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Nemtudás a tudástársadalomban

Meg kell különböztetni a mindennapi életvilág által generált tárgyi tudás tudását a tu-
dományos tudástól. Tanulmányunkban ezek szerint megkülönböztetést teszünk a min-
dennapi (alkalmazott) nemtudás és a tudományos (specifikus) nemtudás között, más 
szóval a mindennapi és a szakértQi nemtudás között. A mindennapi tárgyi tudásnál (il-
letve nemtudásnál) az elsQrend_ megfigyelQ lép a szintérre, míg a tudományos tudásnál 
(nemtudásnál) a második rend_ megfigyelQ kommunikációi a mérvadók. „Különösen fon-
tos a modern számára a tudás és a nemtudás differenciája. A nemtudás a kommunikáció 
privilegizált tartalma.” (Krause 1996: 82) Az elsQrend_ megfigyelQ szintjén történQ kije-
lentések, mint a „tudom, hogy semmit sem tudok” és „az ember minél többet tud, annál 
kevesebbet tud” a másodrend_ megfigyelQ szintjén mint reflexív kijelentés így hangzik: 
„tudom, hogy nem tudhatom azt, amit nem tudhatok”.

(Kérdések a nemtudásról) A 2004-es karácsonyi cunami katasztrófa Délkelet-Ázsiában 
nemcsak a globális szolidaritás örvendetes teljesítményét mutatta ki, hanem globális 
nemtudásunkról is fellebbentette a fátylat. Feltehetjük a kérdést: vajon jogosultak va-
gyunk-e azt állítani, hogy tudástársadalomban élünk, és hogy a mi modern tudástársa-
dalmunk okosabb-e a primitívnek mondott társadalmaknál? A phuketi nyugati turista a 
strandon nem tudta, hogy ha visszahúzódik a tenger vize, az közelgQ cunamit jelez, és az 
elsQ kisebb hullám után jön csak az igazi áradat. Az Andamán-szigeteken alig pár száz 
kilométerrel odébb, a törzsfQnök megmentette népét, mikor kiadta a parancsot, hogy 
mindenki rohanjon a hegyre, amint látta, hogy a partokról elt_nik a víz. A primitív, ha-
gyományozott tudás társadalma fölénybe került a posztmodern tudástársadalommal. A ka-
tasztrófákkal szembesülve – legyenek azok természeti vagy technikai eredet_ek – inkább 
a „nemtudástársadalom” vagy a „tragikus nem tudások társadalma” címkéje illeti meg a 
mai társadalmat.

Ha a másik elterjedt címkézést vizsgáljuk; az információs társadalmat, akkor azt lát-
hatjuk, hogy nagyon sok területen információ-túltengést állapíthatunk meg (internet), 
más területeken pedig katasztrofális információhiányokat. De itt is érvényesül a világ 
kettéosztottsága: a Csendes-óceánt körülvevQ gazdag államok rendelkeznek már cunamit 
elQrejelzQ rendszerekkel – az Indiai-óceánt környezQknek erre nem volt pénzük. Az in-
formációs társadalom fogalmánál is megkülönböztethetünk hasznos (felhasználható) és 
nem hasznos (felesleges) információt, illetve elválasztó határvonalat húzhatunk hasznos 
és nem hasznos, azaz felesleges tudások között. Láthatjuk ugyanakkor, hogy a minQségi 
és mennyiségi tudások és nemtudások között milyen óriási a különbség. Ha a tudás alapja 
csak az információ lenne, akkor az információhiány tudáshiányt jelentene. Hova soroljuk 
be akkor az intuíciót, az érzelmeket, a feltalálást és a fantáziát?

