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VÉRY ZOLTÁN 

Körkörösen épülve 
Gondolatok a tudásépítésr ő l és a tudásgondozásról 

Tudásmegosztás 
Az ipari gépkorszakot a hálózatos információkorszak követte. Ebben élünk. Az európai 
munkavállalók kétharmada dolgozik a szolgáltatásszektorban, melynek legdinamikusab-
ban növekvő  harmadát a tudásalapú cégek teszik ki. A tudásalapú versenyben a szemé-
lyes és a kollektív tudás módszeres és tudatos kezelése is feladatunk. Egyre több szelle-
mi alkalmazott dolgozik a cégeknél, kiknek munkája speciális felkészültséget, új ismere-
teket illetve tudást kíván. Hogyan tudjuk mindezt biztosítani?  

Egyrészt megbízható ismeretbázisok elérésével, másrészt tudásmegosztással. Mert a 
kettő  nem ugyan az. A személyes használatban lev ő  adatkezelő  és kommunikációs esz-
közök illetve infokommunikációs hálózatok közreműködése és támogatása mellett jutha-
tunk ismeretekhez, oszthatjuk meg azt egymással. A tudásmegosztáshoz azonban ez nem 
elegendő . Hiszen a tudás az ismeretekbő l, tapasztalatokból s az ezeket illető  értelmezé-
sekbő l, belátásból kontextualizálódik az emberben. A tudás humán entitás, mely a gon-
dolkodás és a tanulás révén körkörösen épül. Ez egyrészt azt jelenti, hogy egyik gondolat 
követi a másikat illetve a beszélgetés során kölcsönösen épülünk. Mert szükségünk van 
egymás gondolataira ahhoz, hogy építsünk s épüljünk. Az ismeret-megosztás a tudás 
épüléséhez ezért nem elég. Értelmezés és belátás nélkül nem jutunk tudásra. A tudás 
megosztása ennek lehető ségét adja. Azonban azt is meg kell értenünk, hogy a tudás 
megosztásához mi áll rendelkezésünkre és hogyan.  

Az ismeretek valamely reprezentációja megtalálható írásban, vizuálisan vagy auditív 
módon. Nap, mint nap szövegek, képek, hangzó anyagok árasztanak el bennünket. Gon-
doljunk csak a napi írásra, az Internet-használatra s a napi munkánkra. Egy posztmodern 
felfogás szerint a „világ szövegekb ő l (jelekbő l áll) és ezeknek a szövegeknek számos 
olvasata van.” Mert ilyen természetű a nyelv. Ilyen az írás és az olvasás. S az olvasást 
nem csak az írás követeli meg, hanem a képek és a hangok is. Vagyis, mindezeket értel-
meznünk kell. A szakmai szövegekben azonban szűkre kell vennünk az értelmezésb ő l 
fakadó jelentést, mert van, ami egyértelműségre tart igényt. Jószerével annyi névre van 
szükségünk, ahány megnevezend ő  dolog van az adott témában.  

A számítógép és a szövegszerkesztő k személyessé válása új helyzetet teremtett a tu-
dományos és a mindennapi szövegkészítésben illetve szövegfelhasználásban. Az írás- és 
olvasás-kultúra is másképp alakult ez által. Már léteznek számunkra fontos ismeretkeze-
lő  eszközök, mint az elektronikus szöveg-, kép- és számszerkeszt ő  és az elektronikus 
szöveg-, kép- és számolvasó. Aki szöveget ír, gondolatokat, közléseket, ismereteket 
kodifikál s tesz olvashatóvá, érthet ő vé, s megoszthatóvá. De elküldhet ő vé és fogadható-
vá is. De nem csak a szövegek, hanem képek is beágyazódnak a szövegbe. Azért, hogy 
segítsék vagy kiegészítsék a megértést. Mert a szövegbe ágyazott képek új teret nyitnak 
a szöveg-kontextuson belül és keltenek „aha-élményt” az olvasóban. Szövegek és képek 
a legtöbb szövegtérben egymásra hivatkozik.  
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R. Johnson és D. 
Punter „Kulturális körfor-
gás” modellje jól mutatja a 
szövegek és olvasatok kör-
körös mozgását. Akár az 
autopoieszisz. Az autopoie-
szisz sok mindent, többek 
között körkörösséget (vég-
nélküliséget) jelent. A kör-
körösség fenntartása pedig 
a kommunikáción alapszik. 
Ha azonban a tudásépítő , 
tudásmegosztó kommuni-
káció megszakad, akkor 
megszakad az autopoie-
szisz is. Így épülnek, s épülnek le a bázisok. A személyes és a közös bázisok. Az egye-
temek és a fő iskolák tudásbázisai. Óvatosan kell bánni az építéssel és leépítéssel. De az 
újraépítéssel, az összeszövéssel és az integrációval is.  

