
673

unk anyanyelvi okulására való, színvonalas 
ÉKsz. A papírszótár-forma mellett a tervek 
szerint karácsonyra kapható lesz a CD-ROM-
változat is, s a teljes szóállományt fölteszik az 
Internetre, hogy a tudományos mûhelyek, 
egyetemek stb. hozzáférjenek a szótár 
naprakész változatához. Megkezdõdött a 
21. század a magyar értelmezõ szótárak tör-

ténetében is. (Magyar értelmezõ kéziszótár. 
Második, átdolgozott kiadás. Fõszerkesztõ 
Pusztai Ferenc. Szerkesztõk: Gerstner Károly, 
Juhász József, Kemény Gábor, Szõke István, 
Váradi Tamás.  Akadémiai Kiadó, Budapest, 
2003, 1507 p.) 

Kiss Jenõ
az MTA levelezõ tagja,egy.tanár (ELTE)

Gotthard Bechmann – Imre 
Hronszky (eds.)
Expertise and Its Interfaces. The 
Tense Relationship of Science 
and Politics

A Gotthard Bechmann (Institut für Technik-
folgenabschätzung und Systemanalyse, Karlsru-
he) és Hronszky Imre (BME) szerkesztésében 
készült angol nyelvû kiadvány a berlini „edition 
sigma” kiadó gondozásában jelent meg, a 
Gesellschaft – Technik – Umwelt, Neue Folge 
sorozat negyedik számaként, egy nemzetkö-
zi együttmûködésben végzett kutatómunka 
eredményeit közzétéve.

A tanulmánykötet témája – a politika és a 
tudomány szoros kapcsolata – igen aktuális, 
hiszen a politika az utóbbi húsz évben egyre 
intenzívebben hívja segítségül a tudományt 
mind a konkrét probléma megfogalmazá-
sára, mind a politikailag helyes stratégia ki-
választására: a tanácsadás intézményesedik, 
specifikus kutatási programok indulnak, és 
nem utolsósorban intenzíven befolyásolják 
a közvéleményt. A szakértõk felértékelõdé-
se és a képzésükre fordított nagyobb hang-
súly mind a társadalmi változás elõjelei. A 
szakértelem effajta felértékelõdése azonban 
paradox helyzethez vezet: a tudományos 
tudás alkalmazása a tradicionális politikai 
és hétköznapi ismereteink delegitimálásá-
hoz vezet, miközben a tudományos tudás 
legitimációja céljából nyilvános vitának lesz 
kitéve. E vita során egyre problematikusab-

bá válik a szakértõi tudás semlegességének 
korábban axiómaként elfogadott nézete: 
lehetségesnek bizonyul ugyanarra a jelen-
ségre vonatkozó alapvetõen eltérõ szakértõi 
tudásokat kidolgozni, s ezek érdek- és 
értékkülönbségekhez, végsõ soron eltérõ 
politikai álláspontokhoz illeszthetõeknek, 
azok kifejezõinek bizonyulhatnak. Ezzel, bi-
zonyos esetekben a szakértõi tudás elveszíti 
semleges instanciáját. A könyvben szereplõ 
tanulmányok a tudományos szakértelem 
krízis-okait vizsgálják: a biztos tudásként 
megszerezhetõ tudás lehetõségébe vetett 
hit elvesztését, a tudomány iparosodását, 
a szakértõk alkalmazotti mivoltát és az 

„ellenszakértõket”. Ugyanakkor a könyv 
stratégiákat ajánl és tárgyal arra nézve, hogy 
miként kerülheti el funkcionálisan differen-
ciált társadalmunk ezt a dilemmát.

A könyv négy nagyobb fejezetre tagoló-
dik. Az elsõ rész a szakértõknek a fejlõdõ 
tudástársadalmunkban betöltött társadalmi 
szerepét tárgyalja. Frank Fischer, neves ame-
rikai politológusprofesszor (Rutgers Egye-
tem, USA) tanulmányában kétfajta szakértõt 
hasonlít össze: a technokrata és a társadalmi 
probléma orientált szakértõt, ahol az utóbbi a 

„felhasználót” is bevonja a tanulási folyamatba. 
Peter Weingart (Bielefeldi Egyetem), az euró-
pai kutatásszociológia vezetõ személyisége 
a politika és a tudomány összefonódását 
vizsgálja.