Tanulmányunkban a posztmodernitás íratlan szabályai szerint kérdéseket teszünk 
fel, amelyekre (még) nem tudjuk, nem tudhatjuk a választ. A posztmodern mint 
szociálfilozófiai konceptus (Lyotard, Bauman, Welsch), mint szellemi és életbe-állított-
ság, és mint a modern reflexiós formája a régi archimédeszi pontok elvesztését regiszt-
rálja, ahol az egység, az egyértelm_ség stabilitása és a tudományos végsQ igazságok 
kérdQjeleket kapnak. A posztmodern feltételezi a bizonytalansággal és a nemtudással 
való bánásmódot, a komplexitásokat, az elQreláthatatlanokat, a differenciákat és az el-
lentmondásokat.
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Kérdésünk többek között az: mit tudunk a nemtudásról? Vajon a tudás csak az értelem 
síkján értékelhetQ, vagy létezik intuitív tudás is – olyan, amirQl nem tudom, hogy tudok? 
Egy másik megkülönböztetés lehet a már nem tudás és a még nem tudás kettQssége. Az 
elsQ az emlékezet, a felejtés problémája, a másik a tanulásé és a kutatásé. Nevezhetjük-e 
az elsQt halott nemtudásnak, míg a másikat élQ nemtudásnak? Ugyanígy feltehetjük a kér-
dést az elvárt nemtudásról (aki nem orvos, attól elvárjuk, hogy ne tudjon minden beteg-
ségrQl) és a nem elvárt nemtudásról (aki iskolába jár, attól nem várjuk el, hogy ne tudjon 
írni és olvasni). Természetesen a posztmodernben is érvényes a „kettQs tagadás egyenlQ 
az állítással” logikája. Csak annyit f_zhetünk ehhez, hogy a félig tudott, illetve félig nem 
tudott (ami ugyanaz) olyan posztmodern bizonytalanságokat generál, ami akár tudomá-
nyos, akár nem tudományos egyaránt lehet. Szemantikailag az „igen” és „nem” kétérték_ 
logikája így egy harmadik értékkel az „igen-nemmel”, vagy a „nem-igennel”, illetve a 
„talán, de nem biztos”-sal egészítendQ ki. Günther Gotthard elgondolásainak felemlítése 
a többérték_ logikáról ide kívánkozik. (Günther 1979)

„Egy olyan világban, ahol egyre több és több tudás van annál, amit az egyén meg 
tudna tanulni, el tudna sajátítani, a m_velQdés azt jelenti, hogy a saját tudásunk határa-
ival is komolyan foglalkozzunk. A m_velQdés a nemtudás elfogadását is tartalmazza.” 
(Friebertshäuser 2000, 160)

A tudástársadalomban Farkas János tudásdeficitet állapított meg. Szerintünk nem csak 
azért, mert nincs egységes elméletünk az emberrQl. A filozófiai antropológia régebbi és 
újabb irányzatai más-más szempontokból hangsúlyozzák az emberi tudás (nemtudás), 
megismerés kontingens jellegét. Kantnál az emberi világkép önmagára vonatkoztatottsá-
ga azt példázza, hogy minden tudás (és nemtudás) antropocentrikus és „az emberen kívüli 
világról szerzett ismereteinket is az emberi megismerQképesség szubjektumszer_sége 
határozza meg”. (Schlüter 2002, 86). A késQbbi irányzatban az antropológiai filozófia ex-
centricitás tézise (Plessner 1975) és az ösztöndeficit-elmélet (Gehlen 1986) csak aláhúz-
zák az emberi, szubjektív perspektíva önmagához kötöttségét. „A „technika túlfejlettsége 
és a társadalomra vonatkozó problémák ismeretének »alulfejlettsége« közötti diszkrepan-
cia a fQ probléma.” (Farkas 2004,79) Ennek az ogburni megállapításnak (cultural lag) a 
modern megfogalmazása már nem a gépek, járm_vek (autó, repülQ, _rhajó) technikai és 
mechanikai elQreugrását példázza a használók elmaradt mentalitásával szemben, hanem 
rámutat az elektronikai hálózatos és globalizált társadalom által felhasznált infokommu-
nikációs technikák és a globális társadalmi realitás közötti diszkrepanciára, illetve szaka-
dékra. A társadalom egy igen vékony rétegének van csak esélye a számítógépes techno-
lógia esélyeit valóban élvezni és használni. Az elektronikus „új tudásminQség” mögött 
ijesztQ árnyékként búvik meg a privilegizáltak nemtudása és a hátrányos helyzet_ek cse-
kély esélye a tudáshoz jutáshoz. A tudástársadalommal összefüggésben megszületett egy 
szakkifejezés a szociológusok tolvajnyelvén: a „kognitariátus”, a régi osztálytársadalom-
ban használt proletariátus kifejezés mintájára. A különbség „csak” annyi, hogy a proletár 
tömegek helyett, akik csak munkaerejük „termelQtQkéjét” vetették be, ma a privilegizált 
tudáskapitállal rendelkezQk alakítják a gazdasági életet.

A számítógépet szerszámként használó szakemberek, menedzserek és döntéshozók 
rendszeri „specifikus nemtudása” konfrontálódik a laikusok, átlagemberek mindennapi 
életvilági „alkalmazott nemtudásával”, amely egyúttal átélési és túlélési technikájuk leg-
nagyobb részét is alkotja. Mi itt látjuk a diszkrepanciát, kissé más megfogalmazásban, 
mint Farkas.

