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Eco egyformán elfogadhatónak véli a 
különbözõ egyházak elõírásait – kirovásait. Ez 
egyfajta tolerancia sugárzása. Ugyanakkor sze-
rinte katolikus ne váljon el, ha ez a szándéka, 
váljon reformátussá; bosszantják a homo-
szexuálisok, a házasodni óhajtó papok. Nem 
érti, miért nem lehetnek papok a nõk, s ellent-
mondásosnak állítja azon utalásokat, amelyek 
szerint nyiratkozzanak-e a papok, vágják-e 
le szakálluk végét. Látszólag többé-kevésbé 
parciális dilemmákat érint Eco, az ezekre adott 
Martini-válaszok azonban a levélváltás egésze 
szempontjából paradigmatikusak.

Martini a fundamentalista szövegértelme-
zést zsákutcának látja, s felhívja a figyelmet 
arra: a Bibliát általános hermeneutikai elvek 
alapján, a szövegek születési idejét és kör-
nyezetét is figyelembe véve kell interpretál-
nunk. Hiszen – ha akár csak a „lehet-e nõ 
pap” kihívásra koncentrálunk – érzékelnünk 
szükséges: az egyház még nem ért el az általa 
átélt és celebrált misztériumok maradéktalan 
asszimilálásáig, ám bizalommal tekint elõre. 
Martini a türelem etikájára apellál, arra, amely 
lemond az abszolút és örök erkölcsi igazsá-
gokról. Ugyanis sem a stupid módon védett 
hagyományok rigorózus õrzése, sem az új 

lehetõségek gáttalan elfogadása – kitüntetése 
nem eredményezhet megoldást.

Summázatként: „Miben hisz, aki nem hisz? 
Hinnünk kell legalább az életben, a fiatalok 
életének ígéretében, akiket a mai kultúra gyak-
ran becsap azzal, hogy a szabadság nevében 
válogatás nélkül mindenbe belehajszolja 
õket, aminek aztán kudarc, kilátástalanság, halál, 
fájdalom a vége” – mondja Martini. (165)

Két, egyformán pallérozott gondolkodó 
nyilatkozott meg. Példát adtak az egymásra 
való elmélyült és tiszteletteljes figyelemrõl, 
a dilemmákkal való elmélyült felkészülést 
igénylõ szembenézésrõl. Amitõl tartanak és 
óvnak (szubkultúra, tévémánia, gondolati 
restség, a divatdiktátumok fenntartás nélküli 
respektálása) konveniál az elõzõ kötet szer-
zõiéivel. Ilyen diskurzusok sodrában talán 
könnyebben találhatunk otthonra a kanyar-
gó, rejtekezõ idõben. (Hámori József – Roska 
Tamás – Sajgó Szabolcs: Agy Hit Számítógép. 
Budapest,  Éghajlat Könyvkiadó, 2004. 268 
p. – Carlo Maria Martini – Umberto Eco: 
Miben hisz, aki nem hisz? Budapest: Európa 
Könyvkiadó, 2000. 173 p).

Balogh Tibor
a  filozófiai-pszichológiai-tudomány doktora

Járjuk körül a tudományt!

Serendipity. Megvallom, eddig nem talál-
koztam ezzel a szóval, amiben az is közre-
játszhatott, hogy Walpole Horáciusz úrnak, 
Orford grófjának a mûvei sem kerültek el 
hozzám. Ez a hiányosság minden bizonnyal 
tátongó lyuk mûveltségem szövetében, de 
most, egy rendkívül érdekes könyv kapcsán 
utánanéztem. És tényleg, a nagy Webster-
ben ott áll: „Horace Walpole-nak tulajdo-
nított [kifejezés], a perzsa ’Serendip három 
hercege’ címû mese nyomán, amelyben a 
hercegeket a véletlen segíti hozzá szerencsés 
felfedezésekhez”. Nem kellett volna persze 
sokat kutakodnom, mert a könyv alcíme is 
utal erre (Véletlen felfedezések a tudomány-

ban), no meg a sorozatszerkesztõ Braun 
Tibor és maga a szerzõ, Royston M. Roberts 
is elmagyarázza a bevezetésben. 

