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szabad akarat?

Aktualitások
A hónap legfontosabb
eseményei

KÖSZÖNTŐ

Sziasztok! Büszkén mutatjuk be szerkesztőségünk legújabb tagját, aki
mostantól remek közösségünk része lesz.

Balla Milán a szerkesztőség legújabb tagja
aki mindig vidám és arra vállalkozik, hogy
megszerettesse a diákokkal az olvasást.
Szerinte olyan cikket kell írni ami megfogja
az olvasó figyelmét és tud belőle tanulni,
szórakozni. Bármilyen kérdéssel forduljatok
nyugodtan hozzá.
"Mindenki elérhet valamit, ha kellő erővel
probálkozik." /Stephen Hawking/
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Interjú Vida Péterrel

Kimlei nyugalmazott magyar nyelv és irodalom, történelem
szakos pedagógus. A Révai volt diákja 1954 és 1958 között.
Mikor végzett és milyen szakon?
1958-ban végeztem. Orosz tagozaton kezdtem, de az ’56-ban
megszűnt, utána pedig csak humán és reál tagozat volt. Humán
tagozatos lettem, de mindenfélét tanultunk, például lélektant és
logikát, negyedikbe pedig művészettörténetet. Ez nagy
szerencsénk volt, ugyanis a rendszerváltás után - amikor be
lehetett járni a világot - azokat a dolgokat, amiket
művészettörténetből tanultunk, megnéztük élőben. Amikor
alkalmam volt utazni, gyakran elcsodálkoztam a műalkotások
valódi méretén. Az órán mindig azt hittem, hogy ezek valami
nagyméretű alkotások, élőben mindig meglepődtem. Ez csak egy
kis érdekesség.

Hogyan befolyásolták a Révais évek a pályaválasztását?
Magyar-történelem szakos tanár lett belőlem. Abban az évben a főiskolán arra a szakra
húsz embert vettek fel és mindenki el is végezte azt. Akkoriban a továbbtanulásnál az
egyetemi szint általában mérnökökből állt. Ugyebár ’58-ban érettségiztünk, akkor pedig
mérnökökre volt szüksége a világnak. Pár ember orvos és tanár is lett az osztályból. 2
ember volt, aki nem tanult tovább, ők sportolók voltak.
A középiskolás tanáraimra úgy emlékszem vissza, hogy nagyon jók voltak. Titkon azt
reméltem, hogy egyszer rám is úgy emlékeznek vissza, hogy „ő egy jó tanár volt”. Úgy
érzem, egy tanár ekkor éri el célját.

Mindig is tanár akart lenni?
Két lehetőséget állítottam magam elé: pap leszek vagy tanító. Az első úgy jött, hogy a
faluban volt egy nagyon jó pap, aki érdekes hittanórákat tartott, ministrálni is jártunk.
Futballozott is velünk, ezért gondoltam erre a hivatásra. Aztán az utódjánál változott a
helyzet, akkor már nem akartam pap lenni.
Ezek után döntöttem el, hogy tanár leszek. Ezzel csak egy volt a probléma: érettségi előtt
az igazgató – aki szigorú ember volt – úgy gondolta, hogy aki a Révaiban négyes alatt van,
az inkább ne menjen tovább. Negyedik félévében én 3,7-es voltam, magyarra fordítva
közepes. Ezért engem – mint közepes tanulót – nem fognak továbbtanulásra javasolni.
Hát akkor mi lesz velem? Na, majd valamit találok. Aztán pár héttel később úgy hozta a
szerencse, hogy az egyik alattam járó diák megemlítette, hogy kint van a továbbtanulásra
javasoltak névsora. Gondoltam, engem ez nem érint, úgysem leszek ott. Aztán mégis
csak megnéztem. Rajta voltam a listán. Ez úgy történhetett, hogy Csizmadia György
igazgató úr akkoriban csak 1 osztályban tanított, azok pedig mi voltunk. Mindent ki akart
hozni belőlünk és sikerült is neki.
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Mi az, amit a Révai tanított meg Önnek?
Ez egy nagyon nehéz kérdés. Amit az általános iskola megtanított nekem, azt a Révaiban
továbbfejleszthettem. Azonban a legfontosabbak: következetesség, szorgalom, munka.
Bár nem mondta senki, de éreztük, hogy ezt kell csinálni.
Egy kis érdekességként, szerintem a mai világban egy diák el sem hiszi, hogy nekünk
hetente csak egyszer volt 6. óránk, a többi napon csak 5. Azonban szombatonként is
iskolába kellett járnunk, nem volt szabad a szombatunk.