A második rész a szakértelem etikai as-
pektusait tárgyalja. Rachelle D. Hollander, a 

„National Science Foundation” programve-
zetõje az NSF példáján illusztrálja, hogy a 
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kutatások értékelésénél figyelembe kell 
venni a tudomány felelõsségét is. Molnár 
László (BME) a klímaváltozás-problémán 
keresztül mutatja be, hogyan alakult át a 
szakértelem a tisztán tudományos kutatásból 
politikai üggyé.

A harmadik rész a szakértelem társadal-
mi megítélésével foglalkozik. Hronszky Imre 
(BME) azt vizsgálja, miért és hogyan alakít-
ható a szakértés és a politika viszonya olyan 
diszkurzussá, amelyben a „mindennapi em-
ber” is lényegi szerepet kap: milyen módon 
tanulhat tehát egymástól a mindennapi és 
lokális tudás és a tudományos racionalitás. 
Következtetése szerint a döntési folyamat 
konkrét szakaszában mindkét perspektívát 
figyelembe kell venni. A kormányozódás 
(governance) új módja diszkurzión alapuló, 
fenntartható tanulási folyamat mûködését 
követeli meg, s a megoldást a mindennapi 
tudás és a szakértõi tudás egyfajta koevo-
lúciója jelentheti. Leslie Kuhn (Western 
Sydney Egyetem) a környezeti tudomány 
háromfázisú fejlõdését vázolja fel. Ezek a 
környezet új paradigmakénti vizsgálata; a 
környezet komplex kutatási területként való 
felfogása; a környezet mint átfogó rendszer. 
Michael Decker és Eva Neumann-Held az 

„European Academy Bad Neuenjahr” által 
elõterjesztett technológia-hatáselemzés 
koncepciót mutatják be, és kitérnek arra, 
hogy az alkalmazott interdiszciplináris tudo-
mányt – amely szimultán tudja kombinálni 
az analízist és az értékelést – miképp szer-
vezhetjük. Jirí Loudín (Cseh Mûszaki Egye-
tem, Prága) a szakértõ és az „ellenszakértõ” 
közti kapcsolatot vizsgálja. Véleménye sze-

rint a tudomány a saját magával szembeni 
felvilágosítás által pontosan akkor veszíti, 
veszítheti el „ártatlanságát” és hitelességét, 
amikor társadalmilag fontossá válik. A tudás 
sokszor „információvá” degradálódik, és 
már csak nehezen különböztethetõ meg 
az ezoterikától.

A negyedik részben három esettanul-
mány olvasható. Tamás Pál (MTA Szocioló-
giai Intézet) és Farkas János (BME) tanulmá-
nyai azt vizsgálják, milyen szerepet játszott 
a szakértelem a szocialista államokban, 
valamint tárgyalják a szakértelem szerepét 
a poszt-szocialista idõszakban is. Mindkét 
szerzõ arra a következtetésre jut, hogy mivel 
a tudás a politikai döntéshozás szükséges 
eleme, a laikus nyilvánosság részvétele 
elengedhetetlen, hiszen a tudás sohasem 
lehet teljes. A poszt-szocialista politikai 
mechanizmusoknak a döntéseket megala-
pozó tudás pluralizálását kell megvalósítani. 
Végül Gilbert Fayl (korábban évtizedekig az 
Európai Bizottság Kutatási Fõigazgatósága 
Kutatásértékelési Csoportjának vezetõje) és 
munkatársai betekintést nyújtanak az EU 
konzultációs folyamatába, és az európai 
kutatási és fejlesztési projektek példáján 
keresztül mutatják be, milyen komplex 
összefüggés van az EU döntéshozatalai 
során a szakértelem és az intézmények 
között. (Gotthard Bechmann–Imre Hronsz-
ky (eds.): Expertise and Its Interfaces. The 
Tense Relationship of Science and Politics. 
(Gesellschaft–Technik–Umwelt, Neue Folge, 
4) edition sigma, Berlin 2003. 296 p.)
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Bárdossy György – Fodor János
Evaluation of Uncertainties
and Risks in Geology 
(New Mathematical Approaches for 
their Handling)
Ritkaságszámba megy, és nagy megtisztel-

tetésnek számít, ha földtudománnyal foglal-
kozó magyar szakemberek mûvét vezetõ 
nemzetközi tudományos kiadó jelenteti meg. 
Bárdossy György geológus akadémikus és 
Fodor János matematikusprofesszor Springer 
Kiadónál megjelent legújabb könyve avatott, 
biztos kézzel kalauzolja az olvasót a földtudo-




