
A HIT ÉS AZ ELME

A középkori egységes, transzcendensre irányuló
emberkép a reneszánsz korától fokozatosan veszít
vonzerejéből. Elszakadván egyetlen szilárd fo-
gódzójától (vagyis Istentől), az ember sorra meg-
semmisítette egyéb lehetséges támpontjait is. A Föld
nem a világ közepe többé, a tudomány és kultú-
ra csupán káprázat (Nietzsche). Sőt, ma ga az em-
ber is puszta társadalmi termék (Marx), vagy az
evolúciós törvények által meghatározott, anyag-
cserére képes biológiai képződmény (Darwin).

A természetfölötti meghatározottság (deter-
mináció) helyett az újkor beköszöntét evilági ka-
paszkodók iránti szenvedélyes kutatás, alternatí-
vák keresése jellemzi, amelyek az ember létének
értelmet adnának, cselekedeteit érthetővé ten-
nék és megmagyaráznák. A hitét feladó poszt-
modern Európa számára már semmi támpont
nincs, minden egyformán lehetséges, a szavak is
elvesztették eredeti értelmüket (Derrida: de-
konstrukció).

Nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu —
mondta Hobbes, az empiristák meghatározó
alakja 17. század első felében. Azaz: Semmi nincs
az értelemben (elmében), ami ne lett volna előbb
az érzékekben. Vagyis minden ismeret az érzéke-
lésből származik. Előadásom lényege a mondat
értelmének megfordítása: Nihil est is sensu, quod
non fuerit in intellectu. Szabadon fordítva a mon-
dat a következőképpen hangzik: Semmi nincs az
érzékelésben, amelynek megfelelő előzetes isme-
retünk ne lenne az elme apparátusában.

Hobbes, a felvilágosodás egyik előfutára ez -
zel az álláspontjával elindított egy folyamatot,
amely jelenkorunkig tart, s amely a hit és a tudás
egyensúlyának megbomlásával is jellemezhető.
Az érzékekből származó ismeret lehet csak iga-
zán a tudás tárgya. Vagyis új ismeret csak az ér-
zékszervi megismerés alapján lehetséges. Azok
az új ismeretek, amelyek a gondolkodás, elem-
zés, belső megvilágosodás, netalántán a hit tár-
gyai, az empiristák és késői utódaik (materialis-
ták, behavioristák, a posztmodern irányzatok
képviselői) szerint nem valódi ismeretek.

A 20. század második felétől a lélektan és az
idegtudományok fejlődése a kérdést azonban új
alapokra helyezi. Miért van az, hogy azonos ge-
netikai adottságok, azonos környezeti hatások el-
lenére egyik ember így viselkedik, a másik meg
amúgy. Mi az az „ismeretlen” tényező, amely eze-
ket a különbségeket megmagyarázhatóvá teszi?

A szakmában kognitív forradalomként (kog-
nitív: megismeréssel kapcsolatos) ismert fordu-

lat a múlt század 70-es éveitől tört be a szakmai
gondolkodásba. Ennek lényege az a felismerés,
hogy az ember idegrendszere nem a valóságra
mint olyanra, hanem a valóságnak bennünk le-
képezett változatára reagál. Az időjárást, a má -
sik személyt, a politikai helyzetet nem olyannak
ítélem meg, amilyen önmagában, hanem olyan-
nak, amilyennek látom. Ez az előzetes ismeret
egyéni mentális apparátusunk része.

„Nem a való hát: annak égi mássa
Lesz, amitől függ az ének varázsa.”
(Arany János: Vojtina ars poétikája)
A kérdés most már az, miként jön létre ez az

előzetesen megismerő, mintegy egyéni szemü-
vegként működő mentális apparátus.

Az agy ismeret-feldolgozó tevékenységének
alapvető mozzanata a kategorizáció. A kül- és
belvilág információáradatával csak úgy tudunk
megbirkózni, ha azokat „csomagokba”, kategó-
riákba szerkesztjük. Egy-egy kategória azután
pár elemi információ segítségével azonosítható.
Legjobb példa az arc felismerése, amelyhez ele-
gendő egy kör, benne két ponttal és egy vonallal.
A kategorizáció tehát adaptív jelenség, amely-
nek segítségével a valóság elemeit egy kevés re-
leváns tulajdonság segítségével azonosítjuk.

Az agy működése során az információk a
rövid távú emlékezetben nyernek feldolgozást
olyan módon, hogy a rövid távú (explicit, dek-
laratív) emlékezet kiegészül a hosszú távú em-
lékezetben tárolt, az aktuális információval kap-
csolatos ismeretekkel. A kettő szintéziséből jön
létre az adott viselkedési reakció.

Vagyis kulcskérdés a hosszú távú emlékezet-
ben tárolt (implicit, procedurális memória) lá-
tásmódok és viselkedés-tendenciák kialakulása.
Jelen ismereteink szerint részben örökletesen
meghatározott információs csatornák, másrészt
azonban az egyéni élettörténet során elsajátított
reakciómódok (szocializáció) alkotják az ember
megismerő és ismeret-feldolgozó apparátusá-
nak egyéni rendszerét.

Az implicit memóriában tárolt előzetes infor-
máció-preferenciákat a legkülönfélébb megne-
vezéssel illethetjük: beállítódás (attitűd), hajlam,
információs séma, elfogultság, előítélet, hiede-
lem, túlértékelt eszme, téveszme stb. Az agyban
tárolt egyéni reakció-készségek között rendszert
lehet felállítani. Ennek alapja az, hogy az adott
— mondjuk — séma mennyire általános érvé-
nyű, vagy csak egy-egy részletre terjed ki. Pél-
dául valaki azt állítja, hogy nem szereti a húséte-
leket. Ettől még elfogultság nélkül beszélgethet
egy ismeretlennel. Ha valaki viszont előítélettel
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van a színes bőrűekkel szemben, kapcsolatte-
remtése már korlátozott. Ha valaki úgy véleke-
dik, hogy az emberek alapjában véve jók, bárki
meghallgatásra találhat nála, még az is termé-
szetesen, aki be akarja csapni.