Mi az, amit nagyon szeretett a Révaiban és mi az, amit kevésbé vagy
nem szívesen emlékszik vissza?
Szerintem az elmondottakból nem tudok olyat mondani, amire nem emlékeznék vissza
szívesen.
Sajnálom, hogy nagyon régen voltam utoljára a Révaiban, viszont cserébe minden egyes
nap és pillanat elevenen él bennem. Emlékszem arra is, hogy akkoriban még a portás
árulta a kiflit a portán. Vagy ott van az a Révais kép, a lepukkant udvarról, sokszor ott
futballoztunk kaviccsal a szünetben, olyan is előfordult, hogy kirúgtuk vele az ablakot.
Akkoriban csak egy kisebb tornaterem volt, viszont akkor még nem volt heti 5
testnevelés óránk se, csak 2. Azt viszont megnézném, hogy valaki egy akkori tesi órát
megpróbál megcsinálni heti ötször.

Vida Péter és osztálya

Írta: Lengyel Anna, Mravik Zita, Fenyvesi János
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EGY CSEPP CSÚCSTECHNOLÓGIA

Az emberiség történetének kétségkívül egyik legmeghatározóbb tényezője a
technológia. Ez az, ami erősebbé tett minket a bolygó összes többi lakójánál, ez az,
ami meghatározza a mindennapjainkat, mióta megjelentek az első civilizációk és ez
az, amire a jövőnket építjük, eddig soha nem látott csodákról álmodva. Ezért most
összeszedtünk néhány olyan elképesztő rekordot - legyen az sebesség, méret vagy
egy csodával határos módon sikeres expedíció - amit az emberiség ennek
segítségével ért el.

Leghosszabb hajó-Seawise Giant

A pályafutása Jokoszukában kezdődött, 1979-ben, azonban a próbaúton észlelt
rázkódás miatt a megrendelő nem vette át. Szerencséjére egy hongkongi cég megvette
és alaposan átépítette. A hosszúsága 458,45 m, szélessége 24,6 m, merülése 29,8 m, míg
vízkiszorítása 657 000 t volt. Fordulóköre 3 km, maximális sebessége 30,6 km/h volt és
innét 9 km alatt állt meg. A kormánylapátja 230, a hajócsavarja 50 tonnát nyomott. 1988ban balszerencséje Iránba sodorta, az éppen dúló irak-iráni háborúban egy
légitámadásban találatot kapott és elsüllyedt. Ezzel a világ valaha volt legnagyobb
hajóroncsa címet is megszerezte magának. Nem sokáig maradt a víz alatt (legnagyobb
kiemelt hajó), 1991-ben újra szolgálatba állt
Happy Giant néven. Egy norvég cég
hamarosan megvette és átkeresztelte Jahre
Vikingnek. 2004-ben újra gazdát cserélt (új
név: Knock Nevis), ekkor raktárhajóvá
alakították.
2009-ben
partrafutatták
Indiában és 2 év alatt lebontották.
Mindössze a 36 tonnás horgonya maradt
meg Hongkongban.

