
6. Magyarországon hol végezték el elsõként a Fou-
cault-féle ingakísérletet?
A) Budapest B) Keszthely C) Szombathely

7. Hol fordul el legnagyobb szöggel egy nap alatt a
Foucault-inga lengési síkja?
A) Párizs B) Budapest C) Keszthely

8. Mekkora szöggel fordul el egy óra alatt a Focault-
inga lengési síkja az Egyenlítõn?
A) 0° B) 90° C) 180°

9. Foucault az ingakísérleten kívül milyen más esz-
közzel mutatta ki a Föld forgását?
A) giroszkóp B) periszkóp C) teleszkóp

10. Hol található Foucault-kráter?
A) Franciaországban B) Marson C) Holdon

11. Foucault alkalmazott elõször a csillagászati táv-
csövekben fémréteggel bevont …
A) lencsét B) üvegtükröt C) prizmát

12. Mi forgatta a tükröt annál a mérésnél, amellyel
Foucault meghatározta a fény sebességét vízben?
A) villanymotor B) dízelmotor C) gõzturbina

13. Foucault fedezte fel, hogy forgó fémkorongban a
mágneses mezõ áramot indukál. Ezt napjaink egyes
jármûveinek mely részében használják fel?
A) fékberendezés B) motor C) lámpa

+1. A keszthelyi Fõ téri templom kupolájának teteje
16 méter magasan van. Az ide felfüggesztett, len-
gõ Kunc-féle inga milyen gyakran fog megállni?
A) 2 s B) 4 s C) 8 s
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HUMOR A TUDOMÁNYBAN, TUDOMÁNY A HUMORBAN

Horváth Dezsõ Széchenyi-díjas kísérleti ré-
szecskefizikus. 1970-ben végzett az ELTE-n,
vizsgálatait Dubnában és Leningrádban
kezdte, a kanadai TRIUMF-ban, az amerikai
BNL-ben, a svájci Paul-Scherrer Intézetben,
az olasz INFN-ben, majd a CERN-ben foly-
tatta. Budapest–Debrecen kutatócsoporto-
kat szervezett CERN-kísérletekre. 2006 óta
koordinálja a magyar fizikatanárok részecs-
kefizikai oktatását a CERN-ben. Emeritus
professzor, magántanárként részecskefizikát
oktat a Debreceni Egyetemen.

Horváth Dezső
Wigner FK

Mottó: Általános szabály, hogy az okos ember hülyés-
kedik, a hülye meg okoskodik. Okoskodást olvasunk
eleget, nézzük meg a másik oldalt, mit hülyéskednek
tudós kollégáink.

Az ötletet kedvenc olvasmányaim, a Vagabund kiadó
viccgyûjteményei adták: Hallók Ákos 16 kötetnyi vic-
cet gyûjtött, kötetenként 1000-nél több viccel. Ha van
is némi átfedés a viccek között, akkor is legalább
15 000 viccrõl van szó. Találtam közöttük jó néhány
tudományos tartalmút, azután a világhálón is kutat-
tam, íme egy válogatás. (Lesz még folytatás!)

Matematika és természettudományok
Matematika felsõ fokon

Rejtvény: hogyan tévesztheti össze egy amerikai mate-
matikus Mindenszenteket Karácsonnyal?

Megoldás: Oct 31 = Dec 25 (nyolcas és tízes szám-
rendszerben).

Két matematikus a vendéglõben vitatkozik, mennyire
jártasak az egyszerû emberek a matematikában. Az
egyik félrehúz egy pincérnõt és megkéri: Sétáljon el
az asztalunk mellett. Én megállítom és kérdezek va-
lami, maga nem fogja érteni, de mondja azt, hogy
„x-köb per három”.

A pincérnõ odasétál, és az elsõ matematikus meg-
kérdezi: Mondja kedves, tudja, mennyi x-négyzet
integrálja?

– Persze – mondja a pincérnõ –, x-köb per három.
– Na ugye! – mondja az elsõ matematikus.
Mire a pincérnõ, a válla felett, már elmenõben:

Plusz konstans!

Mit mond a nulla a nyolcasnak? Klassz az öved!

A fûrésztelep vezetõje és a római polgár két ujját
fenntartva kér 5 sört.

Egy matematikaprofesszor észrevette, hogy eltört a
csõ a konyhai lefolyójában, kihívta hát a vízvezeték-
szerelõt. A mester rendesen megcsinálta a lefolyót, a
matematikus is elégedett volt, amíg kézhez nem kapta
a számlát, amely a havi fizetésének harmada lett. Pa-
naszkodott hát a szerelõnek, aki elmondta, hogy saj-
nálja, meg megérti, de hát ez van, jöjjön el õ is a cég-
hez dolgozni, ott sokkal jobban fog keresni, csak ta-
gadja le a végzettségét, mert a fõnökei nem szeretik a
túlképzett embereket.

