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— annotáció —

Ahogy nő az innováció gazdasági jelentősége, úgy nő az intellektuális tevékenység globális szerepe, melynek legmagasabb formája a
tudományos  megismerés.  A  tudomány  növekvő  társadalmi  szerepével  az  eddiginél  is  nagyobb  jelentősége  van  annak  az  elvi
dilemmának, amelyet a tudományos koncepciók összemérhetetlenségének tézise hozott a felszínre. Úgy tűnik ugyanis, hogy egyedül az
Intellektus az, amely a Világfolyamat általános regresszív trendjével szemben módszeresen növelni képes a megismerő erejét. Nincs, és
nem is létezhet  ezért a megismerésben helyes úton járó Intellektus számára egyetlen mérvadó koncepció,  mint ahogy nem járható
számára a koncepciók kirekesztésének az útja sem. A koncepciók egyenrangúak, és nem érvénytelenítik egymást. Lényegében kognitív
módszerei,  jellegzetes  fogalomrendszerrel,  sajátos  eszközökkel  bíró  technológiái  a  valóság  egyre  szélesebb  megismerésének.  A
kvantumfizika  ezredfordulói  eredményei  bizonyítják,  hogy  esetében  sem egyszerűen  egy  újabb  koncepcióról,  sokkal  inkább  egy
követendő koncepcionális útról van szó. Az Intellektus funkcionálása a megismerés szakadatlan folyamatában koncepcióról koncepcióra
halad előre és egyre inkább növeli az erejét akkor, ha közvetlen célja ugyan a soron következő koncepció kibontása, de működésének
értelme és kritériuma mégiscsak a Helyes Út.

— abstract —

Gnoseological Roots of Global Intellectualisation
The impetuous escalation of the economic significance of innovation is accompanied by vigorous global intellectual activity, the highest
level  of  which  is  the  scientific  cognition.  The  growing  social  role  of  science  makes  the  principle  dilemma  regarding  the
incommensurability of scientific conceptions more significant than ever. Seems to be it is the Intellect alone which is capable to increase
systematically its cognitive power despite the general regressive tendency of the World-process. Persisting in the only one authentic
conception is not the right way of cognition for such an Intellect, as it is unfeasible for him to shut any other conception out of cognition.
The conceptions are co-equal and do not invalidate each other. They are in essence the cognitive way, the technology of the broader and
broader cognition with its specific system of definitions and requisites. The millennial results of quantum physics present not a new
conception but a conceptual way of cognition worthy of imitation. The intensifying functioning of Intellect means his progress from idea
to idea with his direct purpose to unfold the forthcoming conception but with the sense and criteria of his activity to follow the right way
of unceasing cognition.

— o —
Unoka: „Nagypapa, hány éves is vagy te”?
Nagypapa: „Na, mit gondolsz”?
Unoka: „Nem tudom, de biztosan sok.  50?”
Nagypapa:  „Hadd  gondolkozzam egy  kicsit… A televízió,  a  gyermekbénulás  elleni  védőoltás,  a  fénymásoló  gép,  a
kontaktlencse és a fogamzásgátló tabletta előtt születtem. Nem volt még radar, hitelkártya, lézersugár és pengekorcsolya.
Még nem találták fel a légkondicionálót, a mosógépet, a szárítógépet, a ruhát akkoriban egyszerűen kitették száradni a
friss levegőre. Ja, és friss, tiszta volt a levegő. Az ember még nem kerülte meg a Földet és nem lépett a Holdra sem, és nem
léteztek sugárhajtású utasszállító repülőgépek, sem GPS, meg mesterséges hold. Ismeretlen volt a vezeték nélküli telefon, a
mobilról nem is szólva. Nem hallottunk sztereózenéről, URH-s rádióról, kazettákról, CD-ről, DVD-ről, USB pendrive-ról.
Az  órákat  naponta  felhúzták.  Semmi digitális  nem létezett.  Nem volt  pénzkiadó  automata,  se  mikrohullámú sütő,  se
ébresztőrádió, hogy videomagnóról és CAD/CAM kameráról ne is beszéljek. Csak fekete-fehér fényképeket csináltunk, és
napokig tartott a képek előhívatása és másolása. Én a számítógép, a kétszintes egyetemi képzés és a csoport-terápia előtt
születtem. Az emberek akkor analizáltatták magukat, ha betegek voltak, és akkor az orvos nem azt kérdezte, hogy „akar
róla  beszélni?”,  hanem  vér-  vagy  vizelet-vizsgálatra  küldte  őket.  Az  emberek  összeházasodtak;  rendszerint  minden
családban volt apuka és anyuka. Párjuk a galamboknak volt, meg a nyulaknak. A fiuknak nem volt fülbevalójuk, mert
lányoknak  nézték  volna  őket.  25  éves  koromig  minden  férfit  „uram”-nak,  minden  hölgyet  „asszonyom”-nak  vagy
„kisasszony”-nak szólítottam. Ha egy hölgy felszállt a villamosra, a fiatalok azonnal átadták a helyüket. A „fast food”-ról
biztosan azt hittük volna, hogy akkor eszik az emberek, ha nagyon sietnek. A „notebook” jegyzetfüzetet, a „gay” szó akkor
még vidám, jókedvű embert jelentett angolul. A „time sharing” pedig legfeljebb azt, hogy másokkal együtt töltjük az időt, s
nem azt, hogy közös nyaralóm van egy idegennel. Ha valamin azt láttuk, hogy „Made in Japan”, az bóvlit jelentett
számunkra; „Made in Thailand” vagy „Made in China” felirat meg viccnek számított. És most kitalálod, hány éves
vagyok?”
Unoka: „Hát, legalább 200”.
Nagypapa: „Nem, kedvesem, csak 60.”
(Az Internet-ről)

—
A nagypapa tulajdonképpen arról  mesélt  az  unokájának,  hogy hogyan is  alakult  ki  az,  amit

mostanában erős túlzással „tudástársadalom”-nak szoktak nevezni. Úgy tűnik azonban, hogy az ilyen
társadalom közel sem diadalmenet. Úgy tűnik továbbá, hogy az emberek tevékenysége, észjárása,
foglalkozása, teljesítménye, társadalmi igény- és feltétel-rendszere egyre inkább intellektualizálódik.
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És ezzel párhuzamosan egyre szembetűnőbb az intellektuális életvitelhez vonzódó, intellektuálisan
igényes kisebbség és a szellemi  értékekkel  sokszor  jóformán szembehelyezkedő,  nem egyszer az
értelem fogalmát arrogánsan cáfoló többség közti növekvő különbség. A növekvő eltérés és az áradó
sokféleséggel,  diverzifikációval  együtt  járó  megosztottság  mellett  az  intellektuális  tevékenység
globális szerepe, súlyaránya a mai innovációsnak nevezhető társadalomban (Szántó, 2003) azonban
vitathatatlanul  nő,  társadalmi  hatása  egyre  erőteljesebb,  jelentősége  gyorsan  és  határozottan
növekszik.

„Az egyre inkább globalizálódó, egyre inkább tudás-bázisú gazdaságban az innováció nagyobb
szerepet  játszik,  mint  eddig valaha” (Cordis,  2002).  Jóllehet  az Európai  Unió az innovációt  még
mindig inkább a gazdaság és a munkahely-teremtés szemszögéből tartja elsősorban fontosnak, ez az
állásfoglalása  is  egyértelművé  teszi  az  innováció  világszerte  határozottan  teret  nyerő  társadalmi
funkciója  és  a  globális  intellektualizálódás  közti  közvetlen  összefüggést.  Hajlamosak vagyunk itt
Európában  az  innovációt  közgazdasági  tényezővé  redukálni,  ha  a  vállalat,  az  ország,  a  régió
versenyképességéről, a termelékenységről esik szó, holott az igazi innováció az új teremtésének, s
nem  a  létszükségletek  kielégítésének  a  tudománya.  Mindazonáltal  intellektuális  gazdaságról,  a
felsőoktatási rendszer egységesítéséről és versenyképessé tételéről, radikális intellektualizálódásáról,
globalizálódó  munkaerőpiacról  és  ehhez  igazodó  képzésről,  globális  kihívásról  beszélünk.
Kézenfekvő, hogy a növekvő innovációs teljesítmény és a gyors társadalmi-technikai fejlődés mögött
a szellemi tevékenység térnyerését, az Intellektus erejének növekedését, a kognitív evolúciót keressük.

