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Az athéni Akadémiát ábrázoló képek közül felvillan emlékezetemben az a kép, amely Platónt 

örökíti meg a tanítványaival. Egy ligetben ülnek, s a kíváncsi érdeklődők figyelik a mester 

szavait. Bizonyára kérdeznek, talán vitáznak is. Ehhez hasonló légkört éreztem magam körül, 

amikor az ELTE PPK-n a 2014. szeptember 13-i tudományelmélet órán részt vettem. Az óra 

tulajdonképpen egy beszélgetés volt. Azt éreztem, igazán hasznosan telik az idő, és a 

leghasznosabbnak nem is a lexikális információ látszott, hanem az, hogy gondolkozhattunk. 

Az óra alatt nemcsak kaptunk, adtunk is, azáltal, hogy végig gondolataink közlésével 

tápláltuk a közös tartalmat. Ebből a tartalomból aztán ki-ki válogathatott. Amit magammal 

viszek egy ilyen óráról, az egyéni szelektivitásom terméke. Tapasztalatom szerint a 

figyelmem és a megjegyzésem olyannyira szelektív, hogy az egyetemi órák végén szinte csak 

egy hangulathalmaz marad bennem. Ez persze információkkal teli halmaz, ami később igényli 

a felidézés módszereit: belepillantást a jegyzetbe, beszélgetést valamelyik hallgatótársammal 

stb. A tudományelmélet kurzuson szerzett eddigi élményeim során az emlékek sokaságából 

számomra három momentum maradt fenn a rostán. 1. A nyelv szerepe a tudományos 

kinyilatkoztatások torzításmentességének megőrzésében. 2. A pusztán tudományosnak tűnő 

állítások hatása a laikusokra és a szakemberekre. 3. A vallás és a tudomány találkozási 

pontjai. Az e témákról való gondolkodásom színvonalát némi önkritikával értékelem. 

Tényként kezelem, hogy a tudományról, a tudományosság egészéről való gondolkodás igen 

komplex, számomra még nehéz feladat. Viszont a szűkebb körben gondolkodás, a szakmák 

tudományossága felé történő közelítés több megfogható ponttal kecsegtet, így az én 

esetemben leginkább az andragógia elméletei azok, amelyek számomra több értelemmel 

bírnak. Annál is inkább, mert az andragógiai gyakorlatra épülő elméletek alakulása a szemem 

előtt zajlik. A felnőttekkel való törődést, mint például a tanulási, munkaerőpiaci lehetőségek 

felkutatását és megmutatását mindennapos szükségletként értelmezem úgy az egyén, mint a 

társadalom részéről. A cselekvés közben és után végzendő önértékelést nehezíti, hogy az 

andragógus munkájának eredménye hol azonnal, hol pedig csak igen hosszú idő után válik 

láthatóvá. Mégis, hiszem, hogy minden felnőttnevelési mozzanat előbb-utóbb képes igazolni 

(vagy éppen cáfolni) a végzett munka hatékonyságát, s ezzel alkalmas arra, hogy abba az 

irányba terelje a szakember gondolkodását, amerre az elmélet helyessége keresendő. A 

tudományelmélet órán elhangzott beszélgetés segítette annak a látásmódnak az élesítését, 

mely arra irányul, hogy képesek legyünk a kérdéseket többféle nézőpontból vizsgálni. Itt azt 

is észrevettem, hogy nem csak a problémát „mozgatjuk” úgy, hogy más-más oldala váljon 

láthatóvá, hanem mi magunk is újabbnál újabb pozícióba mozdulunk, s ettől válik láthatóvá a 

téma mindig egy frissebb aktualitása. Jól „kezeltük” azt a kis közösséget, ami tulajdonképpen 
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egymás számára még ismeretlen emberekből alakult. Hamar csoporttá lettünk, megtaláltuk a 

közös érdekeket, kihasználtuk az egymásban rejlő lehetőségeket. Mivel a nap utolsó órája 

volt, felmerült az a kérdés is, ki mennyire fáradt el a közös munkában. Ezt egyeztettük is 

néhányan, mi szerint nemhogy fáradtságot, inkább feltöltődést éreztünk az óra után. Valami 

olyasmit, hogy felpörgött az agyunk, s ezen a „fordulatszámon” magasabb minőségben 

vagyunk képesek gondolkodni (bizonyára az elfáradás irányába haladva, még egy korlátozott 

ideig). Véleményem szerint minden egyetemi csoportoknak feltétlenül hasznos lenne 

rendszeresen tudományelméleti beszélgetéseken részt venni, akár órán kívül is, önszervező 

módon. 

