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redetileg az egyszerű – egyszerű. Mondjuk, a teremtés hajnalán még
az volt. Ha nem bonyolítottuk volna meg… Valami okból túl egyszerűnek találtuk egyszerűen betartani a használati utasítást, a Gyártó által javasolt útvonalat. Nem hittük el, hogy ez a legjobb, a legrövidebb, a
legegyszerűbb út, élet, megoldás.
Így hát azóta is rójuk a köröket, járjuk a kálváriát, bogozzuk a kibogozhatatlant. Főleg a kapcsolatainkban köszön vissza a bonyodalom. De
az sem elhanyagolható, amit a környezetünkkel műveltünk.
Lehetséges-e valahogy visszatérni az egyszerűséghtez, egyszerűen kitörni a magunk gyártotta gubancokból? Jó hírem van: Jött Valaki, aki –
bár vétlen volt a gordiuszi csomó-gyártásban - végigjárta az összekuszált emberi útvonalat, méghozzá nehezített körülmények között. Ennélfogva van érkezése kivezetni bennünket – már, ha mi is akarjuk – az
összekavart, túlbonyolított, belegabalyodott lét-állapotunkból.
Azért ez mégsem olyan egyszerű… megvan a maga sora, tudománya.
Sokat kell gyakorolni, figyelni az Egyszerűség Nagy Mesterére, míg lassan-lassan kiegyenesednek a vargabetűk, leegyszerűsödnek az igényeink, az életmódunk, a kommunikációnk, a mozdulataink. Apropó, mozdulat. Ha valaki látta vezényelni Claudio Abbado-t, talán fogalmat alkothat róla, mi van az egyszerűsége mögött. Én láttam. Nem volt egyetlen fölösleges mozdulata, szemvillanása, gesztusa sem. Ez az egyszerűség azonban sokat sejtető volt. Lehetett érezni, hány évtized tanulás, fegyelem, alázat, önmegtagadás áll a hátterében.
Minden, ami itt egyszerű – a szép, a nemes, a letisztult – ezen az áron
lehet az. És soha nem lehet elvégezve, mindig van még tovább. De már
az oda vezető út is szép. Nem egyszerű, az igaz.
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z egyszerű házi feladat volt, ábrázolni
kellett, bizonyos technikai megkötésekkel. Számos megoldás született az egyszerűség megragadására. Merthogy nem
olyan egyszerű ám…
Ami van, azt lehet ábrázolni, illusztrálni,
valahogy megjeleníteni. Node mi a legegyszerűbb forma, ábra? Ízlés szerint lehet a
pont, egyenes, kör, háromszög, négyzet,
gömb, kocka… Melyik a legegyszerűbb
szín? A fekete nem szín, a fehér meg a legSárik Zsanett
összetettebb, illetve milyen színrendszerben is kellene gondolkodnunk?
Az egyszerűség lehet viszony, talán ilyenkor az egyértelműbb. A sík egyszerűbb mint a tér. A fekete-fehér egyszerűbb, mint a színes. De vajon egy kétdimenziós színes
ábra egyszerűbb, mint egy háromdimenziós monokróm test? Vagy minőségeknél egy sorozatgyártott sokrészes szappanopera egyszerűbb vagy egy pár perces animációs rövidfilm? És itt
már a tartalomról van szó. Mint egy sok közhelyet tartalmazó sablonos nagybeszéd szembenállásánál egy rövid, de ütős hozzászólással. Persze ezek is egyszerű kontrasztok.
Mert az egyszerű is kontrasztban a legérthetőbb, ha a nem egyszerű mellé tesszük. Felmerülhet, hogy melyik az értékesebb? Bármelyik lehet, megvan az előnye és hátránya mindkettőnek. Egy letisztult egyszerűség szép lehet, de a primitívség már nem, nem ugyanazt adja
vissza. Ahogy a bonyolítás is hozzáad, ha az nem csak öncélú, önmagáért való, és az egyszerűsítésnél olyan részek veszhetnek el, ami sokat levon az értékéből. Az összetett nem feltétlenül
magéárt való, így tud az lenni, ami, egyszerűbben nem menne – míg a bonyolított összetettnek akar mutatkozni, noha nem az.
Talán lényeges még a hatás. Egy egyszerű kép, beszéd, film stb. mást vált ki, mint valami
jóval összetettebb. Fura lehet egy nagyon bonyolult logó vagy jelmondat, és egy nagyon egyszerű katedrális vagy egy kétszínű, háromelemű kaleidoszkóp. Akkor jó az egyszerűség, ha
rendeltetése van, így teljes, kerek. A jó összetettség is mindig a lehető legegyszerűbb.
