
Nyiri Tamás

ÉRTELEM ÉS SZELLEM

Az ideális detektívtörténet a bűntény elkövetése után mihamarább
feltárja az összes nyomravezető adatot. Az olvasó azonban ennek ellenére
sem jön rá mindig a megoldásra. Hiába követi feszült figyelemmel a tör
ténetet, hiába tartja emlékezetében az eseményeket. Homályban: marad
h'lt. a tettes a legutolsó oldalig. Mert nem a nyomok észlelése, nem isa
nyomokra valóomlékozós fejti meg a talányt. A megoldás abban áll, hogy
az értelem megfelelő szempont szerint rendezi el a nyomokat. A meg
felelő szempont rávilágít a történetek egyetlen helyes magyarázatára. Eb
ből viszont belátható a rejtély nyitja.

A belátás nem azonos tehát a figyelemmel, észleléssei vagy -emléke
zéssel, Hanem hozzájuk járul. Nem titokzatosan ködös intuíció a belátás,
hanem az a megszekott folyamat, ami aránylag könnyen és gyakran jön
létre az átlagos intelligenciájú emberben. Olyan egyszerű és nyilvánvaló,
hogy magában véve nem érdemel több figyelmet, mint amennyit ráfor
ditunk. Ugyanakkor viszont a belátás játssza az emberi megismerés leg
fontosabb szerepét, A belátás belátása nélkül könnyen megeshet, hogy
olyan előadáson veszünk részt, amelynek hiányzik a főszereplője. Vagy,
ami ezzel egyre megy, a megértés megértése nélkül úgy járunk, mint aki
életlen korcsolyával ment a tükörsima jégre.

További bevezetések helyett, nézzünk mindjárt egy példát. Ha el
csépeltnek is tűnik, legalább a történet maga nem lesz annyira érdekes,
hogy elvonja a figyelmet attól, amit meg akarunk világítani vele,

Archímedes esete

Bizonyára sokunknak emlékezetében van, hegy Archimedes, ,a nagy
görög matematikus és fizikus, aki Kr. e. a harmadik században élt. éppen
fürdőzött, amikor egyszerre csak kiugrott a vízből, IS úgy amint volt, ki
futott az épületből. Föl és alá szaladgált Syracusa utcáin. Közben állan
dóan kiáltozott: "Megvan, megvan!" A dolog azzal kezdődött, hogy Hiel'O
király, Syracusa zsarnoka egy fogadalmi diadémot csináltatott. A király
nem kételkedett az ötvös ügyességében. annál inkább becsületességében.
Megbízta hát udvari fizikusát, Archimedest, állapitsa meg, színaranyból
van-e a korona? Archímedes fürdés közben talált rá a megoldás kulcsára:
vízben kell megmérni a koronát. Ötletében bent rejlett a vízkiszorítás és
a fajsúlyelve. Azonban nem a hidrosztatika törvényei miatt foglalkozunk
Ardhimedes esetével. Célunk .az lesz, hogy belássuk: mi a belátás? Archi
mede:s a koronáról gondolkodott, és közben belátott valamit. Mi Archi
medesesetéről gondolkodunk abban a reményben, hogy közben nekünk
is támadnak megfelelő belátásaink.

Mindenkinek az lenne a legelső kérdése, hogy míért ujjongott Archi
medes? Mert megszünt lelkének feszültsége. Míért szünt meg eza belső

feszültség? Mert létrejött egy belátás. Belátása feloldotta a kutatás okozta
feszültséget. Arohimedes gátlástalan ujjongása szinte drámailag érzékel
teti a belátásnak azt a vonását, hogy feloldja a kutatás feszült állapotát.
A kitörő ujjongásnál sokkal fontosabb azonban, ami megelőzte: a kutatás
és keresés. Mert ha nem Ls ilyen viharos a kutatók megelégedésé elért
eredményeik miatt, általában jóval komolyabban kutatnak és keresnek,
mint Archímedes. Minden embert hajt a megismerés vágya, hogy tudjon
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es értsen, választ kapjon a miértekre, rájöjjön a dolgok értelmére, hogy
megtalálja a mélyben rejlő okokat és megmagyarázza az eseményeket.
Sokféle nevet adhatunk tudásvágyunknak. Pontos mivolta vita tárgyát ké
pezheti. Nevezzük azonban, ahogy akarjuk, a kutatás és keresés tényét nem
vonhatjuk kétségbe. Ha betöltjük egyéb igényeinkct, kiemelkedik lelkünk
mélyéből a tudásvágy. Óriási ereje képes lefoglalni az egész embert. Na
pokra és hónapokra, esetleg egész életére Iaboratóriumának, vagy dolgozó
szobájának négy fala közé zárhatja. Életveszélyes expedíciókra köldheti.
Elfordíthatja az élet minden más örömétől és feladatától. Betölti ébrenlétét,
elrejtheti előle a mindennapi életet, megszállhatja álmait. Fenntartás nél
küli áldozatot követelhet meg az embertől, a siker reményében ugyan, dc
a siker minden biztos igérete nélkül. Ezt fejezi ki, s persze még jóval töb
bet, az archimedesi "megvan".

