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Csepeli György – Molnár György – Szűts Zoltán: 

MI A TUDÁS, KI A TUDÓS?

Szűts Zoltán: Hogyan definiálnátok a tudás fogalmát?
Csepeli György: Kiindulópontként a hétköznapi tudást választom, mely az a program a 

fejünkben, aminek segítségével el tudjuk dönteni, hogy mikor, milyen helyzetben vagyunk, mi 
a valóság, mi nem az. Ez egy borzasztóan praktikus felfogása a tudásnak, amely természetesen 
nem magától, nem egyik pillanatról a másikra születik – mint Pallasz Athéné, aki kipattant 
Zeusz fejéből –, hanem egy hosszú szocializációs folyamat eredményeként alakul ki az élet 
első tizenöt-húsz évében és utána meglehetősen tartós hatást gyakorol ránk. Az élet végén, 
amikor kiesnek a különféle tartalmai és mintái ennek a tudásnak a fejünkből, akkor visszatér 
a gyermeki állapot. Ilyen értelemben véve a tudás a magától értetődőség, a hétköznapiság, 
a primér, elsődleges valóság észlelésének eszköze. Ebből ágazik ki a művészi, a vallási és 
a tudományos tudás, amelyről ma még fogunk beszélni. Lukács az Esztétikájában hasonló 
kiindulást követett, amikor megkülönböztette a hétköznapi tudást a tudás egyéb válfajaihoz 
képest.

Molnár György: Azt gondolom, hogy a tudás általánosságban az élet minőségének egyik 
legfontosabb meghatározó tényezője, ha egy picit pedagógia szempontból közelítjük meg, 
akkor bizonyos információknak valamilyen összessége, ami persze a mindennapjainkat is 
átjárja. Valójában a tudás nagyon fontos a mai társadalmunkban, hiszen a tudás határozza 
meg a fejlődési lehetőségeket társadalmunkban, az információs társadalmunkban. 
Mindennek van egy lényeges fejlődési íve. Úgy vélem, a tudásnak a legfőbb meghatározója 
életünk első szakaszában érzékelhető elsősorban, hiszen akkor vértezzük fel magunkat 
a legtöbb információval, akkor kapjuk meg, illetve akkor birtokoljuk első ízben a legtöbb 
információt. Ezt követően már az a fő kérdés, hogy mennyire tudunk majd megújulni 
ezzel a megszerzett tudással? Szintén egyre nagyobb kihívásként kezelhetjük a tudás 
amortizációjának jelenségét, amiről Adolf Melezinek is beszél, amely azt jelenti, hogy milyen 
mértékben tudjuk lekövetni a változásokat, mennyire tudunk a változások korának megfelelni 
és hogyan tudjuk megújítani ezt a tudásunkat. Mindez a tudománnyal, a folyamatos tudással 
szorosan összefüggésbe hozható, mert egyik a másiknak a hajtóereje, a motorja és különböző 
tevekénységek sorozatában ezek majd tetten is érhetőek. Napjainkban tehát egyfajta 
tudásbázisról beszélhetünk, amely körül nagyobb tudáselemek koncentrálódnak, erre egy új, 
a konstruktivista tanuláselmélet is építkezik .

Csepeli György: A hétköznapi tudás interaktív és kommunikatív jellegű. Az én és a 
partnerem tudása folyamatosan ötvöződik és igazolódik vissza, a diskurzusban válik 
működőképessé. Ezáltal jön létre az életszerűségesség és a valóságosság, amit tapasztalunk a 
hétköznapi tudást alkalmazva. Mindennek van egy előremutató szerepe, ami azt jelenti, hogy 
a tudás létre is hozza a valóságot. Ha előítélettel közelítek egy helyzethez vagy egy emberhez, 
bizonyos értelemben véve az előítéletem preformálja a tapasztalatomat, amit majd a helyzet 
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vagy az emberrel való találkozás kapcsán megszerzek. Amikor a tudományos tudásra térünk 
át, akkor én látok egyfajta hasadást a hétköznapi tudáshoz képest. Szakadék van az én Föld 
laposságára vonatkozó tudásom és a Galilei által hirdetett tudás között. Az idők során egyre 
nagyobb a szakadék a hétköznapi és a tudományos tudás között. Ez a szakadék a tudományos 
és a hétköznapi tudás között végzetes mai világunkban.