A világ, az élet eredendően nem egyszerű, ahhoz hogy megérthessük egyszerűsíteni kell.
Addig, amíg még megragadható benne a teljesség, az egész, az aktuálisan lényeges és nem
válik szimplává, közhellyé, sablonná. Ami már kezelhető de még visszaadja az egészet, amivel
dolgunk van. Ilyen egyszerűsítés lehet a tudomány, művészet vagy akár a hit is. A történetek
segítenek megragadni az átfogó történéseket,
kiemelve bizonyos tényezőket.
Az egyszerűsítést lehet rosszul csinálni, túlzásba vinni, amikor már nem azt jelenti, nem
adja vissza. Vagy nem egészen arról van szó,
mikor a hasonlatok nagyon sántítanak. Vagy
kezelhetetlen marad, nem sikerül elé egyszerű
formára hozni egy jelenséget. Utóbbit jó esetben
beismerjük, és adatként kezeljük, nem akarjuk
minden áron megérteni.
Komoly, felelősségteljes munka ez, megtalálni
az optimumot. Meg játék, próbálkozás is. Olykor öröm. Hiszen élmény, mikor megértünk egy
titkot.
K I E & Y's Men
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z élet a lehető legegyszerűbb létformából indult
ki. Egy sejtből (illetve egy igéből). Aztán kiteljesedett, komplexé vált, manapság meg már kiismerhetetlenül bonyolult tud lenni. Vannak kivételesen lenyűgöző alkotások, művek, melyek összetettek, nehezen értelmezhetőek és ez a tulajdonságuk
teszi különlegessé őket a megfigyelők körében.
Vágréti Róbert
Ugyanakkor – tapasztalatom szerint – megragadóbb az élmény, ha
egyszerű formában jelenik meg: egy piciny virág a mezőn, egy apró ajándék. „Az egyszerűségében van a szépsége” – szoktuk mondani.
Az egyszerű szót többféle értelemben használjuk. Például jelentheti azt, hogy eredeti,
natúr azaz mint valaminek az alap verziója. Emellett vannak továbbfejlesztett opciók.
Aztán az egyszerűt érthetjük úgy is, hogy könnyű, átlátható valami. Ez lehet egy
rejtvény vagy egy teória. Tehát nem agysebészetről vagy rakéta tudományról van szó.
Bár ez is viszonylagos: a vicc szerint a rakéta tudományt tanuló diákoknak mondja a
professzor összegzésképpen, hogy ez azért mégsem zeneelmélet.
Az egyszerű ember szerény, visszafogott, mértéktartó, hallgatag. Talán azért nevezik
így, mert könnyű az ilyen embert megérteni, elfogadni. Aki hangos, kérkedő, harsány,
ahhoz több türelem és szeretet kell.
Szélsőséges esetben primitív, alacsony rendű, kezdetleges jelentést hordoz. „Egyszerű
az illető, mint az ék” – szoktuk mondani. Az hogy egy buta (rossz indulatú) embert az
ékhez hasonlítjuk, nem egészen fair az ékre nézve. Mert hiszen az ék az egy tökéletes
darab önmagában, a legegyszerűbb gép. Az óriási vívmány volt annak idején. Nem lesz
hasznosabb, ha valami de Luxe verziót csinálunk belőle: metál fény, uniszex, balkezeseknek is alkalmas, téliesített verzió. Az a jó, ha az ék nem akar több lenni, mint ami.
Akkor tökéletes. Kiválóan lehet vele fát hasogatni.
Ha valakinek a személyét, véleményét nehezen tudjuk elfogadni, akkor hajlamosak
vagyunk beskatulyázni őt. Ez lényegében leegyszerűsítése, bagatellizálása a személybnek. Úgy vélhetjük, ezzel megoldást adtunk a problémára, választ találtunk a kérdésünkre. „Ő csak egy szőke nő, ilyenek a pasik, libreális, kommunista, focista”. Mennyivel egyszerűbb – és szürkébb vagy fekete-fehér – az élet kategorizálva.
Az evangélium üzenete egyszerű, egyértelmű akár az ék. Lehet ezért lenézni, blamálni azt, ahogy egyes filozófusok meg is teszik. Mégis így működik, ez az, ami működik.
Az ék hasít, a hit megigazít.
Az üdvösség kérdése könnyű, mindenki számára felfogható és elérhető kellene legyen. Csak mi emberek tesszük bonyolulttá.

