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C. P. Snow
angol kémikus és író



The Two Cultures



“A good many times I have been present at gatherings of 
people who, by the standards of the traditional culture, are 
thought highly educated and who have with considerable 
gusto been expressing their incredulity at the illiteracy of 
scientists. Once or twice I have been provoked and have 
asked the company how many of them could describe the 
Second Law of Thermodynamics. The response was cold: it 
was also negative. Yet I was asking something which is the 
scientific equivalent of: Have you read a work of 
Shakespeare’s? 
!
I now believe that if I had asked an even simpler question — 
such as, What do you mean by mass, or acceleration, 
which is the scientific equivalent of saying, Can you read? — 
not more than one in ten of the highly educated would have 
felt that I was speaking the same language. So the great 
edifice of modern physics goes up, and the majority of the 
cleverest people in the western world have about as much 
insight into it as their neolithic ancestors would have had.”



Karl Popper
amerikai filozófus 
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ellentámadás Flight from Science 
and Reason 
konferencia

attempted "linking together a host of dangerous threats: scientific 
creationism, New Age alternatives and cults, astrology, UFO-ism, 
the radical science movement, postmodernism, and critical 
science studies, alongside the ready-made historical specters of 
Aryan-Nazi science and the Soviet error of Lysenkoism" that 
"degenerated into name-calling."







Alan Sokal
amerikai fizikus















“Néhány éve olyan szellemi irányzatok jelentek meg az amerikai tudomány 
bizonyos berkeiben, amelyek megdöbbenéssel és aggodalommal töltenek 
el bennünket. Úgy tűnik, hogy a humán- és társadalomtudományok 
jelentős hányada vall egy filozófiát, melyet – jobb kifejezés híján – 
“posztmodernizmus” néven fogunk emlegetni. Ezt a szellemi áramlatot 
a következő ismérvekkel jellemezhetjük:  
!

• a Felvilágosodás racionalista hagyományának többé-kevésbé 
explicit visszautasítása,  

• a tapasztalati ellenőrzéstől függetlenített elméleti diskurzus 
működtetése,  

• valamint egy olyasfajta kognitív és kulturális relativizmus elfogadása, 
mely szerint a tudomány nem több, mint “narráció”, “mítosz” 
vagy társadalmi konstrukció a többi ilyen között.”



“Minthogy a paródiában szereplő idézetek meglehetősen tömörek, Sokal 
azóta összegyűjtött egy sor hosszabb szöveget, melyekkel illusztrálható, 
hogy az említett szerzők hogyan kezelik a természettudományokat, és 
ezeket a szövegeket bemutatta tudós kollégáinak. Reakciójukban 
keveredett a derű és a kétségbeesés, és alig hitték el, hogy bárki – akár 
még egy sokkal kevésbé neves értelmiségi is – ilyen szamárságokat írhat. 
Amikor azonban laikusok olvasták a szövegeket, akkor persze 
felmerült az igény, hogy meg kell magyarázni nekik, pontosan 
miért abszurdak vagy értelmetlenek az idézett passzusok. Ettől 
fogva mi ketten azon dolgoztunk, hogy előállítsuk az elemzések és 
kommentárok egy sorozatát – ennek eredménye lett ez a könyv.”



“mit szeretnénk megmutatni?”



1.“Olyan tudományos elméletekről értekeznek hosszasan a szerzők, 
melyekről – jó esetben – csak rendkívül homályos elképzelésekkel 
bírnak.” 

2.“Természettudományos fogalmakat importálnak a bölcsészet- vagy 
társadalomtudományokba, miközben semmilyen fogalmi vagy 
tapasztalati igazolást nem adnak ehhez.” 

3. “[…] gátlástalanul alkalmaznak technikai terminusokat olyan 
kontextusban, ahol azok teljességgel irrelevánsak. A cél kétségkívül az 
elkápráztatás, és mindenek előtt a laikus olvasó elbátortalanítása. Néha 
még a média területén dolgozó bírálók vagy a szakkommentátorok is 
beleesnek ebbe a csapdába: Roland Barthes-t lenyűgözi Julia Kristeva 
műveinek precízsége (30. oldal), a Le Monde pedig Paul Virilio szakmai 
felkészültségét csodálja” 

!

