
EGY KEVÉSSÉ ISMERT BILIÁRDJÁTÉK, A MÛLÖKÉS

A tanulmány elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia Tan-
tárgy-pedagógiai Kutatási Programja támogatta.

Jaloveczki Gábor korábban játékosként
mûlökés-érdeklõdésû, magyar és nemzet-
közi biliárdversenyek fõ koordinátora, va-
lamint az elsõ magyar játékvezetõ mûlö-
kés-világbajnokságon. Legnagyobb ered-
ményének a 2011-es világbajnoki elõdön-
tõn betöltött másod-játékvezetõi szerepét
tekinti. Foglalkozását tekintve mûszaki
pályán, monitoring-szakértõként dolgozik
az ECO-TEC Mûszaki-Gazdasági Tanács-
adó Kft. mérnökszervezetnél.

Jaloveczki József 1983-ban végzett az ELTE
TTK fizika–kémia tanári szakán. 2015-ben
az ELTE Fizika Tanítása Doktori Iskolájá-
ban summa cum laude minõsítéssel védte
meg doktori disszertációját Nemlineáris
jelenségek vizsgálata diákköri-szakköri
munkában címmel. Jelenleg fizikát és ké-
miát tanít a bajai Szent László ÁMK közép-
iskolájában.

Renkus Tibor a magyar biliárdélet egyik
meghatározó alakja, a karambol típusú
széria biliárdjátékok többszörös országos
bajnoka. Legnagyobb eredményének a 15
országos bajnoki címét tartja. Saját épület-
gépészeti céget vezet.

1. rész: a masszé (ívelt) lökés bemutatása és annak fizikai alapjai
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„A biliárd nem más, mint a tervezés magasiskolája.
Nemcsak játék, hanem sokat ígérõ sportmûvészet,
amelyhez egy sakkjátékos elméje és egy koncertzon-
gorista keze szükséges.”

Albert Einstein
(ismeretlen keltezés)

Magyarországon az I. világháború elõtt virágkorukat
élték a kávéházak. Meghatározásuk szerint „a kávé-
ház eredetileg kávé fogyasztására szakosodott ven-
déglátó-ipari egység volt, amely késõbb éttermi, cuk-
rászdai, társasjátéki, sõt szórakoztató funkciókat is
ellátott, és a társasági élet fontos színterévé vált”.
Sokan nem tudják, hogy egy kávémérõ hely csak
akkor hívhatta magát kávéháznak, ha volt benne
biliárdasztal. Emiatt nevezik még manapság is az
idõsebbek a kis méretû karambolasztalokat „kávé-
házi asztalnak”.

A karambol biliárd hagyománya azonban a világ-
háborúk után háttérbe szorult a pool és a snooker bi-
liárdjátékokkal szemben. Ennek egyik oka a háborúk
miatt Európában állomásozó amerikai és brit haderõk
kulturális hatása, majd késõbb a televíziókban megje-
lenõ filmek voltak. Szerepet játszott a BBC azon dön-

tése is, hogy olyan sportágat kerestek, ami meggyõzi
az embereket a színes tévé elõnyeirõl, miáltal a leg-
színesebb golyókat felvonultató biliárdjátékokat vá-
lasztották. Napjainkra Magyarországon mindössze
pár olyan település maradt, ahol a lakosság alapértel-
mezett biliárd játékneme a karambol, amelyet lyuk
nélküli asztalon, többnyire három golyóval játszanak.
Miközben az emberek többsége soha nem hallott
lyuk nélküli biliárdasztalokról, a kisebb falvakban
ténykedõ karambolpárti közösségek, idegenkedve,
csak „lyukas asztal”-nak nevezik a mások számára
egyetlen biliárdot jelentõ poolasztalokat. A biliárdfaj-
tákban járatos sportkedvelõk tudják, hogy nem csak
az asztalok, de a golyókészletek, dákófajták, sõt, a
biliárdasztalt borító posztótípusok is megkülönbözte-
tik a játéknemeket. A golyókat színük és átmérõjük
alapján különböztetik meg, alapanyaguk nagyrészt
hasonló mûanyag. Dákók tekintetében megkülön-
böztetünk pool, snooker, karambol és pyramid típu-
sokat, de a karambol, azon belül is a mûlökés (ango-
lul: artistic billiard ) igényli a legszélesebb palettát:
háromfalas, csettenõ, piké-masszé dákókat is hasz-
nálnak, mindezeket a játékos ízlésének és technikájá-
nak megfelelõ rugalmasságú spiccekkel (a kétrészes
dákó elsõ része) és keménységû bõrökkel ellátva,
egyénileg kisúlyozva.