Szűts Zoltán: Ha definiáltuk a tudás fogalmát, akkor hogyan határoznánk meg azt 
a személyt, aki a tudás birtokában van? A magyar nyelv a „tudóst” jelöli meg olyan 
egyénként, aki tudással bír, és hidat képez a mindennapi polgár és a tudomány között. 
Helytálló még ez a megfogalmazás?

Molnár György: Ki a tudós ma? Azt gondolom hogy az, aki a legjobban, a leggyorsabban, 
a legdinamikusabban, a leghatékonyabban tudja követni a változással összefüggő 
tudáselemek frissítését, megújítását. Azaz azok újratermelését. Az lehet, aki a tudásnak az 
újratermelését a legdinamikusabban és leggyorsabban tudja megvalósítani. Azt gondolom, 
hogy ebben rejlik majd a tudományosság lényegi ereje is, a „tudás újratermelése”, ahol ez 
megtörténik, akinél a leghamarabb és szakmailag jól megalapozott módon. Olyanok, akik 
a leghitelesebb módon képesek erre reagálni, ők válhatnak tudóssá. Ugyanakkor azt sem 
mondhatjuk, hogy Ő lesz csak az egyedüli tudós, aki kiemelkedően bizonyos tudáselemek 
egyedüli birtokosa. Az, aki a leghamarabb megtalálja, hiteles módon fel tudja használni, 
és belátja azt, hogy hol kell megújulni, milyen területeken és mikor. Mindezt előre tudja 
– egy picikét tervezett módon – szemlélni és rákészülni. Azt gondolom, hogy Ő lehet a 
tudós. Általános felfogásban pedig az derül ki, hogy a tudós a „mindent tudó” (ami egy 
magas szint), a legmagasabb szinten elhelyezkedő egyéniség, aki azon a szakterületen a 
lehető legtöbb információval rendelkezik. Kvázi általános tudással vagy picit lehet, hogy 
az intelligenciával is összekapcsolható a tudós fogalmi kérdésköre, de azért azt gondolom, 
hogy manapság már bizonyos részterületekre specializálódnak a tudósok is. Tehát nem 
lehetünk tudósok minden területen, csak azt kell tudnunk, megtanulnunk, hogy hol kell 
megújulnunk és hol kell újratermelnünk tudásunkat.

Csepeli György: Én is úgy látom, hogy a társadalmi munkamegosztás nagyon fontos 
szegmenséről beszélünk, amikor a tudósokat emlegetjük. És itt nemcsak a tudás 
újratermeléséről van szó, természetesen arról is, hanem új tudások megszerzéséről is. Az 
új tudásoknak a mai világban az a paradoxona, hogy egyre szűkebb és szűkebb területekre 
vonatkoznak és ennek következtében nem jönnek létre a keresztkapcsolatok, amelyek 
régebben akár a tudományos akadémiák, akár más tudományos kommunikációs hálózatok 
révén létrejöttek. Egyre többet tudunk a részletekről, és egyre kevesebbet az Egészről. 
Rengeteg ember nevezhető tudósnak, de mindenki csak a saját maga apró területén, és 
bizonyos értelemben véve ugyanolyan naivan nézi a többi szakterületet, mint amilyen 
naivan néz az, aki egyáltalán nem tudós. Ebből keletkezik a probléma, amelyet kiélez a 
jelenlegi helyzet, hogy a járvánnyal kapcsolatban van egy hihetetlen információéhség 
azokban, akiknek csak a hétköznapi tudásminták állnak rendelkezésre és azokban is, 
akik tudósok, de nem virológusok, nem epidemiológusok. Valamennyien zavartan azt 
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tapasztalják, hogy akiknek el kellene igazítaniuk bennünket azok túlságosan leragadtak a 
saját részterületükön, és képtelenek megnyugtató információkat közölni, mert ők sem látják 
át az egész képet.