 

1. Amikor anyanyelvemen (amely a magyar) találok idegen nyelven keletkezett, de az 

érdeklődésemnek megfelelő irányú ismeretterjesztő forrást, a szokásosnál is erősebb 

kritikával olvasom, nézem, hallgatom azt. Ennek oka, hogy egyfajta bizalmatlanságot kezdek 

érezni a tartalom iránt, amikor egy általam jól ismert tényt másképp fogalmaz meg a közlő 

média. Az idegen nyelvről magyarra fordított szöveg, véleményem szerint esetenként 

legalább eggyel kevesebb szűrőn ment keresztül, mint az szükséges lett volna. Talán ennek 

lehet az eredménye, hogy számos – műszeripari, matematikai és egyéb – területen született 

kifejezés torzulást szenved, mely torzulás félrevezetheti a befogadót. Ha nem a fordítás hibái 

miatt, akkor a silány fogalmazás eredményeképpen tapasztalok számomra értelmezhetetlen 

kifejezéseket. Rendszeresen hallok gyártás-technológiai folyamatokat leíró narrációkban 

nemlétező prefixumokat, százalékszámítási paradoxonokat. Persze megint csak nyelvi 

probléma, ha nem tudok különbséget tenni „tudományos televízió műsor” és „televízió műsor 

a tudomány világáról” között, s ez bizonyára első sorban az én hibám. Már a kíváncsiság 

kialakulásakor szükség lehet arra, hogy az ember eldöntse, hisz-e annak, aki/ami információt 

ad a kérdésben. Persze a kíváncsi ember hamar tudni szeretné kérdéseire a választ, és talán 

éppen ez a fajta türelmetlenség vezet a hígabb tartalom elfogadásához. Hogyan készült? 

Hogyan történt? Ezek a kérdések mohóvá tehetik az érdeklődőt, aki hajlamos elhinni az első 

választ, lényeg, hogy azonnal megkapja azt. Amitől tartok, az a hiányos, illetve hibás 

információ továbbadása. A „képzeld, azt mondták a TV-ben” kezdetű mondatok az én fülemet 

arra figyelmeztetik, most erős kritikával fogadja be a közlő személy mondandóját. Nagy 

segítség, ha egy egyetemi kurzuson szakavatott forrásból kaphatok információt. Hiszen 

mindjárt ott a kontroll, az azonnali reflexiók esetleges helyreigazítása – mint ahogy azt 

személyesen is megtapasztalhattam szeptember 13-án. Nem volt ugyan kellemes átélni, hogy 

helytelenül reagáltam egy kérdésre, mindenesetre az oktató gyors kritikája formálta a 
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gondolkodásomat. Erősítette bennem, hogy a dolgoknak rengeteg dimenziója létezik, és a 

válasz bizonyos dimenziókban megállják helyüket, de ha nem figyelem azt, hogy a kérdés 

mely vonatkozásban hangzott el, akkor már késő, kimondom az „aszinkron” választ – ami 

véleményem szerint „jó, de nem úgy jó”.  

 

2. Alan Sokal 1996-os cikkéről az órán hallottam először. Első hallásra botrányosnak ítéltem, 

de azóta születtek egyéb gondolataim is. Miért ír valaki egy egész tanulmányt csupán a 

tudományosság látszatával? Bizonyára nem a tartalom az, ami ennek a műnek az értelmi 

súlya, inkább a figyelem felkeltése a tudományos kifejezések mint „túltudományosított” 

elemek egyfajta maszkként történő használatára. Ismerem azt a kényszert, amit az írásművek 

kezdő szerzője érez, miszerint komplikált kifejezéseket kell használni, mert az úgy talán 

tudományosabban hat. Éppen a magyar nyelv védelmében hangzik el olyan sokszor (például 

iskolákban, nyelvi műsorokban), hogy szinte mindent meg lehet fogalmazni a magyar nyelv 

szavaival. Az is igaz, hogy az állandósult idegen eredetű, vagy szó szerint idegen kifejezések 

egy-egy szakmát tekintve éppen hogy szükségesek, és az erőszakolt magyar változat csak 

rontaná a megérthetőséget. Ám az öncélú szócsavarások, az idegen vagy fölöslegesen 

előszedett tudományos szavak olykor még idegenebbül csengenek, így véleményem szerint 

adott esetben nélkülözendők. A figyelem felhívásának igen jó módját ismerhettem meg azzal, 

hogy tudomást szereztem Sokal – egyébként értelmetlen – írásáról (Demeter, 2003). A 

tudományelmélet mint tárgy és szakterület most már többet jelent számomra egy szónál. 

Elkezdődik bennem az összevetések igénye, mindent mindennel össze akarok vetni. A 

többórás oktató-diák-oktató irányú kommunikáció egyfajta lendületet adott ahhoz, hogy 

máskor, másokkal is hasonló hangulatú dialógusok felé mozduljak. 

 

3. Amikor a transzcendencia szót kimondom, megbánom. Megint csak azért, mert hiányzik az 

adott témáról való értekezés alapja, a témában való jártasság. Ugyan belekezdhetek idegen 

területek feltérképezésébe, de be kell látnom, hogy nem tehetem azt tudományos minőségben. 