A tudás a rendszerelmélet szerint bináris érték_ fogalom, a tudni vagy nem tudni el-
lentét egysége, s nem a környezetet (a külvilágot) másolja le és jeleníti meg a tudatban, 
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hanem új ismereti realitást konstruál. „A tudás tehát nem a környezet megjelenítése a 
rendszerben... és sok esetben a nem tudás is értékes tudás lehet, mint a kommunikációban 
résztvevQ tudatok öninstrukciója.” (Bangó 2000a, 35) A nemtudás ökológiáját Luhmann 
a tudás ökológiájával, a tudás másik oldalával veti egybe. A modern társadalomban a 
nemtudás kommunikációja legitim és elvárt. A társadalomnak abban a helyzetben kell 
lennie, hogy a nem tudás kommunikációját vállalja, mert aki nem tudást kommunikál, 
megszabadul a felelQség vállalásától. „A megértésre irányuló kommunikáció megsokszo-
rozza a bizonytalanságot [ami a cselekvést illeti – B. J.] és a közös tudást és nem tudást 
ápolja.” (Luhmann 1992b, 197) Az elsQ rend_ megfigyelQ még mondhatta „tudom, hogy 
semmit nem tudok”, a második rend_ megfigyelQ viszont reflexív kijelentést tesz: „tu-
dom, hogy nem tudhatom azt, amit nem tudhatok”. A nemtudás megteremti annak a lehe-
tQségét, hogy a tudást ne mint megkövesedett, lezárt, esetleges elQítéletekkel felruházott 
ismeretgy_jteményt kezeljük, hanem a világra való nyitottságként, fejlQdQképes megfi-
gyelQ és megkülönböztetQ modusként. Az efféle nemtudás „még nem tudás” lehet, ame-
lyet türelmes kutatással, információgy_jtéssel, vitákkal és hasonlókkal „beemelhetünk” a 
már tudottba. A nemtudás tehát állandóan gazdagíthatja tudásunkat.

A rendszerelmélet szerint a tudás nem differenciálható fogalom és bináris kódja a 
tudni / nem tudni – vagyis a tudás másik oldala mindig a nemtudás. A tudással legtöbb-
ször együtt növekszik a nemtudás, pontosabban a nemtudás nem tudása. Sok esetben 
a nemtudás is értékelhetQ, gyakorlatban felhasználható tudás. Egy dologról csak akkor 
tudok, ha megkülönböztethetem a nemtudott dolgokról, ezek azonban mintegy elrejtve, 
diffúzan és ködösen vannak jelen tudatomban. Implicit tehát a nemtudás tudása is egyfajta 
tudás – hiszen tudom, hogy a nemtudott dolgok is létezhetnek.

(Az alkalmazott nemtudásról) A siegeni egyetemen évek óta m_ködik az „Alkalmazott 
Nemtudás Intézet” (Institut für Angewandte Nichtwissen). Az egyetem felismerte, hogy 
a mindennapi nemtudás tudományos vizsgálata épp olyan fontos a tudásalapúnak mon-
dott társadalomban, mint a tudományos nemtudás. Definíciójuk szerint az alkalmazott 
nemtudás nem objektiválható, de ennek ellenére nem tetszés szerinti, önkényes. Lényege 
az, hogy mindennapi cselekedeteinket nemcsak egyedül a logikailag (lineárisan), ok és 
okozat szerint racionálisan levezethetQ gondolatterveink irányítják, hanem elQre nem át-
gondolt, nem reflektált akarati tényezQk is befolyásolják. Az intézet az egyetemi honlapon 
(http:/www.uni-siegen.de) egy banális példával világít rá definíciójának tartalmára.

Sok szakácskönyvben megtaláljuk a kifejezést: „sóval ízesítsük” vagy „f_szerezzük 
borssal és paprikával”. Ezekben az utalásokban a pontos mennyiséget nem adják meg a 
szerzQk, ez nyilvánvalóan ízlés dolga. Amennyiben egy jól bevált receptrQl van szó és 
magunknak fQzünk, addig ez nem jelentQs probléma. Az egyéni ízlést ugyanis tudjuk, és 
a tapasztalatunk megmondja, hogy melyik ételhez mi és mennyi való. Ha azonban egy új 
recept szerint és több embernek fQzünk, akkor a fenti adatok problematikusak lesznek. A 
pontos f_szeradagolás a nemtudás objektuma lesz. Nem objektív definiált, hiszen nem áll 
ott ennyi és ennyi gramm, de mégsem lehet önkényes, mert legkésQbb a tálalásnál felfe-
dezzük a hibánkat, ha elsózzuk vagy elborsozzuk az ételt. A döntés tehát, hogy mennyi 
f_szert tegyünk egy ételbe, tipikus példája az alkalmazott nemtudásnak.

