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Fizika a konyhában

1. Spagetti főzésekor egy kevés olajat is teszünk a főzővízhez. A tűzhely feletti lámpa fénye az
olajfolt alatt egy sötétebb gyűrűt, azon belül pedig egy fényes karikát hoz létre. Vajon mi okozza ezt a
fényjelenséget?

2. Kicsit odakozmált a pörköltünk. A lábost beáztattuk meleg vízbe, hogy meg tudjuk tisztítani. A víz
felszínén a zsírfoltok érdekes struktúrája alakul ki. Vajon milyen kapcsolat lehet a zsírfoltok mérete
és a foltok száma között?
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Hajós György (1912–1972)
A piaristáknál járt gimnáziumba, tehetsége már
ekkor megmutatkozott. A házi pályázatokon
többször is díjat nyert matematikából és ﬁzikából,
illetve eredményesen kömalozott.
Paptanárnak készült, teológiára járt és
egy évig ezzel párhuzamosan hallgatta
a Pázmány Péter Tudományegyetem
bölcsészeti karán a matematika-ﬁzika szakot. 1936-ban
szerzett tanári oklevelet, két év múlva doktorált matematikából és ﬁzikából. Három évvel később a doktori munkája
folytatásaként bebizonyította a híres Minkowski-sejtést, amit ma
Minkowski-Hajós tételeként ismerünk. Számos elméleti és alkalmazott
matematikai eredmény fűződik a nevéhez. Az MTA tagja 1948-tól.
A budapesti Műegyetemen, majd többek között az ELTE-n tanított, ahol
1949-től haláláig a geometria tanszék vezetője volt. Több hazai és
nemzetközi tudományos lapnak is a szerkesztőségi tagja, az 1943-ban a KöMaL szerepét
betöltendő elindított és tíz számot megért
Mennyiségtani és természet-tudományi didaktikai
lapok tanulói részének egyik közreműködője.
Kiváló előadó volt, aki örömmel tanított. ,,Minden
évben valami újat, valami többet és logikailag még
tisztábbat akart nyújtani.
Nem egy hallgató visszavisszajárt mint felsőbb
éves, magasabb szintű
tudással még inkább
élvezve az előadás szépségét, felépítésének
kerekségét, a táblai munka utolérhetetlenül
mintaszerű vezetését. Ábráit mindig
megcsodáltuk.” (Strohmajer János)
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