Mindebbő l kitűnik, hogy a kommunikációhoz nem pusztán ismeretközl ő  eszközök, 
hanem nyelv szükséges. Hiszen ez tesz lehet ő vé minden értelmezést és megértést. A 
képzés és épülés nyelvi úton történik. Gadamer felfogása szerint a nyelv nem közvetít ő  
eszköze az emberi kommunikációnak, hanem magának a „megért ő  létnek” a tapasztalatát 
hordozza. A nyelvhasználat során nem csak artikulált, kimondott, de írott szövegekkel 
van dolgunk. „A szövegek megértése és értelmezése nem csak a tudomány ügye, hanem 
nyilvánvalóan hozzátartozik az egész emberi világtapasztalathoz.” Éppen ezért, az olyan 
humanista vezérfogalom, mint a német „Bildung” (művelő dés-képzés, épülés) segíthet 
bennünket a tudásépítés, s tudásgondozás megértésében. Csak nyelvben és nyelvként 
képző dik meg az, amit megoszthatunk. Ennek belátásához a humanista tradíció az, amire 
vissza kell nyúlnunk. „A képzés (Bildung) fogalma […] volt alighanem a XVIII. század 
legnagyobb gondolatata s épp ez a fogalom jelöli azt az elemet, amelyben a XIX. századi 
szellemtudományok élnek, még akkor is, ha ezt nem tudják ismeretelméletileg igazolni.”  
– írja Gadamer.1  
Tudásépítés 
A hazai tudásmenedzsment kutatók egy része az elmélet (azaz a kigondolt) és a vállalati 
gyakorlat összhangján dolgozik. A kutatási eredményeket ültetik, próbálják a gyakorlat-
ban is. A kutatók másik része elméleti kutatást végez. A tudás menedzselésének korlátait 
kutatják, illetve tudásfilozófiákat értelmeznek szervezeti környezetben is. Mert a filozó-
fiai gondolkodás is a tudáshoz tartozik, a gondolkodás tartománya és iránya. 

De mit jelent a tudásépítés? Meglepő , de bekerítést is jelent. Mert „csak a lehatárolt 
domboríthatja ki a nyitott határtalanságát.”2 Körül kell kerítenünk, el kell határolnunk az 
ismereteket, hogy ha szükséges, megoszthassuk másokkal. A szellemi építmény egy 
territórium kijelölése, az a terület ahol lakozunk. Lakozáshoz pedig az építés következ-

                                                             
1 Nyírő  Miklós (szerk.): Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista . Budapest, 
L’Harmattan Kiadó–Magyar Filozófiai Társaság, 2009. 88-89. 
2 Günter Figal: Tárgyiság (Kijárat Kiadó, Budapest, 2009, 67. old.) 
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tében jutottunk. Tudnunk kell azt is, hogy aki épít, az épül is. Minden szellemi építmény 
valaminek a megértése is. Az építkezés és a tennitudás megértése. Valamihez érteni azt 
jelenti: valóban vagy különösen jól bírni. Itt nem saját magunkról van szó, hanem arról, 
amire képesek vagyunk. A szellemi építmény egy kontextus, ami folyamatosan épül. 
Tudásépítés mellett nemtudások is épülnek. Könnyen beláthatjuk, mert tapasztaljuk, 
hogy minden tudást nemtudás kísér vagy kísért. A kérdés azonban most is felmerül: 
„Vajon minden tudás mögött egy kérd ő mondat húzódik?” (Ancsel Éva) Lehet. Nem 
tudjuk, sejtjük. Azt azonban Kindler József professzortól tudjuk, hogy a „negatív tudás” 
az, amikor például egy hallgató sok mindent tud egy dologról, csak az nem úgy van 
ahogy mondja és gondolja. Ezért a tudásmenedzsment kutatásnak és praxisnak a tudás 
mellett a nemtudás és a rosszultudás is tárgya kell legyen, mert tudnunk kell felismerni 
és kezelni azokat. 