Vizsgáljuk tovább hősünk esetét. Belátása váratlanul támadt. Nem
azt mondom, hogy véletlenül, de váratlanul. Egészen köznapi alkalommal.
Archímedes nem abban a pózban ült, ahogy Rodin képzelte el a gondol
kodót. Hanem éppen pihent. Fürdött, A belátásnak egy újabb jellegzetes
ségét állapíthatjuk meg ebből. Nem úgy jött létre, hogy Archímedes meg
tanult bizonyos szabályokat és eljárásokat, tudományos módszereket sa
játított el. A belátás felfedezés. A felfedezés pedig kezdet. Új szabályok
és eljárásokeredete, amelyek kiegészítik, vagy teljesen helyettesítik a ré
gieket. A lángész alkot. Éppen azért lángész, mert valami újat indít el,
a megrögzött rutin helyett. Ha a felfedezésnek lennének szabályai, akkor
a felfedezés csupán levezetésekbőlállna. Az elektronikus gépek megis
merhetnék a valóságot, s a lángelmék napszámosok lennének, mint
MiChelangelo az Ember TragédiJájában.

Megállapíthatjuk azt is, hogya megértés vagy belátás, nem külső, ha
nem belső feltételektől függ. Syracusa 'fűrdőit sokan látogatták. Egyedül
Archímedes jött rá közülük a hidrosztatika törvényeire. Pedig mindenki
érezte a vizet, hidegnek vagy melegnek találta. Kitűnik ebből a megértés
és az érzékelés közötti óriási különbség. Csak a süket nem hall. Csak a
vak nem lát. A látás, hallás, érzékelés közvetlenül függ a külső körülmé
nyektől. A megértes azonban nem következik automatikusan belőlük.

Bár rnindenki látja a színeket, aki nem vak, mégsem érti mindenki a szí
nek elméletét. A megértés inkább született adottságainktól függ. A meg
értés másik belső föltétele, hogy milyen irányt vett életünk. Kialakult-e
bennünk a kérdezés állandó készsége? Nem kell sokat kérdezni, csak ezt
az egy szóeskát: miért? Végül pedig igen sokat szárnít a probléma pontos
megfogalmazása. Ha nem bízza meg Hiero király Arehimedestezzel a
feladattal, Archírnedes nem töprengett volna rajta. Ha nem törte volna
a fejét ilyen kitartóan, talán még kétségbeesetten is, akkor Syracusa für
dői semmivel sem lennének híresebbek a Lukács fürdőnél.

További megállapításunk az lesz, hogya megértés összeköti az elvan
tat és a konkrétet. Archímedes konkrét feladatot kapott. Meg kellett ál
lapítania, hogy a diadém színaranyból készült-e? Megoldása is konkrét
volt: vízben kell Iernémi a korona súlyát, Ezzel fején találta a szöget. De
rníért sikerült ezzel az eljárással megoldania feladatát? Mi volteljárásá
nak veleje? Erre a kérdésre a fajsúly és a felhajtóerő elvont elvei vála
szolnak. Ezek .az elvönt elvek adják a megoldás sarkalatos pontját. Nélkü
lük merő külőncködés lenne a vízben való mérés, Mihelyt felfogjuk az
eljárás velejét, jelentéktelenné válik Hiero király, koronájával együtt.
Történelmi epizóddá zsugorodik. Mert a megértést az általánosság jellem
zi. Konkrét problémábólered. Konkrét feladatot old meg. Sokkal jelen-