A sebesség rekorderei

Ahogy a technika hihetetlen gyorsasággal fejlődik körülöttünk, egyre több nagy
sebességre képes jármű vesz minket körül. Kezdjük azokkal, amikből nap mint nap a
legtöbbet látunk: az autókkal. Leggyorsabb utcai autó jelenleg az SSC Tuatara. A
legnagyobb sebesség, amelyet elértek a sportkocsival 532,93 km/h. 2020. október 10-én
elért rekord hitelességét többen is
támadták,
mert
egyetlen
független
hitelesítő sem volt a helyszínen. Így a gyár
csapata
újra
próbálkozik,
egyelőre
sikertelenül. Ennek ellenére vethetünk egy
pillantást rá. Az autó tervezését 2011-ben
jelentette be a gyártó SSC North America,
az első prototípust 2018-ban mutatták be.
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Mindössze 100 példány készül belőle, kb. 480 millió forintos alapárral. A kocsi súlya 1,2
tonna, karosszériája karbonszálas, alumínium gyűrődési zónákkal. A tapadásért aktív
aerodinamika felel. Egy 1350 lóerős (1750 lóerős, ill. 1305 kW-os E85-ös üzemanyagon),
6,9 literes, ikerturbófeltöltős V8-as motorral van felszerelve, 0-ról 100-ra 2,7 másodperc
alatt gyorsul fel. Középmotoros, hátsókerékmeghajtással és sirályszárnyas ajtókkal.
Visszapillantó tükör helyett kamerákkal lehet hátrafelé nézni. Háromféle vezetési módja
van: Sport, Track és Lift. Az első kettő a kocsi hasmagasságát változtatja (legalacsonyabb:
7,5 cm elől, 9 cm hátul), míg az utóbbi a buckáknál felemeli az autót. A jármű
egyértelműen csúcstechnológiásnak számít. Ám az autók világa még korántsem
minden...
Bár a vasutat ma már sokan elavultnak és eltűnőben levő közlekedési eszköznek tartják,
a leggyorsabb szárazföldi járművek közt több vonatot is találunk. Jelenleg az élen a
francia és japán vasutak járnak, de a múlt évtizedben a mérnökök dolgozni kezdtek a
Hyperloop nevű megoldáson is. A jármű egy vákuumcsőben haladva elméletben akár
1200 km/h sebességre is képes, ami óriási előrelépés lenne a szárazföldi közlekedésben.
A Hyperlooppal azonban még rengeteg megoldatlan probléma van, hogy valaha
működésbe helyezik vagy sem, arra csak az idő adhat választ.

Bár a szárazföldi közlekedést ilyen
szempontból nagyrészt a vonatok uralják, a
fejünk fölött a TGV vagy a Sinkanszen
végsebességénél több tízszer gyorsabb
járművek is száguldoznak. Egy azonban még
a legmodernebb sugárhajtású gépeken is
túltesz, mikor még működött, olyan gyors
volt,
hogy
egész
Magyarországot
másodpercek alatt átszelhette volna: a
Helios-2 űrszonda óránként több, mint 250
ezer
kilométeres
sebbességrekorddal
büszkélkedhet. A Helios-2-t még 1976-ban
lőtte fel a NASA és a Német Űrügynökség,
küldetése a Nap kutatása volt.

Felfedezők az ismeretlenben: Az első jármű a Mariana-árokban
A Trieste egy batiszkáf (nagyon mélyre merülő tengeralattjáró). 1953-ban
Olaszországban épült és a Francia Haditengerészethez tartozott 1958-ig. Ekkor az USA
vette meg az expedícióhoz. Hossza 18,14 m, szélessége 3,51 m, merülése 5,64 m és 51
t-t nyomott. A felső részben lévő tartályokban 85 000 l benzin volt: a folyadék sűrűsége
kisebb, mint a víznek, így a jármű lebeghet és összenyomhatatlan: vékonyabb lehet a
tank fala.
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Elöl és hátul ballasztvíz volt. 2 tartályt vasgolyókkal töltöttek meg. Ezeket ballasztként
használták: ha fel akartak emelkedni, akkor eleresztették a golyókat. A zárás-nyitást
elektromágnesek végezték, így áramköri probléma esetén is feljöhettek. A legénység egy
gömbben foglalt helyet. Fala 12,7 cm acél
volt és fel volt szerelve létfenntartó
rendszerekkel. A nagy merülésre 1960.
január 23-án került sor. A személyzet
Jacques Piccard-ból (az ő apja tervezte a
batiszkáfot) és Donald Walsh-ból állt. A
Challenger-szakadékba (a Mariana-árok
része) 4 óra 47 perc volt az út. Közben
megrepedt a gondola plexiablaka is.
Visszafele már csak 3 óra 17 perc volt. A
későbbiekben, 1963-ban a USS Tresher
roncsát kutatta fel. 1966-ban vonták ki a
szolgálatból,
jelenleg
a
Nemzeti
Haditengerészeti
Múzeumban,
Washingtonban található.

