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dig szinte lehetetlen, hiszen a rendszer újratelepítése, adattárolók törlése vagy cseréje sem 
érinti. A szakma ijesztőnek nevezi az új vírust, aminek egyedüli pozitívuma, hogy egy gé-
pet csak úgy lehet megfertőzni vele, ha a támadó fizikailag hozzáfér a géphez, és egy 
BIOS-frissítéssel bejuttatja a rosszindulatú kódot a rendszerbe. Az elvi lehetőség azonban 
megvan arra, hogy előbb-utóbb elkészülhet az önmagától terjedő verzió is. 

 
 (www.stop.hu, www.index.hu, www.transindex.ro nyomán) 

 
 
 

 
 

Egy kis fizika kicsiknek és nagyoknak! 
Kísérletek újra felhasználható anyagokkal 

 

Kísérletek alumínium üdítős dobozzal 
 

1. Végy egy alumínium üdítős dobozt, töltsél bele egy kis vizet, és tedd oda mele-
gedni (ajánlatos főző alátétet használni)! Mikor már jól fő a víz, jó ideje gőzölög a do-
bozod, konyhakesztyűvel vedd le a tűzhelyről és hirtelen, fejjel lefelé fordítva tedd az 
előre odakészített hideg vízzel telt fazékba.  

 

  
Megfigyelheted: 

− A doboz pillanatok alatt összeroppan, mintha ráléptél volna 

Magyarázat: 
− Amikor a víz főni kezdett, vízgőz keletkezett, ami kiszorította a levegőt a do-

bozból. Fejjel lefelé a vízbe borítva a dobozt, a vízgőz a hideg víztől hirtelen le-
hűl és lecsapódik. A lecsapódás további hűtést eredményez. A hőmérséklet 
csökkenése maga után vonja a dobozban levő nyomás csökkenését. Amikor a 
dobozban a nyomás a légköri nyomás alá csökken, akkor a légnyomás össze-
nyomja a dobozt. 

− A kísérlet a légköri nyomás létének az igazolására is alkalmas, de az izochor álla-
potváltozás igazolására is, habár a benne levő gőz nagyon távol áll az ideális gáztól. 
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2. Végy egy alumínium üdítős dobozt, s vágd ki belőle az ábrán látható formát! Az 
ábrán látható módon hajlítsd meg, majd a két fülét hajtsad egymásra! A sípod készen áll. 
Fújjál bele, láthatod, hogy nem szól a sípod! Fogd be az ujjaiddal a síp két oldalát s meg-
látod a sípod meg fog szólalni!  

Megjegyzés: 
− Mivel az üdítős doboz elég vékony, a síp nem lesz elég masszív, ajánlatos abban 

a helyzetben ahogy a legszebben szól ragasztó szalaggal kissé rögzíteni a hurkot. 
− Ha azonban van kéznél valamivel keményebb fém lemez, akkor ajánlatos a sípot 

abból készíteni, s akkor nem lesz szükség a ragasztó szalagra. 

Magyarázat: 
− Bármelyik hangszert vizsgálod meg, mindeniknél rezonanciadobozt fogsz találni. 

A torna óráról jól ismert sípnak is azért van oldala, hogy a rezonanciadobozban 
a hanghullám kellőképpen tudjon egymásra tevődni, s az általunk jól ismert han-
got kiadni. A te sípod esetében a rezonanciadobozod két oldalt nyitott. Amikor 
két oldalt befogod a két lyukat, zárod a rezonanciadobozt, s ezáltal a hang hall-
hatóvá válik. 

 
 

 

 

 

  
 

A következő kísérletsorozathoz az újrafelhasználható anyag 
az ÜVEG (ablaküveg, befőttes üveg).  

Küldj be minél több kísérletet,  
melynek az üveg fontos alkotó eleme,  
s tiéd lehet még a nagy nyeremény! 

A beküldési határidő: június 15. 
Jó kísérletezést! 

 
 

Cseh Gyopárka,  
Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár 
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Matematikus anekdoták 
 

Küldjetek be a címünkre híres fizikussal, vegyésszel vagy informatikussal kapcsolatos anekdotá-
kat. A beküldött tömör megfogalmazású és érdekes anekdotákat közölni fogjuk. 
 

 
 

Jelen lapszámunkban egyetlen matematikusról, Erdős 
Pálról (1913–1996), a 20. század egyik legkiemelkedőbb 
matematikusáról keringő számos anekdota közül válogat-
tunk. A Wikipediában részletes életpályát mutatnak be. 
További matematikus anekdotákat Bitay László könyvében 
találni. 