516



tősebb azonban, mint az a konkrét feladat, és sokkal szélesebb körben
alkalmazható. Archímedes belátása például rendkívül hasznos hajók és
repülőgépek építésénél. A megértés a konkrétumból ered. Ezért kell pa
pír és ceruza még a matematikusoknak is. A tanárnak szüksége van táb
lára, lehetőleg maguk végzik a kísérleteket a diákok, az orvosnak látnia
kell a beteget, a szerelőnek ki kell mennie a helyszínre. Azért alakulhat
nak ki azonban az elvont tudományok, mert egy belátás jelentősége es
alkalmazhatósága mindig túlszárnyalja a konkrét problémát, A belátás
köti össze a konkrét világot az elvont tudományokkal; összeköti számok
kal és szimbolurnokkal, képletekkel. definíciókkal és posztulátumokkal. A
belátás a híd, az összekötő kapocs, a közvetítő. Ezt a világot értjük meg,
amiben élünk, ami érzékeinkre hat és amit képzeletünk magunk elé állít.
Amit azonban megértünk benne, vagyis amit belátásunk ád hozzá a ta
pasztalathoz, azt pontosan és szabatosan csak a tudományok elvont nyel
vén fejezhetjük ki.

A belátást észben tartjuk. Bevésődik elménkbe. Rányomja bélyegét.
Archimedesnek szüksége volt a belátás felvillanására, hogy megoldja
problémáját. E pillanatnyi sugallat fényében találta meg a rejtély kulcsát,
Azután már nem kellett azonban egy újább inspiráció, hogy a királynak
is elmondja a megoldást. Ha egyszer megértünk valamit, átkerülünk a
túlsó partra. Egy perccel előbb még megoldhatatlannak vélt probléma,
súlyos és nyomasztó gond. Most, a belátás felvillanása után, hihetetlenül
egyszerű, világos és nyilvánvaló. És ilyen egyszerű és könnyű marad
mindig. ~z teszi lehetövé a tanulást is, ha a tanulást nem azonosítom a
memorizálással, Aki régi belátásaihoz újat ad hozzá, értelmesen tanul.
Az új nem szorítja ki a régit. Legfeljebb teljesebbé teszi. Esetleg helyes
bíti. A tanulás kezdeti sötétségből indul el. Ekkor még csak tapogatózunk.
Nem tudja az ember, merre tart, és mire való az egész. De ha elindul
tunk, fokozatosan kiderül. Lassan tájékozódunk már. A kezdet bizony
talartságát felváltja a tanuló szerény biztonsága. A differenciál és integrál
számítás, vagy a potencia, forma és aktus filozófiai problémája nem tar
tozik többé az árnyak és ködök országába. Esetleg mi tanítunk másokat.
f:s mennyit panaszkodunk ilyenkor, hogy nem látják be azt, ami - ter
mészetesen - oly világos annak, aki már belátta egyszer.

Belátás és elképzelés

Már volt arról szó, hogy a belátás nem azonos az érzékeléssel és az
elképzeléssel. Az egyik nem a másik. Annak ellenére sem, hogy egészen
szorosan összetartoznak. A belátás és az elképzelés közötti különbségnek
és egyben összetartozandóságnak a megértése egészen alapvető. Mert erre
a megértésre épül a keresztény filozófia minden sarkalatos tétele; mint
például az emberi lélek szellemisége, vagy Isten léte.

Egy újabb, igen egyszeru példa segítségével mutassunk rá a belátás
és az elképzelés közötti különbségre és összefüggére. A kör definícióját
minden iskolásgyerek ismeri: sík lapon lévő olyan görbe vonal, amelynek
minden egyes pontja egyenlő távolságra van a középponttól, És mit nem
tud minden iskolásgyerek? Hogy mi a különbség a definíció megértése
és a rnemorizálása között. Hogy miben különbözik a kőr elképzelése és a
kör definíciójának a belátása. Nézzük meg tehát, ebből acélból, hogyan
jön létre a kör definíciója.

