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Bevezetés 
 

 A 20. század során a tudomány által vizsgált jelenségkörök minden korábbinál 

jobban eltávolodtak a hétköznapi tapasztalatoktól. Ez annak a technikai fejlődésnek 

köszönhető, ami a klasszikus fizika eredményei alapján indult meg még a 18-19. 

század során. Miközben az ember a relativitáselmélet és a kvantummechanika 

segítségével olyan jelenségeket magyarázott meg, amelyeknek puszta felvetése is 

szentségtörésnek számított volna száz évvel korábban, addig a tudomány ezen 

területei a hétköznapi ember számára elérhetetlennek tűnő távolságba kerültek, nem 

csak azért, mert a tudomány szemléletmódja olyan távol áll a mindennapi 

tapasztalatok világától, hanem a problémafelvetéshez is olyan matematikai háttérre 

van szükség, amelynek elsajátításához több év szükséges. 

 Ezek a leírásmódok részben ennek a távolságnak köszönhetően néha olyan 

eredményeket adnak, amelyek látszólag összeférhetetlenek eddigi, hétköznapi 

tapasztalatainkkal. Ez a szituáció gyakran paradox eredményeket produkál, és ezek 

kezelésére adunk a hermeneutika szemszögéből egy lehetséges megközelítési 

módot. A paradoxonokra vonatkozó hermeneutikai szemléletmódot két példán 

keresztül, a Schrödinger macskája [1] illetve a Wigner barátja [2] néven emlegetett 

paradoxonokon keresztül világítjuk meg. 

 

 2



1. A paradoxonok hagyományos 

megközelítése és kezelése 
 

 

 Már az ókorban születtek olyan megfogalmazások, amelyek ellentmondásos 

kontextusba helyeztek bizonyos természeti jelenségeket. Zénon aporiái jó példái az 

emberi megértés folyamatában felmerülő nehézségeknek, például olyan 

alapfogalmak pontos megalkotásának, mint amilyen az idő vagy a tér. A későbbi 

korokban is találkozhatunk olyan problémákkal, mint például a hidrodinamikai 

paradoxon, amelyek csak tüzetesebb vizsgálat után lelnek elfogadható magyarázatot. 

Legtöbbjük a fizikai világ meglepőnek látszó viselkedésformáit fogalmazzák meg, de 

találkozhatunk olyanokkal is, amelyek a matematika absztrakt, érzékszerveinkkel 

közvetlenül megtapasztalhatatlan területeiről származnak. Erre szolgáltat példát a 

naiv halmazelmélet. Ebben az esetben szembe kellet nézni azzal a ténnyel, hogy 

olyan rendszerben is, amely tapasztalati alapon helyesnek, sőt konzisztensnek tűnő 

axiómákból indul ki, olyan ellentmondások merülnek fel, amelyeket csak erős 

megkötésekkel lehet kezelni. 

 Minden ilyen megismerés során felmerült probléma lényege, hogy a 

vizsgálódó személy a saját tapasztalatai alapján nyert tudása és egy új tapasztalat, 

egy eddig nem észlelt jelenség között kizárási kapcsolatot fedett fel. Ez azzal a 

következménnyel jár, hogy ismereteink adott rendszere ellentmondásos lesz. Ez 

esetenként a gondolatmenetben elkövetett hibára vagy éppen hibás tapasztalatok 

illetve megfigyelések jelenlétére utal. Nincs más megoldás tehát, mint a 

következtetések helyességéről megbizonyosodni, és ha azok helyesnek mutatkoznak, 

akkor a tapasztalatokat kell átértékelni. Akkor mondhatjuk, hogy sikerült kezelni a 

problémát, ha ezek után eltűnik az ellentmondás. Ha még mindig jelen van, akkor 

újra meg kell próbálnunk megkeresni az okot valahol máshol. A 

tudománytörténetben ez a folyamat egy adott probléma esetén néha több 

évszázadon keresztül is húzódott, mondhatni ennek a folyamatát is tanulni kellett. 

Ezzel párhuzamosan nem csak az adott problémához szorosan tartozó tapasztalatok 

értékelődtek át, hanem az egész tudományos világkép felépítése változott meg. 
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Ennek a történelmi átalakulásnak volt egyik kis összetevője a paradoxonok által 

előtérbe állított ellentmondások kezelése. 

