~f'f":"
MAGYARORSZAG / MAl ÜGYEK

vi ualis fe szab

La

Nyfri Kristof: A szellemet nem lehet 611amosltani
Kezdetben volt a latvany, az elsö em
beri gondolatok maguk is kepek voltaI<,
A szavakhoz lkötött nyelv nem alakulha
tott volna ki, mielött letrejött a vizua
lis nyelv, a gesztusok es arckifejezesek
nyelve - ez volt Nyiri Kristöf filozöfus
elöadasal1ak egyik alapvetese azon az
MTA-konferencian, amellyel a Budapesti
Müszaki es Gazdasagtudomanyi Egye
tem Kepi Tanuläs Mühelye ünnepelhette
Perspectives on Visuallearning (A kepi
tanulas perspektivai) dmü, angol nyelvü
könyvsorozatanak harmadik kötetet. Ez
a könyvsorozat a maga targyaban csücs
teljesitmelily, mint ahogyan a vizualis
mühelyt a vilag elvonalaba röpitette az
a tavalyi konferencia is, amelynek at
dolgozott, 'tovabbgondolt al1yagaböl a
kötetek összealltak. Az MTA akkori, ha
rornnapos rendezvenyen 20 orszagböl
98 tudös vett reszt, szamos jelentkezöt
vissza kellett utasitani. A projektröl Nyiri
Kristöf akademikust kerdeztük.
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Mibe herül egy tUdomanyos vilogsiher? Ny;lvan
penzbe ;s, ped;g abbol masnah több VOn.

Voltak es vannak a vildgoo a mienknel nepesebb
konferenciak, a "visual studies" - vizualis kommuni
kaciö, vizualis kultura, vizualis tanulas - mostanara
kiterjedt kutatasi területte valt. Oe merjük kimon
dani: a mamutkonferenciakat ma mar altalaban
nem emberek szervezik, hanem valami jelentkezesi
szoftver. Az vehet reszt, aki fizet, a konferenciakiad
vanyt szinten szamitögep szerkeszti, az jelenik meg
benne, aki megadja az arat. A vegeredmeny tehät
olyan, amilyenre szamitani lehet hullamzö SZInvo
nal, alig-alig összetartö tartalom. Ehhez kepest a
mi konferenciankat emberek szerveztek - Benedek
Andräs, a BME müszaki pedagögia tanszek profesz
szora, es jömagam. A konferenciät bö mastel ewel
a tervezett idöpont elött hirdettük meg, reszletes
tematikai javaslatokat tettünk, es az erdeklökkel a
Foto: BAZANTH (VOtA

tenyleges jelentkezesi hatäridö elött mar sürü levelezest folytattunk - a kon
ferencia tartalmänak föbb iranyai tehät kialakultak, mielött a resltVevök köret
veglegesithettük volna. Üj mÜhelyekkel, uj megközelitesmodokkal ismerked
tünk meg. Azutän megtörtentek a jelentkezesek, viilogi-.l.ttunk, voltak böven
elutasitäsok iso A konferencia elött nehany hettel az eloadasok elözetes össze
foglal6it 138 oldalnyi kötetben kinyomtattuk, online is közzetettük - vagyis az
eredmenyek mär az esemeny etött eh~rhetöve valtak. Es meg egy megjegyzes:
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nem kertünk reszveteli dljat. A:L. elöad6knak nem
kellett a zsebükbe nyulniuk, hogy egy rangos kon
ferencia re sltvevöi lehessenek.

I

Ez persze szep, de ozert nyilvan igy ;5 sok penzre
volt szükseg.

Ketsegtelen, .hiszen a konferencianak nem voltak
bevetelei, csak kiadasai. Am az MTA - amelynek öt
termet vettük igenybe harom napon at - nagyvo
na lu teremberengedmE'!nyeket tett, az ellatas költ
segeit elviselhetö szintre szoritottuk, a diszvacso
rat pedig a BME aulajaban tartottuk,igy a gyönyörü
helyszin sem került semmibe. Mindent egybevetve
nehany milliö forintröl beszelünk - egy olyan or
szagban, ahol rendszeresen es jellemzöen csillaga
szati összegeket költenek ertelmetlen altudoma
nyos rendezvenyekre.