Képzeljünk el egy kocsikereket. Vastag kerékaggyal. küllőkkel, és egy
jó erős abronecsal. Azután kérdezzük meg: rniért kerek? Kérdésünket
határoljuk is el rögtön. Nem azt kérdezzük, hogy miért készítette ilyen
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alakúra a bognár. Hanem azt kutatjuk, hogy mi az alapja annak, hogy
a kerék alakja kör. Tegyük fel, hogy azért kerek, mert küllői egyenlő

hosszúak. Ez még nem elég azonban. Mert a küllők hossza különbözhet,
attól függően, hogy mílyen mélyre eresztették be őket a kerékagyba, vagy
a kerék talpába. Az is előfordulhat, hogya küllők között nem görbe, ha
nem lapos a kerék. Mégis rájöttünk a megoldás nyitjára. Gondolatban
ponttá kell zsugorítani a kerékagyat. A küllők és a kerék talpa legyenek
oly vékonyak, n;tnt a vonal. Ha végtelen sok küllő volna, és mindegyik
pontosan egyenlő hosszú, akkor tökéletes kör lenne a kerék talpának ke
rülete. Meg ::3 fc.cc'(t~::lt6: ha nem egyenlő hosszúak a küllők, akkor ok
vetlenül tojásdad, vagy hepehupás a kerék. Ennélfogva kimondhatjuk,
hogy a kerék szükségképpen köralakú abban az esetben, ha kerületének
rninden egyes pontja egyenlő távolságra van a kerékagy középpontjától.

Elmondtuk a definíció genezísét. De mit akarunk belátni a definíció
létrejöttéből? Elsősorban azt, hogy pont és vonal nem képzelhető el. Ef
képzelhető az igen kicsiny petty,. de bármilyen kicsiny is legyen, mégis
van kiterjedése. Ponthoz azonban csak akkor jutunk, ha .megszűnik a
petty kiterjedése. Ezzel viszont a petty maga is eltűnik Elképzelhetünk
egy igen vékony nylonszálat. De bármilyen vékony is legyen, mégis van
szélessége és mélysége, nem csupán hossza. Ha viszont eltávolítjuk a fo
nal szélességét, akkor ezekkel együtt a fonal hossza, tehát maga a fonal
is eltűnik. Pont és vonal nem képzelhető el. Azonban fielátható és meg
érthető. Az ilyen tartalmat hívjuk fogalomnak.

Menjünk egy Iépéssel tovább. Vizsgáljuk meg, hogyan alkotjuk a
fogalmakat. Vágyaink és félelmeink az elképzelés területén játszódnak
le. A megértés és a belátás a fogalomalkotás területén jön létre. Olyan
dolgokat is elképzelhetünk. amelyeket sohasem láttunk, hallottunk, vagy
éreztünk. Amikor fogalmat alkotunk, olyasmit hozunk létre, amit nem is
lehet látni, hallani, érezni. Hogyan tesszük? Föltevések segítségével. Az
elképzelt pettynek kiterjedése és helye van. Azt mondja erre a mértan:
tegyük föl, hogycsak helye van, kiterjedés nélkül. Tegyük föl, hogya
fonalnak csak egy kiterjedése van, a másik két méret nélkül. Bármily kü
lönösekIs ezek a feltevések - s minél bonyolultabb egy tudomány, an
nál különösebb feltevéseket használ -, okunk van rá, hogy feltételezzük
őket. Miért zsugoritottuk ponttá a kerékagyat? Mert az a megoldás kulesa,
hogy egyenlőhosszú legyen minden iküllő. A küllők viszont mindaddig le
hetnek nem egyenlőhosszúak, amíg a kerékagynak kiterjedése van. És amíg
a küllőknek is három méretük van, addig a küllők végén lapos lehet a
kérék és nem görbe. Azért tételeztünk fel egy kiterjedés nélküli közép
pontot,és csak egykiterjedésű vonalat, hogy olyan görbét nyerjünk, amely
feltétlenül és szükségszerűen kerek. A fogalmakat a feltételezés, meg
fontolás, fogalmazás hozza létre. E sok név ugyanazt az egy műveletet

jelzi. A fogalom pedig 'önmagában véve nem több és nem is kevesebb e
művelet eredményénél. "Nem véletlenül merül föl a fogalom, hanem fel
tevés, megfontolás, fogalmazás, definiálás közben. S e sok névvel illethető

tevékenység sem véletlen, hanem szoros kapcsolatban áll a belátással.
Igen fontos mégállapítás az is, hogy 'egy kerék elképzelése közben

