
lezi, hogy egyértelmûen kijelölhetõ
határ húzódik tudomány és áltudo-
mány között, de a szerzõk megálla-
pításai szerint ezt egyáltalán nem
lehet biztos kézzel meghúzni. Rá-
adásul maga a tudomány mint fo-
galom sem tölthetõ meg olyan
könnyedén tartalommal, mint azt
jelenkorunk szcientista alapbeállí-
tódása feltételezi.

Az elmúlt két-három évben fo-
lyóiratokban már publikált fejeze-
tek a még nem ismertetett eredmé-
nyekkel lettek egy kötetbe összefé-
sülve, így a legkülönfélébb nézõ-
pontokból láthatjuk a tu-
dományosság kritériumá-
nak meghatározására tett
tudományfilozófiai vagy
szaktudományos kísérle-
teket, eközben pedig átfo-
gó képet kapunk a tudo-
mányszociológia eredmé-
nyeirõl és a tudományos
közélet mûködésérõl is, amely
egyébként mind függõleges, mind
vízszintes tagoltsága ellenére is
(vagy éppen azért) magában rejti a
kontraszelekció rémét. A tudomá-
nyos vita szabályainak leírása vagy a
tudományos cikk megszerkesztésé-
nek, illetve publikálásának ismerte-
tése feltárja elõttünk e zárt világ
szigorú és konzervatív belsõ sza-
bályrendszerét. Esettanulmányaik-
ban (legyen szó akár az akupunktú-
ráról, a kreacionizmus-vitáról vagy
a kitalált középkor elméletérõl) a
szerzõk mind a tudomány, mind

pedig az áltudomány érvrendszere-
it alapos vizsgálat alá veszik, elsõ-
sorban a közlés szándékával, mi-
közben végig az elfogultság gyanú-
ja felett állnak. Külön érdemként
kell kiemelni, hogy nem csupán a
Däniken- vagy Dan Brown-féle
képtelen érvelésekrõl, hanem a
sokszor dogmatikus és militáns tu-
dós-retorikáról is lerántják a leplet.
Ugyanakkor kimutatják, hogy az
áltudomány mint fogalom nem egy
összefüggõ, egynemû terület elne-
vezése (hiszen egyaránt magában
foglalja az évezredes múltra vissza-

tekintõ mágiát és mondjuk
a fõleg „kortárs fejlemé-
nyeirõl” ismert parapszi-
chológiát), hanem inkább
a tudósok társadalma által
megbélyegzett osztály gyûj-
tõneve.

Bár a kötet dedikáció-
jában önmagukat laikus-

nak nevezõ szerzõk nyilvánvalóan
egy jól meghatározott diskurzus te-
vékeny és elismert résztvevõi, még-
sem érzik szükségét annak, hogy
bezárják magukat egy túlterhelt,
ezoterikus nyelvi világba, sõt olyan
közvetlenséggel, közérthetõsséggel
(néhol pedig egyenesen sziporkázó
humorral) kalauzolják olvasóikat a
tudomány feltételezett határainak
lápvidékén, amelyet bármely, tudo-
mányt népszerûsítõ vállalkozás
megirigyelhetne. Ez persze nem
meglepõ, hiszen komolyan veszik
saját céljukat, miszerint a laikus hi-
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másik tanítvány, Hermann Lübbe)
a történeti alapokon álló kultúratu-
dományok eme alapvetõ felfogásá-
hoz. De bármelyik eshetõségrõl le-
gyen is szó, a mester elképzelései
voltaképp követõinek írásaiban vál-
tak híressé és sikeressé, miközben õ
maga közvetlenül nem profitált eb-
bõl a népszerûségbõl.

