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Vannak könyvek, amelyekrõl nem
érdemes recenziót írni, s vannak,
amelyekrõl nem lehet. A Mindentu-
dás Egyeteme (ME) címû enciklope-
dikus kiadványról feltétlenül érde-
mes � küllemét és tartalmát tekintve
egyaránt rászolgál. Némi pátosszal
azt mondhatjuk, a sorozat eddig
megjelent két kötete egy-egy ragyo-
gó világítótorony az egyelõre csak
frázisokban élõ �tudásalapú társada-
lom� horizontján. Ha viszont ko-
molyan nekiveselkedünk, hogy
tömör recenziót (ismertetést, bírála-
tot, méltatást) írjunk róla, gyakorla-
tilag a lehetetlenre vállalkozunk, a
következõ három okból kifolyólag.

Elõször: a kötetnek ismertetésre
aligha van szüksége. Az elmúlt szûk
két esztendõben, amióta hétrõl hét-
re neves tudósok vonzzák az elõadó-
terembe, illetve a televízió- és rádió-
készülékek elé a népes közönséget,
Fábri György MTA-projektfelelõs
beszámolója szerint a magyar lakos-
ság csaknem fele szerzett tudomást

az elõadás-sorozatról. Emellett a
nagyratörõ vállalkozás internetes
honlapja is napi ezres nagyságrendû
látogatói körrel büszkélkedhet, nem
beszélve az elõadásokat kísérõ újság-
és folyóiratcikkekrõl. S ha minden-
nek ellenére mégis ismertetni akar-
nánk, mirõl is szól a ME, kénytele-
nek lennénk önkényesen válogatni a
jobbnál jobb elõadások között, s
aligha tudnánk elkerülni, hogy saját
szánk íze szerint szemezgessünk a
tudomány és a tágabb értelemben
vett kultúra területeirõl. Jobb tehát,
ha az ismertetéssel meg sem próbál-
kozunk.

Másodszor: a kiadványban nem-
igen van mit bírálni. A külcsín le-
nyûgözõ átgondoltságról árulkodik,
felépítése teljesen áttekinthetõ, s a
körültekintõ szerkesztõk az igen
hasznos név- és tárgymutatón kívül
az idegen ajkú olvasóra is gondol-
tak: a kötetek végén � akadémiai ki-
adványhoz méltón � angol nyelvû
kivonatot közölnek az egyes elõadá-
sokról, elsõrangú fordításban. A ti-
pográfia és a grafikai megjelenítés
szintén világszínvonalú, s a tartalmi
megfontolásokon kívül ez is igen
vonzó könyvvé teszi a ME-t.

Harmadszor pedig: a kötet tar-
talmi méltatása meglehetõsen külö-
nös helyzetet eredményezne. Mi ér-
telme volna, hogy elismert tudósok
� többségükben akadémikusok �
nagyvonalú elõadásairól áradoz-
zunk? Kritizálni nincs sem alapunk,
sem jogosultságunk. Olyan elméket
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viszont, akiknek eddigi életmûve
önmagáért beszél, mi haszna dicsér-
ni? Egyvalamirõl mégis szólnunk
kell, nevezetesen arról a közérthetõ-
ségrõl és egyszerûségrõl, amellyel a
ME elõadói a közönség elé tárják
kutatásaik eredményeit. Lenyûgözõ
a fizika elképesztõ eredményeirõl
(Kroó Norbert), az emberi agyról
(Hámori József) vagy a genetikától
némileg elkülöníthetõ genomika fi-
nomságairól (Falus András) úgy ol-
vasni, hogy bölcsész létünkre sem
kell minden második szó után a szó-
tárat lapozgatni, s ha mégis szakkife-
jezésbe botlunk, a lap szélén olvas-
ható szómagyarázatokra támasz-
kodhatunk. A reál érdeklõdésû
olvasót ezzel szemben az egyéb kul-
turális kérdéseket érintõ elõadások
kalauzolhatják új területekre: a nép-
rajztudományba (Andrásfalvy Ber-
talan), az EU jogrendjébe (Vékás
Lajos) vagy az esztétikai ízlés biro-
dalmába (Radnóti Sándor). A sorba
a vallás is beleillik � mindenki okulá-
sára válhat Erdõ Péter, illetve
Schweitzer József értekezése a hús-
vét keresztény és zsidó felfogásáról.
S hogy nem is lehet szétválasztani a
könyv reál és humán tudományterü-
leteit, arról a természettudományos
cikkek némelyikében (pl. Vizi E.
Szilveszter) olvasható irodalmi uta-
lások tanúskodnak a legékesebben.

Túlzott elvárásaink azért ne le-
gyenek: akiknek az általános vagy
középiskolában gondjaik voltak az
alapismeretek (lásd még: általános

mûveltség) elsajátításával, azoknak
nem kis kihívás a ME böngészése.
De a kiadvány nem is nekik szól el-
sõsorban. Azoknak szánt becses
ajándék ez, akik a lehetõ legtöbb
irányban igyekeznek kitágítani szel-
lemi látóhatárukat. Azok forgathat-
ják haszonnal, akik nem veszítették
még el minden hitüket az enciklopé-
dikus tudás értékében. S biztosra ve-
hetõ, hogy õk már alig várják a kö-
vetkezõ kötetek megjelenését.
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ERNST MAYR:

MMii  aazz  eevvoollúúcciióó??

A vak órásmester, A panda hüvelykuj-
ja, Darwin veszélyes ideája � az evolú-
ció kérdésköre iránt érdeklõdõ olva-
só bizonyára nem most találkozik
elõször ezekkel a könyvcímnek is be-
illõ (sõt valóban akként funkcioná-
ló) kifejezésekkel. Míg a fenti írások
szerzõi (sorrendben: Richard Daw-
kins, Stephen J. Gould és Daniel
Dennett) szokatlanul könnyed, szel-
lemes és metaforikus stílusban köze-
lítik meg tárgyukat, addig az evolú-
ciós biológia nagy öregje, Ernst
Mayr jóval szikárabb tudománynép-

Kultúra 133