értettük meg a kört. Mert a belátás míndíg rászorul az érzékelésre és az
elképzelésre. A belátás külső feltétele az érzékelhető kép, képzet vagy
érzéklet amelyben belátjuk az érthetőt. Nem képzelhető el a pont és a
vonal, valamint a szükségszerű és a lehetetlen sem. A kör definíciójához
úgy jutottunk viszont, hogy beláttunk valamilyen szűkségszerűséget, il
letve lehetetlenséget. A görbe, egyenlő rádíuszok esetében szükségszerüen
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kör. Viszont lehetetlen, hogy kör legyen, ha nem egyenlő hosszú az összes
rádiusza, A "lehetetlent" és "szükségszerűt" nem tudjuk elképzelni. Te
hát oa 'kör definíciója nem a képzelőerő műve. Azonban nem egy elvont
szükségszerűségetláttunk be, hanem a kör szükségszerűségét,ami egyenlő

rádiuszokból fakad. lia teljesen kiiktatnók a középpont. a görbe, és a rá
diuszok képzetét. akkor velük együtt eltűnnék a kör szükségszerűségének

vagy lehetetlenségének a belátása is. Akkor nem lenne nyersanyag, ami
ben létrejön a belátás. Hiányoznának azok az adatok, amelyeknek szűk

ségszerű összefüggését megragadja az értelem. Mert a megértés éppen eb
ben rejlik. Az adatok szükségszerű összefüggésének megragadásában. A
szükségszerű összefüggések felfogása .különbözteti meg a definíció meg
értését annak memorizálásától, s emlékezetből való elszajkózásától, Mind
ezekből igen fontos következmények fakadnak. Egyrészt az, hogy képze
tek nélkül nincs megértés. Másrészt pedig az, hogya megértés nem azpnos
az elképzeléssel, hanem hozzájárul. Amikor megértünk valamit, "kapcsol"
az eszünk. Az elképzelt egyenlő hosszú rádiuszokkal összekapcsoljuk a
görbe tökéletes kőralakját, A megértés mindig kapcsolás. De nem véletlen,
hanem szükségszerű összefüggések között,

Példánkban szerepelt egy kérdés. Miért kerek a kocsikerék? A kér
dést szavakkal fejezzük ki. Mondatba foglaljuk. A szavak mögött jelenté
sek állnak. A jelentések mögött rejtőzik az a belátás, amelynek fényében
érti valaki, hogy miképpen használja ezeket a szavakat. A szavak jelen
tése és használata a nyelvtanhoz. a mondatok a Iogíkához tartoznak. Min
ket azonban más érdekel most. A kérdés forrására vagyunk kíváncsiak.
Honnét ered ez a "miért", mi nyilvánul meg benne, mire utal? Már em
lítettük azt a lelki megkönnyebbülést, amit egy probléma megoldása okoz.
A megkönnyebbülést feszültség előzi meg. E feszültség, szükség, ösztön
zés, törekvés, megértésre irányuló vágy szülőtte a legelső "miéI1t?". Nevez
zük, ahogy tetszik. Szellemiélénkségnek, elmeélnek, értelmi érdeklődés

nek, az értelem fényének vagy cselekvő értelemnek. E sok név mind
egyre megy. Ugyanazt az aktiv tudásvágyat jelenti, amivel nyilván min
denki találkozott már életében. Ha pedig sikerült e nevek egyikének is
a jelentését azonosítani azzal, amit az olvasó maga is megélt már, akkor
könnyű belátni, hogy e sok név mínd ugyanazt az elsődleges, alapvető

ésőseredeti kérdést jelenti. Azt a tiszta kérdést, ami megelőz minden be
látást, fogalmat vagy szót. Mert a megértés, fogalom és szó a válaszhoz
tartozik már. A válasz oldalán áll. A választ azonban míndíg megelőzi a
kérdés. Csak akkor keresünk választ, ha igényünk támadt rá. Ez az igény,
ez a vágy, ez a tiszta kérdés ősibb, mint a megértés, fogalom vagy szó,
de ez is föltételezi a tapasztalást és képzeleteket. Amint a megértés
konkrét és elképzelhető dolgokba való belátás, ugyanígy konkrét dolog
kelti föl a tiszta l, ~",lOd. F>q tiszta kérdés az a csodálkozás és ámulat,
ami minden filozofálás kezdete.