A matematikus jelentkezett a vízvezetékes céghez,
és fel is vették, mivel azt hazudta, hogy csak 7 általá-
nosa van. Ezek után mint szerelõ dolgozott, és egyre
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többet keresett. Egy nap a cég vezetése kitalálta, hogy A technikusok szerint a probléma

a billentyûzet és a székem

között van.
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elküldik esti iskolába azokat a munkásokat, akiknek
nincs meg a 8 általánosa. Így a professzort is elküld-
ték. Az elsõ ilyen órán, amely történetesen matemati-
ka volt, a tanár, hogy tisztába jöjjön az osztály tudásá-
val, megkérdezte tõlük, ki tudná megmondani, mi a
kör területének a képlete. Épp a professzort kérdezte
meg, aki ki is ment a táblához, de azt vette észre,
hogy hirtelenjében nem jut eszébe a képlet. Elkezdte
hát levezetni és azt kapta, hogy −r 2 π. Nem tetszett
neki az a mínusz, idegesen körbetekintett az osztá-
lyon és hallotta, ahogy a többi szerelõ ezt suttogja: –
„Cseréld fel az integrálási határokat!”

Fizika

Az elmeotthon vezetõje felülvizsgálja fizikus ápoltjukat.
– Mondja meg nekem – kezdi –, ha elengedjük,

mit akar kezdeni az életével?
A páciens azt mondja:
– Csodálatos lenne visszamenni a valós életbe.

Magfizikus voltam, és ha újra kezdhetem, én a továb-
biakban csak elmélettel foglalkozom. Abban bízom,
hogy az kevésbé lesz megterhelõ.

– Nagyon jó! – mondja a fõorvos.
– Lehet, hogy tanítanék. – folytatja az ápolt – Van

jó néhány dolog, amit át kell adni a tudósok új nem-
zedékének, hogy a további felemelkedésünk biztosít-
va legyen.

– Remek!
– Aztán meg írhatnék is. Jelentõs szükség van a

nagyközönség számára a tudományra vonatkozó
könyvekre. Talán még regényt is írhatok a tapasztala-
taim alapján.

– Érdekes lehetõség – bólogat az igazgató.
– És végül, ha ezek közül egyik sem jönne össze,

még mindig maradhatok teáskanna.

Két atom beszélget:
– Képzeld, elvesztettem egy elektronomat!
– Most mihez kezdesz?
– Mit is csinálnék, pozitívan állok hozzá.

Figyelmeztetések az eladott tárgyak használati utasí-
tásaiban:
• Vigyázat, ez a tárgy meggörbíti maga körül a teret,

de az nem befolyásolja a használhatóságát.
• Az eszköz anyaga 99,99%-ban üres tér, rengeteg

gyorsan mozgó, apró részecskét tartalmaz és kis
intenzitású infravörös sugárzást bocsát ki.

• Az eszköz anyagában az entrópia (azaz a káosz)
állandóan növekszik, az ebbõl eredõ problémákért
a gyártó nem vállal felelõsséget.

• Az eszköz anyaga egy kisváros megsemmisítéséhez
elegendõ energiát tartalmaz, ezért szigorúan tilos
azt energiává alakítani, tehát tilos antianyaggal
érintkezésbe hozni.

• A vásárolt anyaghoz a gyártó pontosan ugyanolyan
elektronokat, protonokat és neutronokat használt,
mint más, drágább áruihoz.

Mágnesfiú a mágneslánynak: amikor hátulról nézlek,
vonzónak talállak, szembõl mégis taszítasz.

A hélium belép a kávézóba és sört kér.
Pultos: Sajnálom, nemesgázt nem szolgálunk ki.

A hélium nem reagál.

Csillagászat

Anyja a kis Kopernikusznak: – Mikor fogsz végre rá-
jönni, hogy nem körülötted forog a világ?

– Lõrinc, ha megígéred, hogy nem könnyezel,
elmegyünk hullócsillagot nézni.

– Persze, Ida!

A professzorom szerint a fekete lyuk nagyon érdekes,
szerintem szívás.

Vigyázz, a jobb oldali ábra közepén fekete lyuk van,
ne kattints rá!

Sherlock Holmes és Watson kirándulnak. Éjjel kettõ-
kor Sherlock felébreszti Watsont és megkérdezi: Nézz
körül, mit látsz?

Watson: Látom a fogyatkozó Holdat, a Göncöl-sze-
keret, ott a Sarkcsillag, a Vénusz és a Mars is. Látom a
Tejútrendszer milliárdnyi csillagát, és tudom, hogy egy
nagy fekete lyuk van a közepén. Milliónyi bolygó kell,
hogy legyen a csillagok körül, némelyiken még élet is.

Sherlock: Vedd észre, hogy ellopták a sátrunkat!

Vizsgakérdés: Definiálja maximum 400 szóban a
Világegyetemet és adjon rá három példát.