ska
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gyszerű” valami, ha nem bonyolult. Mondhatnánk, akkor ez a
fikciók világába tartozik, mert minden összetett, és gyakran
érthetetlen, megfejthetetlen.
Bár úgy is használjuk a szót, hogy bizonyos magatartást jellemzünk vele. Ha valaki őszinte, képmutatás nélküli, természetes,
nem kell hátsó gondolatát keresni, azaz átlátszó beszédében és
cselekedeteiben. Itt is marad sok, érthetetlen titok: Miért ilyen ez a személy? Neveltetése tette „üveg” emberré? Hogyan formálódott a jelleme? Mit tesz, amikor számára
kellemetlen igazságot kell kimondania? Ha rokonszenves, megtanulható-e a magatartása?
Arra is mondjuk, hogy „egyszerű”, ha valami szegényes, a szükséget mutatja: a lakás,
ha szoba, konyha. Az öltözék, amikor nem felcicomázott, ékszerekkel és egyébbel díszített. Ez néha meglepő dolgokat kínál. Van, ahol ez életstílus, mutatja a benne lévőt,
hogy sallangmentes, a célnak megfelelő a lakása, berendezése, életvitele. Nem akar kérkedni mindazzal, amije van.
A társadalmi helyzetben ugyancsak találunk embereket, akik úgymond alacsonyabb
rangúak másokkal szemben. Régen (?) úri fiú nem vehetett feleségül egyszerű lányt.
Anglia is előbbre lépett Harry herceg eljegyzésével, a királyi család szeretettel és örömmel fogadta jegyesét. Ami a „rang” kérdését illeti: Igen jó barátom lett két földműves
ember is, felnéztem rájuk, nagyon sokat tanultam tőlük.
Az általunk használt eszközök jó, ha megfelelnek a célnak, minél kevesebb részből
állnak, így gond esetén magunk is javíthatjuk őket, mert egyszerűek. Az egyszerűség
gyógyír lehet korunkban a belefáradt, kiábrándult embernek.
Ünnephez közeledve azt látjuk az evangéliumban, hogy az Isten emberré lett a Názáreti Jézusban, aki minden élők útján érkezett a Földre, újszülött gyermekként. Az angyalok kara, a pásztorok imádata, a napkeleti bölcsek hódolata mutatta, hogy voltak,
akik felfogták az istállóban történt esemény jelentőségét. Jézus maga édesanyja gondoskodására volt utalva ugyanúgy, ahogyan a többi gyermek. A nép, amely szinte évezrede várta a Messiás érkezését, semmit nem vett észre az egészből. Lehet az egyszerűségnek ennél magasabb foka? És még 30 évig inkognitóban maradt – kivéve a 1 2
éveskori templomlátogatást. A törvény magyarázatába belegabalyodott tanítók sem
eszméltek, azután is csak kérdések csapdáját állították fel, hogy megfogják, saját fölényüket bizonyítva. Ő pedig nem tett kitérőket küldetése útján. Így tudott engedelmeskedi az Atyának, Aki a bűn miatt kibogozhatatlanul összekuszálódott gondolkodású,
vesztébe rohanó teljes emberiségnek hozott megváltást Fia kereszthalála és feltámadása által. Ez a mi nyereségünk. Így lett Isten Atyánkká (Róm 8,1 6), „Krisztusban való hit
által… Isten ingyen igazít meg… kegyelméből, miután megváltott… Jézus Krisztus által”
(Róm 3,22., 24). Az ősi törvény érvényesült: „Vér kiontása nélkül nincs bűnbocsánat” (Zsid 9,22. v.ö. 3.Móz 1 7,1 1 ),
Krisztus kiontott vére eltöröl minden
bűnt, „ahol a bűnbocsánatról van szó,
ott nincs többé bűnért bemutatott áldozat.”(Zsid 1 0, 1 8) A rend helyreáll, a
lázadás elhal, az igazság és igazságosság egyenes útja pedig újra járhatóvá
lesz a hit által. Ez az élet útja, minden
út közül a legegyszerűbb.
Vágréti Róbert
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ok-sok kérdés kavargott bennünk, amikor a december 9-i
Y's-Men szemináriumra készültünk. Nem voltunk túl bizakodóak, de úgy gondoltok, ha meg se próbáljuk a részvételt
nem tudjuk miből maradunk ki.
Az indulásnál máris akadt egy kis fennforgás. Mire kinyomtatták a vonatjegyeket kiderült, hogy nem érjük el a
csatlakozást a késés miatt.
Rossz ómen.