Végül pedig nézzük a folyamatot. Ha egy állatnak nincs mit tennie,
akkor velalszik. Az elektronikus gép sem végez egyéb műveletet, mint
programszer-ű feladatát. Főleg nem csodálkozik. Legfeljebb "ideg,es"
lesz, de hamar visszaszerzi egyensúlyát, és nem tesz fel kérdéseket. Ha
egy ember felszabadul egyéb elfoglaltsága alól, akkor kérdéseket tehet
föl. Ha egy ember felszabadul a biológiai igények és a hétköznapi rutin
uralma alól, akkor megnyílik értelme. Kiemelkedik lelkében acsodálko
zás, a megértés utáni tiszta vágy. A folyamat második mozzanata az ötlet.
A rejtély kulcsa, A helyes nyom. Lehet, hogy jó nyomon járunk. Nézzünk
utána, így van-e? A nyom felfedezését a belátás kiemelkedése követi. Kép-
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zelöerőnk felszabadult egyéb gondjai alól. Hajlandó együttműködni ér
telmi erőfeszítéseinkkel. Együttműködéseabban áll, hogy igyekszik utol
érni értelmi feltevéseinket. A képzelőerő segíti, de bizonyos határokon túl,
éppen segítsége által korlátozza is értelmi tevékenységünket. Hiszen a
képzelőerő megközelítésre képes csupán, az elképzelhetőséghatárain belül.
Negyedik mozzanat az eredmény. Kérdés és belátás, képzet és fogalom
egységes fromtot alkot. A válasz szabályes rninta szerínt rendezett fogal
mak teljes készléte (pont, vonal, sík, szükségszerű). A fogalmak (pont)
és a megközelítő képzetek (petty) közötti különbséget a fogalmí megha
tározás fejezi ki: csak helye van, kiterjedés nélkül. Képzeteket és fogal
makat a belátás kapcsoj cssze. A kívánalmat pedig, amit meg kell ütnie
ri belátásnak. fogalmaknak és képzeteknek. a kérdés szabja meg. Ha a
válasz nem felel meg a kérdés nívójának, a tudásvágy újra felteszi a kér
dést, Megismetelt kérdésével újra indítja a folyamatot. Amit persze akkor
is megtesz, legfeljebb valamivel később, és a régi kérdés helyett egy újabb
kérdéssel, ha kívánalma szerinti választ kapott. Mert értelmünk tudás
vágya korlátlan.

A tanulékony gépek és az ember

Erre a korlátlan tudásvágyra kell gondolnunk, amikor kimondjuk azt
a szót, hogy emberi szellem. A korlátlan tudásvágyban rejlik a "szellem"
vagy "szellemi" kifejezések pozitív tartalma, a puszta tagadás helyett,
hogya szellemi nem anyagi. Mielőtt azonban ezt a pozitív tartalmat vízs
gálnók, egy kontraszt alkalmazásával tegyük élesebbé az eddig nyert
képet.

Szóesett már az elektronikus gépekről. Számoló automatákon kívül
egyéb feladatok. például fordítás elvégzésére alkalmas gépeket is készítet
tek. A feltételes reflexeket modellálják az ún. tanulékony gépele a
"Machina Speculatrix": a bécsi műegyeternen épített teknősbéka, vagy a
szegedi mű-katicabogár, A logikai gépek jól modellálják a gondolkodás
technikáját, az alkalmazott logikát. A. M. Turing, az azóta elhunyt angol
matematikus már 1936-ban kimutatta, hogy egy - akkor még nem létező

- számoló automata képes rninden olyan számtani feladatot elvégezni,
ahol a számítási eljárást egyértelmű módon véges számú szabályba lehet
foglalni. A Turing-féle gép azt is bebizonyította azonban, hogy mire nem
képes a gép. Kimutatta, hogy vannak olyan egzaktul fogalmazott szám
tani és logikai feladatok, amelyeket képtelen a gép megoldani. Elméleti
leg is ugyanerre az eredményre jutunk K. Gödel bécsi matematikus 1931
ben felállított elve alapján.