a Hyperloop

Jaques Piccard és Don Walsh

Írta: Milbik Csongor, Kolozsvári Ádám
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FILOZÓFIA ROVAT

Létezik-e szabad akarat?

Kedves olvasók, kedves gondolkodók!

Az előző havi rovatban egy aktuálisabb témát jártunk körül, az összeesküvés elméleteket,
most viszont egy sokkal klasszikusabb filozófiai kérdéssel fogunk foglalkozni. Ez pedig
nem más, mint a szabad akarat. A filozófia ezen alapvető problémájára adott válaszok
széles skáláján a szabad akarat tana, valamint a determinizmus jelentik a két végpontot,
a konklúzió azonban emberemlékezet óta várat magára. A determinizmus egy filozófiai
nézet, ami elutasítja a véletlenek létezését, a szabad akarat tana pedig azt mondja ki,
hogy minden döntés a sajátunk. A következőkben a mi véleményeinket olvashatjátok
erről, amikor is többek között azon tanakodtunk, hogy: létezik-e a szabad akarat;
változtatna-e bármin is, ha a világ determinált.

Kadlecsik Lél Bojta

A szabad akarat témaköre nagyon érdekes, de a felmerülő kérdésekre a válaszadás
igencsak nehéz, olykor pedig talán lehetetlen is. Elismerem, hogy mindkét véglet vonzó
tud lenni, egy-egy élethelyzetben. Ha valamit elrontunk, jobb érzés azt mondani, hogy a
sors akarta így, míg, ha valami nagy dolgot értünk el, akkor szívesebben hangoztatjuk,
hogy a mi érdemünk. Természetesen nekem is meg van a magam véleménye a témáról,
aminek egyszerűbb elmagyarázása és megértése érdekében, az ismertetését pontokra
szedve tenném meg.
Mi a véleményem, ha létezik Isten? A témakörrel kapcsolatos gondolataimat nagyban
befolyásolja, hogy keresztény, azon belül is evangélikus vallású vagyok. Ez tény, amit kár
lenne tagadni. Éppen ezért én úgy vélem, hogy van szabad akaratunk, Isten semmire
sem kötelez, viszont tudja mik lesznek az egyes döntéseink, látja a jövőt. Érthető és jogos
ilyenkor a kérdés, miszerint „De akkor nem Isten, vagy valaki más által van meghatározva
a jövőnk, amit Isten láthat?”. Én úgy vélem, hogy Isten egy időtől és annak fogalmától
független entitás, ami/aki így egyszerre képes látni és érzékelni a múltat, a jelent és a
jövőt. A különféle esetekben meghozandó döntéseinket pedig a már megtörtént,
valamint esetleg az elkövetkező, talán csak a mi fejünkben lévő események befolyásolják.
Hiszen a személyiségünkön múlik a döntésünk, amit a minket ért különféle tényezők
alakítgatnak. Mivel pedig Isten mindent tud rólunk, jobban ismer minket, mint mi
magunkat, látja a múltunk minden egyes apró pillanatát, tudhatja, hogy mikor, milyen
döntést fogunk meghozni.
Mi a véleményem, ha Isten nem létezik? Nos, igazándiból szinte ugyanaz, mint az előbbi
esetben. A döntéseinket mi magunk, a személyiségünk hozza meg, de a
személyiségünket a múltunk, a környezetünk, talán az életünknek minden egyes pillanata
alakítja.
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Összegzésképpen, szerintem az igazság valahol középen van. Létezik a szabad akarat, de
ez az akarat, különféle befolyásoló tényező hatására megváltozhat, alkalmazkodhat, de
nem feltétlenül, és mi választjuk meg, hogy milyen külső hatásokra hallgatunk.
De tételezzük fel, hogy egy teljesen determinált világban élünk, mi pedig rájövünk erre.
Változik bármi is? Én úgy gondolom, hogy nem. Hiszen ebben az esetben az egyetlen út
az lenne, ha megszoknánk. Ugyanis, ha én megnyerem az ötös lottót, de rájövök, hogy
nem az általam választott 5 szerencsés szám miatt nyertem, hanem mert valami felsőbb
hatalom ezt akarta, akkor utáljam a pénzt? Bármitől is rosszabb lesz utána nekem?
Szerintem nem. Valamint biztosan jobb lenne az életem, ha ebben a világban mégis
megpróbálnék tenni a determináltság ellen, és sikerülne a sors akaratától függetlenül
cselekednem? Kétlem. Ezt a tényt, mindenkinek meg kéne szoknia, fel kéne dolgoznia,
mivel más választásunk nem lenne.