“mit szeretnénk megmutatni?”



1.“Olyan tudományos elméletekről értekeznek hosszasan a szerzők, 
melyekről – jó esetben – csak rendkívül homályos elképzelésekkel 
bírnak.” 

2.“Természettudományos fogalmakat importálnak a bölcsészet- vagy 
társadalomtudományokba, miközben semmilyen fogalmi vagy 
tapasztalati igazolást nem adnak ehhez.” 

3. “[…] gátlástalanul alkalmaznak technikai terminusokat olyan 
kontextusban, ahol azok teljességgel irrelevánsak. A cél kétségkívül az 
elkápráztatás, és mindenek előtt a laikus olvasó elbátortalanítása. Néha 
még a média területén dolgozó bírálók vagy a szakkommentátorok is 
beleesnek ebbe a csapdába: Roland Barthes-t lenyűgözi Julia Kristeva 
műveinek precízsége (30. oldal), a Le Monde pedig Paul Virilio szakmai 
felkészültségét csodálja” 

!

“mit szeretnénk megmutatni?”



1.“Olyan tudományos elméletekről értekeznek hosszasan a szerzők, 
melyekről – jó esetben – csak rendkívül homályos elképzelésekkel 
bírnak.” 

2.“Természettudományos fogalmakat importálnak a bölcsészet- vagy 
társadalomtudományokba, miközben semmilyen fogalmi vagy 
tapasztalati igazolást nem adnak ehhez.” 

3. “[…] gátlástalanul alkalmaznak technikai terminusokat olyan 
kontextusban, ahol azok teljességgel irrelevánsak. A cél kétségkívül az 
elkápráztatás, és mindenek előtt a laikus olvasó elbátortalanítása. Néha 
még a média területén dolgozó bírálók vagy a szakkommentátorok is 
beleesnek ebbe a csapdába: Roland Barthes-t lenyűgözi Julia Kristeva 
műveinek precízsége (30. oldal), a Le Monde pedig Paul Virilio szakmai 
felkészültségét csodálja” 

!

“mit szeretnénk megmutatni?”



“Nem támadjuk a filozófiát, a bölcsészet- és társadalomtudományokat 
általában; éppen ellenkezőleg, úgy érezzük, hogy ezek a területek 
alapvetően fontosak, és ezért szeretnénk figyelmeztetni azokat, akik 
ezeken dolgoznak (és különösen a tanulókat), hogy sok esetben a 
sarlatánság valamilyen megnyilvánulásával állnak szemben.” 

“mit szeretnénk megmutatni?”
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“Igen, de”

“2. Maguk nem értik a kontextust. […] elismerjük, hogy sok esetben 
tényleg nem értjük e szerzők műveinek nem-tudományos részét. Vajon 
nem az a helyzet tehát, hogy egyszerűen csak arrogáns és korlátolt 
tudósok vagyunk, akik érzéketlenek a finomsággal és a mélységgel 
szemben? Erre mindenek előtt azt kívánjuk felelni, hogy amikor 
matematikai vagy fizikai fogalmak kerülnek felhasználásra eredeti 
környezetüktől távol, akkor szükségesnek tartjuk, hogy a fogalmak 
relevanciáját érvvel támasszák alá. Ám minden itt idézett esetben 
ellenőriztük, hogy ilyen érv nem található, sem az idézett szöveg közvetlen 
környezetében, sem pedig másutt a cikkben vagy a könyvben.



“Igen, de”

“3. A költői szabadság […] Mi viszont azt állítjuk, hogy a könyvben idézett 
példáknak semmi közük sincs a költői szabadsághoz. Ezek a szerzők 
filozófiáról, pszichoanalízisről, szemiotikáról vagy szociológiáról értekeznek, 
méghozzá teljes komolysággal. Művük számtalan elemzés, 
szövegmagyarázat, szeminárium és doktori disszertáció tárgya.10 

Szándékuk egyértelműen az elméletalkotás, és mi ezen az alapon 
kritizáljuk őket. Stílusuk továbbá jószerint nehézkes és dagályos, és így 
igen valószínűtlen, hogy elsődleges céljuk irodalmi vagy költői természetű 
lenne.	