Ha a logikai gépek működését összevetjük az ember értelmi tevé
kenységével, akkor ennek az összehasonlításnak az alapján kiderül, hogy
a belátás és megértés az, amit hiába várunk a géptől. de amire már ,egy
4-5 éves gyermek is képes. Amint a gépnek nem merülnek fel problémái,
úgy nem képes olyan feladatokat elvégezni, amelyeknél a megoldás konk
Tét problémák és helyzetek belátására épül. A gép nem tudja megtervezni
a megoldást, nem képes felfedezni célravezető eljárásokat, nem jön rá a
megfelelő módszerre, A gép teljes biztonsággal csak szígorúan vett leve
zetéseiket tud megoldani. A gépek merőben logikusan működnek, de nem
értelmesen, mert a logikai szabályok helyességet vagy helytelenségét már
nem látják be. A gépek kizárólag a "memóriára" hagyatkoznak. A gya
korlott emberi fordító csak ritkán keres ki egy-egy szót a szótárból, mert
a legtöbbjét amúgyis érti. A gép ezzel szemben minden 'egyes szót mín
den egyes alkalmat újra és újra sikeres a memóriában tárolt szótárból;
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még akkor is, ha utoljára egy másodperccel korábban használta. A gép
nem tudja észben tartani a szavakat, mert nem érti jelentésüket. Amint
a kibernetikusok szekták mondani, meglehetősen buta, de roppant szor
galmás.

E rövid kitévés után térjünk vissza az értelem korlátlan tudásvagyá
hoz. Amikor egy gép elvégezte feladatát, befejezi működését, Az emberi
szellemről sohasem mondhatjuk ezt. Tudásvágyunk csak időlegesen ké
}2:es megnyugodni, akkor, amikor választ kapott egy elhatárolt, konkrét
témára vonatkozó, pillanatnyi kérdéseire. Nyugalmát azonban hamarosan
felváltja az újabb kéidés: új összefüggések, mélyebb megértés iránt. Az
emberi szellem nem nyugodott meg mind a mai napig, és nincs is semmi
remény arra nézve, hogy valaha is felhagyjon a kutatással és kereséssel,
Értelmünk korlátlan tudásvágyat fejezi ki a Gödel-elv is, amikor ki
mondja, hogy a matematikai axiórnák és definiciók minden egyes soroza
tához szükségképpen hozzátartozik a további kérdések újabb sorozata.
Ezek az újabb kérdések az előző sorozattal kapcsolatosan merülnek föl, de
annak alapján már nem válaszolhatók meg. Miért? Mert értelmünk dina
mikája a lét egész tágasságára tör. Mindenrőlakar tudni mindent, Ha egy
általában tudunk valamit, akkor azt egészen biztosan tudjuk, hogy min
denről akarunk tudni míndent,

Megközelíthetem a kérdést egy másik oldalról is. Tudásvágy alatt
korrekt megismerésre irányuló dinamikus törekvést értek. Ez a törekvés
kérdésekben nyilvánul meg. De nem a kérdések szóbelí kifejezése a tu
dásvágy. Nem is a kérdések fogalmi meghatározása. A tudásvágy nem
belátás vagy gondolat. Hanem az az előzetes törekvés, ami a megismerés
folyamatát az érzékeléstől és az elképzeléstől a belátásori és a megértésen
át az ítéletig hajtja. Az ítélettől pedig a korrekt ítéletek teljes sorozatához.
amit tudománynak mondunk. A kutató és kísérletező ember kritikus szel
lemea tudásvágy. A tudásvágy arra készteti az embert, hogy 'törekedjék
a belátásta. Nem engedi, hogy megelégedjék a belső és külső tapaszta
latokpuszta folyamával. Önkritikára és tanulásra biztat, mert korrekt is
meretet akar szerezni, Reflektálásra ösztökél. Sürgeti az embert, hogy
keresse a feltétlen t, hogy azt fogadja csak el fönntartás nélkül, amiről be
látta, hogy föltételei megvalósultak. Megőrzi attól, hogy megelégedjünk a
szóbeszéddel és legendával, igazolatlan hipotézisekkel és kellően nem -el
lenőrzött elméletekkel. Kizárja az önelégült tunyaságot és restséget. Mert
az ember nem lehet addig megelégedett, amíg kérdéseire nem kapott vá
laszt. Ha pedig keresi a választ, akkor nem rest. A tudásvágy nem elé
gedik meg a puszta belátással, hanem arra is kiváncsi, hogy helyesen
értett-e meg? Másképpen kifejezve, azt akarja tudni, hogy amit belát
tunk, az ténylegesen így van-e, vagyis igaz-e? Hogy nem gondolkodásunk
terrnéke-e csupán, mint a kentaur vagy flogiszton. Az első kérdést (mi
ez?) ezért követi nyomon mindig egy második (igaz-e?). Erre a második kér
(j·ésre igennel vagy nemmel felelhetünk csupán. Az ".igen" azt állítja ar
ról, amit peláttunk, hogy van. A "nem" tagadja. Az "igen" a valóságot,
a realitást, a létezés tényét állítja. Tudásvágyunk akkor nyugszik osak
meg, ha eljut az igenhez, a léthez. A létet azonban nem korlátozza az,
ami nincs. Ennélfogva tudásvágyunk korlátlan törekvés.