 Századunkra a tudomány, sőt a szélesebb értelemben vett tudományos 

közvélemény sem tekintette a paradoxonokat ijesztő hiányosságoknak, hanem az 

elméletek érvényességi határait kitágító jelenségeket látott bennük. A tapasztalatok 

azt mutatták, hogy egy paradoxon kezelésével járó kisebb-nagyobb krízis után a 

tudomány mindig megerősödve haladt tovább. 

 A relativitáselmélet és a kvantummechanika azonban néhány olyan állítással 

szolgált, amelyeket minden eddiginél nehezebb feloldani. Feloldani a kutató 

szemszögéből. Azért kell ezt hangsúlyozni, mert olyan alapvető tapasztalatok 

szorulnak átértékelésre ezeknél a problémáknál, amelyekkel kapcsolatban korábban 

nem merült fel ennek lehetősége sem. Itt tehát már a kutató személyét és annak 

környezetét is a megismerés folyamatának részeként érdemes kezelni, hiszen az 

ellentmondás gyökerének a fizikai jelenségtől távolabb, jóval mélyebben kell lennie. 

Erre a megközelítési módra helyezi a hangsúlyt a hermeneutika. 
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2. Két kvantummechanikai paradoxon 

tradicionális megközelítése 
 

 

 A következő két példán keresztül kívánjuk szemléletessé tenni a tradicionális 

és hermeneutikai megközelítési mód közötti különbséget. Ezek a 

kvantummechanikának a legrégebbi és legismertebb paradoxonjai közül valók, és 

mindkettő azt feszegeti, hogy miként értelmezhetők a mikrovilág alapelvei egy 

hétköznapi ember számára [3]. 

 Mielőtt belekezdenénk a részletes tárgyalásba, tekintsük át, hogy mik is azok 

az alapelvek, amelyekkel a kvantummechanika dolgozik, és amelyek relevánsak a 

szempontunkból. A mikrovilág objektumainak tulajdonságait speciális viselkedésük 

miatt nem lehet skalármennyiségekkel (vagy vektormennyiségekkel) jellemezni, ez 

kevés paraméter a rendszer viselkedésének leírásához. Ehelyett egy adott objektum 

leírásához véges sok paraméter által leírható hullámfüggvényt használunk, ez 

tartalmazza az adott objektumról szerezhető összes információt. A 

hullámfüggvénnyel megjósolható a rendszer jövőbeli viselkedése – legalább 

valószínűségi szinten –, és leírva a paramétereket és átadva valaki másnak, az is 

ugyan ilyen viselkedést talál majd [2]. A fizikai mennyiségeket operátorként kezeljük, 

amelyek matematikai megjelenésük szerint mátrixok. Ezeknek a 

hullámfüggvényeknek és operátoroknak a viselkedését, egymással való kapcsolatát 

írja le a Schrödinger-egyenlet. Egy mérés eredménye csak a megfelelő operátorok 

sajátértéke lehet. Ha a rendszer un. sajátállapotban van, akkor a mérés kimenetele 

egyértelmű, de a leírás megengedi un. szuperponált állapotok megjelenését is. 

Ezekben a mérettartományokban nem lehet mérni anélkül, hogy maga a mért 

rendszer meg ne változzék, így tehát a mérésnek különleges jelentősége van, ami 

éppen a fent említett állapotnál lényeges. Méréskor ugyanis a rendszer bizonyos 

jellemző valószínűségekkel válaszol a lehetséges sajátállapotok közül az egyiknek 

megfelelően. Éppen itt van a kulcskérdés: miként értelmezhető a rendszer állapota a 

mérés előtti állapotban? 
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 A felvetések alapja, hogy egy célszerű rendszeren egy gondolatkísérlet 

segítségével vizsgáljuk a kvantummechanika alapelveinek működését. Célja pedig az, 

hogy a kísérlet eredményét összevetve a köznapi tapasztalatainkkal új, eddig rejtett 

összefüggéseke illetve hiányosságokra derüljön fény. 

Kezdjük tehát a tradicionális leírásmóddal, ebben a megfogalmazásban a 

paradoxonok a következőképpen hangzanak: 

 

 

2.1 Schrödinger macskája [1] 

 

 Az elvek használhatóságának vizsgálata céljából állítsuk fel a következő 

berendezést: álljon egy speciális időzítő eszközből, amely egy mérges gázzal teli 

kapszulát tör el a megfelelő pillanatban, egy zárható dobozból, amelyen belülről csak 

annak elvételével szerezhető információ, valamint egy élő macskából. Az időzítő 

eszköz kapcsolója egy olyan instabil atom legyen, amelynek a felezési ideje egy óra. 