Molnár Máté
„Avagy mi tesz nemesbbé tégedet?(…)
Igen, tán volna egy, a gondolat,
Mely öntudatlan szűdben dermedez,
Ez nagykorúvá tenne, önerődre
Bízván, hogy válassz jó és rossz között,
Hogy önmagad intézzed sorsodat”
Madách Imre: Az Ember Tragédiája című művében már Lucifer az eredendő bűn
megtörténte előtti szavai előrevetítik a szabad akarat kérdésének (térben és időben is)
egyetemes természetét, melynek körüljárásához sem találhatnánk jobb példát, mint az
első pár története: ennélfogva nem is mennék messzebb mai elmélkedésünk során.
Ezt tekinthetjük ugyanis az első szabad akaratból születő döntésnek az emberi kultúra
történetének mitikus homályba vesző hajnaláról -már ha feltételezzük, hogy léteznek
ilyen döntések. A "tagadás ősi szelleme" által felkínált szimbolikus tiltott gyümölcs
ugyanis választás elé állította Ádámot és Évát, és már ez a gesztus beteljesítette az alma
elfogyasztásának tulajdonított szerepet. Joggal merülnek fel bennünk a Tragédiában Éva
szájából elhangzó gondolatok:
"ha az utat
Kitűzte, mellyen hogy menjünk, kivánja,
Egyúttal ollyanná is alkotott,
Hogy vétkes hajlam másfelé ne vonjon.
(...) Ha meg a bűn szintén tervében
(...) Ki mondja azt vétkesbnek, mert zajong"
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Mint látjuk, pusztán a válaszút látszatának hatására "megjelent az első bölcselő": az
ember elmélkedni kezdett a világról, s ennélfogva a kocka el volt vetve: akár eszik a
gyümölcsből, akár nem, az intellektuális fejlődés sokszor áldott, s legalább ennyiszer
átkozott mezsgyéjére lép.
Ha már a szabad akarat feltételezett első felbukkanásakor, melyből egész jelenléte
következne, ezt a konklúziót vonhatjuk le, azt hiszem, a véleményem, melyet, ha már a
magyar irodalom egy nagy klasszikusával indult mai eszmefuttatásom, József Attila
Eszmélet című versének részletével fejezek ki, kellőképpen alátámasztott:
"Akár egy halom hasított fa,
hever egymáson a világ,
szorítja, nyomja, összefogja
egyik dolog a másikát
s így mindenik determinált."