Tudástársadalomról,  a  kutató  laboratóriumok  által  termelt  tudásról  és  annak  transzferéről,
társadalmi hasznosításáról szokás értekezni, de a mindennapi létének karámjába zárt ember számára a
radikális újdonság — bármennyire gyakori része mostanában életünknek az előző századokhoz képest
— nem egy mindennapos eseményt, hanem többnyire életét és világlátását gyökeresen megváltoztató
intellektuális alkalmazkodási kényszert jelent. Az ember mintegy be van zárva léte szükségleteinek
kapszulájába; viselkedését és világlátását is behatárolja az, amiben felnőtt, amit elsajátított, amit maga
körül  tapasztalt,  mert  eszerint  látja  és  értelmezi  a  dolgokat.  Manapság  viszont  nem  csupán
innovációról  és  információs  térségének  intellektualizálódásáról  hall  az  ember,  de  házának,
munkahelyének, közvetlen környezetének, autójának, társasági életének intellektualizálására írnak ki
pályázatokat  és  készítenek  terveket.  Az  intellektuális  kölcsönhatás,  vagy  más  szavakkal  az
információs kultúra globális méreteivel robbanásszerűen formálta át az életfeltételeinket a mentális
életforma,  az  egyre erőteljesebb intellektuális  tevékenység javára.  Egyedeire  szedte  és  szedi  szét
társadalmunkat, hogy minden újabb integráció újabb intellektuális képességeket szüljön, miközben az
egyén funkcionális hatósugarát fokozatosan globális méretűvé növeli. Van ebben a lépten-nyomon
gejzírszerűen feltörő intellektualizálódásban valami divat, modorosság is persze, de a szakirodalom
legújabban a versenyképesség növelésére is az akadálynak tekinthető saját episztemológiai határai
tudatos átlépésének elsajátítható, oktatható módszerét ajánlja a vállalatnak (Boisot, MacMillan, 2004),
vagyis  saját  intellektusunk  katalizátorrá  változtatásáról,  az  intellektualizálódás  motorjának
beindításáról,  technológiájáról  beszél  a  nagyobb  innovációs  teljesítmény  véget.  Az  intellektus
önfejlesztéséről (Szántó, 2004), és az ehhez igazodó vállalati  stratégiáról,  az innovációt támogató
intézmény-rendszerről és regionális szabályozásáról (Molnár, 2004, p. 67) van egyre inkább szó.

Az  Intellektus  fogalmát  hagyományosan  a  gondolkodás  képességére,  valamint  a  racionális
megismerésre  vezetjük  vissza,  bár  az  érzékelési-intuitív  megtapasztalást  is  ide  szokás  sorolni.
Fogadjuk el, hogy az ember olyan lény, amely rendelkezik a többnyire csak rá jellemző intellektuális
tevékenység képességével (Szántó, 1990, 11. fejezet). Ha nem különböztetnénk meg ezt a képességét
(erőt, látást, aktivitást, akaratot, funkcionálást) tevékenysége minden más módjától, nehezen tudnánk
megmagyarázni  például  azt,  hogy akkumulálódik,  mintegy „genetikailag  öröklődik”  nem csak  a
megismerésben évezredek során elért jártassága az embernek, de még a megismerés megválaszolatlan
tartománya,  kérdés-csoportja  is.  A  gondolkodás  tehát  ennek  a  specifikus  képességnek  az
érvényesítése, kibontakoztatása, a racionális döntéshozatallal nem feltétlenül azonos, annál voltaképp
magasabb  szellemi  tevékenységnek a  szinonimája,  mely funkcionális  algoritmusok  rendszereként
rendelkezik ugyan input-output paraméterekkel, mint például információ és tapasztalat, de alapvetően
a Megismerés jelenségére vezethető vissza.
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Kapszulába zárva

Amennyiben  nyomósabb  érvekre  vagyunk  kíváncsiak  azoknál,  amelyek  az
intellektualizálódásnak ezt a manapság tapasztalható igen gyors térnyerését a jólétre törekvéssel, a
szükségletek kielégítésével, a gazdagodás vágyával, esetleg a piaci viszonyok társadalmi hatásával
indokolják,  vissza  kell  nyúlnunk  az  elme  és  a  realitás  közti  viszony  örökérvényű  filozófiai
kérdésköréhez.  A kihívás — ahogy ezt a filozófia mindig is tudta — tulajdonképpen episztemológiai
(ismeretelmélet, a tudomány filozófiája), sőt gnoszeológiai (a megismerés lényegéről szóló tan; nem
tévesztendő  össze  a  gnosztikusok  vallásbölcseleti  áramlatával).  Kant  (1724-1804)  éppenséggel  a
gnoszeológiát tartotta az elméleti filozófia sarkkövének. Jómagam Immanuel Kant műveiből (Kant,
1981,  1997,  1998,  1999)  azt  szűrtem  le  (belátom,  mindenki  mást  szűr  le  beállítottságának
megfelelően),  hogy ne a  dolgok tanulmányozása,  hanem a megismerésük,  az elme működésének
törvényei és határai képezzék érdeklődésünk fő körét, ha válaszolni akarunk a magunk által feltett
kérdésekre. Kant abból az előfeltevéséből indul ki, hogy a megismerés lehetőségét mindenek előtt az
ember  világfelfogásának  sajátosságai,  s  nem  a  külső  világ  mint  olyan  határozzák  meg.
Transzcendentálisnak nevezte álláspontját, szemben a kísérleti, empirikus filozófiával. Ez számomra
azt jelentette, hogy filozófiájában ontológiáról gnoszeológiára, a létről a koncepció-elemzés kevéssé
ismert, csekély mértékben elterjedt tárgykörére tette át a hangsúlyt, vagyis elméletében metafizikai
szubsztanciáról  transzcendens  szubjektumra  váltott.  Azt  tartotta,  hogy  önmagunkban,  a
koncepciónkban,  a  megismerésünk  sajátosságaiban,  a  megismerendőhöz  való  viszonyunkban  kell
keresnünk a választ. Azért tartom a történelem egyik legkiemelkedőbb filozófusának Kantot, mert —
szerintem — az Univerzumnak nem az anyagi, hanem az intellektuális gyökereinek feltárását tartja
járható és helyes útnak. 

A koncepcióelemzés nem új keletű divat a filozófiában. A középkori „konceptualizmus” hívei a
redukciót a koncepcióba szorítás követelményével azonosították, és addig fokozták azt, hogy az a
priori felfogásunktól független dolgok létezését is kétségbe vonták. Az ésszerű redukcionizmus,  a
koncepcióhoz igazított megfigyelés azonban ma is a tudományos kutatás sajátja. Occam borotvája
(William  Occam,  angol  skolasztikus,  1285-1349)  ma  is  kötelező  szabály  a  tudományban:  a
szükségesnél, vagyis a koncepció érvényesítéséhez nélkülözhetetlen érveknél többet ne alkalmazz. A
szűkszavúság célszerűségén túl eddig is tudtuk, hogy bármely okfejtés, elmélet, modell, paradigma,
eszme,  platform,  filozófia,  még  a  matematikai  levezetés  is  azon  a  kereten,  fogalom-  és
feltételrendszeren,  koncepción  belül  értendő,  amelyben  kifejtést  nyer.  Tudtuk,  hogy éppen  ezért
teljességgel  megismerni  valamit,  míg  azt  a  valamit  az  általunk  megszabott  keretünkön  belül
értelmezzük,  nem  lehet.  Kívülről  kellene  ehhez  rápillantanunk;  meg  kellene  kerülnünk  a  saját
keretünket, az meg egy másik keret felállításával ér fel. Úgy tűnik, mindenképpen saját gondolati
konstrukcióink  karámjába  zárjuk  önmagunkat;  ez  akaratunktól  és  beállítottságunktól  független
tulajdonságunk.  Az  ellenben  tőlem  függ,  milyen  koncepciót,  eszmét,  modellt  alkalmazok.  És  a
következtetéseim sorra igazolni fogják számomra az alkalmazott koncepciómat, hisz’ abból fogannak,
az alapfeltevésből  vezetem le  őket.  Tévedhetek is,  persze.  Következtetéseimet  vagy levezetéseim
menetét ezért lehet vitatni, a prekoncepciómat azonban nem.