Ennek elbomlásakor törjön össze a kapszula. A macskát és az időzítő berendezést 

helyezzük el a dobozban, majd zárjuk azt le. Vizsgáljuk ezt a rendszert egy óra 

elteltével a kvantummechanika szemszögéből. 

 Ha az atomot vizsgáljuk, akkor ötven százalék annak a valószínűsége, hogy az 

elmúlt egy órában elbomlott, így az jellemezhető – a kvantummechanika 

linearitásából következően – az elbomlott illetve a még meglévő atom 

hullámfüggvényének egy-egy arányú lineáris kombinációjával. Ha én leveszem a 

dobozt, azzal mérést végzek, és ahogyan az elvárható, a rendszer megfelelő 

valószínűséggel egy sajátállapota szerint válaszol, azaz 50%-ban megvan még az 

atom, 50%-ban nincs. De mi a helyzet a macskával? Az állat sorsa szorosan össze 

van kötve az atoméval az időzítő berendezés jóvoltából, azaz ha az atomnak vége, 

akkor a macskának is. Mi a korrekt kvantummechanikai leírása tehát a 

makroszkópikus, sőt élő komponensnek? Analóg módon, őt egy olyan 

hullámfüggvény jellemzi, amit az élő és a halott macskára jellemző 

hullámfüggvények egy-egy arányú szuperpozíciója ad meg. A józan ész viszont azt 

mondja, hogy ha szegény pára elpusztult, akkor függetlenül attól, hogy én 

megnézem vagy sem halott, azaz csak kétféle “tiszta” hullámfüggvény jellemezhet 
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egy ilyen rendszert, a hallott illetve az élő állapoté. Nincs értelme köztes állapotokat 

definiálni, hiszen a mindennapi élet szempontjából alkalmazhatatlanok. Az hogy én 

kénytelen vagyok a mikrovilágban szuperponált függvényeket alkalmazni, az csak a 

mérés tökéletlenségének köszönhető, és sajnos elvi okok miatt le is kell mondanom a 

pontosításról. Ezt az utóbbi kijelentést sugallja a józan ész, és nem csak egy fizikához 

nem értő számára, hanem egyenesen a kvantumelmélet megalkotói számára is [1]. 

Ez az állítás pedig szöges ellentétben áll magával a kvantummechanikával. Egyik 

oldalon az eddigi tapasztalatokból igen egyszerűen következő megállapítás áll, a 

másikon pedig egy ennek ellentmondó, de működő, méghozzá kitűnően működő 

elmélet [5]. 

 

 

2.2 Wigner barátja [2] 

 

 Itt a próbarendszer egy olyan berendezés legyen, amely meghatározott 

időközönként jelet ad ki. Ez a jel legyen egy felvillanás vagy éppen ennek a 

felvillanásnak a hiánya. Olyanok legyenek a berendezés paraméterei, hogy a soron 

következő időpontban elvégzendő mérésre jellemző valószínűség függjön az előző 

időpont mérésének eredményétől. Legyen például ¼ a felvillanás valószínűsége, ha 

az előző időpontban volt felvillanás, és ¾ ha nem. A megfigyelést, azaz a mérést 

elvégezhetem én, vagy bárki más. Ekkor egy adott pillanatban a rendszert jellemző 

hullámfüggvény mérésről mérésre változhat, attól függően, hogy volt-e felvillanás 

vagy nem. Ha mérek egyet, akkor egyértelműen meg tudom mondani a rendszerre 

jellemző hullámfüggvényt. Megtehetem azt is, hogy megkérem a barátomat, figyelje 

ő a felvillanást. Megkérdezem tőle mit látott és ennek alapján a hullámfüggvény 

ismét egyértelmű. Viszont hogyan jellemezhető addig a rendszer, amíg a kérdést 

nem tettem fel? Nyilván a berendezés és a barátom együttes rendszerére kell 

értelmeznem egy hullámfüggvényt, amely a kérdés megválaszolásának pillanatában 

(méréskor) válik csak szétválaszthatóvá. 

 A kérdés megint csak az mint az előző esetben: milyen jelentése van a 

rendszert a mérés előtti állapotban szuperponált hullámfüggvénnyel való leírásának. 