Cikkünkben az – egyébként csak könyvterjede-
lemben tárgyalható – biliárdfizika hátterébõl csupán
a masszé lökést elemezzük. Ez ritkán része az alap-
szintû játékképnek, legfeljebb kiszorított (vagyis:
amikor a játékos a játékmenet szerint eltalálandó
golyót egy másik golyó vagy az asztal része miatt
„nem látja”, azaz egyenes lökéssel teljes egészében
közvetlenül eltalálni nem tudja) helyzetekbõl való
menekülésre szolgál, ugyanakkor a mûlökés magá-
tól értetõdõ része, számos hivatalos biliárdfigura fõ
technikai eleme.
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Megismertetésével és további cikkeink témáival a

1. ábra. A dákó közel 13 cm-es úton felgyorsulva lökte meg a piros golyót.
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2. ábra. A golyó sebességváltozása (függõleges tengely) a lökés
ideje (vízszintes tengely) alatt.
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3. ábra. A golyó gyorsulása (függõleges tengely) ugyanúgy változik
az idõben (vízszintes tengely), mint a golyóra ható eredõ erõ.

15

10

5

0

–5

–10

–15

a
(m

/s
)

2

0 0,6 0,8 1,0 1,2 1,40,2 0,4
t (s)

biliárdsportot és magát a mûlökést is kívánjuk nép-
szerûsíteni, amely annak ellenére, hogy rendre min-
den új nézõjét lenyûgözi, mai napig kevés fórumon
kap megjelenést.

Hogyan gurul a biliárdgolyó?

Ahhoz, hogy megtudjunk valamit a gördülési ellenál-
lásról, egy biliárdgolyót – annak tiszta gördülését
eredményezõ enyhe lökéssel – indítottunk el egy bi-
liárdasztalon. A golyó mozgását filmeztük, majd ele-
meztük. A felvett videofilm elemzéséhez a LabCam
szoftver kinematikamodulját használtuk. A golyó
megállásig megtett s útjára és a gyorsulására a követ-
kezõk érvényesek:

Kis kezdõsebességgel a golyó a megállásáig gördül,

(1)s =
v0 + v1

2
t, a =

v1 − v0

t
.

amikor: v1 = 0. Egyik gurításunk adatai a következõk
voltak: a megtett távolság, x = 1,466 m; a megállásig
eltelt idõ, t = 9,68 s. Ezen adatok felhasználásával az
(1)-bõl kapjuk: v0 = 0,30 m/s és a = −0,031 m/s2. Mi-
vel a gördülési ellenállás fékez, ezért a = −μg, ahon-
nan a gördülési tényezõ, μ = 0,003.

A golyó megtett útjára a videó alapján történt illesz-
téssel a következõt kaptuk:

x = −0,013 t 2 + 0,38 t − 1,23.

A golyó sebessége az x(t ) függvény
deriváltja:

gyorsulása a sebesség deriváltja:

v = −0,026 t + 0,38,

Innen kiszámítható a gördülési el-

a = −0,026 m/s 2.

lenállási tényezõ:

A golyót érõ erõlökés meghatározásához egy olyan

μ = 0,0026 ≅ 0,003.

lökést vizsgáltunk, ahol a dákó F erõvel és rövid
ideig érintkezett a meglökött golyóval (1. ábra ). Az
erõlökés:

Az eredõ erõ pedig Newton II. törvénye szerint:

F Δ t = v Δ m + m Δ v.

Elemzéseink alapján a lökés elsõ szakaszában a

Fe = m a.

sebesség (2. ábra ) és a gyorsulás (3. ábra ) rohamo-
san (nem egyenletesen) nõtt. A sebességgrafikonról
leolvasva, a sebesség 0,28 s alatt 1,657 m/s-ra nõtt,
ahonnan 0,32 s alatt csökkent 0-ra.