A kiinduló koncepciónkat leginkább ösztönösen választjuk meg, és következtetéseink, érveink
jelentőségét  illetően is  általában intuíciónk jóvoltából  igazodunk el.  Sokat  javíthat  ezen persze a
helyes metodológia.  Ismeretes,  hogy a valóság megismerése dialektikus folyamatnak tekinthető: a
választott modell szerint megfigyelt tények eltérhetnek a modellünk által extrapolációval, szigorúan
formalizált  következtetéseivel  előre  jelzettektől,  s  ez  esetben  a  modell  némileg  módosítható,
hozzáigazítható  a  valósághoz.  Kétségtelenül  előrejutunk  ily  módon  a  modell  működtetésével  a
megismerésben  is,  miközben  a  működőképességünk  fenntartásának  legalább  olyan  jelentőséget
tulajdonítunk ösztönösen, mint az eredményességének. Ezt az alapjában véve helyes módszert szokás
megismerési  stratégiának  is  nevezni,  ami  szerintem  azért  is  túlzás,  mert  —  a  megismerési
működésünk folytonosságán, funkcionálásunk fenntartásán kívül — nem tűzünk ki magunk számára
konkrétan elérendő végső megismerési  vagy fejlődési  célt.  Márpedig, ha intellektuális  gyökereink
valóban univerzálisak, nem annyira a funkcionálásunk fenntartása, legyen az megannyira szellemi is,
mint  amennyire  az  intellektuális  fejlődésünk  lehetne  valóban  stratégiai  célunk  abban  az
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Univerzumban, amely kizárja a változatlanságot. (Alexander Fridman orosz fizikus és matematikus a
múlt század elején elméletileg bizonyította, hogy fizikai világunk kizárólag vagy tágulásában, vagy
összeroppanásában, vagyis csak folytonos változásában stabil, kizárva ezzel a változatlan, stacioner
Világ  lehetőségét  -  Fridman,  1922,  1966).  Ilyenformán,  stratégiáról  akkor  beszélhetnénk  inkább
intellektuális  tevékenységünk,  a  világunk  megismerése  vonatkozásában,  ha  nem  annyira  a
koncepciónkhoz való ragaszkodást, mint inkább a fejlődésünket tartanánk elsődlegesnek, és evégett
arra törekednénk, hogy akár több koncepcióval is operáljunk. Annál is inkább, mert minden modell
kitágításának  nyilvánvalóan  határai  vannak,  amelyeken  túl  —  ha  ragaszkodunk  ahhoz  az  egy
modellhez  — eredményeink  és  következtetéseink  várhatóan  óhatatlanul  hamissá  válnak.  Minden
megismerési  modellnek  matematikailag  is  záros  episztemológiai  megfelelőssége  van  (Lifschitz,
1987), amely elvben határt szab a felhasználásának. A mindenkori alkalmazott koncepció mintegy
peremfeltételeket szab saját érvényességének, illetve érvényesítésének.

Ahány  paradigma  vagy modell,  annyi  világkép,  és  mindegyik  koncepció  a  maga  feltételei,
kikötései szerint  magyarázza a kísérleti  eredményeit vagy meglátásait.  A koncepciók egyediek, és
éppen  ezért  nem  vethetők  teljesen  össze,  összemérhetetlenek.  Az  „incommensurability”  Thomas
Kuhn (Kuhn, 1970) és Paul Feyerabend (Feyerabend, 1975) óta sarkalatos, bár igen ellentmondásos
fogalma  az  episztemológiának,  de  bátran  mondhatjuk,  hogy  a  modern  filozófia  egészének.
Matematikai értelmezése szerint az összemérhetetlenség fogalma egyszerűen arra az esetre utal, ha két
vagy több változónál nélkülözzük a közös mérési egységet, mely — ha mégis szert teszünk egyre —
teljességében (részegységeiben vagy átmenetileg talán még használható) hasznavehetetlen a változók
hiánytalan  méréséhez.  A  matematikai  fogalomnak  ilyen  kiterjesztése  az  episztemológia  egészére
persze  maga  is  „jogtalannak”  tűnik,  és  beleesik  az  összemérhetetlenség  „bűnébe”,  mert
annyiféleképpen fogják eltérő módon értelmezni ezt a tézist, ahányan saját prekoncepciójuk alapján
tagadni  kívánják  a  többi  rivális  koncepció  „igazság-tartalmát”.  A témában 1962 óta  írott  művek
sokasága semmi kétséget sem hagy e felől. Nem csoda, hisz’ mindkét szerző tagadja azt, hogy létezne
valamiféle  elmélet-semleges,  eszme-független  megfigyelés-nyelvezete  a  valóság  megismerésének.
Más szavakkal: az alternatív felfogásnak és annak alapján hozott következtetéseknek semmivel sem
kisebb a létjogosultsága, mint bármely „hivatalosnak” tekintett elméletnek vagy koncepciónak. Értsd:
„a  megkérdőjelezhetetlen  igazság letéteményese” komolytalan nagyzolás.  Feyerabend nem csinált
titkot  abból,  hogy  tételével  bátorítani  szeretné  az  elméleti  pluralizmust,  mert  a  tudománynak
vitalitásra, az új elméletek rendszeres és gyakori bemutatkozására van inkább szüksége, mintsem az
inkonzisztenciájuk bizonyítására, az  „ismert  tényeknek” való megfelelősségük hiányára, valójában
pedig ideológiára hivatkozó elutasításukra és elzárkózásra. Kuhn meg lényegében azzal érvelt, hogy
minden paradigmaváltás új szótárral, új világfelfogással ajándékozza meg a tudósokat; mondhatnánk,
más világba költözteti,  más elméleti kontextusba helyezi őket, amelyben a megszokott régi szótár
használhatatlan  ugyan,  de  az  eléjük  táruló  újszerűség  valós  és  bőséges  kárpótlást  nyújt  vélt
veszteségeikért. És mindez végül is a valóság szakadatlan megismerését szolgálja. 

Az összemérhetetlenség tézise körüli parázs vita még közel sem ért véget, hiszen a legszelídebb
értelmezésével is szembehelyezi egymással a rivalizáló tudományos kollektívákat, megkérdőjelezi a
tudományos eredményeik igazságtartalmát, kételyt ébreszt a dolgok és felfogások „tudományos” és
„tudománytalan”  jelzők  szerinti  megítélése  iránt,  bizonytalanná  teszi  a  szilárdnak  hitt  elméleti
fogódzkodóinkat. Hogyan lesz képes — mondhatnák — egy tudós komolyan foglalkozni választott
témájával,  ha  kételkedni  kezd  saját  kiinduló  koncepciója  korrektségében?  És  ha  ragaszkodik  a
premisszájához, miért csodálkozunk azon, hogy látni sem akarja azt, amit azzal összevethetetlennek
vél?  Ha  nem úgy fordítjuk  az  összemérhetetlenség  tézisét,  hogy az  viszonylagossá  tesz  minden
megállapítás igazságtartalmát (episztemológiai relativizmus), akkor úgy kell értenünk, hogy a tudósok
közti kommunikációs zavarok elkerülhetetlenek? A vita félreértésekből fakad? Feltéve, hogy nem a
szavak, hanem az elmélet kontextusa a lényeg, az elkerülhetetlen fordítási nehézségek akadályozzák
meg,  hogy  az  egyik  koncepció  képviselője  megértse  a  másik  koncepcióját  és  érveit?  Persze,
összemérhetetlenség láttán, feltételezhetjük talán, hogy valamelyik elmélet inkonzisztens. És akkor
minden  elmélet  az?  Kiindulva  azonban  abból,  hogy  mégiscsak  közös  platformról  végzünk
tudományos kutatásokat, néhány koncepcióban csak egyetérthetünk, vitáinkat filozófiai síkra kellene
talán terelnünk éppen azért, mert az elméletek különbözhetnek. Ontológiai alapon vitatkozhatunk, ha
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ontológia  alatt  valamiféle  tulajdonság-listát  értünk,  mert  akkor  tudjuk,  mire  vonatkoznak  a
kifogásaink. Máskülönben a felvetett problémakör értelmezhetetlennek, megoldhatatlannak tűnik.

Ezek nem az én érveim és kérdéseim; az összemérhetetlenségről szóló szakirodalom javarészt
ilyen  módszertani  kérdésekkel  foglalkozik,  vagyis  a  közös  fogalmi  rendszer  hiányosságaival
magyarázza  az  eszmei  különbségeket.  Hacking  szerint  például  (Hoyningen-Huene,  2001)  ami
változik, az a dolgok rendszerezése, a klasszifikáció, amit egy új elmélettel ráerőltetünk a világra.
Értsd: nem maga a világ változik, hanem a „fenomenológiai világ”. Vagyis eszerint nem kell annyira
komolyan venni sem az összemérhetetlenség tézisét, sem az esetleges elméleti nézetkülönbségeinket,
hisz’ a tézis módszertanilag sem alkalmas a lényegi különbségek kikristályosítására.