Ugyanis ha azt kérdezem a barátomtól, hogy mit gondolt a felvillanásról mielőtt 
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megkérdeztem, akkor azt válaszolná, hogy akkor is tudta az eredményt. Azaz a 

hullámfüggvény átalakítása (redukciója) nem akkor következett be, amikor én 

megkérdeztem a barátomat, hanem amikor ő észlelte a felvillanást. Wigner ezt az 

esetet annak alátámasztására írja le, hogy a tudat kezelése kívül esik a 

kvantummechanika tárgykörén. Tágabb értelemben mondhatjuk, hogy bármilyen 

eszközzel megvalósítható ez a kísérlet, ami makroszkópikus jelet produkál és azt 

tárolni, késleltetni képes. 

 

 A fenti két probléma tétje a kvantummechanikai leírásmód teljessége, hiszen 

mindkét esetben egy olyan rendszert láthatunk, amelynek látszólag nincs megfelelő 

leírása a kvantumelmélet alapelveit alkalmazva [11]. Ezt a két esetet (és más 

hasonlókat) úgy szokták tekinteni, mint annak megfogalmazását, hogy ennek az 

elméletnek is meg kell keresnünk a határait, ha nem akarjuk a használhatóságát 

kétségbe vonni. 

 

 8



3. A két paradoxon a hermeneutikai szemléletmód szerint 

 

 

 Mint már korábban említettük, ezeknél a paradoxonoknál a probléma 

megértésének a kulcsa sokkal mélyebben gyökerezik, mint a tudománytörténet 

korábbi példáiban. Itt olyan rendszerek vizsgálatát kell elvégezni, és olyan 

folyamatok mechanizmusát kell feltérképezni, amelyek közvetlen megtapasztalása 

alapvető fizikai tulajdonságainkkal és adottságainkkal áll ellentmondásban. Mindössze 

közvetett, sőt általában többszörösen közvetett információkra hagyatkozhatunk, 

amelyeket makroszkópikus jelet adó mérőberendezésekkel szerzünk. Az ilyen 

eszközökkel szerzett adatok helyességével kapcsolatban pedig éppen a másodjára 

tárgyalt paradoxon vet fel húsba vágó kérdéseket. 

 A hermeneutikai megközelítés szerint a probléma lehető legtágabb 

környezetét kell figyelembe venni [4]. Annyira széles spektrum alapján kell 

vizsgálódni, hogy elkerüljük az eddig megingathatatlan tekintett állítások feltétlen 

elfogadásából származó hibákat. Hiszen a tudományban, eddigi tapasztalataink 

alapján, a formalizmusok rejtették a megoldás kulcsát, azaz legtöbbször egy jól 

felépített és többszörösen igazolt logikai rendszer került szembe egy tapasztalati 

alapokon működő emberi elmével. Ilyenkor a tapasztalatok átértékelése és új 

tapasztalatok célzatos megszerzése segített az embernek a helyes összefüggéseiben 

látni az adott szituációt. A naiv halmazelmélet esetén arra látunk példát, hogy a 

tapasztalatainkból kiinduló alapelvek szerint felépített matematikai struktúra 

ellentmondásra vezet. A probléma megoldásához, pontosabban áthidalásához, el kell 

döntenünk, hogy a teljességről vagy az univerzalitásról mondunk le. 

A kvantummechanika esetén viszont éppen fordított a helyzet, hiszen itt egy 

működő rendszer alapelvei tűnnek összeférhetetlennek az eddigi tapasztalatokkal. A 

probléma feloldása formailag lehet az előzőhöz hasonló megoldás, mint ahogy azt 

már említettük, de lehet más utat is választani. Ennek a másik lehetőségnek adott 

helyzetekben sok előnyös oldala lehet. 

 Ha közelebbről megvizsgáljuk a kutatót mint embert, akkor azt látjuk, hogy 

születése óta szerzett tapasztalatai és az azok rendszerezésével kapott elvek alapján 

próbálja jobban megismerni a körülötte lévő valóságot. Ha a fizikára koncentrálunk, 
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akkor ezt csakis fizikai valóján keresztül tudja megtenni, azaz kötve van ahhoz a 

világhoz, amelynek alapelvei rá is vonatkoznak. Ettől nem tekinthetünk el anélkül, 

hogy meg ne vizsgálnánk egy adott tárgykörrel való kapcsolatát. A klasszikus fizika 

esetén egyszerű a feladat, hiszen a kutató és az általa vizsgált jelenségek úgymond 

ugyanarra a ritmusra táncolnak. Ez a fizika éppen arra való, hogy mindennapi 

életünk fizikai történéseit rendszerbe szedje. Ebben az esetben nem kell tehát 

megfontolás tárgyává tennünk annak az összefüggéseiben megjelenő környezetnek 

az alapelveit (ez persze nem vonatkozik a részkövetkeztetésekre, és itt most nem 

térünk ki a különbségtétel mikéntjére), amiben élünk – nevezzük ezentúl a 

hermeneutika szóhasználata szerint életvilágnak –, sőt éppen ezek azok az alapelvek, 

amiknek meg kell maradniuk a leírásban. A klasszikus fizika feladata éppen az, hogy 

fizikai környezetünk viselkedésének szabályait matematikailag tiszta formában elénk 

tárja, hogy ezek alapján magyarázatokat kapjunk és jóslatokat tehessünk. 