Erdős Pál levelei általában így kezdődtek: „Kedves Gyuri! 
(Ha éppen Szekeres György matematikusnak írt.) Legyen p 
egy prímszám. Tegyük fel, hogy ….” Különben leveleiben sajá-
tos nyelvezetet alakított ki. A férfi szolga volt, a nő úr, a 
gyerek epszilon.  

 

 
Egyik alkalommal, Erdős találkozott egy matematikussal, akit megkérdezett, hogy 

honnan való. Vancouverből, válaszolta az. Akkor Ön kell, hogy ismerje az én kedves jó baráto-
mat, Elliot Mendelsont – mondta Erdős. Mire a matematikus:  Én vagyok az Ön kedves jó ba-
rátja, Elliot Mendelson. 

Amerikában egy este, amikor a rendőr igazoltatta, mivel nem volt nála semmilyen 
igazolvány, egy frissen megjelent könyvét mutatta fel, amelynek borítóján a neve, a hát-
só borítóján meg a fényképe volt. A rendőr elfogadta a könyvet személyazonossága iga-
zolásaképpen. 

Az Erdős-szám azt jellemzi, hogy valaki közölt-e vele közösen cikket, vagy pedig 
csak olyannal, aki Erdőssel közölt közösen, és így tovább. A legértékesebb az 1-es Er-
dős-szám, mert azt jelenti, hogy az illetőnek van közös cikke Erdős Pállal. Több mint 
1500 ilyen személy van. Akinek az Erdős-száma 2, annak nincs közös cikke Erdős Pál-
lal, de van olyannal, akinek az Erdős-száma 1, és így tovább.  

Pénzjutalmat ajánlott az általa kitűzött feladatok megoldóinak. Volt 10 dolláros, sok 
100 dolláros, de akadt 1000 dolláros feladata is. Ez utóbbit egy fiatal magyar matemati-
kus nyerte el. 

Egyszer a második világháború idején Turán Pállal közösen meglátogatták Sidon 
Simon matematikust, aki üldözési mániában szenvedett, és akiről Erdős viccesen azt 
mondta, hogy lököttebb az átlagosnál, de Sidon nem akarta beengedni őket. A résre 
nyított ajtón keresztül azt mondta, hogy „kérem, jöjjenek máskor, és főleg máshoz” . Nagyon 
sokáig kellett rimánkodniuk, hogy beengedje őket, és átadják az ajándékul vitt ennivalót. 

A ruházkodására nem sok gondot fordított. Egyszer, amikor egy amerikai egyete-
men egyik matematikus barátja rávette, hogy új nadrágot vegyen fel, amikor a dékánhoz 
mennek bemutatkozásra, a találkozó után sértődötten kijelentette: Láttad?  A nadrágomat 
meg se nézte.  
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Erdős Pálnak az volt a szokása, hogy a matematikus kollégákat a világ bármely ré-
széről, interkontinentális telefonon felhívta, függetlenül a napszaktól. Egy ilyen alka-
lommal szóltak neki, hogy az illetőnél éppen éjszaka van. Nem baj – mondta –, akkor 
biztos otthon van.  

Sokat utazott, de sehol sem tartózkodott túl sokáig. Akkoriban az a mondás járta, 
hogy ha találkozni akarsz Erdős Pállal, maradj helyben, mert előbb-utóbb odaér. 

Miután egyszer néhány hónapig egy dél-amerikai katolikus egyetemen tartózkodott, 
a barátai heccelni kezdték, hogy bírta olyan sokáig a papok között. Azt válaszolta, hogy 
nagyon jól elbeszélgettek, főleg filozófiáról. Csupán egy dolog zavarta: túl sok volt a 
plusz jel.     

Egyszer, amikor Amerikában egy matematikus barátjánál lakott, éjjel arra ébredt, 
hogy a nyitott ablakon beesik az eső. Felkelt, felkeltette az emeleten alvó házigazdát, és 
azt mondta neki: Az ablakon beesik az eső. Csinálni kellene valamit. 

Egyszer egy interjúban a riporter azt mondta neki, hogy a válaszai alapján pesszimis-
tának tűnik. Csak amennyire az élet is pesszimista – mondta Erdős Pál. A riporter csodál-
kozva nézett rá, hogy az élet miért pesszimista.  

– Mert az ember keveset él, és sokáig halott – volt a válasz. 
 

Gyűjtötte: Dr. Kása Zoltán 
 
 

Az idén is lesz természetkutató tábor! 
A meghirdetést lásd a hátsó borítón. 

 

 
 

A fényképek a 2007-es borszéki táborban készültek. 
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