Az elsõ esetben

a másodikban pedig

a = Δ v
Δ t

= 1,657
0,28

= 5,92 m

s2
,

volt az átlaggyorsulás. A gyorsulás-idõ grafikonról

a = Δ v
Δ t

= −1,657
0,32

= −5,17 m

s2

leolvasható, hogy a maximális gyorsulás 10,7 m/s2

volt. Ebbõl a golyó 210 gramm tömegét is figyelem-
be véve, közel 2,5 N-nyi maximális erõhatásra volt
szükség.
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Ha valamilyen tárgyat el-

4. ábra. Négy nevezetes lökéstípus.

síber
(követõ lökés)

visszahúzás
(draw shot)

stoplökés
(stop shot)

technikai
stoplökés
(stop shot)

csúsztatunk egy felületen, az
a súrlódási erõk miatt lelas-
sul. Ha ezt valamilyen kerek/
gömbölyû tárggyal tesszük,
kezdetben csúszhat (különö-
sen, ha erõsen lökjük meg),
de hamarosan tisztán gördül-
ve forogni kezd. Könnyen
igazolható, hogy a tisztán
gördülve forgó tárgy sokkal
kevesebb mozgási energiát
veszít, mint a csúszó vagy
csúszva gördülõ tárgy, ezért
távolabbra jut. Azonban a
kerek/gömbölyû tárgy (pél-
dául egy golyó) csak a súrló-
dás következtében gördülhet.
Ahhoz, hogy forgásba jöjjön,
az impulzusmomentumának
(perdületének) meg kell vál-
toznia, ami forgatónyomaté-
kot igényel. Ezt a súrlódási
erõ fejti ki a tárgyra. Ha egy golyó tisztán gördül,
akkor a felülettel való érintkezési pontjának nulla a
sebessége. Következésképpen, ha szögsebessége ω
és a forgásközéppont haladási sebessége vr , akkor –
egy R sugarú golyó esetén – vr = R ω. Ha a golyó kö-
zéppontjának ennél nagyobb a sebessége, akkor a
golyó csúszva, azaz köszörülve gördül a felületen. A
súrlódás következtében a haladás sebessége vr -re
lassul, majd tisztán (azaz csúszásmentesen) gördül
tovább. Mindezekrõl részletesebben írunk cikkünk
folytatásában.

A biliárdgolyó mozgásának típusát az határozza
meg, hogy a dákó és a golyó érintkezési pontja a go-
lyó felületén – a golyó posztóval párhuzamos közép-
átmérõjéhez viszonyítva – hol helyezkedik el (4. áb-
ra ). A lökõ golyó korlátozott útja (vagyis a célgolyó-
val tervezett találkozásig megtehetõ út) esetén e moz-
gástípusoknak és a golyó megtett út során tanúsított
viselkedésének kiemelkedõ jelentõsége van. Ameny-
nyiben az asztal fölött pontosan

magasságban találja el a dákó a golyót, a golyó v = Rω

7
5

R

sebességgel tisztán gördül. Ez korlát nélküli út esetén
természetes megálláshoz vezet. Korlátozott út (azaz
célgolyóval való találkozás) esetén a lökõ golyó és a
célgolyó közötti érintkezés „találati vastagsága” (vagy-
is, ha a lökõ dákó szemszögébõl nézzük és a két go-
lyó teljesen takarja egymást, akkor 1, különben 0 és 1
között van) határozza meg, hogy mennyit veszít a
lökõ golyó az érintkezés pillanatában még fennálló
mozgási energiájából. Ez a veszteség teljes érintkezés
esetén (vagyis a golyók középpontját összekötõ sza-
kasz a lökõ golyó haladási irányával esik egybe) a
legnagyobb. Ennek elméletével és mérésével késõbbi
cikkünkben foglalkozunk.

A 4. ábra 1. sorában látható, síber (magyarul köve-
tõ) lökés esetén a dákó a kritikus pont felett löki meg
a golyót, az gyorsabban forog (ω > v /R ), mint ami a
tiszta gördüléséhez szükséges, csúszva forgást végez.
Korlát nélküli út esetén a súrlódás lelassítja a golyó
forgását addig, amíg tisztán gördül. Korlátozott út
esetén a célgolyóval való találkozás után a lökõ golyó
folytatja útját, a korábbi csúszás mértékétõl függõen
csúszva, köszörülve, forogva vagy tisztán gördülve.

A 4. ábra 2. sorában látható visszahúzás esetén a
dákó jelentõsen a kritikus pont alatt löki meg a go-
lyót, a lökõ golyó a haladási irányhoz képest visszafe-
lé forog, miközben csúszik. Korlát nélküli út esetén a
súrlódás lelassítja a golyó forgását addig, amíg forgási
iránya megfordul, ezt követõen tisztán gördülve halad
tovább. Korlátozott út esetén, amennyiben a célgolyó-
val még visszafelé forgás közben érintkezik a lökõgo-
lyó, úgy a rugalmas ütközést követõen lendületét át-
adva egy pillanatra megáll, majd a pillanatnyi forgásá-
nak és a súrlódásnak köszönhetõen ellentétes irányba
visszaindul.