Aztán minden kiegyenesedett és megérkeztünk Szombathelyre (itt töltöttünk két éjszakát). Másnap reggel indultunk Kemenesalja-Boba-ra. Nagy
szeretettel fogadtak bennünket. Hamarosan megérkeztek a többi klubokból is a résztvevők.
Kicsi késéssel el is kezdődött a szeminárium.
Többek között szó volt a tag létszám visszaesésről ennek okairól.
Ahhoz hogy ez ne folytatódjon tovább, egy új felállást fogunk létrehozni. Országonként
meg lesz választva 1-2 személy, aki valamiféle összekötőszerepet tölt be a klubok és a Dánok között. Fontos lenne a klubok közötti kapcsolattartás is. Ebben van mit előre lépni.
Mi, csabaiak azon is gondolkodtunk, hogy magyar nevet kellene keresni. Közben a szombathelyiek akkor számoltak be, hogy a húsz év alatt a média is elkezdte helyesen használni
a nevet. Erre is kaptunk néhány ötletet, hogyan népszerűsíthetnénk jobban a Y's-Men-t.
Molinót készítenek nekünk, matricákat kaptunk, amit az autóra, ablaküvegre lehet kiragasztani. Január 15-ét jelölték ki határidőnek, hogy addig kell javaslatot tenni arra a két
személyre, akit aztán megválasztunk, hogy képviseljen bennünket. Fontos feltétel az angol
nyelvtudás.
Javaslatot kértek arra is, hogy jövőre melyik városban kerüljön sor a szeminárium megtartására. Mivel hárman képviseltük a klubot egyöntetűen elvállaltuk a következő évi helyszínt. Úgy döntöttünk, hogy Békéscsabán december 16-án tartunk majd egy rövidke beszámolót és együtt gondolkodást.
Az együttlétet egy rövidke interaktív játék keretében a jövő évi mottó megfogalmazásával zártuk.
Összegezve nem volt hiábavaló időtöltés.
És ha már Szombathelyen
időztünk meglátogattuk Bakay Pétert is a kórházban.
Igencsak meglepődött, amikor
meglátott bennünket. Hála az
Úrnak az emlékezete is szépen
visszatért. Üdvözölt mindenkit
és külön név szerint is érdeklődött egy-két személyről.
Este még maradt egy kis
városnézésre is időnk. Gyönyörű díszben pompázott a
város.
A szállásunkon még beszélgettünk, emésztettük a napi
élményeket.

Gizike
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Novák Tibor fizikussal beszélgetünk.

Meglehetősen fiatalnak nézel ki, a húszas
éveid első felében kb. Úgyhogy még frissen
tanultad a tudományt és a legújabb szemléletet képviselheted. Vajon van ilyen szinten különbség a fizikusok nemzedékei között?

Örülök, hogy ennyire fiatalnak nézek ki,
de sajnos már a húszas éveim közepénél kusként másképp nézel körül, mint „civiljárok :(. A kérdésre válaszolva nem igen ként”?
látok szemléletbeli különbséget a fizikus Azzal, hogy fizikát tanultam, számos tergenerációk között. Ez gondolom annak mészeti jelenség miértjére is választ
is köszönhető, mert nem volt komo- kaptam. Esetenként a hétköznapokban
lyabb paradigma váltás a fizikai tudo- megfigyelhető jelenségre is tudom almányokban egy jó ideje. A természettu- kalmazni a tanultakat, ez önmagában
dományokban, és elsősorban a fizikában jóleső érzéssel tölt el. Másfelől viszont
az a szép, hogy egy jól megalapozott ál- kevésbé is tudok rácsodálkozni bizolítás igazsága nem változik az idő telté- nyos dolgokra, gondolok itt például az
vel. Viszont ami változik idővel, az a ég kék színére vagy a csillagászati mékülönböző kutatási területek népszerű- rettartományokra, de azt nem állítom,
sége. A generációs különbség leginkább hogy nincs olyan a fizika különböző teabban érződik, hogy ez egyetemi taná- rületein, ami nem tudna meglepni.
rok olyan területeken is jártasak, amik- Meglepetésről szólva a fizika fogalmait, elnetekintve egyre kevésbé elképzelheben mi már egyáltalán nem, de persze vezéseit
vagy megérthető mi is az anyag, miből
otthon vannak a most felkapott terüle- tő
épül fel a világ. Legalábbis nekem. Ha jól
teken is és kalauzolnak minket a kutatá- sejtem egy idő után leginkább a matematisaink során.
