénatom px , P y és p z atompályái a 
molekulában megtartják eredeti 90°-os szögeiket, így lehetővé válik a 
proton bekapcsolódása az egyik molekulapályába. 

így a hibrid pályák elmélete sem marad szent igazság, annak ellenére, 
hogy a hibridizáció koncepciója alapkőnek tűnt a vegyületek 
geometriájának és reakcióinak magyarázatában. 

A tudományban nincsenek dogmák. Az új felfedezések  — és ezt Oláh 
György munkássága és eredményei igazolják — új koncepciót hoznak 
létre. Az új koncepciók, a régi tények mellett, az újonnan felfedezett 
dolgokat is tükrözik. 

Hatalmas munkásságáért, egyedülálló kísérleti eredményeiért és azok 
elméleti feldolgozásáért  kapta Oláh György a kémiai Nobel díjat. 

Büszkék lehetünk rá. 

Almási Miklós 

Válogatás Bolyai Farkas fizika  feladataiból 

A marosvásárhelyi Református  Kollégiumban a természettudományok 
oktatása terén új korszak kezdődött a kiváló polihisztor, Bolyai Farkas 
kinevezésével, aki negyvenhét éven keresztül (1804-1851) tanított itt 
matematikát, fizikát  és kémiát. 

Ugyancsak erre az időszakra tehető a természettudományok 
önállósodása és a latin nyelvű oktatásról a magyar nyelvűre való áttérés, 
ami szükségessé tette a magyar fizikai  szaknyelv kialakítását. Bolyai 
Farkas fizikával  foglalkozó  írásai közül fennmaradt  egy terjedelmes 
jegyzet, amely vizsgakérdéseket és a felelők  dolgozatait is tartalmazza. 
Ezek közül válogattunk olyan feladatokat,  amelyek most jelennek meg 
először nyomtatásban, és ízelítőt nyújtanak Bolyai Farkas fizi-
katanításának színvonaláról, gyakorlatias jellegéről, valamint 
nyelvezetéről. 

A feladatokat  az eredeti, Bolyai-féle  megfogalmazásban  közöljük, ezért 
az első próbatétel az lesz, hogy megfejtsék  az akkori magyar nyelven írt 
tudományos szöveget. Ismeretes, hogy abban az időben a tudomány 
nemzetközi nyelve még a latin volt. Bolyai Farkas egykori göttingeni 
egyetemista társa, Kari Friedrich Gauss ugyanúgy latinul írta legfontosabb 
publikációit mint Bolyai Farkas. A feladatok  megértéséhez ezért sokszor 
latin szótárra is szükség lesz. 



A megoldásokat az alábbi módon kérjük: 
1. A feladat  megfogalmazása  mai magyar nyelven. 
2. A feladat  megoldása (természetesen ez is mai magyar nyelven). 
A Bolyai Farkas-féle  feladatok  felkutatásáért  Gündischné Gajzágó Mária 

tanárnőt illeti köszönet, aki jelenleg a szombathelyi Savaria Szakközép-
iskola tanára, azelőtt pedig Marosvásárhelyen, a Bolyai Farkas Líceumban 
tanított fizikát.  Ez az iskola, az egykori református  kollégium már akkor 
is több mint 200 éves volt, amikor Bolyai Farkas tanított ott. 

A feladatok  a következők: 
1. „A levegő kivonattatván az edényből, a felyül  levő tömött fatányéron, 

úgy hull keresztül a kéneső (-higany), mintha ezüst eső volna." Miért? 
2. „Egy a sarkain könnyen forduló  kinyílt ablakot, amelyet a lapjára 

lehelő zéfir  (-fuvallat)  bétehet minden romlás nélkül, ugyanakkora 
quantitas motussal (-mozgásmennyiséggel) egy golyó úgy általfúrhat, 
hogy az ablak meg sem mozdul." Miéit? 

3- „Vízirányú és fuggélyi  távjából egy pontnak, hogy lehet a sebességet 
és az elhajtás irányát úgy találni, hogy az elhajtott azon ponton menjen 
által" bizonyos idő múlva? 

4. „Archimédesz problémája: Mennyi parafa-héj  kell egy mázsa vashoz, 
hogy összekötve ússzanak?" 

5. „Miért hág fel  a lopóba a bor? Ha a vízipuska 40 láb volna, 
megtelnék-e egészen vízzel? S meddig telnék meg?" 

6. „Miért nem foly  a keskeny szájú üvegből a híg ki? S miért nem lehet 
belé tölteni? S hogy kell?" 

