
azokat a tendenciákat, amelyek ré-
vén megszületik az új európai civi-
lizáció, a Nyugat. A 15. század nem
a középkor vége, inkább csak a
„történelem egy fontos megállója”.
Le Goff úgy véli, hogy „a 15. szá-
zad végén fölsejlik elõttünk Európa
megalkotásának esélye”. Nem a kö-
zépkor végén jelentkezõ veszélyek,
hanem a középkorban elért ered-
mények érdemelnek nagyobb fi-
gyelmet.

A kötetet két térkép, idõrendi
táblázatok és tematikus bibliográfi-
ai válogatás egészíti ki, elsõsorban
az elmúlt 20-30 évbõl, fõleg fran-
cia, kisebb részben angol és német
nyelven.

CSEKE HENRIETTA

(Fordította Sujtó László, Atlantisz Kiadó,
Budapest, 2008, 334 oldal, 3595 Ft)

JEAN-PIERRE CHANGEUX: 
Az igazságkeresõ
ember

A neurobiológia elismert szakem-
bere, Jean-Pierre Changeux e
könyvében hivatásától viszonylag
távol esõ területre tesz kirándulást;
az emberi agy mûködésérõl szóló
legújabb kutatásoktól és hipotézi-
sektõl rugaszkodik el, de következ-
tetései messzebbre mutatnak.
Changeux nem titkolt célja ugyanis
az, hogy tudományos, vagyis iga-

zolható választ keressen olyan
örökzöld filozófiai kérdésekre,
mint hogy mi az igazság és mi a tu-
dat. Kérdéses persze, hogy sikerrel
járhat-e egyáltalán egy ilyen nagy-
szabású vállalkozás, hiszen már
számtalan próbálkozás született e
témakörben és egyetlen válasz sem
bizonyult véglegesnek, elsõsorban
azért, mert e kérdések végérvényes
megválaszolására a legkülönfélébb
gondolkodói kasztok formálnak
mind a mai napig kizárólagos jogot.

A kötet elsõ kétharmadában za-
varos szakmai „mélyvízben” találja
magát a laikus olvasó, hiszen az
interdiszciplinaritás jegyében szám-
talan részterület csapatmunkában
elért eredményeit és elképzeléseit
taglalja az agy felépítésére és fejlõ-
désére vonatkozó vizsgálódásban,
kezdve a nyelvészettõl egészen a
molekuláris genetikáig. A magyará-
zó ábrákkal és szemléletes példák-
kal illusztrált szöveg bevezet min-
ket a szerzõ kutatásaiból kirajzoló-
dó világértelmezésbe, amely szerint
az emberi tudat az idegsejteket
egymással összekapcsoló szinap-
tikus hálózatok összessége és az
evolúciós fejlõdés gyümölcse. Az
agy emberivé válása és az elmúlt
pár ezer évben történt „csúcsra já-
ratása” szerinte egyértelmûen ma-
gyarázható a legtágabb idõmetsze-
tet tekintve a génállomány próba-
szerencse alapon történõ szelekció-
jával, amely az adott egyedek szint-
jén meglévõ „kognitív játékok” és
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lóját, mint a magyar fordításnak
adott cím. Európa születése kap-
csán a történész ugyanis elsõsorban
arra az átmeneti korszakra gondol,
amikor a késõ ókori görög-római
civilizáció, a kereszténység és a
népvándorlás szintézise révén lét-
rejött a történeti Occidens, Nyu-
gat-Európa. Le Goff nem elsõsor-
ban vagy nem csak ennek a korai
középkornak a folyamatait, elméle-
teit, problémáit kívánja bemutatni.
A könyv a középkor körülbelül
1000 évének (4–15. század) kultú-
rájáról, struktúráiról szól.
A kötet idõrendi elrende-
zésû, de egy-egy korsza-
kon belül tematikus fel-
osztás érvényesül: mindig
a középkor adott részére
legjellemzõbb jelensége-
ket magyarázza.