“Igen, de”
“4. A metaforák szerepe. Néhányan kétségtelenül azt fogják gondolni, hogy 
túlságosan szó szerint értelmezzük ezeket a szerzőket, és az idézett 
szövegeket inkább metaforákként kellene olvasni, nem pedig precíz logikai 
érvekként. Sok esetben valóban az a helyzet, hogy a “tudományt” 
metaforikusan használják – ám mi a célja ezeknek a metaforáknak? Hiszen 
egy metaforát általában azért alkalmazunk, hogy az ismeretlen 
fogalmat egy ismertebbhez való viszonyításán keresztül tisztázzuk, 
nem pedig fordítva. Tegyük fel például, hogy egy elméleti fizika 
szemináriumon meg kell magyaráznunk a kvantumtérelmélet egy bonyolult 
technikai fogalmát, és ezért a derridai irodalomelmélet apória-fogalmához 
hasonlítjuk. Fizikus hallgatóságunk joggal kérdezné, hogy mi a 
célunk egy ilyen metaforával – akár helytálló, akár nem –, azon kívül, 
hogy műveltségünket fitogtassuk. Ugyanígy nem tudjuk belátni, milyen 
előny szármahat abból, hogy amikor egy döntően nem-tudományos 
olvasóközönségnek írnak, akkor olyan tudományos fogalmakat idéznek 
meg, ha csupán metaforikusan is, melyekről csak bizonytalan képük van.”	

!



Jacques Lacan
francia pszichoanalista 

1901-1981



“Lacan finally gives Freud’s thought the scientific 
concepts it requires.” 

!
Louis Althusser, Écrits sur la psychanalyse, 1993, p. 50



“Ha megengedik nekem, hogy felhasználjak egyet azok közül a képletek 
közül, amelyek most, ezeknek a soroknak az írása közben felötlenek 
bennem, az emberi életet olyan kalkulusnak fogom tekinteni, amelyben a 
zérus irracionális. Ez a képlet csupán egy kép, egy matematikai metafora. 
Amikor azt mondom, “irracionális”, nem valamilyen rejtélyes érzelmi 
állapotra utalok, hanem pontosan arra, amit képzetes számnak neveznek. 
A mínusz egy négyzetgyöke semmi olyannak sem felel meg, ami a 
szemléletünk tárgya lehetne, semminek, ami valós – a szó matematikai 
értelmében –, és mégis meg kell őriznünk minden funkciójával együtt.” 
(Lacan 1977a 28-29. oldal, eredetileg 1959-ben tartott szeminárium)
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“Mit fogalmazhatunk meg a topológia legújabb eredményei alapján a 
Másiknak, a Másik nemnek mint az abszolút Másiknak ezen helyére 
vonatkozóan? A “kompaktság” kifejezést fogalmazom meg. Semmi sem 
lehet kompaktabb, mint egy törés [faille], ha feltesszük, hogy mindannak a 
metszetét, amit magában foglal, létezőnek fogadjuk el végtelen számú 
halmaza felett, az eredmény ugyanis az, hogy a metszet maga után vonja a 
végtelen számot. Ez nem más, mint a kompaktság definíciója.” 
(Lacan 1975a, 14. oldal; Lacan 1998, 9. oldal)
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Ez nem a kompaktság definíciója