Amit Kuhn és Feyerabend, de rajtuk kívül Lakatos, Polányi, Wittgenstein, Toulmin,  Hanson,
Cavell, Conant és még nagyon sokan mások (Hoyningen-Huene, 2001) tulajdonképpen feszegetnek,
az nem az egy dologhoz, mint változatlan szubsztanciához rendelhető vélemények sokféleségének
szükségszerű eltérésével, a szubjektív vélemények összemérhetetlenségével kapcsolatos. Amennyiben
a dolog változatlan,  a  róla  alkotott  vélemények eltérése a véleményalkotás  óhatatlanul  szubjektív
voltával könnyedén magyarázható lenne, ha például — uram bocsá! — lemondanánk a tudomány
mindenek felett álló objektivitásának dogmájáról. Szó sincs persze a Tudomány megkérdőjelezéséről
sem;  a tudományok művelése és a  tudományos kutatás az  ember  legmagasztosabb,  legemberibb,
legélenjáróbb  tevékenysége.  Az  összemérhetetlenség  nem  a  tudomány létjogosultságát,  hanem  a
tudománnyal való visszaélést veti terítékre.

Az  összemérhetetlenség  tézise  azonban  ennél  a  gyerekes  „hát  te  ki  vagy?”  szócsatánál  és
lökdösésnél jóval nagyobb jelentőségű problémát, elvi dilemmát hozott a felszínre. Úgy tűnik ugyanis,
hogy a Világfolyamatban egyedül az Intellektus az, amely az általános regresszív trenddel szemben
növelni  képes az erejét.  Ezt  azonban csak dinamikájában, folytonos fejlődésében képes  elérni  és
megtartani,  amennyiben  nem  „tudja”,  de  folyton-folyvást  keresi  az  igazságot.  Nincs  szüksége
szenvtelen,  pártatlan  bírákra,  hogy  az  igazság  tulajdonjogát  vagy  fajsúlyát  az  összemérhetőség
feltételezésével  elbírálják,  a  vitákat  eldöntsék,  a  „győztest”  pajzsra  emeljék,  a  „vétkest”  pedig
letaszítsák. Nincs, és nem is létezhet a helyes úton járó Intellektus számára egyetlen helyes koncepció;
nem  járható  út  a  többi  koncepció  kirekesztése.  Az  Intellektus  választott  koncepció  szerinti
megismerés  teljességére,  a  koncepciónak  mint  potenciálnak  kibontakoztatására  törekszik,  hogy
önmagát meghaladva újabb és újabb koncepcióhoz érkezzen.  És nem az a lényeg, hogy az egyik
koncepcióból  levont  következtetéseit  minél  jobban  lefordítsa  egy  másik  koncepció  „nyelvére”,
fogalmi rendjére, hanem hogy minél több „nyelvet beszéljen”, minél több koncepciót öleljen át, mert
így növelheti  felfogóképességének,  problémamegoldásának erejét.  Úgy fél  az  abszolút  igazságtól,
mint  a  tűztől,  mert  az  felérne  az  örök  keresés  és  kétely feladásával,  megismerési  működésének,
működőképességének lefagyásával. Ha elveszítené az önmeghaladás, a továbblépés képességét, akár
az elromlott ódivatú gramofon egyetlen dallamfoszlány szánalmas ismétlésébe ragadna bele. Ahogy a
repülőgép  csak  repülésében,  az  Intellektus  csakis  hervadhatatlan  megismerésben,  szüntelen
kutatásban,  újabb és  újabb útkeresésben maradhat  fenn.  És  úgy fest,  hogy az  egyre erőteljesebb
Intellektus  már nem elégszik meg a „jó” és a „rossz”,  a helyes és a hamis  közti  választással,  a
döntéskényszer  dichotómiára  egyszerűsített  kritériumaival;  már  nem  ez  működésének  sarkalatos
pontja, mert ami tegnap még megtette, ma már nem szolgálja sem működésének automatizmusát és
fenntarthatóságát,  sem  működőképessége  további  fejlődését  és  kibontakoztatását.  A  szelekció
követelménye  egyre  inkább  a  „helyes  út”  kritériumához  kapcsolódik,  a  szellemi  önfejlesztését
leginkább erősítő paradigmájához való igazodással ér fel.  A lanyha fejlődéshez vezető, esetleg az
Intellektus fejlődését hátráltató döntések nem kívánatosak. Mint ahogy az igazság, az intellektuális
fejlődés  előjogának  kisajátítása  sem  ésszerű  a  tudomány  vagy  bárki  által.  A  koncepcióváltás
folyamatának elemzése ezért  is  gyakorlata  és  jelentőségében gyorsan erősödő feladata  a kognitív
pszichológia tudományának.

Kvantumelmélet és az eszmék fogalmi átjárhatósága

A kvantumfizika egyre inkább olyan tudománynak látszik, amely egyesíteni tudja a tudati és a
fizikai törvényeket, kiegészítheti  a kognitív pszichológia úttörő tevékenységét, újabb ötletekkel és
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eszközökkel  gazdagíthatja a valóság megismerésének tárházát.  Úgy tűnik,  ez az a koncepcionális
többlet,  amellyel remélhetően legalább részben betemethető az évezredes árokásással feneketlenné
mélyített  szakadék  az  Intellektus  és  a  strukturális-anyagi  világ  között.  A  kvantumelmélet
ezredfordulói eredményei nélkül  — attól  tartok — gumicsontként rághatnánk újra és újra a múlt
filozófusai által ránk hagyományozott örök kérdéseket, mint amilyen az eszme és a tőle függetlennek
mondott fogalmi rend viszonya.  A kvantumelmélet nem egyszerűen egy újabb koncepció; sokkal
inkább egy koncepcionális út, amely a koncepciók sorát köti egységes paradigmába, állásfoglalás és
koncepcióról koncepcióra váltás követelménye elé helyezve a művelőjét.

A kvantumelmélet  abból  a  koncepcióból  indul  ki,  hogy a  Világ nem más,  mint  a  folytonos
egyensúly-teremtés  folyamata,  melynek  előfeltétele  a  megfigyelés  algoritmusa.  „Az  eseménynek
determináltnak  kell  lennie;  a  szelektor  determinálja  a  kimenetét;  a  megfigyelés  tette  pedig
gondoskodik  arról,  hogy a  meghatározott  esemény megtörténjen”  (Squires,  1990,  p.  213).  Ha a
megfigyelés  a  priori  minden  eseménynél  adott,  a  Világfolyamat  pedig  nem más,  mint  folytonos
változás, a könnyebbség kedvéért nevezzük Aktivitásnak azt „ami” változik és azt a „valamit, amivel
(az eseményt) megfigyelni képes” (ibid, p. 207). Amennyiben a folytonos változást jelentő Aktivitás
premisszájából indulunk ki, az önmegfigyelés és a szelekció funkciói a kibontakozás önvezérlését és
önkorlátozását, önkiigazítást, egyszóval a folyamat ön-beavatkozási képességét fejezik ki. Ez esetben
mondhatjuk, hogy minden eseménye ennek a folyamatnak önmaga gradiensének visszacsatolásával
bír, ennek előfeltételével determinált.  Ezt mondja ki lényegében az ’tHooft-Susskind Holografikus
Elv is (Talbot, 2003), amikor a perem- és határfeltételekhez köti az esemény determináltságát. Az
adott térfogaton belüli eseményhez tartozó szabadsági fokok számáról szóló információ a határoló
felületre van mintegy felírva; az esemény lefolyása ilyenformán determinált; mondhatnánk, a határoló
felület peremfeltételei képezik az esemény kibontakozásának potenciálját.

Ha Aktivitásban gondolkodunk, minden esemény α-tól ω-ig tartó, α-val és ω-val kijelölt egységes
entitás,  amely  nem  bontható  részeire  totalitás-jellegének  elvesztése  nélkül  és  ugyanakkor
transzcendens,  vagyis  az  Aktivitás  minőségi  átalakulásának  folyamataként  határozható  meg.  A
holografikus elvből következik, hogy minden esemény, így a Világfolyamat egésze is, mint teljesség
hologramként fogható fel  (Susskind, 1995). Ebből az elvből következik az is,  hogy — mint 3+1
dimenziós történés — az esemény 2 dimenziós (síkfelületre írt) peremfeltételeiből, a kétdimenziós
történés  pedig  értelemszerűen  az  1  dimenziós  (ellipszisbe  visszacsatolódó  „elkent  szingularitás”)
peremfeltételeiből bontakozik ki. Minden esemény tehát {│1-D>→│2-D>→│4-D>} lefutással bíró
kibontakozásként írható le. Kibontakozása révén a tevékenységet jelentő történés a holografikus elv
szerint képes felülírni önmaga peremfeltételeit.