Az intézet internetes folyóiratának címe „Nemtudott” (Ungewußt), és logója egy kör, 
benne a négyszöggel. Ezzel szimbolizálja a kör négyszögesítésének emberemlékezet óta 
ismert rébuszát és mind a mindennapi, mind a tudományos nemtudások prototípusát. 
Szemünk elé hozza a „nem tudjuk és soha nem is tudhatjuk” mene tekel-jét, de ugyanak-
kor felbátorít arra is, hogy ezzel a nemtudással élnünk kell, el kell azt fogadnunk. Mivel 
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egyetemi intézetrQl van szó – bár a honlap levelezQ oldalain sok humoros, szarkasztikus, 
furcsa üzeneteket is olvashatunk, hiszen illendQ is kicsúfolni nemtudásunkat – a minden-
napi, gyakorlati nemtudás problematikájához, mintegy bevezetésképpen, a tudományos 
nemtudás klasszikus kutatóinak idézetgy_jteményével lelkesíti fel az olvasóit. Ez ismét 
egy példa arra, hogy a nemtudást is csak tudással tudjuk felfogni, ahogyan az értelmet-
lenségrQl is csak értelemmel beszélhetünk (Luhmann 2002), s ahogyan nem tudunk nem 
kommunikálni (Watzlawick–Beavin–Jackson 1982) és ahogyan a nemsegítés is a segítés 
egyik változata lehet (Bardmann 1997b).

Érdemes megvizsgálni az alább, e bekezdés végén említett idézetgy_jteménybQl, 
hogyan gondolkoztak jelentQs filozófusok az alkalmazott nemtudásról. Arisztotelész a 
metafizikában a tudományt népszer_en a bölcsek tudásából vezeti le, és megállapítja: fel-
tételezzük, hogy a bölcs, amennyiben ez lehetséges, mindent megért (felismer) anélkül, 
hogy az egyedirQl tudása lenne. Szent Ágoston gyakran idézett mondata az idQrQl mottó-
ként szerepel majd minden filozófiai és szociológiai dolgozatban: „Ha senki nem kérdezi, 
akkor tudom, de ha a kérdezQnek meg akarom magyarázni, akkor nem tudom.” Nicolaus 
Cusanus „docta ignorantia”-ról ír, és feltételezi a tudósnál a nemtudás tudását. A tudásra 
legjobban szomjazó sem tud a tudományban tökéletesebbet elérni, mint a nemtudásban. 
Az a valaki lesz egyre tudósabb, aki egyre többet tud saját nemtudásáról. Minden lényt 
el lehet képzelni anélkül, hogy létezésérQl tudnánk – állítja Aquinói Szent Tamás. Pascal 
az emberi kíváncsiságot, amely a tudomány egyik alapfeltétele – a „nyugtalan kíváncsis-
kodást” dolgokról, amit senki nem tudhat –, az emberek fQ betegségeként ítéli meg, és 
felteszi a kérdést: „nem kisebb rossz-e az, hogy tévedjünk ezekrQl a dolgokról, mint az, 
hogy haszontalan kíváncsiságban lebegjünk?” Locke megállapítja, hogy az emlékezet 
az észlelés után a szellemi élet legfontosabb követelménye, de ugyanakkor hozzáf_zi, 
hogy az emlékezet hiányolja az elképzelést, és így teljes nemtudást szül. A dolgokat 
ugyanis csak az elképzelés (fogalom) útján ismerjük meg. Leibniz úgy véli, hogy létezik 
egy gondolati mélység, amely számunkra rejtett marad. Ezért jobb az, hogy bevalljuk 
vakságunkat, minthogy valamit biztosnak kiáltsunk ki. Az emberiség kezdettQl fogva 
gondozta nemtudását. Ezen a gránitnál is keményebb alapon – írja Nietzsche – épül fel a 
tudás akarása, tehát egy még hatalmasabb akaraton, a nemtudás akaratán – és nem úgy, 
mint annak ellentéte, hanem, mint annak kicsiszoltsága. Végezetül említsük meg Einstein 
keser_ megállapítását: „Két dolog végtelen: a világmindenség és az emberi tudatlanság. 
De a világegyetem végtelenségében nem vagyok teljesen biztos.” (Kiválasztott idézetek: 
„Philosophische Vorläufer”, 2005)