Tudományterületek együttmûködése

A matematikus szerint két pont meghatároz egy egye-
nest, de a fizikusnak több adatra van szüksége.

Éhesek a tudósok, konzerv van, nyitó nincs.
Mérnök: kõvel óvatosan verjük szét!
Fizikus: tûz fölött magától szétdurran, csak össze

kell szedni.
Matematikus: tegyük fel, hogy nyitva van, és

együnk!
Filozófus: igazából miért is kell kinyitni, miért nem

jó csukva?
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Most majd lassabban fogok az e-mailekre válaszolni.

Itt a pilóta beszél, ma otthonról dolgozom.

Egy fazék forró vízre van szükség a fõzéshez.
A mérnök vizet tölt a fazékba és alágyújt.
A fizikus fogja a tele fazekat és újból alágyújt.
A matematikus kiönti a fazékból a vizet, és azzal

visszavezeti a feladatot az elsõre.

Füstre ébred a szállóban a mérnök. Észleli a tüzet és
egy vödör vízzel eloltja.

A fizikus is felébred, látja a tüzet, megkeresi a tûz-
oltókészüléket, üzembe helyezi és eloltja a tüzet.

A matematikus is észreveszi a tüzet, megkeresi a
tûzoltókészüléket, „Van megoldás!” állapítja meg, és
visszafekszik aludni.

A matematikus, a fizikus és a biológus problémameg-
oldó képességét tesztelik, megoldást kell adniuk a
következõ problémára:

Egy üres liftbe beszálltak a földszinten 20-an, majd
megállás nélkül felmentek a 10. emeletre, ahol viszont
21-en szálltak ki. Hogyan lehet ez?

Biológus: biztosan volt a beszállók között egy ter-
hes anyuka, aki menet közben megszült.

Fizikus: ez csak mérési probléma lehet, pontatlanul
számolták meg õket a be- vagy kiszállásnál, Poisson-
eloszlást feltételezve 20 fõnél már ±4,5 lehet a bizony-
talanság.

Matematikus: definiáljuk úgy az üres liftet, hogy
van benne egy ember!

Egy matematikusnak, egy fizikusnak és egy mérnök-
nek meg kell határozniuk egy kis piros gumilabda
térfogatát.

A matematikus megméri a labda átmérõjét és kiszá-
molja a térfogatot.

A fizikus megtölt vízzel egy mérõpoharat, bele-
nyomja a labdát, és a kiszorított víz mennyiségébõl
megkapja a térfogatot.

A mérnök megnézi a labda sorozatszámát, majd
Google-keresés után a kis-piros-gumilabda-katalógus-
ból kikeresi a pontos térfogatot.

Tudományos irodalom

Miért nem szentelnek a híradások több idõt a tudomá-
nyos kérdéseknek:
• Nem találnak az Õsrobbanást elõkészítõ anyagot.
• Túl melegek a magas hõmérsékletû szupravezetõk.
• A Nagy hadronütköztetõben csak egy föld alatti

alagutat látnak.
• A sötét anyag ragályos lehet.

Amit tudományos publikációkban írunk és amit jelent

Mint az köztudott. → Úgy rémlik, valahol olvastam
errõl.

Az adatok trendje nyilvánvaló. → Nem igazodom ki
rajtuk.

A kérdésre nem sikerült határozott választ találnunk.
→ Teljesen sikertelen volt kísérlet, de muszáj pub-
likálnunk.

Az eredményekbõl hármat vizsgálunk meg részlete-
sebben. → A többi száz nem igazolja elméletünket.

Tipikus mérési eredmény. → Az egyetlen épkézláb
eredményünk.

Látszik, hogy a jelenség mélyebb vizsgálata szüksé-
ges. → Fogalmam sincs róla, mi van.

Kutatócsoportunk további vizsgálatokat fog végezni.
→ Õk sem értik.

Eredményeink értelmezéséhez további, független
vizsgálatok szükségesek. → Soha többé nem nyú-
lunk hozzájuk.

Munkámmal remélhetõleg utat mutattam a terület
további kutatása felé. → Tegnap kiléptem.

Tapasztalatom szerint. → Elõfordult már egyszer.
Néhány esetben. → Kétszer is.
Számtalan esetben. → Háromszor.
Ahogy bebizonyítottam. → Remélem.
Általánosan bizonyított tény. → Mások is remélik.
Egy bizonyos határértéken kívül található. → Sehol

nincs.
Statisztikai analízis alapján. → Körülbelül annyi lehet.
Köszönöm Kovács Józsefnek a közremûködést, Kiss

Annának pedig a konzultációkat. → Józsi végezte a
mérést, és Anna magyarázta el nekem, mi is történt.

És mit ír a bíráló a publikációról? – Ebben sok igaz és
sok új van, viszont ami igaz, az nem új, ami meg új,
az nem igaz.
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