A most magyarul megjelent vá-
logatás címében egyezik a szerzõ-
nek életében szinte egyetlen hivat-
kozott könyvével, ám annak szerke-
zetét nem követi (a tanulmányok
megírásának idõrendjét veszi ala-
pul), valamint egy tanulmányt (a T.
S. Eliot költészetérõl írottat) ki is
hagy, helyette viszont szerepelteti a
2003-ban megjelent Metafizika és
politika kötetben közölt, A táj címû
dolgozathoz kapcsolódó exkurzu-
sokat. Ritter eszmefuttatásai elsõ
nekifutásra nem izgalmasak, hiszen
nélkülözik a bombasztikus megfo-
galmazásokat, a szenzációs felfede-
zéseket, ugyanakkor finom és rend-
kívül pontos észrevételei minden-
képp eloszlatják a kezdeti fanyal-
gást. A kötetbeli tanulmányok
ugyanis – melyek többsége bár a
hatvanas években született, de ma
is érvényes válaszokkal szolgál –
koncentráltan járják körül az ember
helyzetét a modern világban, precí-
zen adagolva a filozófiai hagyo-
mány releváns meglátásait. Nem is-
meretterjesztés a célja, nem szóra-
koztató, népszerû bölcselkedést tár
elénk, hiszen aki ritkán ragad tollat,

csupán gondolatai desztillált válto-
zatát, az õt foglalkoztató legfonto-
sabb kérdések velejét veti papírra.
Éppen ezért jól követhetõ, alapos
megközelítéseket olvashatunk a
Ritter-tanulmányok e gyûjtemé-
nyében, melyben a filozófiai antro-
pológia szemszögébõl tekinti át
életének központi dilemmáját, a
modern ember helyét és szerepét a
maga építette világban. A tanár-
egyéniség így a laikus olvasót is le-
ültetheti iskolapadjába, hogy lebi-
lincselõ magyarázataival elkalau-
zolja saját világában.

BEDNANICS GÁBOR

(Fordította Papp Zoltán, Atlantisz
Könyvkiadó, Budapest, 2008, 
164 oldal, 2495 Ft)

KUTROVÁTZ GÁBOR – 
LÁNG BENEDEK – 
ZEMPLÉN GÁBOR:
A tudomány határai

Eddig nem sok munka kísérelte
meg a hétköznapi embernek is ért-
hetõ módon bemutatni a megköze-
líthetetlen tudomány és a néha túl-
ságosan is bizalmaskodó áltudo-
mányok közötti határkijelölés
problematikáját. A három fiatal tu-
dós által jegyzett A tudomány hatá-
rai címû kötet, amely a Typotex Ki-
adó tudományelméleti sorozatába
illeszkedik, címében ugyan feltéte-
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vészeteket kultúránkat meghatáro-
zó közös kincsünkként értékeljük.

A modernség utáni korszakok
alkotásai az értelemnélküliség gya-
núját sokszor magukra vonva, a
blöff határain mozogva önmaguk
paródiáit is megteremtették. A bé-
csi MUMOK – a Ludwig Alapít-
vány bécsi modern mûvészeti mú-
zeuma – például idén Bad Painting –
Good Art címen rendezett kiállítást,
értelmetlenségükkel és a giccsen tú-
li ízléstlenségükkel provokáló, vala-
mint a magát túl komolyan vevõ
öncélt harsányan kinevetõ, szándé-
kosan „rossz” festményekbõl.

Agnes Denes mûvei viszont ép-
pen a tiszta értelem nevében állnak
felkiáltójelként szerte a világban.
A budapesti kiállítás címe sokat
ígér, de semmi esetre sem nagyot-
mondó. Valóban egy radikálisan
másfajta kortárs látásmód és mûvé-
szetfelfogás ismerhetõ meg életmû-
vébõl. Egy olyan, a világot egységé-
ben látó és annak kérdéseivel szem-
benézõ gondolkodóval találkozha-
tunk, aki a mûvészetet nem magán-
ügyének tekinti, hanem olyan erõ-
nek, amellyel megváltoztathatja a
világot. Mûvészetének kulcsszavai
talán a kreativitás és a felelõsség le-
hetnének. Végtelen leonardói krea-
tivitás egy világunkért õszinte fele-
lõsséget érzõ gondolkodó kezébõl.