Szükségszerû, hogy
mindezt 261 oldalon ösz-
szefoglalva a szerzõ egyes területe-
ken kissé nagyvonalú legyen (a po-
litika-, a gazdaság- vagy a társada-
lomtörténet – talán érdemtelenül –
kevés helyet kap), s egy helyen Le
Goff maga is megfogalmazza, hogy
szándéka szerint „elsõsorban azo-
kat a közös vonásokat emeli ki,
amelyeket ez a korszak hagyomá-
nyoz Európára”, azaz az európai ci-
vilizációnak a középkorban kiala-
kult rétegeit keresi. S míg ezt teszi,
nyilvánvalóvá válik egy egész élet
munkássága során felgyülemlett
mély tudás. A szerzõ többször hi-

vatkozik a középkorkutatás legfris-
sebb eredményeire, más tudósok
munkájára, véleményére, hol velük
egyetértésben, máskor ellenvéle-
ményt megfogalmazva, esetenként
csak azokat ismertetve, anélkül
azonban, hogy a problémát részle-
tesen tárgyalná. Mert nem ez a
szerzõ célja. Ami az egész könyv
vezérfonalát alkotja, s amit Le Goff
mindig szem elõtt tart: a „középkor
továbbélése a középkor után”.
Nem egyszerûen a középkori Eu-
rópát kívánja bemutatni, hanem a

ma Európájának gyökere-
it keresi lépten-nyomon.

Ennek egyik legjel-
lemzõbb példája a Karo-
ling-kor mint elvetélt eu-
rópai kísérlet értékelése
vagy Podjebrád György a
középkorban egyébként
meg nem valósult Euró-
pa-tervének ismertetése.

Írása nyomán nem a sötét közép-
kor, hanem egy izgalmas, dinami-
kus, haladó korszak bontakozik ki
elõttünk, a ma Európájának gyöke-
rei, amikor megjelenik például a
militantizmus, a sztrájk, az egyhó-
napos nyári vakáció a tanítás rend-
jében, az ösztöndíjak, a könyv, a
központozás, a csendes, magányos
olvasás, a próza, a szónoklatok, az
ínyencség, a boszorkányüldözés, a
gigantizmus, a költségvetés, a gaz-
dasági folyamatok globalizálódása,
sõt a társadalombiztosítás. Le Goff
az egészet igyekszik hangsúlyozni,

90 FIGYELÕ KULTÚRA



93

EIFERT JÁNOS:
Aktfotográfia

Ma már minden marketinges tudja,
hogy egy meztelen vagy legalább
félmeztelen nõi alakkal szinte min-
den terméket el lehet adni, akár bú-
torról, fogkrémrõl, akár autóról
van szó. A tévémûsorokban nagyjá-
ból 20 percenként szemünk elé tol-
nak egy lengén vagy alig öltözött
hölgyet, bármely csatornát nézzük
is. A minket körülvevõ környezet-
bõl hihetetlen mennyiségben öm-
lenek ránk a meztelen testeket áb-
rázoló, s alapvetõen a nemi ösztö-
nöket megcélzó képek,
így nem csodálható, hogy
bennünk ellenreakció-
ként kialakult: már nem is
figyelünk oda. Az utóbbi
húsz-harminc évben az
emberi test esztétikus
szépségére egyre kevésbé
vagyunk fogékonyak, sõt
a divatlapok, nõi magazinok ízlés-
diktatúrájának következményeként
a lakosság nagy részének elvárásai
is egyre sematikusabbá váltak.

A sok hazai és külföldi díjjal ju-
talmazott fotográfus, Eifert János
könyve ezen a helyzeten szeretne
változtatni, s noha elsõsorban a fo-
tózni szeretõ emberekhez szól,
mégis mindenkinek érdemes elol-
vasnia, hogy alaposabb, kifinomul-
tabb és igényesebb tudással rendel-

kezzék a mûvészi ábrázolásnak e te-
rületén. Sõt ha figyelembe vesszük,
hogy a digitális fényképezõgépek, a
digitális adattárolás és -forgalom
létrejöttével hirtelen megnõtt a
fényképeket készítõk száma – ma
már valóban tömegekrõl beszélhe-
tünk –, akkor nemcsak befogadó-
ként, de sok különbözõ mûfajban
alkotóként is részt veszünk vizuális
környezetünk kialakításában.