ka marad. Ti is furcsán érzitek magatokat,
Aktuális témánk az egyszerű, a fizika pedig vagy nektek otthonos ez az absztrakt körilyennel foglalkozik, a való világgal. Ami nyezet?
egyszerűnek tűnik, hisz látjuk mi van, Megnyugtatlak, hogy érteni mi sem értmegfogjuk, megtapasztaljuk. Aztán igen- jük. Richard Feynman ki is jelentette,
csak elbizonytalanodunk ha az elég kicsi hogy szerinte senki sem érti a kvantum
vagy elég nagy felé fordulunk. Vajon fizi-

mechanikát, mindezt úgy, hogy a terület kiemelkedő alakja volt. Annyit talán
kijelenthetek, hogy ha magukat a világunkat leíró alapegyenleteket nem is
értjük, viszont annyit igen, hogy ezekből az egyenletekből tényleg a kísérletileg vagy akár a hétköznapilag tapasztaltak következnek.
A kérdésre válaszolva, mi fizikusok
(néhány elméleti fizikust leszámítva)
szeretjük az absztrakt fogalmakat minél
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inkább a matematikusokra hagyni, és
megpróbálunk szemléletes jelentéseket
társítani a dolgokhoz. Fizikusként meg
kellett barátkoznunk az absztrakt fogalmakkal, de a tanáraink ezek mellett
mindig hangsúlyozták, hogy mi is a jelentés a fogalmak és az elméleti eredmények mögött. Példaként a kvantum
színdinamikában a színtöltésekkel analógiát lehet vonni az általános iskolai
rajzórán tanult három alapszínnel (és A fizikában modellekben gondolkodunk.
ezek komplementer színeivel), ilyen Még az olyan egyszerű jelenségek, mint
formában a szabály, ami megmondja, amikkel mi foglalkozunk, elég bonyohogy a kvarkok hogyan építhetik fel a lultak ahhoz, hogy ne tudjunk a leírászubatomi részecskéket, bárki által suknál mindent figyelembe venni, egykönnyen elsajátíthatóvá válik. Másik szerűsítésekkel kell élnünk. A nézőpont
példaként a D’Alembert egyenletre rá- akkor jelenik meg, amikor el kell dönnézve nem az jut az eszembe, hogy ez a tenünk, hogy az adott problémánál mik
parciális differenciálegyenletek egy faj - a lényeges paraméterek, amikkel szátája, hanem az, hogy ennek a megoldá- molnunk kell, ez sokszor előfeltételezésait hullámok formájában kell keresni. sekkel jár. Ilyenkor szeretünk minél
A tanár, aki tartotta nekünk a részecs- egyszerűbb előfeltételezésekkel élni és
kefizikát, többek között olyan matema- ezeket is sokszor csak a várt és a kapott
tikai formalizmust használt, amit mi eredmények összevetésén keresztül
nem sajátítottunk el a korábbi tanulmá- igazolhatjuk. Továbbá egy jó fizikusnak
nyaink során, és nem igen adott szem- el kell ismernie ha téves volt az elgonléletes magyarázatot sem, így nem so- dolása, és el kell fogadnia a helyes álkat értettünk az előadásaiból (neki ott- láspontot. Ilyen szempontból a terméhonos volt az absztrakt környezet). szettudomány nem sok teret engednek
Annyit viszont kikövetkeztettem, hogy a személyes véleményeknek.
a részecskefizika úgy működik, hogy A filozófiában, teológiában újabban egyre
olyan téregyenleteket keresünk, ame- fontosabb a kapcsolat, a viszony. A valalyek megoldásai a kívánt tulajdonsá- ki/valami valakivel/valamivel kapcsolatgokkal rendelkeznek, például tömeges ban az ami, ez meghatározza legalább
mit aki ő/az. Ilyesmi van-e az
részecskéket írnak le. Véleményem sze- annyira,
is?
rint az ilyen fajta kutatói munka már A anyagnál
fizikában egy erős központi feltevés az,
eléggé elvontnak tekinthető a fizika hogy
a természeti törvények a helytől
legtöbb területéhez képest is, viszont a és időtől
függetlenül változatlanok. Ez
fizikusok itt is nagy hangsúlyt fektetnek viszont nem
azt, hogy egy fizikai
arra, hogy összeegyeztessék az elméleti rendszernek jelenti
is mindig minden körüleredményeket a kísérletiekkel.
A fizika azért tele van szemléleti kérdésekkel, mény közt ugyanúgy kelljen viselkeddilemmákkal is, elég Schrödinger macská- nie. A különböző rendszerek közti vijára gondolni. Van-e ezeknek jelentősége szonyt a köztük lévő kölcsönhatásokkal
egy kutatásban, modellekn kialakításá- tudjuk jellemezni, és az elég gyakori,
ban?