De valóban véletlen-e a nem várt, nem 
tervezett jelenség felismerése a tudományos fel-
fedezésekben? Vagy egyszerûen arról van szó, 
hogy a hozzáértõ ember, a tehetséges kutató, a 
szellem nagyja képes észrevenni, a lába elé ke-
rült göröngy nem értéktelen kõ, hanem kincset 
rejt magában. Már az elõszó írója, Sir Derek H. 
R. Barton (1969-es kémiai Nobel-díjas, Odd 
Hassellel megosztva) is az utóbbiról gyõz 
meg minket, amikor nagyon plasztikusan 
írja le, hogyan segítette õt is – méghozzá 
idõszakos kudarcok formájában – nagy fel-
fedezéshez a véletlen. De ahhoz, hogy ebbõl 
a kudarcsorozatból Nobel-díj és a vegyipar 
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számára korszakos jelentõségû eredmény 
szülessen, tudás és felismerõképesség kellett. 
Ezt támasztja alá az ugyancsak Nobel-díjas 
Paul Flory is: „A jelentõs találmányok nem 
pusztán a véletlen termékei, még ha ez a té-
ves nézet széles körben elterjedt is, és sajnos a 
természettudományos berkekben sem min-
dig igyekeznek eloszlatni. Persze a véletlen is 
része a mindennapoknak, ez tagadhatatlan, 
de […] a mélyreható tudás és a széleskörû lá-
tásmód elengedhetetlen alapkövetelménye 
minden tudós tevékenységnek. Ha a tudat 
nincs kellõképpen ’feltöltve’, akkor hiába 
is villan meg a zsenialitás […] szikrája, nem 
lesz mit lángra lobbantania”. Lényegében 
ugyanezt állítja Louis Pasteur is: „A megfigye-
lés során a szerencse csak a felkészült, éles 
elmét támogatja”. 

Harminchat érdekes példával igazolja Ro-
berts könyvében ezeket a megállapításokat. 
Döntõ többségük a kémiai tudományokból 
származik (bár akad köztük csillagászati vagy 
régészeti felfedezés is), ahogyan azoknak a 
híres, márkajelzéssel és szabadalmakkal vé-
dett termékeknek a listája is a vegyiparból 
származik, amelyek közül nem eggyel szinte 
mindenki találkozott már – a novokaintól a 
post-it-en, a teflonon át a váliumig. Az idõk 
homályos távlatából elõtûnõ legelsõ példák 
még kissé meseszerûek, de a többieken mind 
érzõdik, hogy a szerzõ maga is jeles tudósa 
lehet a kémiának. (Kár, hogy a könyv írójáról 
semmit sem tudunk meg, egyetlen célzás 
Braun Tibor elõszavában lelhetõ föl, amikor a 
szerzõt professzorként említi. Érdemes lenne 
a sorozat további köteteiben röviden be-
mutatni a szerzõket is.) 

A könyv kivételes érdeme, hogy nemcsak 
érdekesek a történetek, hanem a szakmától 
messze álló olvasó számára is érthetõk. 
Nagyon fontos ez a kémia esetében, mert 
bizony a nem szakmabeli számára nagyon 
nehezen érthetõ és befogadható diszciplína, 
ráadásul legtöbb mûvelõje nem is igen törek-
szik arra, hogy a laikus is megértse. Igaz, itt 

is felbukkan egy-két molekulaszerkezet, de 
ezek egyszerûek, és segítik az élvezetesen 
megírt sztorik befogadását.

Roberts mûve az Akadémiai Kiadó új 
vállalkozásaként 2005-ben indított sorozat 
– A tudomány körül – elsõ darabja. A máso-
dik kötet egy Magyarországon már megis-
mert – és írójának szándékát beteljesítvén, 
némi vihart is kavart – szerzõ mûve. A Céh 
éppoly keserû és végkicsengésében lehan-
goló könyv, mint Siegfried Bär elõzõ kiadvá-
nya, a Professzorok és alattvalók (magyarul 
2003-ban jelent meg). Míg a Serendipity vol-
taképpen optimista áradású krónika, hiszen 
a szerencse és a kutató szellem boldog egy-
másra találásának sikeres példáit tárja elénk, 
addig A Céh által bemutatott történelem és 
jövõ képe egyként szomorú és kilátástalan, 
mert végsõ következtetéseiben az egyete-
mek, az egyetemi rendszer megreformálha-
tatlanságát, sõt megváltozhatatlanságát 
próbálja igazolni. A Céh a 11-12. században 
kialakult formációnak, az egyetemeknek a 
története, amelyeket merev szabályokkal, 
a kívülállókat kizáró, többé-kevésbé önké-
nyesnek tûnõ, csak a belülre kerültek szûk és 
szegényes indítékait szolgáló szervezetként 
ábrázolja a szerzõ. Aki feltehetõleg álnév 
mögül küldi üzeneteit, talán nem véletlen a 
Medve név sem… A történet során felbukkanó 
lázadó és többnyire elbukó személyiségei 
(a sorban legelsõ Pierre Abélardon kívül 
legtöbbjük németföldi tudós) is mintha Bär 
életét, összeütközéseit és kívülrekedtségét 
mintáznák (erre találunk is konkrét utalást a 
37-38. oldalon, a 10. számú lábjegyzetben).