Szűts Zoltán: Ez mintha ellentmondana annak, hogy az inter- és multidiszciplinaritás 
jellemzi a mai tudományt. Nehéz például támogatást nyerni kutatásra úgy, hogy ne 
szerepeljen benne az a meghatározás, hogy egyszerre több tudományterületre is kilépünk. 
Lehetséges tehát, hogy újra a speciális és szűk tudások azok, amelyek meghatározzák 
a tudós munkáját? Ehhez kapcsolódik egy másik kérdésem is, hogy az azonnali 
információszerzés, ami a digitális paradigmára jellemző és egyre inkább a mesterséges 
intelligencia világában is uralkodó lesz, a tudásnak a barátja vagy az ellensége? 

Csepeli György: Szerintem a mesterséges intelligencia inkább a tudás barátja, mint 
az ellensége, de csak akkor, ha a mesterséges intelligencia a természetes intelligenciából 
származó kritikai gondolkodással társul. Az egész probléma alapja amikor azt mondjuk, hogy 
a tudósok a társadalmi munkamegosztás szerint egy jelentős társadalmi csoport tagjai, akkor 
lehet, hogy nem vesszük figyelembe azt a tényezőt, hogy speciális gondolkodás teszi a tudóst 
tudóssá. Ez a speciális gondolkodás nem függhet attól, hogy te sejtekkel, te csillagokkal 
vagy teknősbékákkal foglalkozol, hanem arra kell, hogy indítson, hogy a létezőn túl a létbe 
tudjál bepillantani. Erre nagyon kevesen képesek. A tudomány is eltömegesedett a sok 
tudós miatt, és a tömegesedés óhatatlanul nivellál, kiszűri a nagyságot, ellenszegül azoknak 
a gondolkodóknak és gondolatoknak, amelyek aztán képesek fölforgatni az egész világot, 
mint ahogyan annak idején Nietzsche fel tudta forgatni a filozófiai, Marx a közgazdasági 
vagy Einstein a fizikai világot. Igazi aggályom, hogy a tömegek lázadása már átterjedt 
a tudástermelés központjába, a tudós társadalomba is és erre a problémára nem látom a 
megoldást.

Molnár György: Tulajdonképpen ezzel egyetértek, nem tudom megcáfolni. Szerintem 
inkább barátja, segítője.

Szűts Zoltán: Milyen szerepe van tehát az azonnali ismeretszerzésnek?
Molnár György: Ennél arra kell figyelni, amire már utaltam is. Szerintem erre van szükség 

ahhoz, hogy az ember valamilyen szinten tudós lehessen, és az új tudás megszerzéséhez 
vagy újratermeléséhez ez is kell. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy a változásokhoz 
alkalmazkodnunk kell. De olyan módon, ahogy Csepeli professzor úr is mondta, erős 
kritikával, illetve hogy ismerjük azt a jelenséget, amely a hitelesség a biztonság kérdéskörét 
is jelenti. Tehát ha gyorsan szerzünk be azonnali információkat, akkor mindenképp meg kell 
róla győződni, hogy megvan-e a tudományos, hiteles alapja, mert enélkül nem tudjuk ezt 
tudományos mederbe terelni, illetve nem lesz korrekt annak a felhasználása, tehát nagyon 
félre is mehet. Nagyon fontos, hogy gyorsan reagáljunk, de nem mindegy, hogy mit veszünk át 
és hogyan, hogy átgondoljuk-e, kicsit transzformáljuk-e vagy csak úgy egy az egyben – hogy 
is mondjam – csak továbbítjuk, így vesszük fel és magunkévá tesszük. De az is állítható, hogy 
a széles látókör miatt, persze ahogy azt mondtam is korábban, nem lehetünk polihisztorok, 
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az emberek többsége sem lehet polihisztor, a tudósok sem, hanem csupán egy-egy speciális 
területhez fognak kiemelkedően érteni. Ugyanakkor azt is gondolom, hogy egy általános 
tudásszint kialakítása már elvárható egy információs társadalomban, ahol nagyon gyors 
változásokkal szembesülünk nap mint nap. Ebbe beletartozik az is, hogy kövessük ezeket 
a friss információkat, mert különben elavulttá válik, nem lesz hiteles, a régmúltba nem 
merenghetünk, a klasszikus hagyományok megoldásait nem vihetjük egy az egyben tovább, 
hanem váltani kell. E jelenségeket az új paradigmaváltások is alátámasztják, ezekre muszáj 
odafigyelnünk, én ezt gondolom erről.