Az Alkalmazott Nemtudás Intézetének internetoldalait böngészve a következQ gon-
dolatmenetre találtunk. John Rawls igazságosságelmélete a jogászok és szociológusok 
körében az utóbbi idQkben sokat vitatott. A nemtudás „fátyla” eltakarja elQlünk a társa-
dalomban elfoglalt helyünket, természetes adottságainkat, valamint a jó életrQl alkotott 
elképzelésünket. (Rawls 1997, 173–4) Az elsQ két követelmény az emberek egyenlQségét 
fejezi ki, amely szerint minden egyén képes a jó saját felfogása, illetve igazságérzete sze-
rinti kialakítására. (Rawls 1997, 585) E két képesség pedig megköveteli, hogy kizárjuk az 
olyan elemeket, amelyek a két képesség szempontjából önkényesek (Rawls 1997, 178). 
Az emberek egyenlQségének alapelve a legeredményesebben a modern demokráciában 
látszik megvalósulni. Azonban mind a jóság, mind az igazságosság elvont fogalmak, 
szubjektívek és relatívak a mindennapi cselekvésekben. Tanyi Attila hivatkozik John 
Rawls igazságosságelméletére. Rawls azt írja, hogy a modern demokrácia a pluralizmusra 
épül, és ott öt elvet állapít meg: 1) ésszer_ pluralizmus, 2) döntések terhe, 3) konszenzus 
igénye, 4) állami erQszak, 5) közös alapok (Tanyi, 2004).
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Az igazságosság fogalmát lehetetlen pontosan meghatározni. Ezzel szemben sokkal egy-
szer_bb leírni azt, hogy milyen helyzetek igazságtalanok. Az igazságosság – így tekint-
ve – a nemtudás objektuma. Egy jó bírótól elvárjuk, hogy egy perben igazságos ítéletet 
mondjon. Nem elégedünk meg azzal, hogy az ítélete nem igazságtalan, hanem többet 
remélünk. Igazságosságot. Az ombudsman intézménye a „pontosabb igazságosság” el-
érését célozza meg, ugyanígy (pl. a fiatalkorúak b_npereiben) többet várnak el a szak-
véleményre kirendelt szociális munkások, mint a törvények szigorú alkalmazását. A bíró 
elvben szembesül a problémával: ítéleteit az igazságosság meglehetQsen körvonalazatlan 
elképzelései szerint mondja ki. Így a bíró az alkalmazott nemtudás helyzetébe kerül. A 
legtöbb elvont fogalom – mint a jóság, m_vészet, szerelem stb. – a nemtudott fogalmak 
kategóriájába tartoznak. Ha a cselekedeteink alapjául ezeket az absztrakciókat alkalmaz-
zuk, akkor nemtudást használunk.