7. „Az öblös tükörben micsoda képek íródnak, ha a tárgy a tükörtől 
indulva, a tükör tengelyén vég nélkül távozik? Ha ezen menetele a 
tárgynak folytonos,  mikor van az egyetlen idpont (-időpont), amelynek 
mind előtte, mind utána van kép, csupán benne nincs? Hogy lehet a tárgy 
nagyságából, a tükör rádiusából s a távból a kép nagyságát - akár virtuális, 
akár fisica  légyen-megtalálni?" 

8. „Ha az átlátszónak két felőli  küljei parallelok, hogyan változik a 
világosság útja? S a helyin látszik-é a tárgy? Miért látszhatik az edényben, 
a víz belétöltése előtt nem látszott, pénz? A pisztrángot ott irányozza-é a 
szigonnyal a mokány, ahol látszik?" 

9. „Az egészséges szem mennyire lát? Hát az, akinek a kristály lencséje 
lapos a retina távjához képest?" Ez utóbbinál, „hogy a retinára essék a 
kép, a tárgynak távolabb kelletvén lenni, mi módon szolgál az okulár?" 

10. „Ha a sugárok úgy jőnek, hogy egy fisica  képet írjanak, egy plán 
tükörrel felfogva  hová esik a kép? Miképpen fordul  meg a mozgás a plán 
tükör által?" 

11. „A Nap képe mekkora a konkáv tükörbea' Hogy éppen úgy égessen 
egy tükör nagyobb distantiara, mi kívántatik?" 



12. „Miként számította Newton a Napon jupiteren a nehézség mennyi-
ségét s az égitestek massáját a Földére nézve, s miként jön ki, hogy a Föld 
maga hány mázsa?" 

13- „Hogy lehet a Föld árnyéka conusának axisát felszámítani  (félretéve 
az atmospheráján való világosság megtörödését) S hogy ennek diaméterét 
ott, ahol az Hold belé mehet?" 

14. „Miért látszik egy hosszú utca vagy allé egy pontban öszvemenni, 
s a magos torony az alatta állónak lehajolni?" 

15. Mutassuk ki: „Ha da  tárgytáv, rs R a sugár, a képtáv az üveg lensbe: 

A rézgarasból készült ezüstpénztől 
a se lyemszövő elektronokig 

A címben szereplő társítás csak első látásra meghökkentő, ugyanis mindkét 
esetben - az ezüsbevonat készítésénél akárcsak a szerves vegyületek elek-
trolitikus előállításánál - az elektromos áram vegyi hatásainak hasznosításáról 
beszélhetünk. Napjainkban már nemcsak a klórt, alkáliákat és alumíniumot gyártó 
vegyipar lenne elképzelhetetlen elektrokémiai  technológiák  nélkül, hanem az autó-, 
óra-, acél-, csőbútor és a háztartási cikkek ipara sem. Továbbá a radió- és a 
televízióiparban nélkülözhetetlen nyomtatott áramköröket is az elektromos áram 
segítségével, galvanolitikus  úton állítják elő, így készülnek hanglemezeink és így 
védjük meg a szabad ég alatt elhelyezett fémtárgyainkat  a korrózió roncsoló 
hatásától. 

Bizonyos műszaki fejlettségi  szintre volt szükség ahhoz, hogy az elektromos 
áram a vegytanban is ennyire jelentős szerephez jusson; a fizika  és a kémia 
határterületén levő elektrokémia kezdetei a galvánelemek elterjedéséhez kötöttek. 

Ezért újból vissza kell kanyarodnunk az időben, mégpedig abba a XIX. 
századba, amelyet Benedek István A tudás útja című könyvében a történelem 
leghosszabb századának nevez; eszmeileg 1789-ben, a francia  forradalom  évében 
kezdődött, és 1914-ben, az első világháború kitörésekor ért véget. A korszak 
zenéje a bécsi klasszikusokkal, Heydnnel, Mozarttal és Beethovennel indul, a 
romantikus Liszttel, Chopinnel és Wagnerrel folytatódik,  a vége felé  pedig már 
Bartók és Stravinszky, a modern zene nagyjai is megszólalnak. A kor festészete 
Goyatól Ingresen és Delacroixon keresztül jut el az impresszionistákig, majd 
Picasso is fellép;  az irodalom Goethetői Apollinaiereig, Csokonaitól Ady Endréig 
tart, a filozófia  irányzatai pedig Kanttól, Scfioppenhaueren  és Hegelen át 
Bergsonig és Marxig. 

A tudományban az említett korszakot az energiával kapcsolatos ismeretek soha 
nem álmodott fellendülése  jellemzi: az elektromosságtannal párhuzamosan folyt 
a hő, a fény  és a hang fizikájának  kutatása is. 

Gündischné Gajzágó Mária cikke alapján 