Szűts Zoltán: Térjünk vissza a tudós figurájára. Míg az angolban létezik ’scientist’ és 
’scholar’, addig a magyar nyelvben nincs ilyen megkülönböztetés, legalábbis nyelvi 
szinten, de azért a tudomány művelői között jelen van a distinkció. Egyáltalán hogyan 
viszonyul a magyar társadalom a tudós alakjához? Történt-e változás ezen a téren az 
elmúlt időszakban? A járványt említhetjük töréspontnak, hiszen a természettudományok 
szerepe előtérbe került?

Csepeli György: Nem állnak rendelkezésemre mérvadó közvéleménykutatási adatok. 
Nem ismerem pontosan a magyar társadalom tudós és tudomány percepcióját. Érzésem 
szerint a presztízs az változatlanul megvan. A Magyar Tudományos Akadémia feltehetően 
őrzi presztízsét sok más intézménnyel szemben, amely leamortizálódott. De önmagába 
véve ez kevés, mert amire igazán szükség volna, az a párbeszéd megteremtése, és az arra 
való képesség kialakítása, amely a már emlegetett hétköznapi tudás és a tudomány között 
képes hidat verni. Nemcsak arról van szó, hogy a külön fajta tudományágak között, ahogy 
mondtátok, interdiszciplináris okok miatt szükséges a párbeszéd és a kooperáció, hanem a 
tudomány képviselői és a hétköznapi életben élő emberek között is szükséges a párbeszéd. 
Ha ez nincs, akkor házilag előállított tudományos közléseknek vagyunk áldozatai, konteók 
befogadói vagy éppen gyártói leszünk. A közösségi média rettenetesen káros tud lenni. 
Épp most, a vírusjárvány kapcsán látjuk, hogy a közösségi média felületein az elvakult 
vakcinaellenesség megtalálta a maga áltudományos hátterét és olyan emberek beszélnek a 
Youtube-on, posztolnak a Facebookon, indítanak élő stream-et, akik különféle tudományos 
rangokat hazudva vagy megjátszva, de semmiféleképpen sem a tudománynak megfelelő 
módon használva, elmélyítik a babonás hiedelmeket, amelyek a vakcina elleneseket 
megtartják balhitükben, és ezáltal hozzájárulnak ahhoz, hogy ez a járvány ne tűnjön el.