A szekvenciális  fázisátmenet  ellenére a  folyamat  egységes egész,  mely mindazonáltal  három
egymástól  független,  egymás  számára  „nem  látható”,  de  —  mint  a  vonat  szerelvénye  a  közös
menetirányra — az egyirányú cselekvés-áramlásra vagy történésirányra mintegy felfűzött, egymással
komplementer  szintekből  áll.  Egy esemény azonban  nem  esemény;  a  komplementaritás  elvének
értelmében  minden  esemény  vele  királisan  szimmetrikus  ellen-eseménnyel  együtt,  az  eseményt
tagadó,  vele  ellentétes  (Püthagorasznál  „antihton”,  később  „antipódus”),  ugyanakkor  tőle
elválaszthatatlan tükörpárjával karöltve bontakozhat ki. Amennyiben minden eseménynek előfeltétele
önmaga gradiensének visszacsatolása, a tevékenység megfigyelése ugyanolyan lefutással bír, mint a
tevékenységnek az a kibontakozása, amelyre irányul. A megfigyelés is esemény. Sőt, a platóni „idea”
és a kvantumelmélet szerint, a dolog megfogalmazódása meg kell, hogy előzze a dolog realizálódását.
A két komplementer esemény lefutását jellemző két S-görbe (más szavakkal a két telítődési vagy
logisztikai görbe) nem eshet viszont egybe; egyazon kezdő α és befejező ω pontok által determinálva,
egymás mellett,  mintegy párhuzamosan,  bár  ellentétes  irányban futnak  le,  az  esemény szórására
jellemző, valószínűségi jellegét kifejező hiszterézist zárva maguk közé.

Az Esemény hiszterézise

Az esemény természetesen statikus-dinamikus dichotómiában is leírható, vagyis olyan közegként,
amelyre  egyszerre  jellemező  az,  hogy  stacioner  állapot  és  az,  hogy  dinamikus  folyamat.
Megkülönböztethetjük  például  kiinduló  koncepciónknak  megfelelően  a  stacioner  állapotainak
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változását  mint  „állapot-metszeteit”  vagy fázisait.  Dinamikus mivolta  pedig visszacsatolással  bíró
rendszerként írható le, hisz’ az esemény rendszerszerűen viselkedik, egységes egészet képez bizonyos
feltételek mellett a kezdő és befejező pontok között, rendkívül érzékeny a perem- és határfeltételeinek
változására, mintegy viselkedni képes, vagyis sajátos belső algoritmusra tehet szert,  önrendező és
önváltoztató  képességgel  rendelkezik  külső  ráhatás  nélkül  is.  Tevékenységről  lévén  szó,  a
kezdőfeltételek  iránti  érzékenységének  fokozódását  növekvő  belső  káoszként  azonosíthatjuk.
Amennyiben  teljesség,  akkor  a  fennmaradását  szolgáló  önvezérlés  — más  szavakkal  a  kontroll
kontrollja — olyan programja a rendszerének, amely függvénye a saját kontroll-paraméterének, de egy
dinamikus alrendszer révén, például a vele komplementer rendszer- vagy eseménypárja által képes
befolyásolni  önmaga kontrollját  (Abraham,  1987,  fig.  66).  A folyamat  teljességét  és  dinamikáját
leginkább az elkentség és a diszkrétség megkülönböztetésével írhatjuk le. A nemlineáris elkentség
(non-locality) megkülönböztetése azért fontos, mert a lineáris digitalizálható diszkrétséggel együtt a
valóság két komplementer arculatát képviselik. A dinamika le tud ugyan válni, bizonyos mértékben el
tud  szabadulni  a  statikától,  erőtérként  képes  önállósítani  magát,  és  képes  felülírni  a  történés
peremfeltételeit,  de  a  történés  képez  egységes  egészet  a  hozzá  tartozó  statikával  és  dinamikával
együttesen (Szántó, 2005).

Az Eseménynek ebben a rövid, de sajátosan tömör leírásában is tükröződik a kvantumelmélet
„transzcendens” jellege: nem az alapkoncepció határait tágítja ki az ismeretlenre, hanem koncepcióról
koncepcióra járja a megismerés magaválasztotta útját. A folytonos egyensúly-felborulás és egyensúly-
teremtés  folyamatának  koncepciója,  a  Holografikus  Elv,  a  folyamatáramlásra  felfűzött  szintek
modellje,  a  komplementaritás  elve,  a  determinált,  de  ugyanakkor  valószínűségi  jelleg,  a  statika-
dinamika dichotómiája,  a visszacsatolással  bíró rendszer,  a belső determinált  káosz,  a kontroll  és
program  elve,  a  nemlineáris  elkentség  és  a  lineáris  digitalizálható  diszkrétség  kettőssége  —  a
kvantumelmélet koncepcionális haladásának, transzcendenciájának csak néhány sikeres állomása. A
koncepciók ebben a koncepcionális haladásban egyenrangúak, és nem érvénytelenítik egymást, nem
vesztik érvényüket egy újabb koncepció felmerülésével, nem hazudtolják meg egymást, hanem eleget
tesznek  —  Feyerabend  szavaival  —  „az  elméletek  megmaradása  elvének”.  És  fel  sem  merül
összemérésük igénye, vagy esetleges összemérhetetlenségük magyarázatának követelménye, illetve
párhuzamos érvényesítésükkel szembeni kétely, hisz’ mindegyik koncepció mintegy peremfeltételeket
szab, peremfeltételként viselkedik mind a másik, mind az összes koncepcióval szemben, miközben
„kvantumelmélet” címen teljességet képeznek. Megfogalmazódásukkal a kvantumelmélet koncepciói
elszakíthatatlanokká válnak egymástól. És ez a megismerés helyes útja.

Előfordul,  hogy  a  „transzcendens  elme”  által  megfogalmazott  eszme  vagy  prekoncepciója
inkonzisztens,  nem  adekvát,  illetve  egyszerűen  erőtlen.  Az,  hogy  Világunk  egymáson  álló
elefántokon,  teknősbékákon  és  bálnákon  nyugszik  számomra  allegóriának,  metaforának  tűnik,
használati értéke ennek a premisszának az én szememben nulla. Megkérdőjelezni akkor sincs jogom.
Következtetéseit  vitathatom,  de  a  prekoncepció,  az  eszme,  az  elmélet  premisszája
megkérdőjelezhetetlenek. Pontosabban, az elleneszme hadrendbe állításával szembehelyezkedhetek
ugyan vele, de akkor ez már egy antipódus eszme, a kettőjük által képezett hiszterézis ellenoldala, és
éppen a tagadásával legitimálom.

Az esemény hiszterézise

A konzisztens  koncepció nem csupán a hozzá  tartozó,  belőle  kibontakoztatott  torzításmentes
fogalomrendjéről  ismerhető  meg;  beállítottságot,  meggyőződést,  elmeállapotot,  hitet  szül  a
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megfogalmazójában.  Nem  a  Tengert,  a  Folyót,  az  Erdőt,  hanem  a  tenger-koncepciót,  a  folyó-
koncepciót,  az  erdő-koncepciót  érezzük  magunkénak;  ennek  érzetével,  ennek  jegyében,  a
beállítottságunktól megvezettetve írjuk le a dolgok észlelt funkcionálását. Ha valakinek két vagy több
fixaideája  van,  és  az  eszmék  véletlenül  sem  függnek  össze  egymással,  akkor  szkizofréniára
gyanakszunk („két ember lakozik benne”). Elkötelezettei vagyunk a prekoncepciónknak olyannyira,
hogy korlátainak átlépéséről, kitörésről, peremfeltételeink valaki más által történő átírásáról szó sem
lehet; esztétikai beállítottságunk ezt nem engedheti meg. A kvantumelmélet a kivétel, jóllehet arról is
azt  tartják,  hogy őrület,  bár  igaz;  „két  tény  szól  mellette,  és  csak  egy ellene:  minden  kísérleti
eredménnyel egyezik, mélyrehatóan szép matematikailag, ellene pedig legfeljebb az említhető meg,
hogy abszolút semmi értelme” (Penrose, 1986, p.129). Mármint a megszokott előfeltételeink szerint
nincs értelme, de nem a saját előfeltevése alapján. Vagyis két esetben úszhatjuk meg a pszichiátriai
zárt  osztályt:  ha  foggal-körömmel  ragaszkodunk  az  egyetlen  és  megkérdőjelezhetetlen
prekoncepciónkhoz, illetőleg akkor, ha több koncepció konzisztens sorával operálunk, az egységük,
összetartozásuk és folytonosságuk helyes útját járjuk.