Az Ungewußt („Nemtudott”) 2004/11-es száma (ez a siegeni egyetem Alkalmazott 
Nemtudás Intézetének internetes folyóirata) ízelítQt ad számunkra azokról a témakörök-
rQl, amelyekkel a mindennapi alkalmazott nemtudás kutatói és kommentátorai foglal-
koznak. Claudia Altmeyer nyomozza a hiedelmeket a szkeptikusok, agnosztikusok és a 
mindenben kételkedQk táborában. Rámutat arra a paradox tényállásra, hogy az állítólagos, 
korlátokat nem ismerQ (parttalan) szkepticizmus és racionalizmus vízáradata hiedelmek, 
ellentmondások és irracionalitások hordalékfáit úsztatja, amelyeken ezek a szabadúszó 
szellemek mindig megkapaszkodnak, illetve megkapaszkodni kénytelenek, és aztán ap-
ránként a szkepszis félszigeteit képezik. Marion Röbkest egy közlekedési jelzQlámpa 
elQtt találjuk, ahol a piros lámpa elQtti várakozási idQ alkalmat ad neki, hogy a szimbó-
lumok jelentQségén elgondolkozzon. A szimbólumok ugyanis egy jelentQségi többletet 
(Bedeutungsüberschuss) tartalmaznak, amelyet mi nem tudunk a maguk teljességében 
felfogni, és ezért a velük való foglalatosság átvezet az alkalmazott nemtudás jelenségé-
hez. Andrea Anna Reichenberger írásában az „ignoramus et ignorabimus” jelmondatával 
foglalkozik. Ez az Emil Du Bois-Reymond által 1872-ben történt jövendölés (nem tu-
dunk és nem is fogunk tudni) elindított egy tudományos ismeretelméleti alapvitát, amely 
még ma sem ért véget. Ebben a vitában a tudás határairól, a tudhatóról és a nemtudásról 
van szó. Dörte Hinrichs adalékában a tudomány és a kutatás jelenlegi állását vázolja az 
intuíció témájával kapcsolatban. A „hasból gondolkozás”, a cselekvés valami alapján, 
amit tudunk, de amirQl nem tudjuk, hogy azt tudjuk, szerinte a legtöbbet alkalmazott, de 
mindezidáig mindennapi életünkben a legkevésbé megértett döntések stratégiáihoz tarto-
zik, még akkor is, ha sokszor kudarcot vallunk vele. Az intuíció inkább érzelmi és ezért 
meghatározatlan „belsQ kép valamirQl”, és akár úgy is lehet tekinteni, mint a tudományos 
ismeretfolyamat elsQ fázisát. Gyakran ezek megérzések, nyelvi metaforák (nyelvi képek) 
formájában fejezQdnek ki. Ameddig egy tényállásról keveset vagy semmit sem tudunk, 
létezhet egy „gyümölcsözQ diffúzitás”, vagy „értelmes pontatlanság”. Feltételezhetjük, 
hogy a legtöbb sikeres elméleti idea elQször többé-kevésbé zavaros (fuzzy) volt. Ha az 
intuíciót mint egyedüli tudásforrást tekintjük és egy tudományos felismerés elméletévé 
dolgozzuk ki, akkor abból indulunk ki, hogy az emberek – hála az intuíciónak – képesek 
dolgokat vagy ideákat tapasztalattal alátámasztott analízisek nélkül is felfogni, egy belsQ 
lényegbetekintés értelmében. Ilyen szempontból a tudományos igazság intuitív kibogozá-
sa a szabályok értelmében, mint a dolgok nem megsz_nQ lényege megkülönböztetendQ a 
véletlenül definiált empirikus jelenségek észleléseitQl. Keressük a háttérben lévQ, egysé-
get alapozó ideát, az azonost a különbözQben, a különös dedukciójában az általánosból, 
vagy a különleges szubszumcióját az általánosban, és azt hisszük, hogy ezáltal egy tudo-
mányos magyarázatot kapunk.
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Ludger Steckelbach kritikusan megkérdezi az alkalmazott nemtudás konceptusát, amit 
úgy értelmezünk mint a nem objektiválható, de mégsem önkényes (tetszés szerinti) cselek-
vési döntéseket. Rámutat arra, hogy tudásunk gyakran korlátozott, és a további gondolko-
zási lehetQségeket leépíti. Az aktív nemtudás gyakorlatát proponálja, vagyis a tudásballaszt 
tudatos leoldását. Steckelbach megkülönböztetést tesz technikai, valamint emberek közötti 
(zwischenmenschliche) szociális nemtudás között. A technikai tudás elQnyei kézenfekvQk. 
A technikai tudásnál a felejtés akadályozó momentum lehet. Nem tudnánk autót vezetni, ha 
minden indulás elQtt a használati utasításokat újra el kellene olvasnunk. Azonban könnyedén 
tudunk egy idegen autót vezetni. Ezeknél a nem változó dolgoknál megéri a tapasztalatra és 
az emlékezetre visszanyúlni. Ezekben az esetekben értelmes tautológiák, tehát érvényesnek 
nyilvánított kijelentések ellentmondás nélküli átformálásának (ismétlése) esete forog fenn, 
amelyek megkönnyítik az életet. Az emberközti (szociális) tapasztalásunknál szerinte más 
a helyzet. Ehhez sorolható a legtöbb életszituáció. Az ilyen tapasztalásokat az idQtlenség 
jellemzi. Ezért az emlékezetünkben való vájkálás meghamisítja az észlelésünket, elvon min-
ket attól, ami épp most történik. A jövQ találgatásai ugyanis a figyelmünket megzavarják, 
zavarnak minket abban, hogy a jelent felismerjük. Ha a múltbéli észlelésembQl származó ta-
pasztalataim a valóság észrevételét befolyásolják, akkor energiámat pocsékolom. A valóság 
sohasem az, ami valamikor egyszer volt. Lehetetlen a múlttal a jelent átélni és megismerni. 
Ezért csak a múlt kötelékeitQl szabadulva láthatjuk a valóságot, ha valamit akarunk róla 
tudni. A szociális valóság világos észlelésénél nincs a reflektáló összehasonlításoknak játék-
tere. A megfelelQ cselekedet azonnal bekövetkezik és nem kérdez az objektiválhatóság után. 
Tárolt tudásunk egy nagy kincs, és annak felhasználása nyereséggel jár. Ennek ellenére 
nagyon sok helyzet megköveteli az osztatlan figyelmet, ahol az energia nem szóródik szét. 
Ilyen esetben nem a tárolt tudáshoz kell visszanyúlni, hanem osztatlanul észlelni – ez jelenti 
az aktív nemtudást. Arról van szó, hogy használjuk a tárolt tudást, de még gyakrabban mon-
dunk le az emlékezetben megQrzött tudásról. Alkalmazott nemtudás az emlékezettel való 
eljárás, kapcsolat, érintkezés. Mi terjeng az emlékezésben? Visszatartott tudás, amelynél 
nekünk a válasz nem rögtön adódik, de tudjuk, hogy azt nemsokára megtaláljuk. Az emlé-
kezések arra szolgálnak, hogy bizonyos nemtudásokat megszüntessek. Itt elQször nem tu-
dunk válaszolni, de egy kis fáradtsággal a tudásállapoton javíthatunk. Sok helyzetben segít 
az emlékezet felhasználása. Az emlékezet ajánl ezen kívül sok úgynevezett tudást, amirQl 
nyugodtan lemondhatunk. ElQítélet, elfogultság, elképzelések – mihelyt az emlékezetbQl a 
tudatba emeljük Qket, veszélyeztetik a megfelelQ kapcsolatunkat egy bizonyos helyzetben. 
Ha kiürítem a tudatomat ezektQl az elképzelésektQl, akkor mozgékonyabb vagyok az ész-
lelésben és a cselekvésben. Az emlékezet központja a múlt. Ha mi a múlttal foglalkozunk, 
akkor energiánknak egy jó részét nem a jelenre használjuk. Az emlékezet használata ilyen 
értelemben energiapazarláshoz vezet, amely kifizetQdQ kellene hogy legyen. Az-e? Megéri 
kutakodni az emlékezetben? Általában a jelen mindig érdekesebb, mint a múlt. Ilyen meg-
fontolásoknál az alkalmazott nemtudás fogalma idekínálkozik. Végül is érvényes az, amit 
Ludwig Wittgenstein mondott: „Csak az boldog, aki nem az idQben (múltban), hanem a 
jelenben él.” Ezért Steckelbach azt ajánlja, hogy a „nemtudott”-ban (Ungewusst) keveseb-
bet törQdjünk a történelemmel. (A folyóirat szerkesztQsége nem osztja ezt a véleményt.) Az 
alkalmazott nemtudás nem lehet tudományellenes, inkább tudomány elQtti, vagy tudomány 
melletti nemtudás.