Amikor andragógia alapszakos tanulmányaim során egy filozófiai művet kellett kreálnom, 

igen zavaró volt számomra, hogy az a tudományterület, ahova éppen csak beléptem egy 

pillanatra, számomra ismeretlen. Meglehetősen megerőltető volt összehasonlító munkát 

készíteni az allegória és a szimbólum transzcendens összefüggése értelmezésének a 

„próbálgatásával”. Azonban meglepődtem, hogy mennyire közel lehet kerülni addig 

ismeretlen dolgokhoz, ha az ember több időt szán az ismerkedésre. Nem állíthatom, hogy 

otthonosan mozogtam a témában, de egy idő után már nem volt teljesen idegen. Hogy ez saját 



 5 

magam átverése volt-e vagy sem, ma sem tudom, mindenesetre elgondolkodtató, hogy 

mennyire hatékony tud lenni a puszta érdeklődés. Maga a transzcendencia szóval sem tudok 

kibékülni, ha a magyarítására gondolok. Ha vállalom a fordítással járó nehézségeket, 

csalódásokat, akkor persze eljutok némi profithoz is, és akkor kikötök valahol a létünk 

magasabb szintjeire jutásánál, a testünkből való kilépésnél, a természetfeletti dolgoknál. 

Tovább viszont nem jutok. Nem jutok isteni szintek érzékelésére, nem jutok a halál utáni 

állapotnak az élet folytatásaként történő értelmezéséhez. Talán mindennél nehezebb olyan 

dolgokról gondolkodni, amiben nem hiszünk. Az ember képes az absztrakt gondolkodásra, el 

tudunk olyan dolgokat képzelni, ami valójában nincs, még látom is az ilyen gondolkodásnak 

az értelmét (sőt, egyenesen fontosnak tartom, például egy építészmérnök esetében), de a 

„sokféle iskola” hatása (és hiánya) kereteket szab a gondolkodásom köré. Kilépni? Ezen 

sokszor elgondolkozom. Valami még kell hozzá. De pont az a valami megfoghatatlan. 

Meghallgatom a másik embert, megpróbálom megkeresni a megértéshez vezető dimenziót. 

Ennyit tehetek. Nyitott vagyok, ezzel növelem a látószöget, de úgy érzem, speciális 

érzékenységre van szükség ahhoz, hogy valami új igazságot lássak. A tudományelmélet óra 

számomra alkalmas volt arra, hogy néhány rövidke visszajelzést kapjak másoktól, ki hogyan 

reagál a témára. Ezzel pedig csak társakat kerestem, hogy ne álljak egyedül a számomra 

felfoghatatlanban. 

 

A tudományok, vagy ha szabad közös névvel illetni, a tudomány számomra új dolog. Előző 

életszakaszaimban csak érintőlegesen kerültem kapcsolatba tudományos precizitást igénylő 

folyamatokkal. Éppen abban az időben mentem el a tudományok világa mellett, amikor az 

egy új fázisába lépett (Fehér, 2002). Nem csak a tudomány változik, fejlődik, hanem ugyanezt 

teszi az ember (itt az individuumra gondolok), s meglátásom szerint éppen ez teszi lehetővé, 

hogy az ember találkozhasson a tudománnyal – mélyebben vagy éppen csak érintőlegesen. 

Fehér Márta írása szerint az ezredfordulót megelőző évtizedekben átértékelődött a 

tudományosság és maga a tudás jelentősége, hiszen ezek a fogalmak közvetlen kapcsolatba 

kerültek a hatalommal és a gazdasággal. Ugyanakkor erősödött a tudomány objektív, egyúttal 

részre nem hajló voltának szükségessége. Mindezek mellett maga a tudományos objektivitás 

is különböző nézőpontokba került, ami által minden addigi tudás újra-, illetve átértékelődött – 

úgy halványodott el a természetes/mesterséges határvonala, mint ahogy átfogalmazódtak a 

diszciplínák kijelentései (például az individualitás kérdése, vagyis a tudás-elsajátítás egyéni, 

illetve csoportos módja) (Fehér, 2002). Saját nézeteimmel találkoznak a Fehér Márta által 

hivatkozott Ian Hacking gondolatai, melyek szerint 1. különböző gondolkodási stílusok 
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léteznek; 2. e stílusok szerint jelenik meg az igaz/hamis állítás; 3. e lehetőség-rendszerek a 

tradícióktól függetlenek; 4. a gondolkodási stílusok az alkalmazott gondolkodási módszerből 

nyerik értelmüket. 

 

Véleményem szerint az andragógusképzésben nagy szükség van olyan tantárgyakra, amelyek 

az önálló gondolkodás fejlesztését segítik. Fontos, hogy legyenek önálló gondolataink, s 

ezekkel kritikus nézőpontot legyünk képesek felvenni minden bejövő információt illetően. 

Nekünk diákoknak fejlesztenünk kell az elvont gondolkodás készségét is, és minél több 

módot kell keresnünk gondolataink megvitatására – úgy szakemberekkel, mint egymás között. 

Ehhez segítenek a „gondolkodós” tárgyak, mint például a filozófia vagy tudományelmélet 

kurzusok. Záró gondolatként hozzáteszem: a hallgatói aktív részvétel megteremtheti azt a 

lehetőséget, hogy az egyetemi tananyag beépülésének erős alapját képezzük. 
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