Lipovics Benedek
Létezik szabad akarat? Nehéz kérdés. Lehet olyan nehéz, hogy az emberiség története
során senki sem fog rá elfogadható választ találni. Sokáig a determinizmus mellett
foglaltam állást, talán még most is ezt a nézőpontot pártolom. Ha pusztán csak okokozati összefüggésként tekintesz a világ eseményeire, egy idő után már nem is találsz
ennél elfogadhatóbb választ. Hogyan létezhetnének véletlenek, ha látszólag a világ
minden mozzanata mögött egy másik hasonló történés áll? Ha ebből a szemszögből
nézed, nincs is ennél logikusabb magyarázat.
Azonban azt már sokkal nehezebb elképzelni, hogy ezek az összefüggések már a
Mindenség kezdetén determinálták annak sorsát. Ha a tudományosabb megközelítést
vesszük alapul, a világegyetem egy hatalmas ősrobbanással kezdődött. Egy robbanással,
és semmi több. Most viszont itt vagyunk, és egy cikk fölött görnyedünk, a sorsszerűségen
gondolkozva. Egyáltalán, hogy lehetett volna ez így pontosan determinálható?
Talán azért nem tudjuk mindezt megérteni, mert az emberi felfogóképességünk túl
korlátolt néhány faktor meglátásához. Esetleg azért, mivel bármi áron meg akarjuk őrizni
a szabadságunk illúzióját, mert túl nehéz lenne szembenézni az igazsággal, miszerint
bármit is teszünk, az „el lett rendelve”, és így elvesztenénk a kontrollt az életünk felett.
Persze ha van, ha nincs szabad akarat, az a bizonyos kontroll gyakran így is kiesik a
kezeinkből.
Akkor mégis min változtat az, hogy van-e „sors”? Erre általában azt a választ adják, hogy
nem sokat, de véleményem szerint ez nem így van. Képzeljünk el egy világot, amiben
minden egy előre determinált utat jár be, és erre az emberek hirtelen ráeszmélnek. Lesz,
akiből nihilista válik, lesz, akiből hívő, és lesz, aki lázadni próbál a „sorsa” ellen, de a
lényeg egy, mégpedig az, hogy változtat a társadalmon, méghozzá nagy mértékben. A
kérdés már csak az, hogy vajon hasznos lenne-e ez a felismerés, vagy sem. Ezt viszont
mindenkinek magának kell mérlegelnie.
10.
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Briahna Wenke – Human Blueprints
Első találkozásom Briahna Wenke művészetével a Pinteresten történt, ahol teljesen
véletlenül futottam bele, de mondanom sem kell, teljesen magával ragadott. Talán azért,
mert színes és lendületes festményei vannak, vagy csak abból az egyszerű okból
kifolyólag, hogy gyönyörűek a képei. Esetleg azért, mert még sosem láttam ilyen
„rengeteg festéket elkenek valahogy” technikával képet festeni és meglepett a dolog.
Mindenesetre egészen le voltam nyűgözve.
Briahna alkotásai mind bámulatosak, ennek
ellenére most a „Human Blueprints”
fedőnevű sorozatára összpontosítanék.
Ezek
a
festmények
különböző
emberalakokat ábrázolnak, más modern
festőktől eltérően egyáltalán nem groteszk
vagy torz módon, hanem bemutatva az
emberi test minden szépségét. Briahna a
„heavy palette knife” technikát alkalmazta a
festés során ezzel adva a képeknek egy
egyedi és különleges formát. A képeken
nagyszerűen átjön az ember egyszerű,
naturalista léte, a természet szépsége,
láthatjuk a test minden vonalát és formáját.

Briahna 16 éves korában kezdett el
falfestményeket festeni néhány helyi
(connecticuti) vállalatnak, de a művészi
karrierjének
gyökerei
egészen
a
gyerekkoráig
visszanyúlnak.
Miután
elvégezte a Connecticuti Egyetemet
utazgatni kezdett a világban és ez idő
alatt találta meg élete célját, illetve az
inspirációt, ami szükséges ennek az
eléréséhez.
Briahna
jelenleg
egy
Charlestown-i stúdióban alkot.
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"I believe the visual power of art can remind us what we cannot afford to forget:
just how human we really are."
Briahna Wenke
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Írta: Horváth Anna