Bernd Roland Elsner vizsgálja a viszonylagosság, aránylagosság alapelvét. A jogálla-
miság egyik központi konceptusa és végsQ fokon az igazságosság problémájának megol-
dása, amely az antik idQktQl fogva „viszonylagos meghatározhatalansága” miatt az alkal-
mazott nemtudás par excellence esetét bizonyítja.
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Habár az Alkalmazott Nemtudás Intézete kész arra, hogy az alkalmazott nemtudás tá-
gasabb és másféle értelmezését is elfogadja, megegyezés van abban, hogy bizonyos hely-
zeteket kizárjon a témakörbQl. Aki tudatosan releváns tényeket kizár, nem hivatkozhat a 
nemtudásra. A tudatlanság, tehát egy hiány az ismeretekben, csak akkor sorozható be a 
nemtudás fogalmához, ha tud errQl a hiányról. Ignorancia, vagyis tudatlanság balgaságból 
nem játszik szerepet náluk.

(A tudományos nemtudásról) A tudástársadalom témája manapság minden tudomá-
nyos szakdolgozatban, esszében és a nívós publicisztikában is elQkelQ helyet foglal 
el. A mai társadalom legelegánsabb címkézése – sokszor a tartalmi magyarázatok hi-
ányával kísérve – szinte már a „kötelezQ gyakorlat” kategóriájához tartozik. Kevesen 
hivatkoznak a szociológia klasszikusaira (pl. Mannheim), inkább azokra, akik a tudás 
problémáit a modernitás és a globalizálódás témakörébe vonják, így azoknak hatóere-
jét lesz_kítik egy bizonytalan kordiagnózis mezejére. A tudástársadalom paradoxonja 
a racionalizmus kritikájában érhetQ tetten, ahogy ezt Münch mutatja ki: „a tudással 
növekedik a nemtudás és a kétség a tudottban” (Münch 1998, 21). A görög filozófia 
és a karteziánus gondolkodás két premisszája hagy nyomokat gondolkozásunkban: 
minél többet tudunk, annál jobban érezzük, hogy milyen keveset tudunk (ez fQleg a 
tudós dilemmája), illetve, hogy milyen sokat (még) nem tudunk, másrészt a tudás, 
illetve a gondolkozás elQfeltétele a kételkedés, nem a „gondolkozom tehát vagyok”, 
hanem a „kételkedem, tehát vagyok” elve, ahogyan ez Descartes híres mondatának 
elsQ fogalmazásában hangzott.

