
példát mutathatunk például Leonardo és Dürer mun-

3. táblázat

Természeti és technikai analógiák

természet technika

madarak, halak repülõk, hajók

vízipók búvárharang

bogáncs tépõzár

lótuszlevél lepergetõ bevonatok

jegesmedve bundája vízhatlan szövetek

medúza rakétameghajtás, egyensúlyozás

gejzír kávéfõzõ

rovarok járása lépegetõ erõgép

hernyó lánctalp

delfin bõre torpedók bevonata

pitypang ejtõernyõ

elefántfül hõleadó felületek

fülkagyló, dobhártya amfiteátrum, mikrofon

gekkó „nanopad”

térdkalács állócsiga, protézisek

kásságán keresztül. A sport és a fizika köteléke nyil-
vánvaló, és mindenképpen nagy lehetõséget rejt ma-
gában az érdeklõdés növelése terén.

Az itt felsorolt példák és lehetõségek csak ízelítõt
adnak ahhoz, miként tehetjük oktatásunkat nyitottab-
bá, életközelibbé, érdekesebbé azáltal, hogy a merev
tantárgyi határokat feloldjuk, és párhuzamot keresünk
a különbözõ tudományterületek között. Németh Lász-
ló szerint – aki elsõként foglalkozott az integrált
szemléletû oktatás lehetõségével, sõt azt a gyakorlat-
ban is megvalósította 1945–1948 között a hódmezõvá-

sárhelyi Bethlen Gábor Gimnáziumban – az elapró-
zott tanulás a tanulás és a tudás szenvedélyét is elap-
rózza. Ezt a szenvedélyt kell nekünk, pedagógusok-
nak újraélesztenünk, hogy a természettudományi is-
meretek jelentõsége és társadalmi megítélése újra
fellendüljön napjainkban.
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HÍREK – ESEMÉNYEK

NOBEL-DÍJAS (BÁR CSUPÁN IG-) ÍRÁS A SZEMLÉBEN
– egy hír, amellyel meg kellett várni az áprilist

Egy kilenc fõs magyar, spanyol, svéd és svájci kutató-
csoport (1. ábra ) kapta 2016-ban a fizikai IgNobel-díjat
két cikkükért. Az egyik tanulmány arról szól, hogy
miért vonzódnak egyes szitakötõk a temetõi fekete
sírkövekhez [1], míg a másik dolgozat a fehér lovak
elenyészõ bögölyvonzásáról számol be [2]. Az utóbbi
cikk magyar változatát a Fizikai Szemle közölte, cím-
lapján a magyar pej csodalóval, Overdose -zal [3]. A
lovas-bögölyös cikk eredményeit többek között a Na-

ture magazin is méltatta [4]. A fehér lovak és zebrák
minimális bögölyvonzásának fölfedezését Sir David At-
tenborough is megemlítette a Natural Curiosities film-
sorozata zebrákról szóló epizódjában, amelyben egy
szokolyai terepkísérletben használt ragacsos ló- és zeb-
ramakettekrõl készített fényképeket is bemutatta.

Az IgNobel-díjat (ignoble, angol: nem nemesi szár-
mazású, alantas) évente, immár 26. alkalommal olyan
kutatásokért adják, amelyek elõször mosolyt fakaszta-
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nak, majd gondolkozásra késztetnek. Az IgNobel Bi-

1. ábra. A 2016. évi fizikai IgNobel-díjasok.

Horváth Gábor Kriska György Malik Péter

Hegedüs Ramón Blahó Miklós Gerics Balázs

Farkas Róbert Susanne Åkesson Hansruedi Wildermuth

2. ábra. Ennek csak a tizede, mintegy 1000 forintnyi, 10 billió zim-
babwei dollár volt a jutalom.

3. ábra. A fénypolarizációs elven mûködõ TabaNOid® csapdacsalád
két különbözõ bögölycsapdája.

4. ábra. Sötét színû lovakra ajánlott, bögölyök ellen védõ, zebracsí-
kos lóruha.

zottság célja, hogy minél több ember érdeklõdését
fölkeltse a természettudomány, a medicina és a tech-
nológia iránt. E díjat Marc Abrahams, az Annals of

Improbable Research tudományos (vicc)folyóirat szer-
kesztõje alapította az amerikai Massachusetts állam-
beli Cambridge-ben.

A fizikai IgNobel-díjat a 2016. szeptember 22-én
cambridge-i Harvard Egyetem Sanders Színházában
tartott ceremónián – társszerzõi képviseletében – a
lundi Susanne Åkesson vette át (nem Ig) Nobel-díja-
soktól. A humorral átszõtt átadó ünnepségen a díja-
zottak 10 billió zimbabwei dollárt (2. ábra ) is kaptak,
ami 4 amerikai dollárt, mintegy ezer forintot ér.

A díjazott cikkek tudományos folytatásaként a szer-
zõk fölfedezték a poláros fényszennyezés jelenségét,
valamint egy kísérletileg is igazolt új magyarázatát
adták a zebracsíkok biológiai hasznának. Európai
Uniós kutatás-fejlesztési támogatással a szerzõk kifej-
lesztették a fénypolarizációs elven mûködõ bögöly-
csapdákat (3. ábra ), továbbá lovas kellékeket gyártó
cégek piacra dobták a vérszívó bögölyök ellen tökéle-
tes védelmet nyújtó zebracsíkos lóruhákat (4. ábra ).
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