 
A Niklas Luhmann-féle kett ő s-kontingencia modellb ő l kiindulva készítette: Véry Zoltán 

 

„Amikor két személy beszélgetésbe (akár eszmecserébe) kezd, azaz kapcsolódnak 
egymáshoz, jól alkalmazható az interakciójuk megértésében a kett ő s-kontingencia 
Luhmann-féle formulája. Mert ekkor erő sen hagyatkozunk a véletlenekre, mely a beszél-
getésben (az interakcióban) mindig benne van. A kapcsolatot az egyik (ego) és a másik 
(alter) személy között emergens rendszerként kell elgondolnunk s megértenünk, de ke-
zelnünk is. Ugyanis az interakció csak az által jön létre, s marad fenn, ha mindkét sze-
mély megtapasztalja a kettő s kontingenciát. Azt, hogy mindketten fekete dobozok egy-
más számára. Az ismeretmegosztás (kommunikáció), nem csupán ismeretek közlését, 
hanem azok megértését is jelenti. Nem jön létre ismeretmegosztás (kommunikáció) meg-
értés nélkül. A kommunikáció során a közlésmódot és a megértésmódot kell célszerűen 
támogatnunk, akár technikai eszközökkel is. A kapcsolaton túl, az interakciót is rend-
szerként érdemes felfognunk és kezelnünk. „Az interakció inherens módon tartalmaz 
kettő s kontingenciát. Egyrészt ego kielégülése függ az elérhet ő  alternatívák közti válasz-
tástól. Másrészt viszont alter reakciója függ ego szelekciójától, és egy hasonló szelekci-
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óból fog eredni alter oldalán."3  A beszélgetés, az eszmecsere során, ebben a kontingens 
ismeretmegosztó térben vagyunk, építkezünk, s épül a megértés által a személyes tudásunk. 

Személyes ismeretbázis építése s gondozása 
Richard Rorty pragmatikus felfogását ismerve tudjuk, hogy mindenkinek van egy szemé-
lyes és egy kollektív szótára, ha nem materiálisan is. S ő t, nem csak szótára, de szövegtá-
ra, s képtára is van, kell legyen ma már mindenkinek. F ő leg, ha az elektronikus doku-
mentumokra gondolunk, melyek összegyűltek s felhalmozódtak kézközelben a személyi 
számítógépeinken az elmúlt két évtizedben. Mert számítógépb ő l mindenkinek több is 
van ma már. Mert a számítógép is gép. Ső t olyan gép ez mely jeladó, jelfogadó, jelfel-
dolgozó s jeltovábbító műveleteket végez. Röviden: jelgép. Van tehát több gépünk már. 
Van asztali gépünk (desktop), netbook-unk, notebook-unk, iPad-ünk és iPhone-unk, de 
beszerztünk újabban egy eBook-olvasót is. (Mert hasznos az oktatásban.) A szövegeink 
(az általunk írt és mások által írt szövegek) azonban szanaszét hevernek. Részben a sze-
mélyes eszközökön, részben a világhálón. Érdemes azonban az ismereteink, szövegeink 
bázisát rendszereznünk. Úgy, ahogy a könyvtárosok is teszik. Ez nem csupán 
taxonomizálást, azaz kategóriák megnevezését és strukturálását jelenti, hanem, mint 
Zalai Béla kiemeli: „a rendszerezés feladata megállapítani, hogy az egyik rendszerezés-
nek a másikba való transzponálása hogyan lehetséges; A különböz ő  rendszerekben pél-
dául ugyanazok az egyes tények más csoporthoz tartoznak, más „ távolságra” vannak 
egymástól; ez konstatálható, s így az egyik rendszer a másikra ebb ő l a szempontból is 
mintegy leképezhető . De maguk a tények is mások, azáltal éppen, hogy különböz ő  rend-
szerekhez tartoznak; s ez a transzponálásnál konstatálható, de nem értékesíthet ő ; a 
rendszerek lényeges, belső  konstrukciója elvész. A nyert ismeret természetesen igen 
hasznos és igen mély lehet; de mindig knowledge about it és nem knowledge of it. 4 

Túl a technikán, s technológián, ha a humán beállítottságú tudásmenedzsment kere-
tén belül kívánunk megkülönböztetéseket tenni a megfigyeléseink végett, akkor a tudás a 
rendszer az ismeret pedig annak környezete. El kell határolnunk a kett ő t, hogy meg tud-
juk figyelni, s adott esetben befolyásolni a tudásszerzést, a tudásépítést, s a tudásalkal-
mazást. Egyrészt, hogy az érintett személy vagy a kollektíva épüljön, másrészt, hogy 
összekapcsoljuk ezeket a tudásokat az értékteremtéssel, s az értékmeg ő rzéssel.  