Film

-

és könyvajánló

Stephen Hawking: Rövid válaszok a nagy kérdésekre
Hogyan kezdődött a világ? Vajon létezik-e Isten? Fennmarad-e az emberiség a Földön? A
kérdések, amelyekre mindenki szeretné tudni a választ, de az évszázadok során a
fizikusoknak gyakran fejfájást okoztak.
Stephen Hawkingnak mégis sikerült izgalmas és
szórakoztató válaszokkal szolgálnia. Ebben a könyvében
megfejti a világ nagy horderejű kérdéseit, és ezt
egyszerűen, szórakoztatóan tálalja a laikus emberek
számára. Így aki nem jártas a fizikában, ő is könnyen
megértheti az összefüggéseket a körülöttünk lévő
Világegyetemben.
Ezenkívül
kapsz
egyfajta
megközelítést a témákhoz kapcsolódóan, ezáltal ki
tudod alakítani a saját véleményedet is, mint pl. a hit
esetében. Logikus, sőt mesteri érveléssel írta le
gondolatait, és megmutatta, hogy merjünk bátrak és
kíváncsiak lenni, hiszen csak így tudunk új dolgokra
bukkani.
Ha Stephen Hawking neve ismerősen cseng, de mégis szeretnél többet megtudni róla,
akkor is érdemes elolvasnod ezt a könyvet. Nem csak a tudomány világába nyersz
betekintést, hanem mesél az életéről, és megpróbáltatásairól is. Elmeséli, hogy
gyerekkorában ő sem volt se jobb, se okosabb mint a többi gyerek, teljesen átlagos volt.
Sőt, olyan is akadt, aki azt mondta neki, hogy semmire sem fogja vinni az életben. De
megmutatta, hogy a komoly akadályok ellenére is képes az emberiség számára
csodálatos és döbbenetes felfedezéseket tenni. Azt hiszem, hogy ha valakiről példát
lehet venni, akkor az egyértelműen ő. Motoneuron betegsége ellenére sosem adta fel a
harcot, hajtotta a kíváncsiság és a vágy, hogy minél több dologra tudjon magyárazatot
adni, ezzel bővítve saját- és mások tudását is. Bár fiatalkorában 2 évet jósoltak neki, 76
éves koráig élt, és az elméleti fizika olyan oldalait mutatta meg, amikre addig senki sem
gondolt. Olyan dolgokra mutatott rá, amelyek talán segíteni fognak nekünk szembenézni
a jövő kihívásaival is.
Írta: Mravik Zita
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Film: The Theory of Everything (A mindenség elmélete)
Számomra mindig jó érzést jelentett egy híres személy életéről többet megtudni, mivel a
sikeres, ám egyben jóindulatú és segítőkész emberek hírnevéből kiindulva
megfogalmazható az az állítás, hogy az életközeli helyzetek, életszerűbbé teszik az
előadót. Jelen esetben ezeknek a helyzeteknek bemutatására, ez a nagyszerű film ad
színteret.
A mindenség elmélete című film Stephen Hawking
életútját meséli el, és megismerteti velünk a híres kutató
egy emberibb oldalát.
A történet elején a doktori vizsgája előtt álló fiatal
Hawking mindennapjait követhetjük végig, akinek
kezdetben csupán olyan gondokkal kell megküzdenie,
mint a szakterülete választása, önmaga továbbképzése,
pártalálás, stb.. Ezek ugyan fontosak, ám de
majdhogynem eltörpülnek az előtte álló súlyos
problémával, mivel ezidőtájt mutatják ki nála az ALS nevű
betegséget, ami a későbbi életére nagymértékben
rányomja a bélyegét. Ezek után indul el az ő
karakterfejlődése egy olyan irányba, ami már az utóbbi
években, általunk megismert Stephen Hawkinghoz vezet.
Ezek alapján mondhatnánk azt, hogy ez is egy újabb életrajzi dráma, amiből már olyan
sokat láttunk. Ám a helyzet közel sem ilyen egyszerű, és részben ez teszi ezt a filmet
olyan nagyszerűvé. Ugyanis, bár az események során Stephen Hawkingot sokszor
láthatjuk mélyponton, de egyben azt is láthatjuk, ahogy mindezeket az élethelyzeteket
képes feldolgozni és eközben egy olyan karriert felépíteni,
ami miatt korunk
legnagyobbjai között tarthatjuk számon. Ennek köszönhető az, hogy a film nézése
közben, Stephen karakterét nem érezzük cseppet sem túldramatizáltnak, hanem egy
intelligens karakter-építéssel bemutatott, intelligens szereplőként láthatjuk. Ehhez
nagyban hozzájárul a forgatókönyv igényes felépítése, valamint Eddie Redmayne színészi
játéka, aki mind a mozdulataiban, mind a beszédében, mind pedig a teljes
megjelenésében, közeli pontossággal idézi meg a fiatal, a középkorú és az idős fizikust
egyaránt. Ezekből összetéve, az fogalmazható meg, hogy ,,A mindenség elmélete” egy
földhöz ragadt, mégis nagy távlatokban gondolkodó, meglepően inspiráló és apróbb
humormorzsákkal megfűszerezett film tud lenni, amit egyaránt tudok ajánlani azoknak,
akik ezelőtt is már nyomon követték Hawking munkásságát, valamint azoknak is akik nem
ismerték őt annyira, de szeretnének bepillantást nyerni az ő történetébe.
Írta: Kovács Ádám
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Aktualitások