A 4. ábra 3. sorában a stoplökés általános válto-
zata látható, aminek során a dákó enyhén a golyó
középpontja alatt talál. E lökéstípust célszerû na-
gyobb lendület átadásával végezni, ugyanis ez garan-
tálja, hogy a golyó minél hosszabb úton csússzon,
mozgása ne forduljon át gördülésbe. Csúszás közben
végig a haladási irányával ellentétes minimális for-
gást produkál, majd mindennek eredményeként kor-
látozott útján a célgolyóval való találkozást követõen
a lökõ golyó mozdulatlanul megáll az ütközés pilla-
natában felvett pozíciójában. A lökés (játékcél szem-
pontjából) sikertelen kivitelezésekor a célgolyóig
megtett úthoz képest nem elégséges lendület megvá-
lasztása nem tudja biztosítani a csúszás fenntartását,
a csúszás átfordul gördülésbe, amely mozgással tör-
ténõ érintkezés nem eredményezi a lökõgolyó meg-
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állását, az 1. pontban ismertetett jelenség miatt kez-

5. ábra. Masszé (ívelt) lökések (saját szerkesztés).

6. ábra. A masszélökés kezdõ pillanata (a). A golyó elkanyarodik (b). A golyó egyenes mentén
mozog (c).

a) b) c)

7. ábra. A meglökött biliárdgolyó irányváltozásának szöge a 6. áb-
rán látható masszélökéskor: 92,6 fok. A sárga kör – nem méretará-
nyos módon – az akadályt jelzi.
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deti lendületének megmaradt kis hányadával a lökõ-
golyó továbbgördül.

A 4. ábra 4. sorában technikailag a 2. sorban is-
mertetett visszahúzó lökést alkalmazzuk, amellyel
azonban ezúttal nem a lökõgolyó visszahúzása, ha-
nem – az elõbbi példával azonosan – megállítása a
célunk. Mint ismertettük, a visszafelé forgás közbeni
csúszás korlát nélküli (vagy korlátozott, de alábecsül-
ten hosszú) úton egy adott pillanatban átfordul hala-
dási iránnyal megegyezõ gördülésbe. Jelen lökéstípus
célja, hogy a lökést kivitelezõ játékos úgy mérje fel a
golyó felületén eszközölt találati mélységet (perdüle-
tet), és a lökés erõsségét (lendületet), hogy e kritikus
pillanat pontosan a lökõ golyó és célgolyó érintkezé-
sének pillanatával egyezzen meg.

Mûlökés

A mûlökés hivatalos 100 figurájának, versenyeken és
bemutatókon történõ kivetítés céljára készült elektro-
nikus változatainak alapját a „Carom3D” nevû, szabad

felhasználású szimulációs biliárdprogram szolgáltatta,
amit 1999-ben fejlesztettek, és 2000-es megjelenése-
kor azonnal hatalmas népszerûségre tett szert elõször
Dél-Koreában, majd több országban is.

A biliárdfigurákat leíró koordináták segítségével a
beállított golyópozíciók, a figurák gyakorlati kivitelezé-
séhez illeszkedõ dákótartási irány és lökési szög ábrá-
zolása, a lökés kivitelezése szempontjából jelentõs a
golyók útjának pontos ábrázolása (5. ábra ), és a lökés
technikai megnevezése. Masszé lökés gyakorlati kivite-
lezését szerzõtársunk (Renkus ) mutatja be a 6. ábrán.

A 7. ábrán egy masszélökés pályája látható Lab-
Cam programmal rögzítve, Excelben ábrázolva és az
irányváltozás szögét lemérve: 180°−87,4° = 92,6°.

Összefoglalás

Jelen bevezetõ cikkünket figyelemfelkeltõnek szán-
tuk, és esetleg az új NAT sportfizika témakörében is
felhasználható lesz a fizikaórákon.

A biliárd témakörén belül is nagyon sok lökést le-
hetne elemezni, azonban a mindenre kiterjedõ fizikai
elemzésük reménytelen feladatnak látszik. Azt nem
ígérhetjük, hogy biliárdos cikkeink alapján valaki
profi mûlökõ vagy poolbiliárdos lesz, de a tudato-
sabb felkészülés és sok gyakorlás már ígéretes ered-
ményekkel kecsegtet. A mûlökés témakörben is sze-
retnénk még kitérni más lökésekre, ütközésekre,
azok fizikai hátterére. Következõ cikkünkben vizs-
gálni fogjuk a dákó, a kréta, az asztal szerepét, az

asztal szélével való ütközést
és kitérünk bizonyos kenõ-
anyagok használatra is.
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