Mindenesetre A Céh – minden keserû-
sége ellenére – humorral átszõtt, nagyon 
érdekes, jelentõs tárgyi tudással és személye-
sen is megtapasztalt ismeretekkel megírt, 
magát végigolvasásra – és végiggondolásra 

– kínáló könyv. Végsõ összefoglalása, a szer-
zõ által megfogalmazott üzenete azonban 
inkább ellenkezésre, mint elfogadásra kész-
tetheti az olvasót. Egyes irodalomtörténészek 
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felfogása szerint Lev Tolsztoj csak azért írta 
meg a Háború és béké-t, hogy legyen, aki 
elolvassa a végén megfogalmazott gondola-
tait a hatalomról. Nos, feltehetõleg Bär is az 
Üzenetek (280-281. oldal) kedvéért köti le 
csaknem háromszáz oldalon az olvasót. Mint 
írja: „Ez egy testes könyv, üzenetei ennek 
ellenére (vagy ezért?) röviden megfogalmaz-
hatók. Három van belõlük. Az elsõ üzenet: 
az egyetem lényege a céhrendszer volt és 
maradt. […] A második üzenet: az egyetem 
problémája a céh. […] A kutatás kezdemé-
nyezési tevékenység, és a versenybõl él. A 
céhek viszont versenyellenesek. A céhrend-
szerrel az egyetemtörténet minden konstansa 
megmagyarázható, és hogy léteznek ilyen 
konstansok, az a harmadik üzenet”.

Minden bizonnyal jócskán akad a könyv 
fejtegetései között seregnyi megszívlelésre, 
továbbgondolkodásra alkalmas megállapítás. 

Különösen érdekesek és aktuálisak ezek 
napjainkban Magyarországon, egy nem min-
denki által üdvözölt, elsõdlegesen hatalmi 
úton keresztülvitt egyetemi reformfolyamat 
kezdetén.

A tudomány körül – így ajánlja magát 
e fontos és figyelemre méltó sorozat. Bár 
talán adekvátabb cím lehetne: A tudomány 
belülrõl, mert a szerzõk nagyon is belsõ em-
berek. Meglehet, éppen ezért oly élvezetes 
és érthetõ ez a két könyv. Mindenesetre az 
elsõ két mû és színvonalas, szép fordításuk 
(Serendipity: Balikó Nándor; A Céh: Bognár 
János munkája) kitûnõ ajánlója az ezután 
megjelenõknek. (Royston M. Roberts: Se-
rendipity.  282 p.; Siegfried Bär: A Céh. 281 
p. Sorozatszerkesztõ: Braun Tibor. Budapest, 
Akadémiai Kiadó, 2005) 

Szentgyörgyi Zsuzsa
tudományos újságíró

Dr. Buda Béla: Pszichoterápia

Ismét egy alapmûvet vehet kezébe az olvasó, 
ha fellapozza Buda Béla impozáns kiállítású 
új kötetét, melynek címe rövid, de annál 
konkrétabb: Pszichoterápia. 

Szerzõ pszichiáter, pszichoterapeuta, 
több évtizedes tapasztalattal a fekvõ- és járó-
beteg-ellátásban, egyéni és csoportterápiában, 
tanácsadásban, fejlesztésben és szupervízió-
ban. Fõ tevékenységi területe a szenvedély-
betegségek terápiája, a szexuális zavarok 
kezelése, s újabban az egészségfejlesztés és 
a prevenció, a lelki közegészségügy kutatá-
sa és módszertani mûvelése. Mindez közel 
60 önállóan írt és szerkesztett kötetben és 
számos tanulmányban tükrözõdik, melyek 
magyarul és idegen nyelven is megjelentek.

Ezen új és – az Akadémiai Kiadó gondo-
zásában megjelent – originális mû nagy 
terjedelemben, komplex módon foglalkozik 
a pszichoterápiával, mely a szerzõ szerint az 
emberi segítés és fejlesztés alaptudománya, 
és mindenfajta gyógyítás a pszichiátriai terá-

pia szükségszerû része is. A kötet Buda Béla 
eddigi, a témához szorosan vagy közvetve 
kapcsolódó, rendkívül nagyszámú tanulmá-
nyának sajátosan strukturált közreadása. 
Mostani megjelentetésének célja, hogy se-
gítse a pszichoterápia további fejlõdését, 
terjessze társadalmi gyakorlatát és tekintélyét, 
hisz a pszichoterápia õsi gyógymód a lelki 
problémák, magatartászavarok kezelésében. 
Napjainkban számtalan iskola és irányzat 
mûveli, szerepe van a képességek fejlesz-
tésében és kreatív kibontakoztatásában is. 
Lényege: kommunikáció és emberi kapcso-
latok. A könyv bemutatja a pszichoterápia 
történeti kialakulását, alkalmazási területeit, 
módszereit, kiemelve a sajátosságokat, de 
megvilágítva a közös elemeket, a lénye-
ges szabályszerûségeket és a felhasználás 
sokféle lehetõségét. A tanulmányok fõleg 
a pszichoterápia szemléleti alapjairól és 
kereteirõl szólnak, különös tekintettel a 
kommunikációs folyamatokra és a terápiás 
kapcsolatra. A kötet tartalmánál fogva egy-
szerre alkalmas bevezetésre, továbbképzésre, 