Molnár György: Hasonlót tudok én is erről mondani, amit Csepeli professzor is említett. 
Talán azzal kiegészítve, hogy ez a tekintélyelvűség, a hagyományos elveknek való megfelelés 
még mindig működik, amiről azt gondolom, hogy a tudósokkal kapcsolatban is fennáll. 
Érzékelhető egy magasabb szintű tudásra való felnézés, egy tekintélyelvűség, egy elismerés, 
egyfajta validálásnak, egy hitelességnek megfeleltetve, hogy aki komolyan műveli, akkor az 
valóban a leginkább és legkiemelkedőbb módon érthet hozzá. Ugyanakkor vannak olyan 
helyzetek is a tudományos élet mozgásában és szervezetében, amit mi is érzékeltünk az 
MTA kapcsán. A tudóskör elismerése szerintem attól is függ, hogy fel tud-e hígulni ez a kör 
vagy pedig tudja tartani magát az elvárt magas szintű követelményekhez? Azaz, bizonyos 
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feltételeket hogyan teljesítenek, vagy egyáltalán milyen mértékben, illetve milyen feltételek 
mellett kell ezt egy tudósnak teljesíteni? Ha picit megnézzük ezt az oktatás szempontjából, 
akkor ott van egy úgynevezett „tudósabb” fokozat az előmeneteli rendszerben, a kutatótanár. 
Sokat beszélgetünk arról, hogy ki a tudóstanár, ki az, aki ennek megfelel, és ezt hogyan kell 
újraértelmezni vagy átgondolni. Olyan pl., aki bekapcsolódik a kutatásokba és nemcsak az 
oktatásra-tanításra fókuszál, hanem a tudományos eszközrendszert is beviszi a tanítás 
folyamatába, úgy tűnik, ezeket fogadja be a szakmai kör most leginkább, ez érződik. Most 
olyan szűrőket egyre nehezebb találni, amelyek tényleg tudják a hiteles és tudományos 
tartalmakat jól validálni, ami azt eredményezi, hogy akkor az tényleg tudóssá válhat és a 
társadalom számára is egy tudós lesz. Elismerjük, felnézünk rá, hallgatunk rá, és elfogadjuk 
a gondolatait, amelyek megkérdőjelezhetetlenek vagy megcáfolhatatlanok. Manapság azért 
nem mondhatjuk teljes körűen, hogy ez így lenne minden esetben, azaz egyértelműen így 
van és megcáfolhatatlan, mert már tapasztaltunk olyat is, hogy az ellenkezője is megtörtént. 
Úgy vélem, van egy hagyományos, klasszikus képe a magyar tudós figurának, amelyet 
folyamatosan formál az új társadalom, az új gazdaság, az új kihívások, vagy az olyan váratlan 
események, mint a Covid-19.

Csepeli György: Még egy dolgot hozzátennék ahhoz kapcsolódóan, amit Molnár György 
mondott, történetesen, hogy akik új dolgokra képesek rátalálni, azok követőket keressenek. A 
doktori iskolák és az egyéb tudományos műhelyek rettenetesen fontosak ilyen szempontból. 
Ezek biztosítják az intergenerációs folyamatosságot. Mint hajdan volt a középkorban a 
mesteriskola, az inasok a mesterektől tanulták meg a szakma titkait, ugyanúgy a tudomány 
is ilyen értelemben véve mesterség, amelyet meg kell tanítani. De csak az tudja tanítani, aki 
maga is csinálja. Nagyon fontos dolog, hogy az egyetemeken ne csak kutatás legyen, ne csak 
tanítás legyen, hanem mindkettő. A kutatás és a tanítás között nem lehet Kínai fal, mert az 
tud igazán tanítani, aki tudja magát a mesterséget. Ilyen szempontból a doktori iskoláknak 
semmivel nem felváltható szerepük van.

Szűts Zoltán: Amikor a ’90-es években egyetemre jártam, azt tapasztaltam, hogy voltak 
olyan tudós tanárok, akiket a hírnevük megelőzött. Azonban, ha ezeknek a tudósoknak ma 
megnézzük a tudománymetriáját, akkor azt látjuk, hogy elmaradnak a komoly számokat 
produkáló szerzőktől, akiket egyébként nem ismer a szakma. Mintha kényszerré vált 
volna, hogy a 21. században mindent mérünk. Mérjük a bevitt kalóriákat, mérjük a napi 
lépéseket, mérjük a lélegzetvételeket, mérjük az idézettségeket. Vajon ez a helyes irány, 
hogy mindent lemérünk grammra és így tudjuk összehasonlítani egymással a tudósokat, 
vagy meg kell hagyni valamit abból, amit a tudós nimbuszának vagy aurájának nevezünk? 
Ez pedig már ugye összehasonlíthatatlan.