Ez a korlátlan törekvés tudatos vágy. Nem vak, mint a fizikai vagy
kémiai energia. Nem érzéki, mint az étvágy, hanem tudatos törekvés. Sen
kit sem kell rá tanítani. Rögtön kérdez a gyermek, mihelyit nyíladozik
az esze. S legelső kérdése is tiszta, világos logikaról tesz tanuságot. Mert
arnikor azt kérdi: mi ez?, megkülönbözteti az érzékelt adatokat ("ez") és
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azt, amit, megért, vágy belát azokban ("mi,j). A gyermek legelső kérdése
is megkülönbözteti már az érthetőt és az érzékelhetőt. Az érzékelhetőben

keresi az érthetőt. De nem elégedik meg a gondolkodással, hanem a va
lóságot keresi. Ezért követi az első típusú kérdést a második típusú kér
dés: igaz-e? A kérdések alkatából nyilvánvaló, hogy tudásvágyunk eleve
tud az elgondolás és a valóság közötti különbségről is. Mert mindent
megelőzően, eleve tud a létről. Ez az előzetes tudás nem a válasz, hanem
a kérdés alakját ölti magára. Nem rendelkezik fogalmakkal és meg
határozásokkal, mert a fogalmak és meghatározások a válaszhoz tar
toznak már. Nem is szólva arról, hogy ha ez a tudásvágy korlátlan, ak
kor nem határozhatja meg semmi más, mint a lét egész tágasságára való
határtalan ráutaltsága. Ez a korlátlan vágy úgy tud a létről, mint süket
a hangról, mint vak a fényről, azzal a különbséggel, hogy nem süket
és nem vak. Vagy amint a szív tud a Earátság és szerelern közöttí kü
lönbségről, mielőtt még része lenne benne. Mint ahogy tudja az ember
anyanyelvének szabályait akkor is, ha használat közben nem gondol
rájuk, esetleg nem is képes megfogalmazni őket. Mert nem tudattalanul,
nem is ösztönösen, hanem értelmesen és okosan tesszük fel a kérdéseket,
mert az érthetőt és az okot kutatjuk. Az értelmes és okos kérdés azon
ban mindig tudatos kérdés. Tudatos kérdést tudatos csodálkozás szülhet,
s tudatos csodálkozás tudatos dinamikára vall. Ha egyszer tudni vá
gyunk, akkor ez a vágy csak tudatos lehet.

*
Értelmünk korlátlan tudásvágyát, ami a lét egész tágasságára irá

nyul, szellemnek mondtam. Szellem, mert nem olyan elhatárolt, mint az
anyagi dolgok. Nem korlátozódik egyik vagy másik ingerre, mint érzék
szerveink. Semmi sem tudja úgy lefoglalni, mint a képzelőerőt a félel
mek és vágyak. Még a gondolkodás szabályai sem töltik be programját,
mint az elektronikus gépnek. Szellem, mert a léten kívül nincs, ami
meghatározhatná, A létet és a tudásvágyat nem választhatom el egy
mástól, egyiket nem határozhatern meg a másik nélkül. Létnek mon
dom azt a célt, arnire korlátlan tudásvágyam tart. S azt a korlátlan tö
rekvést, ami a lét egész tágasságára tart, emberi szellemnek hívom.-
AKIKET SZER~"'TEK

Ak~ket szeretek, magammal cipelem,
velem vannak mindig, nem válok el soha
tőlük, bennem izz,ik a szemük mosolya
s a bánatuk is bennem ragyog fényesen.

Bármerre kószálok, a déli tengerek
korallkertjében, vagy a Góbi sivatag
homokján, vagy a fjordok hús ege alatt,
- lényük mindenütt a leLkem mélyén remeg.

Enyémek ők az álló és forgó időben,

fülem néha szavuk muzsikájára döbben,
különös öröm ez és különös varázslat.

Egy á11amkörben élek veliLk s tündökölve
sugárzom őket, egyek vagyunk mindörökre,
lényüket tükrözöm, mint tó az azur fákat.

Ölbey Irén
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