Bármilyen  eseményről  legyen  szó,  megfigyelésénél  vagy megítélésénél  óhatatlanul  a  belénk
nevelt,  a  társadalomban  triviálisnak  tartott  világmodell  után  kapunk:  általában  Anyag&Szellem,
illetve orvos- és társadalomtudományi vonatkozásaiban Test&Lélek koncepcióban gondolkodunk és
fogalmazunk. Viszonylag kevesen tudják, hogy ez nem axióma, és közel sem alapigazság, és még
kevesebben vallják, hogy ez egy igen leegyszerűsített, és ráadásul reménytelenül stacioner felfogása a
valóságnak.  Az  Anyag&Szellem  modell  állóképpé  formálta  számunkra  a  Világot;  a  lét  puszta
tapasztalását  tette  meg  legfőbb  kritériumnak;  az  anyagi  gyökereink  kutatása  felé  fordította
megismerésre vágyó elménket; a transzcendencia fogalmát szalonképtelenné tette; stacioner Világot
teremtett  körülöttünk,  melyben  a  változások  tulajdonképpen  nem  is  létezhetnek,  mert  csak  a
változatlanhoz képest kaphatnak értelmet. A világképünkből saját prekoncepciónk által kizárt változás
magyarázatához  az  okozat  okozóját  kényszerülünk  rendelni,  a  kauzalitást  emelve  a  tudományos
érvelés szabályai, sőt kritériumai közé. Az Anyag&Szellem kapszula szorítása történelmünk folyamán
olyannyira visszavetette,  hátráltatta a megismerést  és az Intellektus fejlődését,  hogy a dichotómia
egyoldalú és minden kétséget kizáróan jogosulatlan kitágítása is a Mindenség egészére elismerésre
méltó  rendkívüli  szellemi  teljesítményt  igényelt.  Spinoza  panteizmusa  és  ilyenformán
panpszichizmusa,  Hegel  abszolút  szelleme,  Teilhard  de  Chardin  öntudatra  ébredt  evolúciója  a
Test&Lélek szellemi oldalát terjesztette ki a végtelenbe. Feuerbach és Lenin ugyanezt követték el a
koncepció másik oldalával, az anyaggal, dogmává emelve a definiálhatatlan metafizikai szubsztanciát.
De míg  az  „idealista”  felfogás  a  kapszulába  erőltetett  szellemi  önfejlesztés  szabadjára  eresztését
sürgette,  a  „materialista”  koncepció  semmibe  vette  azt,  a  szellem  és  ilyenformán  az  Intellektus
másodlagosságát, a tudat anyagi mivoltát hirdette. És mégis… Minden ideológiai antagonizmusuk és
vért kiáltó ellenségeskedésük ellenére, az idealizmus jót tett, az intellektualizálódást szolgálta azzal,
hogy rámutatott a fejlődés vektorára, és a materializmus is jót tett, az intellektualizálódást szolgálta
azzal, hogy rámutatott a Világ megismerhetőségére.

A  20.  század  első  felében  elterjedt  kibernetika  bevezette  az  „Anyag&Energia&Információ”
ugyancsak strukturális modellt, hogy lazítson az Anyag&Szellem kapszula terrorján. A Funkcionális
Rendszer (Anohin, 1980), a Sejtautomata és Program (Wolfram, 2002), a Hologram (Susskind, 1995)
és a Folyadékkristály világmodellek még inkább átírták a szellemi kibontakozás peremfeltételeit. Az
Aktivitás  vagy a  folytonos változás  premisszája  még ennél  is  jobban a  Helyes Út  felé  terelte  a
gondolkodást.  Lényegében  ezek  mind  kognitív  módszerek,  mondhatnám  jellegzetes
fogalomrendszerrel,  sajátos  eszközökkel  bíró  szellemi  technológiái  a  valóság  egyre  szélesebb
megismerésének.  És  mint  módszer,  egyik  sem  illegitim.  Egyik  sem  kiáltható  ki  ugyanakkor
mindenhatónak, mint ahogy tévesnek sem. Igaznak elvben az mutatkozik, amelyről bebizonyosodik,
hogy  valóban  új  ismeretekhez,  felismerésekhez  vezet,  s  igazát  a  hozzá  vezető  úttal  együtt,
levezetésekkel mutatja be. Elterjedt a tapasztalatra, a kísérletre való hagyatkozás módszere, amely a
levezetés feltételezése mellett azonban óhatatlanul az előző, a már meghaladott koncepcióhoz való
visszavezetéssel  próbál sokszor igazat tenni. Az évszázadok során kialakult gyakorlatban ráadásul
leginkább azt az  állítást  tartják igaznak és elfogadhatónak, amely a többség számára fokozatosan
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megszokottá, mintegy magától értetődővé válik. Márpedig leginkább az mutatkozik meg számunkra
és tűnik beláthatónak, ami strukturális. 

A  statikus  modellek  —  Anyag&Szellem,  Test&Lélek,  Anyag&Energia&Információ  —
rendszerint  átjárhatóak;  az  egyik eszme fogalma egy kis  jóakarattal  azonosítható  a  másik  eszme
fogalmi rendje közeleső képzetével. Ezért is részesítjük előnyben ezeket a modelleket. A statikus és
dinamikus modellek közti átjárhatóság azonban már nem olyan egyértelmű, mert ezek a modellek, bár
egyenrangúak, és ezért elvben egymásba transzferálhatók, nem egyenértékűek. Az Anyag fogalma
például dinamikus modellben igen nehezen fogható meg. Az anyag és energia ekvivalenciájáról lehet
beszélni a statikus modellek nyelvén, de ennek megfelelője hiányzik a dinamikus modellek fogalmi
tárából. Az Energia fogalma az Aktivitás, vagyis a folytonos változás modelljében jelentheti az A2 és
A1 aktivitások  közti  mennyiségi  különbséget  a  változás  szekvenciájában,  de  nem adja  vissza  az
A1→A2 minőségi transzformáció jelenségét, a transzcendens Esemény lényegét. Az Esemény A1→A2

minőségi  átalakulása  sem nem termel,  sem nem fogyaszt  energiát.  Amennyiben a  Világfolyamat
Aα→Aω minőségi  átalakulással  jellemezhető  Esemény,  belátható,  hogy  mennyiségi  szemléletben
Eα=Eω.  Vagyis  energia-különbségről  a  Világfolyamat  teljessége  vonatkozásában  nincs  értelme
beszélni.  A  regresszív  diverzifikálódó  folyamat  során  azonban  az  Aktivitás  strukturáltsága
folyamatosan  növekszik,  ami  módot  ad  arra,  hogy az  Anyag fogalmának  egyfajta  átjárhatóságot
találjunk,  hiszen  szükségünk  van  rá.  Ezt  az  átjárhatóságot  azonban  nem  becsülhetjük  túl;  nem
jelentheti  azt,  hogy  a  kölcsönös  kifejezhetőség,  a  régi  modellhez  való  igazodás  valamiféle
bizonyítéknak  lenne  tekintethető  és  ezért  megkövetelhető.  Mint  ahogy az  sem,  hogy sérülhet  a
modellek bármiféle összemérhetősége, és ez számunkra a szelekció kritériuma lehet, mondván, ha az
egyik modell jó, akkor a másik csak rossz lehet. Az összemérhetőség problémája akkor merül fel
tulajdonképpen, ha valamely elmélet leragad a koncepciójánál, ha állóképnek tekinti az általa látott
„valóságot”. Ez tulajdonképpen a megtorpanás jele, mely akkor merül fel, ha az Intellektus zsákutcába
jut, letér a Helyes Útról, és gépkocsija reflektorfényét tekinti megvezető, a maga számára mérvadó
kritériumnak ahelyett, hogy az utat figyelné. Az Intellektus funkcionálása a megismerés szakadatlan
folyamatában lépésről lépésre, lépcsőről lépcsőre, koncepcióról koncepcióra halad és növeli önmaga
erejét akkor, ha közvetlen célja ugyan a soron következő koncepciója kibontása, de működésének
értelme és kritériuma mégiscsak a Helyes Út.

Az Intellektus ereje és gyengesége

Amennyiben  a  transzcendens,  minőségi  változásaiban  is  egységes  egészet  képező
Világfolyamatnak elengedhetetlen feltétele az önmagára irányuló gradiensének funkcionális szerepe,
úgy mondhatjuk,  hogy a  lépésről  lépésre,  újra  és  újra  helyreállítandó egyensúlyának,  a  folyamat
fenntarthatóságának a priori követelménye a megelőzés algoritmusa. A Megismerés olyan algoritmus,
amely a történés peremfeltételeinek átírásával képes eléje menni az eseménynek a fenntarthatóság
érdekében.  A  Megismerés  tehát  a  teljesség  fenntartásának  az  algoritmusa  a  diverzifikáció  és
regresszió  körülményei  közepette,  a  működőképesség  megóvásának,  folytonossága  megőrzésének
önbeavatkozásra  alapozott  módja.  Mi  több,  a  Megismerés  arra  is  képes,  hogy  a  valóság
megelőzésének  ezt  a  képességét  nem  csupán  funkcióként  folyamatosan,  strukturáltságától,
mondhatnám, függetlenül gyakorolja, de fejlessze is azt. Az a priori adott Megelőzés, mint algoritmus
nem a struktúra tulajdonsága; nem a struktúrának van képessége, hanem fordítva: a képességnek lehet
és  kell,  hogy legyen  strukturáltsága,  mely  fázisról  fázisra,  a  lecsengő,  diverzifikálódó  Világunk
folyamatával  lépést  tartva,  módosul  a  szükséges  mértékben.  Minél  nagyobb  a  diverzifikáció  és
előrehaladottabb  a  regresszió,  annál  nagyobb  előrelátást,  előretartást,  erőteljesebb  egyensúly-
helyreállítást, integrációt, beavatkozást követel meg minden esemény, akár a Világfolyamat egésze. 