A kötet szerkezete hagyomá-
nyos mintát követ: az elméleti be-
vezetés után – amelyben olyan
alapvetõ kérdéseket igyekszik tisz-
tázni Eifert, hogy mi az akt, és mi a

szerepe mûvészeteinkben
– az aktfotózás történeté-
nek legfontosabb vázlat-
pontjait kapjuk, az elsõ,
1842-es ismeretlen szer-
zõtõl származó Térdeplõ
nõ hátalakja címû dager-
rotípiától André Kertész,
Máté Olga képein át Pé-

csi József és Angelo alkotásaiig. Ez
a szûkre szabott történeti rész
elemzi az egyes mûvészek vizuális
újításait, s ezek kijelölik azokat a
koordinátapontokat, amelyek kö-
zött az aktfotózásról szólni lehet,
hogy azután a további részek gon-
dolatfutamai, elemzései tematikus
blokkokban vegyék sorra az akt-
kompozíciók szerkezetét, a színek
és formák újra- és újraértelmezését,
a különbözõ technikák, hordozó-
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Mûvészettapasztalások révén maga is egyfaj-
ta szelekcióra épül.

Minderre a kötet utolsó harma-
dában kifejtett „kulturális evolúció”
elmélete rakódik, amely szerint az
emberiség történelme elsõsorban a
tudományosság sikertörténete.
Changeux szerint az emberi gon-
dolkodásnak a prehistorikus idõktõl
napjainkig végbemenõ letisztulása,
kritikusabbá válása arra mutat, hogy
„a világ értelmezésében az objekti-
vitás gyõzedelmeskedett”. Az igaz-
ság felé való törekvésünk is
egy „genetikai borítékba”
kódolt tartalomként ne-
vezhetõ meg, hiszen a túl-
élést az biztosítja, ha a vi-
lágról alkotott képünk a le-
hetõ legadekvátabb magá-
val a valósággal. E szem-
szögbõl a vallási „hiedel-
mek” kora csakúgy, mint a
felvilágosodásig tartó spekulatív
metafizika korszaka csupán olyan
szükségszerû állomás, amelyen túl
kell lépni, mert sokkal inkább elfedi
az igazságot, minthogy feltárná azt.
Módszertanilag talán furcsa, hogy a
szerzõ a vallások hittételei ellen „a
legelemibb fizika” szabályaival ér-
vel, de érthetõ, ha a szcientizmus
redukcionista helyzetébõl beszélõ
Changeux álláspontját magunk is
egy szélesebb összefüggésben szem-
léljük. Érdekes látni például, hogy a
szerzõ a tudománytörténet vonat-
kozó példáinak meglehetõsen vélet-
lenszerû ismertetése után miképpen

egyensúlyoz a jelenkor kutatóinak
helyzetét tárgyaló fejezetekben a
zsenik lélektana és a népszerû tudo-
mányszociológia határán. Vélemé-
nye szerint a csapatmunkát alkal-
mazó kutatók bármely kérdésben
közelebb juthatnak az igazsághoz,
mert önmagában véve mindenki hi-
bázhat, még a zseni is, de kellõ mér-
tékû „szervezett szkepticizmussal”
fordulva egy kutatási eredmény felé
ki lehet küszöbölni a tévedéseket.
Nem számol egy eredmény végle-

gességével sem, hiszen az
„»igazság pompája« nem
létezik a tudományban”, a
folyamatosan változó tech-
nika ugyanis újabb és újabb
szempontokat biztosít a
korábbi „igazságok” felül-
vizsgálatához.

A kötet lezárásában
amellett, hogy világszintû

szakmai összefogást sürget a tudo-
mányetikai problémák demokrati-
kus megvitatására, a „jó élet” alap-
ját abban látja, hogy a lehetõ leg-
szélesebb vitában kibontakozó sajá-
tos eltéréseket értékként kell fel-
fognunk, így tanúsítva toleranciát
embertársaink iránt. Changeux
összegzõ igényû munkáját mind-
ezek fényében méltán nevezhetjük
a humanista tudományosság védõ-
beszédének.

ZSOLNAI GYÖRGY

(Fordította Pléh Csaba, Gondolat Kiadó,
Budapest, 2008, 328 oldal, 3450 Ft)
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