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hogy ezek a kölcsönhatások megváltoz- men is több kutatócsoportnak vannak
tatják a vizsgált rendszer valamilyen ipari együttműködései, például a légtulajdonságát, ami miatt az már teljesen szennyezettség mérés, félvezetők vizsmásképpen fog viselkedni. A példaként gálata napelem gyártáshoz, lézeres
a csapatunknál alkalmazott technikát anyagmegmunkálás, vagy az ipartól eltudnám felhozni. Ennél a festék mole- vonatkoztatva említhetem az orvosbiokulák egy speciális oldatba vannak he- lógiai kutatásokat. Kutatóként elsősorlyezve és véletlenszerűen világítanak, ban pályázatokból élünk, a legtöbb pákapcsolódnak ki és be rövidebb- lyázat elbírásánál lényeges szempont a
hosszabb időre, ahelyett, hogy folyama- leendő eredmények felhasználhatósága
tosan világítanának. Ez lehetővé teszi más területeken.
jobb feloldású mikroszkópiai képek ké- Közelítve az egyszerű hétköznapokhoz, vajon
valamit tanulni a fizikusoktól?
szítését. A véleményem szerint a legna- lehet-e
itt szemléletre, hozzáállásra, ami
gyobb különbség a fizikai és a társadal- Gondolok
a mindennapokban jobbá tenné az életet.
mi rendszerek, vagy akár az egyén közt, Akár személyes, akár társadalmi szinten.
az, hogy előbbiek jóval egyszerűbbek, Nem szabad elzárkózni az új dolgoktól sőt
és ezáltal sokkal jobban kiszámíthatóak. törekedni kell azok megismerésére, ez
Elég haszonelvű a világ manapság, mennyire sokat segíthet a „helyes” világkép kivan kapcsolat elmélet és gyakorlat, kutatás
és megvalósult technológia között? Mennyi alakításában. Néha pedig még fel is le lehet az „öncélú” alapkutatás a kifejezett het használni a megszerzett ismeretet a
hasznosulást célzókhoz mérten?
hétköznapi életben is. Amit még néha
A természettudományok is azután indul- hiányolok az a dolgokhoz való racionátak igazán fejlődésnek, miután találtak lisabb, nem elfogult hozzáállás. Vélehozzájuk gyakorlati felhasználási lehe- ményem szerint ez sok felesleges vitától
tőségeket.
és besértődéstől kímélhetné meg az
Azt hiszem mondanom sem kell, hogy embereket, akár a hétköznapokban,
az újabb technológia vívmányokhoz akár a közéletben – itt főleg a politikára
nélkülözhetetlenek a kutatási eredmé- gondolok.
nyek. Erre a kérdésre a mennyiségi te- A témánk, mint egyszerű közel áll az egysze– hogy legyenek azért rossz szójátékintetben nehéz válaszolni. Természete- rihez
is. De a fizika, illetve természettudosen vannak olyan kutatások a fizika te- kok
mány alapvetően ellenőriz mindent, csak
rületén is, amiknek – legalábbis még ma az valami, ami megismételhető. A történe– nem látszik semmi gyakorlatbeli fel- lem, pszichológia, humán tudományok egy
használhatóságuk. Viszont a legtöbb része meg kifejezetten az egyszerivel, megeredményt közvetve, vagy akár közvet- ismételhetetlennel foglalkoznak, hiszen ez
következik. Szóval a fizikában
lenül is át tudják ültetni valamilyen tárgyukból
lehet-e
jelentősége
a kivételesnek, alkalgyakorlati alkalmazásba. Itt az egyete- minak, vagy a – valószínűségi
összefüggések mellett is – determinisztikus alaphelyzetből következően ezekre mindig hibaként
illik tekinteni?

Egyszeri mérési eredmény is eredmény,
csak nem szeretünk és nem is szabad
mélyreható következtetéseket levonnunk belőlük, amíg nem tudjuk őket
megbízhatóan reprodukálni. Ahhoz,
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hogy megbizonyosodjunk arról, hogy
biztosan nem történt mérési hiba, a
mérési eredményeket reprodukálni kell.
Viszont a fizika bizonyos területein,
gondolok itt a elsősorban csillagászatra,
a fizikusok sokszor kénytelenek kevés
számú mérési eredménnyel dolgozni,
értelemszerűen nem tudnak például fekete lyukakat összeütköztetni. Ilyenkor
különösen fontos elméleti modellekkel
is minél jobban alátámasztani őket, és
persze vadászni az újabb mérési lehetőségekre.