Az önfejlesztő Megismerés mintegy lépcsőt jár be képessége erejének folytonos emelése véget,
melynek legmagasabb emeletét nevezzük Intellektusnak. A legalsó stádiuma sem tűnhet persze el a
Világfolyamat  egészéből,  de  mi,  emberek,  vagyunk  olyan  önzőek,  hogy  csak  a  legmagasabb
lépcsőfokon álló, az előrelátó beavatkozás általunk ismert legerősebb megnyilvánulásának képességét
tekintjük igazán Intellektusnak. Az Intellektus működésének jellemzői a szelektivitás, a beavatkozás,
az önmagára hatás és az önfejlesztés, míg funkciója a regresszív és diverzifikálódó Világfolyamatban
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a  Kontroll  és  a  periodikus  Integráció  a  megismerés  által.  A  működésében  egyedi,  funkciójában
általános hatású Intellektus szelekciója mindig szubjektív és részrehajló; elfogult preferenciákat csatol
minden eszméhez önfejlesztése során, vagyis magáénak tudja az esztétikai kezdemény szerepkörét is.
A szelekció feladata az eszmék pluralizmusához van kötve; minél nagyobb a választék, annál nagyobb
a  működés  optimálásához  nélkülözhetetlen  szabadsági  fokok  száma  és  a  szelekció  hatásfoka.
Amennyiben csupán a „jó” és a „rossz” között kényszerül választani, az is már egynél több eszme
érvényesülésének lehetőségét tételezi  fel  egyetlen eszme továbbjutásának kritériumával,  vagyis az
eszmék  pluralizmusa  óhatatlanul  azok  konfrontációjához  vezet.  A  működésükben  individuális
alacsonyabb Intellektusok funkcionálása mindig is az ellentétek harcában dőlt el, de közel sem mindig
végződött a jobbik győzelmével.

A szellemi konfrontáció törvényszerűségét jelzi az Esemény hiszterézisének tétele is, amely az
Intellektusra  alkalmazva  kimondja,  hogy  minden  E1 eszme  az  E2 ellen-eszméje  által,  annak
tagadásával valósítja meg önmagát. A komplementer eszmepár szélsőséges lefutásának S-görbéi közé
zárt  hiszterézis-terület  a  szórás,  a  determinált,  de  a  belső  káosz  által  valószínűségi  jelleggel,
bifurkációval  érvényesülő eszmei  konfliktusok legkülönfélébb lehetőségét  jelenti.  Minél  nagyobb,
szélesebb a hiszterézis, annál nagyobb mind a szórás, mind a két véglet közötti ellentmondás. És
mivel  a  diverzifikáció  és  a  regresszió  egyirányú utcát  jelentenek a  Világfolyamat  szempontjából,
vagyis  csak  nőni  képesek,  az  Esemény  hiszterézise  és  vele  az  eszmék  konfrontációjának
valószínűsége is csak növekedhet; a szellemi tevékenység sem mentes belső ellentmondásaitól és a
konfrontációktól. Úgy tűnhet, a szellemi tevékenység önmaga forszírózásával a vesztébe rohan, hiszen
a  hiszterézis  csak  szélesedhet.  Egy  lényeges  kiegészítéssel:  az  Intellektus  önfejlesztése  és
beavatkozása mégis útját állhatja a hiszterézis minden mértéken felüli növekedésének. És egyedül a
legmagasabb Intellektus kontrollja és integratív funkciója képes erre. Számíthatunk tehát arra, hogy az
ember  pszichéje  látja  kárát  e  törvényszerűen  jelentkező  kettősségnek,  az  esemény  hiszterézis
jellegének.  Intellektuális  képességeinket  ez  a  törvényszerűség  alig  érinti  („a  psziché  nem  áll
kapcsolatban az aggyal” - Jung, 1960, p. 386); vagyis az ellen-eszmét képviselő Intellektus is lehet
sajnos  magasan  fejlett;  sőt,  törvényszerűen  az.  Számíthatunk  továbbá  arra,  hogy  az
intellektualizálódással  párhuzamosan  a  pszichés  diszfunkció,  a  szélsőséges  viselkedés,  a
kicsapongások, az agresszivitás és az érzékenység tömegesen növekedni fog az egész világon. És nem
annyira  az  okos-buta  közti  konfrontáció,  hanem  az  egyaránt  rendkívül  intelligens  elmék  közti
antagonizmus, a Hiszterézisük vezet csaknem elkerülhetetlenül társadalmi katasztrófákhoz.

Az Intellektusnak érdeke tehát, hogy elegendően nagy teret hagyjon a változásnak; szüksége van
az eszmék pluralizmusára,  mert  — mint  tudjuk — ettől  függ szabadsági  fokainak száma, vagyis
önfejlesztésének mértéke. Amíg tehette, a határok szigorú megvonásával, kellő elszigeteltségben akár
több egymással ellentétes eszme is élhette világát a történelem során; az „egy az eszménk” felfogás
helyi  megnyilvánulásai  mellett  is  többé-kevésbé  érvényesülhetett  az  eszmék  egymás melletti,  jól
elválasztott,  elszigetelt  pluralizmusa.  A diverzifikáció fokozódásával  azonban a  globalizmus  és a
demokrácia mechanizmusainak kell megteremteniük az egyenrangúság, az eszmék egymás mellett
élésének  feltételeit.  Ha  az  ember  működésének  módja  az  individualitása,  akkor  a  sokféleség
fenntartásának legkönnyebb útja valóban a szemben álló felek elválasztása. Az egyedi Intellektus nem
tűri a beolvasztást, az egységesítést, noha törekszik rá a maga egyedi égisze alatt, hiszen funkciója az
integráció. És minél szélsőségesebb, annál vehemensebben. Végül is ez az Intellektus gyengeségének
—  s  nem  erejének  —  egyik  megnyilvánulása,  hiszen  az  elleneszme  maga  alá  gyűrésével,
legyőzésével,  elpusztításával  önmagát korlátozza,  a fejlődéséhez feltétlenül  szükséges pluralizmus
ellen vét. Így van ez sokszor a tudományosnak mondott eszmék esetén is, hiszen aki önmagát zárja
prekoncepciójának  kapszulájába,  s  csupán  annak  kiterjesztésére  hajlandó,  az  kizárja,  kirekeszti
mindazt a szellemiséget, melynek fogalmi rendje, világfelfogása nem fér bele aktuális ideológiájába
(éppen a kirekesztés teszi ideológiává a koncepciót). Úgy hiszi, jogos önvédelemből teszi ezt, holott
az  önigazolás  véget  keresi  és  választ  a  maga ideájához  ellenséget,  hogy végveszéllyel  fenyegető
eszmét  lásson  a  másikban,  holott  csak  az  összetartás  és  egységesítés  reflexe  működik  benne,
miközben a másik által igyekszik legitimálni magát, megfogalmaztatni vele a maga integráltságát.
Elvben ezért sem engedhetjük meg magunknak az önmagára visszacsatolódó egyeduralkodó eszmék
luxusát. Ha a kontrollra és integrációra törekvésünk mellett elő is fordul ilyesmi, az nem csupán a
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hiszterézis számlájára írható, de az Intellektus gyengeségére is vall. Számunkra nem a túl sok eszme,
az eszmék demokratizmusa, a kör négyszögesítését kitűző fantazmagória jelenti a tényleges veszélyt,
hanem  a  szellemi  lemerevedés,  a  lefagyás,  a  hierarchikus  megbénulás,  az  új,  a  másság
megkérdőjelezése  a  régi  vagy az  általános  jogán.  Márpedig ennek kockázata  manapság igencsak
reális. A Hiszterézis növekszik, és vele együtt nő a gyengesége révén funkcióját gyakran eltévesztő
Intellektus saját környezetére való támadásának, s ezzel öngyilkosságának a veszélye is.