I

szokterülete a nyelvjilozof/a, kommunikad6{1loz6f/a es {11oz6{1a
törtenet. A Magyar Tudom6nyos Akademianak 1993-t61 levelezö,

Varhat6-e 0 gyakorlatban hasznalhat6 eredmeny
a hOrom kötetben össze{oglalt hutatasokt61?

Bölcseszettudomanyi kutatasokrol van szo, azaz
- a mai borzalmas, mert olyannyira felrevezetö ter
minolögiaval elve - elsösorban alapkutatasokröl
es csak masodsorban atkalmazott kutatasokröl.
A:L. alapkutatas ebb~n az esetben azt jelenti, hogy
a szerzö eredmenyei alapvetöen megvaltoztatjak
azt az elmeletet, amelynek keretei között dolgozik,
vagy eppenseggel összetörik ezeket a kereteket. A:L.
MTA folyöirata, a Magyar Tudomany juliusban ma
gyarul jelentet meg hat tanulmanyt az angol nyelvü
kötetekböl. A tanulmanyokhoz irt bevezetömben
ugy fogalmaztam, hogy a tanulmanyok a kepi tanu
las, a rajz, a film, a kepi nyelv es kepi logika alapve
tö kerdeseire keresnek valaszokat. Hangsulyoztam,
hogy az emberi kommunikaciö eredendöen kepies,
es hogy a nyomasztöan egyoldalu irott es nyomta
tott szö evezredei-evszazadai utan ma valösagos
kepi hazateresnek es kepi felszabadulasnak va
gyunk tanui.

A v;zualis mühely 0 Budapesti Müszak; es GazdQ
sagtudomanyi Egyetemen mühöd;k, gondolom
tehat, hogy a kutatasohnQk - Qfelszabadito hQ
tason tul - valamilyen modon megis az oktatast
;5 szolgaln;uk keil.
Ez teny. A megjelenes elött allö hat tanulmany kö
zül az elsönek, az Uj paradigma az oktatäsban - a
kepek elsödlegessege cimünek Benedek Andras
a szerzöje. Maris olyan iras, amelynek közvetlen
gyakorlati haszna van, hiszen az osztalyteremben
tanitö pedagögus szamara az elavult jelenhez ke
pest felmutatja a közeljövö tavlatait. A masodik ta
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2001-töl rendes tagja, 1995 es 2005 hözött az MTA Filozof/ai Kuta
t6intezeteneh ;gozgat6jo. Legiijobb irosainah targya

a kepeh sze

repe 0 gondolkodrisban, valamint az idöfogalom. 2014-ben jelent
meg Mean;ng and Motor;dty: Essays on Image and Time cimu ösz
szefoglal6 munhrija.
_

nulmany Karpati Andrea müveszetpedagögiai irasa,
a harmadik - a szerzö Amirouche Mokteft a tallinni
müegyetemrö[ - a matematika tanitäsanak terüle
tere vezet, ama Gj es radikalis nezet mellett ervel
ve, hogy a matematikai vizualitas logikai erövel bir.
A bordeaux-i Jean-Remi Lapaire esszeje is a vizualitas
es a logika kapcsolataröl szöl, hiszen a szönyelv logi
kaja mögött a kepek logikaja all, a nyelvalapvetöen
kepi hasonlösägokra, hasonlatokra, metaforäkra
epül. A metaforäknak az izraeli Michalle Gal ervelese
szerint eppenseggel a kepek - belso lelki kepeink 
adnak eletet. A tanulmänyok sorat Aczel Petra irasa
zarja: temaja a vizualis retorika, a szönoklat vj kepi
gyakorlata - kötelezö olvasmany lehetne minden uj
sagirö szamara iso