Én azért nem látom, hogy ennyire különböznének a módszerek. A tudományokban, legyen az természet- vagy
társadalom-tudomány, jelenségeket figyelünk meg, és megpróbáljuk értel-
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mezni őket. A megismételhetőség pedig
csak az ok-okozati összefüggések feltárásához szükséges, és amennyire belelátok a humán tudományokba, több
ágában is központi kérdés ennek a felderítése. Még a történelem is megismétli önmagát olykor.
A véleményem szerint a legnagyobb
különbség a természet- és a társadalomtudományok között az, hogy míg a természettudományoknál szeretünk minél
erősebb alapokra építkezve, minél kevesebb ismeretlen paraméterrel dolgozni, addig a társadalomtudományoknál
ezt nem mindig tehetik meg. Ilyen
szempontból a társadalomtudományok
összetettebbek a természettudományoknál.
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ovember 24-én a főleg fiatalokból álló helyi vendégek
érkezése előtt már órákkal nagy sürgés-forgás
helyszíne volt a Kétsoprony határában található Kemencés
Tanya. Hagyományos eszközökkel, kemencében sütötték a
kenyérlángost, szilvalekváros papucsot, diós fánkot. Oka
volt rá a szervezőknek, mivel sok fiatalt hívtak, akikről
tudvalevő, hogy feneketlen a gyomruk…
A lényeg azonban csak délután négykor kezdődött. A
közösségi térré átalakított lóistálló igazán inspiráló
helyszínnek bizonyult annak a huszonegy meghívottnak,
akik folyamatosan érkeztek. Ki busszal, közvetlenül az
iskolából, ki két keréken, míg a kényelmesebbeket a
szervező egyesület kiszállította a helyszínre.
A műhelybeszélgetést world cafe formában bonyolították le a szervezők. A módszert
előszeretettel használják szervezetfejlesztők, közösségfejlesztők, akik aktív részvételt,
kreatív gondolkodást, tartalmas párbeszédet szeretnének kikerekíteni egy összejövetel
során.
Miről lehet beszélni egy folyamatosan fogyó alföldi kis település fiataljaival?
Kétsoprony Dél-Békésben található, 1330 fő lélekszámú falu. A fiatalok elvándorlása itt is
jellemző. Nem elegendő a vidék népességmegtartó ereje.
• Van-e más alternatíva, vagy tényleg az egyedül üdvözítő megoldás, ha máshol
keressük boldogulásunkat? – Ezt célozta meg az első kérdés: „Mitől válik egy falu vonzó
lakhellyé egy fiatal számára?” (Mire van szükség ahhoz, hogy egy fiatal a jövőjét a
faluban /esetleg tanyán/ képzelje el?)
A válaszok széles skálája is jelzi, hogy a célcsoport kiválasztásánál a szervezők a minél
változatosabb korosztályok és rétegek elérésére törekedtek. Vagyis a tizenöt évestől a
huszonhétig, a szakmunkás tanulótól az egyetemistáig igyekeztek minél többeket
megszólítani. Nem kis merészség kellett ehhez, meg némi emberismeret, ami jelen esetben
jól sült el.
A válaszok is tükrözték a sokféleséget: a tánc-, fitness-, jógakluboktól, a még több
hétvégi kulturális program-kínálattól a komolyabb infrastruktúrán keresztül a nagyobb
helyi választékig, a falusi szálláshelyekig érkeztek javaslatok, melyek felkerültek az
„asztalterítők”-re.
Az összesítéskor már jóval oldottabb volt a vendégek hangulata. Elmondták azt is,
hogy a tanyasi életet előnyösebb oldaláról kellene bemutatni a fiataloknak, hogy
kapjanak kedvet a gazdálkodáshoz, mert ennek az életformának számos előnye van.
Kiderült, ezt éppen egy tanyasi lakhelyű
fiatal indítványozta, aki szereti a lakhelyét, és
azt szeretné, hogy minél többen válasszák ezt
az életformát! Emellett azért azt is fontosnak
tartották ennél a kérdésnél a meghívottak,
hogy több olyan falusi programot kellene
szervezni, ahova más településekről is ide
látogatnak, így több új arc lenne, több
lehetőség másokat is megismerni, nem csak
mindig a saját, jól ismert körökben forogni. Ez
is új szempont: érzékelik a helyi fiatalok, hogy
a belterjesség nem egészséges egy idő után.