Az  Intellektus  gyengeségének  másik  forrása  a  kishitűsége,  a  depresszió.  Amennyire
elengedhetetlenül  sajátja  a  kibontakozó  Világfolyamatnak  a  megfigyelés  előretartó,  megelőző
algoritmusának a visszahatása, a megismerés által történő kontroll és integráció, olyannyira sajátja a
regresszív és diverzifikálódó Világfolyamat hatása is a kulcsszerepre ítélt Intellektusra. A depresszió
nem betegsége, pontosabban nem a hiszterézis  szétziláló  jellegéből  származó nyavalyája, egyfajta
hibája az Intellektusnak, hanem a Világ lenyomata. A Világunk „beteg”; a folyamat regresszív jellege
teszi  azzá.  Azért  is  zárja  magát  előszeretettel  az  Intellektus  a  kapszulájába,  hogy  a  saját
depressziójának és leépülésének a látszatától is elrejtőzzön.

Az  érzékszervei  és  értelme  persze  szorosan  a  természethez  kötik  az  embert,  ahhoz  a
Természethez,  amely  az  Univerzumon  belül  mint  „minden  mindennek  előfeltétele”  dinamikus
önfenntartó  egészként  határozható  meg.  A  Természet  ilyenformán  önmagába  átmenő,  torusz
attraktorral  jellemezhető önfenntartó programként írható le, melynek nélkülözhetetlen funkcionális
szereplője az értelem előrelátó, megelőző algoritmusa. Fiziológiai értelemben elválaszthatatlan részei
vagyunk  ennek  a  Természetnek  nevezett  körforgásnak.  Szellemi  tevékenységünkben  azonban  a
természeti  fiziológiai  alapunkra  támaszkodva,  arra  ráépülve,  de  attól  mintegy  elkülönülve
funkcionálunk.  Ki  vagyunk  ugyan  téve  a  Természet  hatásának,  hiszen  testünk  a  természet
körforgásának  része,  de  intellektuálisan  szabadok  vagyunk  képességeink  kibontakoztatásában  és
különösen az önfejlesztésben, az önkibontakoztatás és önfejlesztés révén pedig a természeti törvények
felismerésében.  Intellektusunk  tehát  nem  azonos  az  értelemmel.  A  normális  értelem  inkább  az
érzékelés egyik módja a látás, hallás, szaglás, tapintás, és ízlelés mellett, és mint ilyen a Funkcionális
Rendszer  probléma-tételező  és  probléma-megoldó  algoritmus-szettjével  írható  le.  Érzékszerveink
automatikusan, általában tudatos döntés nélkül is gyakorolhatják ezeket az adottságainkat, de nem
képesek  fejleszteni,  emelni  a  hatásfokukat.  Pontosabban,  egy módon mégiscsak  fejleszthetjük  az
érzékelésünket,  méghozzá  nagymértékben:  a  kreatív  Intellektus  beavatkozásával,  az  általa  kitalált
kisegítő  mechanizmusok  beiktatásával.  Ennek  ára  a  Világfolyamat  automatizmusa  által  ránk  is
kisugárzó  depresszió  elviselése,  melynek  egyetlen  ellenszere  az  Intellektus  önfejlesztése,  az
„előremenekülés”, az innovatív teremtés. 

Az  értelem  az,  amely  igyekszik  kitágítani  az  ismeretszerzés  kapszulájának  falait  akár  a
végtelenségig, automatikusan ráerőltetve a közkeletű és rugalmatlan szemléletét  a környezetére és
önmaga tapasztalataira is. Ez minden élőlényre áll többé-kevésbé; így szűrik le a számukra megfelelő
információt, mely éppen annyira önfenntartásukat szolgáló szükségletük, mint az anyag és az energia
fogyasztása.  Az  Intellektus  ezzel  szemben  igyekszik  kiszabadulni  az  értelem  és  a  tapasztalatok
automatizmusának fogságából, mert függetlenségében önfejlesztése révén akár szárnyalni is képes; az
ember felül tud emelkedni önmagán is. Ez viszont — tudomásunk szerint — csak az emberre áll, és
nem függ az elsajátított,  vagy az átáramoltatott  információ mennyiségétől.  Az Intellektus is része
természetesen  a  Világfolyamat  teljességének,  de  mintegy kívülről  képes  rátekinteni  a  dolgokra.
Transzcendens szubjektumként  képes arra is,  hogy legyűrje, felüllépje önmaga gyengeségeit, eléje
menjen  önmaga  depressziójának  és  leépülésének.  Az  Intellektus  teljesítmény-centrikus,  és  ebből
úgyszólván sportot csinál; önfejlesztését a fejlesztés kedvéért részesíti szubjektív előnyökben. Nem a
csapat tagjaként vállalkozik önmaga meghaladására, és nem a környezete, a csapatintellektus csikarja
ezt ki belőle; kollektív intellektus ugyanis — szerintem — nem létezik. Van viszont magasan igényes
intellektuális környezet, létezik szellemi összefogás, mely pozitív visszacsatolással segítheti az egyedi
Intellektust  szubjektív  célkitűzéseinek  teljesítésében,  míg  az  egyén  átírhatja  kollektívája
peremfeltételeit, erőteljesebb intellektuális kölcsönhatásra késztetheti annak tagjait. A peremfeltételek
átírásával  újonnan elnyert  szabadságával  az  Intellektus  szárnyakat  kap,  de  akkor  sem lehet  meg
koncepció  és  az  abból  „ha-akkor”  lineáris  kauzális  logikával  kibontakoztatható  mindig  határos
következtetés-sor nélkül. Ezzel szemben koncepciótól koncepcióhoz haladva, képességről képességre
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váltva,  bejárhatja akár a Világmindenség egészét;  stratégiailag egységesnek tekintett  Helyes Úton
haladva,  szó  szerint  a  végtelent  nyitja  meg  véges  Világunk  számára.  Hinnie  kell  saját  kiinduló
koncepciójában természetesen, hiszen ki kell tartania annak kibontási logikája mellett, ha végig akarja
járni a maga számára megnyitott utat. (Hit alatt itt nem bárminek feltétel nélküli elfogadását értem,
hanem az ideál  kitűzésének és követésének a képességét, a választott  koncepció melletti  kitartást
mindaddig, amíg annak teljes kibontásával meg nem haladjuk azt). Ugyanakkor tudnia kell időben
váltani,  hogy ne váljon saját koncepciója rabjává. Koncepciója a struktúra, a statika kategóriájába
tartozik.  Nem fogadható el,  nem engedhető meg,  hogy a  statikához  való ragaszkodás  útját  állja,
lefagyassza a jellegében dinamikus Intellektust. Pedig ledermedésének veszélye, a kudarc kockázata
az Intellektus számára igencsak valós és komoly.

Úgy tűnik,  ebben a  regresszív  és  diverzifikálódó  Világban az  Intellektus  előretartásának,  az
események megelőzésének ereje, valamint az ebből adódó peremfeltétel-átírás, a Beavatkozás ereje az
egyetlen progresszíven növekvő erő. Egyelőre az Intellektus — úgy tűnik — állja is a sarat, noha a
kudarc egyáltalán nem kizárt, hisz’ önmagával fut versenyt. A Hiszterézis logikája szerint az elöljáró
Intellektus törvényszerűen szembe kerül az öngyilkos, agresszív, depressziója elől a struktúra, a hit, a
hierarchia védősáncai mögé menekülő Intellektussal, vagyis önmagával. Egymás ellen fordulva, a két
Intellektus a struktúra rombolásában éli ki ösztöneit és indulatait. És ezzel a fejlettebb Intellektus is
óhatatlanul  rombolja,  gyengíti  önmaga  pozícióját.  Skizofréniájuk  közös.  Ezzel  szemben  csak  a
legfejlettebb képes megtartani dinamikus egyensúlyát,  haladni az önfejlesztés stratégiailag kijelölt
helyes útján. Személyiségnek ezért azt az embert hívom, aki önmagán belül is meg tudja vívni a két
komplementer  Intellektus  harcát  anélkül,  hogy feneketlen  depresszióba  és  őrületbe kergetné saját
magát. A Személyiség sem ellentmondásmentes, persze; a Hiszterézis benne is csak növekedni tud.
Elszántságával és a helyes út kijelölésével azonban az igazi Személyiség mégis előtte képes járni az
önpusztító  hajlamainak;  a  felszín  jelenségei  mögött  képes  meglátni  mind  a  zavaró,  hátrahúzó
tényezőket, mind a mozgató erőket; preferenciákat képes csatolni a választott  irányultságához. Az
Intellektus erején és helyes útján múlik az, hogy eléje menjen a visszafordíthatatlan katasztrófának; a
globális intellektualizálódáson múlik, hogy az örökös önromboló konfrontálódás helyett úrrá legyünk
a magunk teremtette konfliktus-forrásokon és veszélyeken.

Kaland ez a javából.
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