“A metszet, amiről most beszélek, ugyanaz, mint amiről korábban 
megállapítottam, hogy az a valami, ami akadályt rejt el vagy állít fel a 
feltételezett szexuális viszony előtt. Csupán “feltételezett”, mivel azt 
állítom, hogy az analitikus diskurzus előfeltétele egyedül az a kijelentés, 
hogy ilyen dolog nem létezik, vagyis hogy lehetetlen feltételezni [poser] 
egy szexuális viszonyt. Ebben rejlik az analitikus diskurzus előrelépése, és 
ennek következménye, hogy ez határozza meg az összes többi 
diskurzus valódi státuszát. Itt azt a pontot nevezzük meg, amely elfedi a 
szexuális viszonynak mint olyannak a lehetetlenségét. A jouissance 
szexuális összefüggésben fallikus – másszóval nem kapcsolódik a 
Másikhoz mint olyanhoz. Kövessük most a kompaktsági hipotézis 
komplementerét.  …



…  Az a megfogalmazás, amelyet az általam legújabbként jellemzett 
topológia nyújt, a számok vizsgálatára épülő logikából indul ki, és a 
helynek a nem homogén térben történő bevezetését eredményezi. Vegyük 
ugyanazt a korlátos, zárt, a feltett módon bevezetett teret – amelynek 
ekvivalensét korábban a végtelenbe kiterjedő metszetként állítottam. Ha 
feltesszük, hogy nyílt halmazokkal van lefedve, vagyis olyan halmazokkal, 
amelyek kizárják a saját határukat – röviden összefoglalva a definíciót: 
határ az, ami nagyobb, mint egy pont és kisebb, mint egy másik, de 
sohasem egyenlő sem a kiindulási, sem a megérkezési ponttal – akkor 
beláthatóan ekvivalens ezzel azt mondani, hogy ezeknek a nyílt tereknek a 
halmaza mindig megengedi a nyitott terek olyan további lefedését, amely 
végességet [finititude] alkot, vagyis elemeinek sorozata egy véges sorozat.” 
(Lacan 1975a, 14-15. oldal; Lacan 1998, 9-10. oldal)	




Harry Wolf: Szeretném megkérdezni, hogy ez a fundamentális aritmetika és 
ez a topológia vajon önmagában nem csupán egy mitikus, vagy legjobb 
esetben analógiás magyarázata az elme működésének? 
Jacques Lacan: Ugyan minek lenne az analógiája? “S” valami olyasmit 
jelöl, amit pontosan úgy lehet írni, hogy S. És mint már mondottam, az “S”, 
amely a beteget jelöli, valamilyen veszteség szimbolizálására szolgáló 
eszköz, anyag. Veszteség, amit Önök (és én is) a beteg alakjában 
tapasztalunk. Másszóval, én valójában erről a hézegról beszélek, amelyik e 
jelentéseket kijelölő egyik dolog között és eközött a másik dolog között áll, 
ez az, amit fekínálok Önöknek, tehát nem mint betegeknek, hanem olyan 
embereknek, akik képesek engem megérteni. Tehát minek lenne ez 
analógiája? Ez a veszteség vagy létezik, vagy nem. Ha létezik, a veszteséget 
csak egy szimbólum-rendszer jelölheti. Akárhogy is van, a veszteség nem 
létezik mindaddig, amíg ez a szimbolizáció nem jelöli meg a helyét. Ez 
egyáltalán nem analógia. Ez a fajta tórusz tényleg a valóság része. A 
tórusz valóban létezik, és nem más, mint pontosan a neurotikus 
struktúrája. Nem analógia; még csak nem is absztrakció, mivel az 
absztrakció a realitás valamiféle csökkenése, én pedig azt 
gondolom, hogy ez maga a realitás. 



Bruno Latour



“And yet entire Ph.D. programs are still 
running to make sure that good American kids 
are learning the hard way that facts are made 
up, that there is no such thing as natural, 
unmediated, unbiased access to truth, that we 
are always prisoners of language, that we 
always speak from a particular standpoint, and 
so on, while dangerous extremists are 
using the very same argument of social 
construction to destroy hard-won 
evidence that could save our lives. Was I 
wrong to participate in the invention of this 
field known as science studies? Is it enough 
to say that we did not really mean what 
we said? Why does it burn my tongue to say 
that global warming is a fact whether you like it 
or not?” 

2004 Why Has Critique Run Out of Steam?
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