Agnes Denes alkotásaiban az
ökológiai gondolkodás környezet-
mûvészetté válik. Különbözõ tudo-
mányágak ritka szintézise jelenik

meg életmûvében, természettudo-
mányt, társadalomtudományokat,
filozófiát, nyelvészetet, pszicholó-
giát és költészetet tanulmányoz
munkáihoz. Gondolkodóként, ok-
tatóként is a mûvészet és a tudomá-
nyok kapcsolatát vizsgálja, és már a
múlt század utolsó harmadától
kezdve vallja, hogy az évszázadok
alatt felhalmozott egyetemes em-
beri tudás és az alkotó egyéniségek
által megteremtett mûvészet a 20.
század végétõl elválaszthatatlanul
egymásra van utalva. Ezért monu-
mentális környezeti akciókat hoz
létre. 1982-ben Búzamezõ – Konf-
rontáció (Wheatfield – A Confron-
tation) címmel egy közel hektárnyi
területen Manhattan déli részén, a
Wall Street és a World Trade Cen-
ter tornyainak szomszédságában
búzát vetett, hónapokig gondozta,
majd learatta a többmázsányi gabo-
natermést. 1996-ban Finnország-
ban pedig Fahegy – Élõ idõkapszula
(Tree Mountain – A Living Time
Capsule) címmel hatalmas földmun-
kán alapuló ökológiai rehabilitációs
projektet alkotott, melynek során
Finnországban 11 000 fenyõfát ül-
tetett el ugyanennyi ember egy el-
hagyott sóderbánya területén, vál-
lalva az egyes fák gondozását a kö-
vetkezõ négyszáz éven át, hogy a
mû a jövõ generációinak örökségé-
vé váljon. Public-art és land-art al-
kotásai a környezettudatos gondol-
kodásra és az eljövendõ társadalmi
és gazdasági krízishelyzetekre hív-
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székenység helyébe a kritikus gon-
dolkodásnak kell lépnie. Egyedül
az jelzi a különbözõ fejezetek meg-
születése közötti idõtávolságot –
vagy talán azt, hogy egy szerzõi tri-
umvirátus áll a könyv mögött –,
hogy a szöveg nem egyenletesen
szellemes és ötletes, némelyik szö-
vegrész hangulatában és fordulatai-
ban elüt a többitõl, de ez legyen a
filológusok gondja. A szerzõk
ugyanis jelenbéli tájékozottságuk-
kal és történeti ismereteikkel bizo-
nyosan leveszik az olvasót a lábáról;
kitérnek a média egyre növekvõ
szerepére a tudomány és annak
konkurensei által bemutatott „pár-
huzamos igazságok” megítélésével
kapcsolatban, utalnak a mediatizált
mindennapok vitakultúrájára, de

megsiratják a szebb idõket látott
asztrológia olcsó és nevetséges
horoszkópiába hajlását is.

Egyszóval széles horizontú ké-
pet adnak a kortárs tudományel-
méleti problémákról, miközben
észrevétlenül biztosítják számunk-
ra a lehetõséget, hogy az egymás
mellett egyenrangúnak feltünte-
tett „igazságok” közötti valódi vá-
lasztást megalapozhassuk. A köte-
tet ugyan elsõsorban a laikusoknak
dedikálták a szerzõk, de egy fõállá-
sú, tudománnyal foglalkozó olvasó
is számtalan tanulságot vonhat le
belõle.

ZSOLNAI GYÖRGY

(Typotex Kiadó, Budapest, 2008, 
376 oldal, 3200 Ft)
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Mûvészet

AGNES DENES:
A harmadik évezred
mûvészete – egy új
világkép teremtése

A Ludwig Múzeum különleges ki-
állítással lepte meg közönségét.
Agnes Denes életmûve Magyaror-
szágon szokatlan nyíltsággal reflek-
tál a kortárs mûvészeti gondolko-
dás élõ kérdéseire és társadalmunk
ezredvégi állapotára.

Aki bármikor is találkozott kor-
társ mûvészetekkel, biztosan feltet-

te magának a kérdést: vajon hol a
határ üres szemfényvesztés és át-
gondolt mû között? Az értelem ke-
resésén túl a mûvészet szerepének
régi kérdése is felvethetõ, nem is
feltétlenül a társadalmilag aktív
mûvészeti magatartás vagy egyálta-
lán a szerepvállalás hiánya miatt,
hanem mert ezeknek a mûveknek
gyakran semmi közük egyéni és kö-
zösségi jelenvalólétünkhöz. És
mindez nem csak a mûvészetelmé-
letekkel foglalkozó gondolkodók
szûk körének problémája, ha a mû-