Mindezt azért említendő , mert fontos, hogy megkülönböztessük a tudásmenedzsment 
területén is a különböző  dolgokat. Azért, hogy értsük mit jelent valamir ő l tudni és arról 
beszélni, s mit, valamit tudni és a szerint tenni. A tudás és a tevés ekként kapcsolódik. 
Heidegger világít rá, hogy a „kéz minden műve a gondolkodáson alapszik.” Alapvet ő en 
minden tudás tenni-tudás. Németül úgy mondják, hogy die Wissenspraxis. Magyarul 
pedig úgy, hogy tudáspraxis. 

Szövegek ő rzése 
Nem kézben fogható könyvként, hanem elektronikus dokumentumként kell ő riznünk 
szövegeket, s képeket. Mint láthattuk, erre számos lehet ő ségünk adódik, amit a technika, 
technológia által lehető ségek alapvető en befolyásolnak. Lehet azt a mappákkal, lehet az 
intelligens dokumentumkezelő kkel, de lehet sokoldalú elektronikus archívumokban is. 

                                                             
3 Talcott Parsons: Interaction: Social Interaction. New York, 1968, 429-441. old. 
4 Zalai Béla: A rendszerek általános elmélete. Összegy ű jtött írások . Budapest, Gondolat Könyvkia-
dó, 1984. 120. 
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Mikor úgy kereshetünk a személyes archívumunkban, mintha a Google-ön keresnénk 
valamit. Ennek magyarázatául forduljunk egy igazi archiváriushoz, Jacques Derridához: 

„Az »archívum« jelentése, egyetlen jelentése csakúgy, mint a latin »archivum”-é, 
vagy „archium«-é – amely egyes számban használatos, miként hajdan a francia 
„archive” is egyes számú, hímnemű  fő név volt – a görög arkheion-ból ered, melynek 
eredeti jelentése: ház, lakhely, lakcím, a legfels ő bb tisztviselő k, a parancsolók, az 
arkhónok otthona. […] Ezen a helyen gy ű jtötték egybe a hivatalos iratokat, ahol a házuk 
(magánházuk, családi házuk, vagy szolgálati lakhelyük) állt. Az arkhónok els ő sorban 
ezen iratok ő rző i voltak. De nem csupán a gyű jtemény és a hordozók fizikai biztonságá-
ról gondoskodtak. Mindenki elfogadta a dokumentumok magyarázatához való jogukat és 
képességüket. Hatalmukban állt értelmezni az archívumot.” 5 

Hatalmunkba áll, adott esetben szándékunk is a személyes archívumunk szövegeinek 
újraolvasása, újraértelmezése, de magyarázó szöveggel, s más jelekkel való ellátása 
(annotációja) is. Ekként épül a szövegtárunk, az ismerettárunk s épülünk létben, s tudás-
ban magunk is. Önreferencia és mások által. De így épül a személyes archívumunk is. 
Egyszóval, ekként építkezünk, s ekként épülünk.  

Az archívum éppen ezért nem könyvtár vagy dokumentumtár. Mert az archívumot, 
akár Michel Foucault, nem a fennmaradt dokumentumok összességeként, és nem is a 
fennmaradásukért felelő s intézményként értjük, hanem rendszerként, amely a kijelenté-
sek feltűnését és további működését vezérli. Az archívum a kijelentések tere, ahol a 
hangok, a visszhangok, a szavak és a kifejezések értelmet kapnak. 

Például az olyan szavakat és kifejezések, mint: a mérnök, a gazdálkodás, a rendszer, 
a vezetés, a szervezés, a tervezés, az ipar, az üzem, a gyár, a gyártás. Ezek a beszéd f ő  
egységei lehetnek egy archívumban, amely köré szervez ő dik majdnem minden, amit csak 
elgondolt vagy elgondolhatott a vegyészmérnök, gépészmérnök, villamosmérnök, környe-
zetmérnök illetve a gazdálkodás mérnöke. A vezetési, ipar- és üzemgazdasági tudás 
számára is ezek azok a mező k, melyek meghatározzák a szakmai gondolkodás illetve a 
beszéd fókuszát és szólamát. 

Ahogy az archívum a szöveg által a beszéd fókuszát és szólamát ő rzi, úgy ő rizzük 
mi az archívumban a nyelv által a körkörös képz ő dés és a tudásmegosztás lehető ségeit. 
Ehhez újra és újra meg kell fontolnunk mit jelent számunkra az írás, az olvasás és az 
archiválás a tudás gondozásában. 
 
 
 

                                                             
5 Jacques Derrida: Az archívum kínzó vágya. Freudi impresszió . Budapest, Kijárat Kiadó, 2008. 13-14. 