Az az érzésünk, hogy a nemtudás tudata (s az attól való félelem) behálózza a mo-
dern globális gondolkozásmódot. Maga az a megkülönböztetés, hogy létezik normális 
és posztnormális tudomány – az elsQnél a tudás és az érvényes, használható igazsá-
gok gy_jteményét értjük, míg a másiknál a bizonytalanság, a „több igazság is van” 
paradigmáját hozzuk elQtérbe – arról árulkodik, hogy a nemtudást mint „magasabb 
tudást” ünnepeljük. Farkas János az új típusú tudománypolitika taglalásakor megkü-
lönbözteti a menedzser típusú és a posztnormális típusú tudománypolitikai felfogást. 
Ebben az utóbbi esetben olyan politikai problémamegoldó stratégiákról van szó, ahol 
„igen nagy a döntések kockázata és a rendszerek bizonytalansága. A posztnormális 
tudományokban a figyelem a bizonytalanságok nem definiálható szintjérQl a megsze-
rezhetQ információk minQségére helyezQdik át.” (Farkas 2002, 82) A posztmodern 
bizonytalanságok (és tudatlanságok) elQl sokan a meditációba, az ezoterikumba, a 
transzcendenciákba, vagy át nem gondolt akcionizmusokba menekülnek. Itt azonban 
csak kaotikus állapotokat találnak, amelyeken nem tudnak úrrá lenni. Ismét mások a 
káoszelméletben látják a kiutat, és annak etikai dimenziókat kölcsönöznek abban a 
reményben, hogy az emberiség gondolkozását átformálják (s ezzel a világot, a ter-
mészetet, a környezetet megmentsék), vagyis a technika és a linearitás kényszerzub-
bonyát lecserélik a biológiára (life sciences) és a cirkularitás kötelékeitQl megszaba-
dított habitusokra. Ez lenne különben a konstruktivizmus és a kibernetika (kibern-
etika!) egyik rejtett gondolata.

A tudástársadalom komoly esély arra, hogy a jövQt már ma elérjük. Kérdés azon-
ban, hogy mennyire marad „szociális” a jövQ tudástársadalma. Karin Knorr Cetina 
(1984) felállította a „posztszociális tudástársadalom” tételét, és egy úgynevezett 
„kreolizáció”-ról és „hibridizáció”-ról ír, mely alatt nem a fajok és népek keveredését 
kell csupán érteni, hanem a tudásfajták, vagy akár a tudományok keveredését, melyek 
a modern társadalom szocialitását veszélyeztethetik. Werner Rammert nem osztja ezt 
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a nézetet és megjegyzi: „Ha ez a társadalom nem is lesz „posztszociális”, mégis egy 
másfajta, objektumok által erQsen mediatizált szocialitást fog felmutatni” (Rammert 
1997, 26). Talán mégis reménykedhetünk abban, hogy a tudás és a nemtudás az em-
beriség javára fog szolgálni – amennyiben a tudást és a nemtudást egymással kom-
binálni tudjuk. A legelsQ helyen állna ebben a kombinációsorozatban a tudatos (tu-
dott) tudás. Ez toleráns, meg lehet gyQzni érvekkel, belátja tévedéseit és hibáit. Ez a 
tudomány tudása, amely falszifikálható hipotézisekkel és nem örökös igazságokkal 
dolgozik. A nem tudatos (nemtudott) tudás nem látja át a különbözQségeket, intole-
ráns, beképzelt – ez a „fQokosság”, az örökös jobban tudás, a tudálékosság. A tuda-
tos (tudott) nemtudás a szimpatikus „cleverness”, a különböztetéseket máshogyan 
alkalmazza és gyakran meglepQ felismerésekre jut. Végül lehet még a nem tudatos 
(nemtudott) nemtudásról beszélni, egy sajnálatos, makacs viselkedésben megnyilvá-
nulóról, amely még azt sem hajlandó tudni, miért is és honnan is van a nemtudása? 
(Bardmann 1997b) A tudástársadalom esélyét abban lehet látni, hogy olyan tudástípu-
sokat és tudásra alapuló viselkedéseket tud szelektálni, amelyek így vagy úgy külön-
böztetni fognak tudni – a különböztetést mint a megismerés alapfeltételét posztulálva 
–, és ehhez a nem tudatos nemtudás nem tartozhat.
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