Ballagás és érettségi
Április 30-án búcsúzunk végzőseinktől, május harmadikával pedig elérkezik az idei év
érettségi időszaka. Talán minden érettségiző nevében állíthatom, hogy a járvány sem
könnyített a helyzeten.
Van aki izgul, van aki kevésbé, dehát minek is izgulni ha mindent tudsz? Vagy esetleg ha
az esélytelenek nyugalmával állsz a dolgokhoz? Természetesen ez csak vicc, mindenkinek
sok sikert kívánunk!
Annyi bizonyos, hogy az alsóbb évesek idén is élvezhetik a vizsga nyújtotta szünetet,
mely május 3-5. között lesz. De ne aggódjatok érettségizők, gondolunk rátok, miközben a
napsütésben sütkérezünk gondtalanul!

Anyák napja
Május első vasárnapján.... Azt hiszem mindenkinek
ismerősek az így kezdődő mondatok. Magyarországon
először 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt valósította
meg az ünneplést. Idén május 2-ra esik az anyák napja.
Egy anya vagy egy nagymama mindennek örül, a lényeg,
hogy gondoljatok rájuk. Mindegy, hogy vers, rajz, kézzel
készített ajándék vagy egy drága virág a végén a lényeg egy
és ugyanaz. Köszönünk mindent!

Európa-nap
Május 9-én ünnepeljük Schuman-nyilatkozat
évfordulóját, az európai béke és egység napját.
1950-ben Robert Schuman vázolta fel az Európai
Szén- és Acélközösség tervezetét, ami elindította a
mai Európai Unió létrejövésének lehetőségét.
Bővebben az ünneplésről itt olvashattok angolul:
https://www.celebrateeuropeday.net/

Egyéb jeles események
Május 1. a munka ünnepe, aminek eredete 1886-ig nyúlik vissza a chicagói munkás
szakszervezetek sztrájkjáig és 1894-től emlékeznek meg róla hivatalosan az Egyesült
Államokban. Magyarországon 1946 óta nemzeti ünnep a május 1. Számos mindennapi
hőst is ünneplünk ebben az időszakban: május 4. a magyar tűzoltók napja, május 10. a
magyar mentők napja, május 12. az ápolók nemzetközi napja, május 21. pedig a magyar
honvédelem napja. Május 3-án van a sajtószabadság világnapja, május 5-én pedig az
esélyegyenlőség napja. 2000 óta május 6. a magyar sport napja, május 15. pedig a család
nemzetközi napja 1994-től.
Írta: Varga Nikolett, Lengyel Anna
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