Csepeli György: Én mindig ellene voltam a tudománymetriai hókuszpókuszoknak. Persze 
nem árt néhány alapinformációt tudni valakinek a tevékenységéről, hogy hány könyvet írt, 
meg a könyveknek milyen volt az idézettsége. De az a fajta mennyiségi túltermelés, amely 
sok esetben mint kényszer jelentkezik, az már annak a jelenségnek a része, amit a tömegek 
lázadásaként, az eltömegesedés részeként írtam le. Ha belegondolok, hogy Anaximandrosz, 
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aki az egyik legnagyobb gondolkodó aki valaha élt ezen a földön, mindössze egy félmondatot 
hagyott maga után, és az a félmondat azóta is a nyugati gondolkodás egyik alapja, akkor azt 
kell mondjam, hogy ő sehol nem lenne az MTMT-ben ezzel a félmondattal. Nyilvánvalóan két 
véglet van. Aki nem szól semmit, hallgat, a másik az, aki, aki a balmazújvárosi kukoricatermelői 
konferencián is felszólal, és évente produkál négyszáz publikációt. A két véglet között 
nyilvánvalóan kell lennie egy arany középnek. Ami igazán fontos szerintem, amit az előbb is 
mondtam, hogy legyenek tanítványok. Ez kicsit olyan, mint a papság. A papságot kézrátétellel 
lehet átadni. A mester-tanítvány viszony sok szempontból erre hasonlít. És ha siker 
kritériumokat nézünk, – ahogy Szűts Zoltán mondja – mérjük, akkor mindenkit mérjünk a 
tanítványainak számával.

Molnár György: Remek aktuális felvezető gondolat. Ehhez nem is olyan egyszerű 
csatlakozni. Komplex a kérdés, komplex körbejárást igényel. Azt érzem, hogy napjainkban 
vagy az elmúlt időszakban, egyre jobban a hivatalok, a szervezetek, a hivatalos fórumok 
több hangsúlyt helyeznek a tudománymetriára és azt nézik, hogy azzal valóban könnyebben 
lehet mérni az egyes tudós embereket. Ezek meghatároznak olyan indikátorokat, amelyek 
egy adott rendszerben rendelkezésre állnak, ha az egyén pontosan vezeti a rendszerét, 
akkor annak utána lehet nézni, hogy valós-e vagy sem az adott tudománymetriai adatsor. 
Könnyebb ezek segítségével így megmérettetni, mert könnyen számszerűsíthető. Amikor 
egy vizsgálat során mérlegre kell ezt helyezni, akkor nem csak a tudománymetriát veszik 
figyelembe, hanem meg kell nézni az adott egyén  teljes munkásságát, hogy mit alkotott, 
mit újított, mely szakmai területek megkerülhetetlen embere, mennyire volt iskolateremtő 
a munkássága? Amit mondott Csepeli Professzor úr is, hogy vannak a mesterek és a 
tanítványaik, normál esetben. Tehát ha egy tudósnak vannak tanítványai, akik továbbviszik 
az ő nézeteit, amelyek alapjántudóssá vagy olyan alakká vált, akit így ismernek el, akkor azt 
gondolom, hogy ez egy fontos mutató. Azaz, hogy továbbviszik a tanítványok a mester elveit, 
attitűdjét, gyakorlatát, filozófiáját. Úgy vélem ez egy komoly mutató. Ha ez jól működik, akkor 
az biztosan jelent valamit, akkor nemcsak tudománymetrián múlik az értéke. Az persze egy 
másik dolog, hogy manapság valójában elsőrendű elvárás, hogy bizonyos publikációk éves 
szinten szülessenek. Ebben van egy erős kényszer is, hogy a tudományos előmenetelhez 
hozzátartozik. Ilyen mutató indikátor pl. a Hirsch-index, a független hivatkozások száma, I 
index, illetve hogy milyen típusú publikációkkal rendelkezik a tudósember. Mindez persze 
egy kissé torzíthatja az összképet és nem biztos, hogy csak ezt kellene nézni, de valójában 
most ez működik a hivatalos felületeken, mert pl. teljesítményértékeléseknél ezeket tudják 
elsősorban megvizsgálni. Azt kevésbé tudják megvizsgálni a rendszereken keresztül, hogy 
az elmélete hogyan ment tovább, vagy milyen volt a reputációja, mennyien követték, mert 
ezt nehéz számszerűsítve konkretizálni vagy indikátorként felmutatni. Szerintem valahogy a 
kettőt együtt lenne érdemes komplexen szemlélni, de a jelenlegi rendszereink elsősorban a 
tudománymetriai mutatókra vannak érzékenyítve, azt gondolom.