Holott számtalan előnye is van annak, ha
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mindenki ismeri egymást – de ez már másik
asztalnál született válaszok között szerepelt:
• „Mik az előnyei (értékei) a falunak”? Tehát
ami már most is megvan, csak észre kell venni,
számba kell venni… Értéknek vették a
meghívottak a személyes kapcsolatokból eredő
segítőkészséget, mely valóban működik a
faluközösségben. A pozitívumok között
felsorolták az erkölcsösséget, a tartózkodást(!),
a biztonságot, a természet-közelséget – ami
jelenti azt is, hogy kertet lehet művelni, állatot
lehet tartani –, a hagyományok jelenlétét a
község kulturális életében. S ez már a saját
településről szólt, nemcsak általában a falusi létről: tisztaság, rendezettség, a városinál
nyugodtabb életstílus, a vallási közösség megtartó ereje. Mind-mind őrzendő,
átörökítendő hatalmas érték!
• „Mi az oka annak, hogy sok fiatal unatkozik vagy magányos? Hogyan lehet ezen
segíteni?” – ez volt a harmadik asztal kérdése. Jól jött, hogy nem muszáj egy ilyen
kérdésnél túl személyes reflexiókat adni, de azért a válaszokba mindenki beletette saját
magát. Felmerült az iskolai bullying, mint a magányosság „karrierének” egyik indító
momentuma. Valamint természetesen a „kütyük”, amelyek elvonják a figyelmet, az
energiát a személyes kapcsolatok építésétől. Itt került legmarkánsabban felszínre az az
igény, hogy jó lenne, ha lenne egy nyitott tér a településen, amelyet a fiatalok korlátlan
időben használhatnának, és amely eszközökkel is rendelkezne, mint pl. játékok,
sporteszközök. Azt a felvetést, hogy „és ugye ne szóljanak bele a felnőttek, hogy ti ott mit
csináltok” – maguk a fiatalok vetették el. Határozottan kinyilvánították, hogy igenis
szükség van valamilyen keretre, akár szervezett program, akárcsak felnőtt – nem túl
direkt – jelenléte formájában.
• Végül az utolsó asztalnál mutatkozott meg leginkább, hogy még nincs itt az ideje a
személyes megnyilvánulásoknak: „Egyénileg hogyan lehet hozzájárulni ahhoz, hogy egy
településen jó közösségi élet legyen?” Itt a válaszok azokat a készségeket, képességeket
sorolták fel, amik a közösségépítést szolgálhatják, a válaszadók kiléte – egyelőre – rejtve
maradt. Jó ez így, a közösség építése lassú folyamat, erre éreztek rá a résztvevők nagy
biztonsággal. Azt azonban elmondták, hogy jó, ha vannak példaképek, minták, nemcsak
egy, hanem több is, akiknek az értékeit a közösség beépítheti, követheti.
Jó, hogy felnőttek is voltak a műhelybeszélgetésen. Ifjúság-barát pedagógus, civil
szereplő, háromgyerekes vállalkozó-családapa. Mindig kell a
„nehezék, hogy a hajó ne boruljon fel”. Az álmodozás, a „mi
lenne, ha…” szárnyalásának
leszállópályát is kell biztosítani. A
felnőttek vitték ezt a szerepet
földönjáró, reális válaszaikkal.
Folytatás következik tavasszal,
addig pedig – remélhetőleg –
beindul egy helyi ifjúsági klub,
ahol már realizálódhatnak az est
folyamán megfogalmazott igények.

Kriszta
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ilmkedvelőknek remek karácsony előtti program a már lassan hagyománnyá érő
KIE filmmaraton. Az idei fimsorozat a Karib-tengerre repít majd el minket, ahol figyelemmel kísérhetjük Jack Sparrow kalózkapitány kalandjait. A közel 1 4 órás filmezésre kortól függetlenül várunk minden érdeklődőt december 22-én este 6-tól a KIEházba (Kinizsi utca 1 1 .).

S

ok szeretettel invitálunk
minden érdeklődőt december
1 5-én 1 9:30-tól a KIE-házba,
ahol a T1 ÉL Teaház&Ifjúsági
Klub és a KIE közös szervezésében adventi muzsikával, meleg
teával téli versekkel, kakaós
vagy lekváros palacsintával, pazar mókával a sulis téli szünet
hangulatát szeretnénk felidézni.
Elhozhatjátok kedvenc verseiteket a tél témakörében. Ha nem
szeretnétek felolvasni, a versfelolvasásban közreműködő vendégeink: Csík Gábor, Sági Zoli,
Szathmári Dominik lesznek.