Az idegi-mentális apparátus, amely lehetővé
teszi a létezéshez (a fakticitáshoz) való megis-
merő viszonyunkat, képezi alapját az ember
másik viszonyulási rendszerének, a hitnek lehe-
tőségi feltételét is. A hit párhuzamba állítható a
legáltalánosabban érvényesülő kognitív struk-
túrák működésével (természetesen nem azonos
velük).

A modern fizika, jelesül a Heisenberg-féle ha-
tározatlansági reláció (miszerint az elemi valóság
csak az észlelővel együtt értelmezhető) ugyan-
csak jelentős hozzájárulás ahhoz, hogy a megis-
merő elme előzetes kognitív tartalmaira irányul-
jon a figyelem. Vagyis helyreálljon a hit és a ráció
közötti a felvilágosodás óta megbomlott egyen-
súly, amelynek II. János Pál 13. enciklikája (Fides
et ratio, 1999) kiemelkedő dokumentuma.

Az elme-struktúrái között többféle szempont
szerint tehetünk különbséget. Az érvényesség
szerint lehet szűk vagy általános. A stabilitás
szempontjából lehet ingatag vagy szilárd. Ebben
az értelemben a hitet lehetővé tévő struktúrákat
az „általános” és „szilárd” végpontokon helyez-
hetjük el.

A megismerést és a hitet egyaránt lehetővé
tévő struktúrák kóros torzulása mind a megis-
merés, mind a hit torzulásait maguk után vonják.
(Rosszul hangolt zongorán nem lehet Chopint
játszani).

Amennyiben a kognitív rendszer érvényes-
sége torzul, általánossá válik, ami elvileg csak
szűk területre érvényes (például rosszul adtak
vissza — az emberekben nem lehet bízni). Vagy
fordítva: Általános érvényű ismeret (ne lopj!)
csak szűk területen érvényesül: közösséget meg-
károsítani nem bűn. Amennyiben a rendszer szi-
lárdsága torzul, hiszékenység, befolyásolható-
ság az egyik oldalon. Túl merev struktúrák
esetén elfogultság, előítélet, fanatizmus, tév-
eszme jelenik meg a másik oldalon.

A torzulásokat a hit-képesség területén is meg-
találhatjuk. A hiszékenység, a fanatizmus, a más
hitek iránti türelmetlenség gyakran a megisme-
rési folyamatok zavarával is együtt jár. A „ma ga
módján keresztény” a hit általános érvényét sa -
ját személyére korlátozza. A fanatikus a „saját
hit” érvényét kötelezővé teszi másokra is.

A mentális struktúrák — mint Wittgenstein,
Chomsky, Gadamer állítja — egyben nyelvi
struk túrák. A hit olyan, mint egy nyelv, amelyen
a Teremtőt megszólítjuk. A vallás — anyanyelv, a
Teremtővel való kommunikáció kulturálisan át-
hagyományozott eszköze. Válasz arra, ahogy a
teremtő megszólítja a saját képére alkotott em-
bert: a kinyilatkoztatásra.

A hit a mentális apparátus legátfogóbb, ezért
az alá rendelteknek struktúrát biztosító szerke-
zete. Számtalan vizsgálat bizonyítja, hogy a hit
által áthatott agyi struktúrák nagyobb egészség-
esélyt, jobb gyógyulási hajlamot ígérnek. (Nyil-
vánvaló, hogy itt a hittől elválaszthatatlan remény
is szerepet játszik.) Hit által áthatott kultúrák
esélyesebbek a civilizációk közötti vetélkedés-
ben, mint a hitet a ráció oltárán feláldozó kultú-
rák (lásd a Római Birodalom elmerülését és a ke-
resztény kultúra felemelkedését, vagy a liberális
Euró-Amerika civilizációjának agóniáját a hite-
erős iszlám civilizáció hullámaiban).

A hit azonban nem azonos az agy valamely
részének működésével. A hit mélyén egy rejtett,
praeontologikus előfeltevés rejlik, amely a sze-
mély teljességének a transzcendens létre való rá-
feszülésében ragadható meg.

A mai lélekgyógyászati gyakorlat egyre kö-
zelebb kerül a transzcendens valósághoz. Több-
nyire „spiritualitás” kifejezéssel találkozunk az
idevágó szakirodalomban. Tételes vallási elköte-
lezettség nélkül többnyire a személyes lét idői és
téri kereteit meghaladó valóságra történik utalás.
Jung határhelyzeteknek nevezi a személy azon
állapotait (például szenvedés, halál), amelyek-
ben közvetlenül is érintkezésbe kerül a transz-
 cendens valósággal. Yalom pedig a személy
intencionalitását állítja előtérbe, vagyis azt a
tényt, hogy a személy valamire/valakire irá-
nyul, amivel/akivel vonatkozásba lép. Termé-
szetesen nem volna helyes, ha a pszichológiai
vagy idegtudomány redukcionizmus hibájába
esnénk. A hitre való képességet lehetővé tevő
mentális apparátus működése úgy viszonyul a
vallásos hithez, mint a csecsemő gügyögése a ne -
mes veretű költői nyelvhez.

TRINGER LÁSZLÓ

A székesfehérvári Szent István Művelődési Ház is-
teni erényekről szóló sorozata keretében elhangzott
első előadás szerkesztett változata (2012. október 30).
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