Gondolom, Q nQgy nemzethöz; nyilvanossagnak
szant kötetet? szerzö; szamara nem iranyad6k a ha
zai tudomanypolitikQ pragmatihus elvarasQ;.
Bevallom, aharom angol kötet tenyleg tartalmaz
olyan fejezeteket, amelyek közvetlen gyakorlati
haszna ma meg nem läthato. Mit tegyünk, ilyen a
bölcseszettudomany, es kivält a filozöfJa termesze
te, bocsassa ezt meg nekünk a politikai hatalom. Es föleg bocsässa meg pel
daul a harmadik kötetböt Benczes Reka tanulmanyät, amely a Soros-elleni
magyarorszagi kampäny kepi alsagossagairöl szöl. Putz Orsolya fejezete a
nepi pszicholögia területere vezet: azokat a metaforakat elemzi, amelyek
kel az egyszerü mindennapi gondolkodäs az emberi elme fogalmat igyekszik
megragadni. Ez a tudomany emberei szamara is iranymutatö lehet: sok ta
nar vagy akar pszichiäter tette mar tönkre a gondjaira bizottakat azzal, hogy
problemaikat rossz kepekben ragadta meg. A holland (hartes Forceville fe
jezete a forgalmi jelzötablak olykor igencsak felrevezetö kepi nyelvet firtat
ja, a texasi Erik Bucy a menekültek elleni kepi propaganda jellegzetessegeit.
Ezek a gyakorlatban is hasznalhatö kutatäsi eredmenyek, ha ugyan valaki
hajlandö odafigyelni rajuk. Al elsö kötet beköszöntöjet egyebkent Lovasz
Laszlö, az MTA elnöke irta, aki lathat6lag nemcsak a matematikahoz ert, ha
nem Umberto Ecöhoz es a kepek erejehez iso Ehhez a kötethez jömagam is
hozzajarultam egy fejezettel, a hirneves amerikai filozOfus, lohn Dewey nagy
hatäsu liberalis pedagögiai elmeletenek csödjeröl irtam, arröl, hogy radikalis
feminista felesegevel leelt hosszu botdog hazassaga utan mikent erintette
meg a konzervativ pedagögia. De hadd valljam be, hogy a kötetben nem a
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magam tanulmänya a kedvencem, hanem Finta
Szilvia es Neuman Peter fejezetei. Finta a heber
szentiräs kepi tartalmait elemzi - aki ezt az elem
zest elolvassa, azt bizony mäskepp erintik meg a
vonatkoz6 szövegek. Neuman (ö lapunk kiad6ja
nak ügyvezetöje - a szerk.) konkret kvantumfizika
törteneti petdän azt mutatja meg, hogy ahol az
elvont matematikai szamitas attekinthetetlenül
bonyolultta välik, a tudomanyos vizualizaciö segit
- akär Gjabb attöresek, felfedezesek fele. A maso
dik kötetröl se feledkezzünk el, melyben Horvath
Cz. Janos az ugynevezett mikrotartalmakröt Ir. Ezek
az egyetten kis kepernyöre szerkesztett, szöveget,
kepet es hangot egyesitö, egymässal halözott kap
csolatban allö adategyüttesek alighanem a jövö
tartalmai, bärmennyire kedvesek is a szivünknek
az olyan gyönyörü könyvek, mint az elmult h6na
pok alatt elöäUitott harom kötetünk.
Fotö: BAZÄNTH IVOLA
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Mityen nemzetköz; visszajelzeseh vannah?

A siker minden varakozasunkat felülmulja. Nem gyözünk valaszolni az üze
netekre. Szinte uj nemzetközi kutat6i halözat atakult ki. Aharom kötet online
hozzäferhetö, olvasottsaguk lathat6 es latvanyos, pedig meg csak a hir terje
desenek elejen tartunk.

I

Hogyan tovabb? Az Akademia al/omos/tosa m;kent befolyasolhat peldaul
egy ilyen programot?

A szeltemet nem tehet allamositan i. Bärm i lesz is az Akademia osztälyai nak es bi
zottsägai nak sorsa - az intezethäl6zat so rsa lathat6lag megpecsetetödött -, es ba r
mi lesz is az egyetemek sorsa, az a hazai es nemzetközi tudomanyos együttmükö
des, amely ezzel a projekttel letrejött, es amely az internet közegeben oly könnyen
es termeszetesen zajlik, minden bizonnyal fenntarthat6 marad. Persze remeljük,
hogy nem csak az internet közegeben. A kepek törtenete egyszersmind politika
törtenet is, es a politikatörtenet arröl tanuskodik, hogy a kultura bekebelezesere
iränyul6 törekvesek hosszabb tavon mindig kudarcot szenvednek. / Baratjozsef
2019. majus 30.
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