 Nézzünk most egy olyan rendszert, amelynek alapvetően mások a 

mechanizmusai! Az emberi érzelmek világában kisebb nagyobb mértékben 

mindannyian járatosak vagyunk, és ugyanúgy tapasztalati alapon jutottunk e tudás 

birtokába. (Persze lehetne vitatkozni, hogy ez mennyire biológiai gyökerű, de a 

különböző társadalmak esetén meglévő eltérések azt támasztják alá, hogy 

túlnyomórészt tanulásról van szó.) Ebben a világban viszont a klasszikus fizika 

világának alapelvei illetve alapfogalmai sem értelmezhetőek, legfeljebb erőltetetten 

és egyértelmű következtetések reménye nélkül. Mozgás, erő, ellenhatás, 

megmaradási törvények, mindegyikhez társulnak érzések az ember belső világában, 

de törvények nem kristályosodnak ki belőlük, jobb esetben is csak szabályok, és azok 

is emberről emberre változhatnak. Ma nem is látszik remény arra, hogy a 

matematikai formalizmussal, vagy valamilyen egyértelműen tárgyalható logikai 

rendszerrel ezek a folyamatok leírhatóak legyenek. A szándék ugyan jelen van, de 

nincs gond a tapasztalatok alapján való tájékozódással, az ember megtanulta kezelni 

a helyzetet, és normális esetben magabiztosan viselkedik mindkét világban, amelyek 

persze alapjaikban különböznek, mégis rendkívül szorosan egymásba fonódnak. 

 Ezek után nézzük, hogy mit mondhatunk el a kvantummechanikáról és ennek 

fényében hogyan tekinthetünk másképpen ezekre a paradoxonokra! (Másik 

megközelítésben: [10].) A kvantumelmélet is hasonló céllal született, mint a 
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klasszikus fizika, a világ működésének leírására és viselkedésének jóslására. Amióta 

ugyanis az ember elérte azt a technika szintet, hogy kísérletekkel tudja vizsgálni az 

elemi részecskék világát, magától értetődően kereste ennek a világnak a 

szabályszerűségeit. Nem is telt el túl hosszú idő, és megszületett a tudósok 

elvárásainak megfelelő elmélet, azonban ez alapjaiban volt más, mint az eddig ismert 

módszerek. Van egy igen érdekes közös vonása az érzelmi világgal, legalábbis az 

ember szempontjából. Mindkettőben használhatatlanok a korábbi elméletek 

alapelvei, legyen szó bármilyen világról is. Ez azt jelenti, hogy a viszonyuk például a 

klasszikus fizikához igen hasonló, azaz nem lehet minden részletében azonos módon 

értelmezni, sőt inkább éppen a hasonlóságokat érdemes figyelemmel kísérni mint a 

világok kapcsolatainak jellemzőit. A probléma igazi ízét az érzelmi világ és a 

kvantummechanika eltérései adják meg. A kvantumelmélet a rajtunk kívül levő 

valóságot igyekszik leírni. Ezt pedig igen sikeresen teszi, egy széles körben 

elfogadott, működő elmélet. Ezzel szemben az érzelmi világban a leírás 

lehetségességének kérdése sincs megválaszolva. Az a tény pedig, hogy ez utóbbiban 

olyan jártasságra tudunk szert tenni, annak köszönhető, hogy ebből a világból 

minden pillanatban temérdek információt szerzünk, míg az előbbiből csak bonyolult 

és lassú úton juthatunk adatokhoz. 

 Az érzelmi világ példája persze csak egy eszköz volt ahhoz, hogy 

érzékeltethető legyen a hermeneutika világ fogalma. Ebben az értelemben különböző 

szabályok szerint működő világokról beszélünk, ezekből szerezzük a 

tapasztalatainkat. A világ elnevezés azért született, hogy érzékeltesse milyen 

alapvető, korábban nem hangsúlyozott különbségek lehetnek ilyen rendszerek 

között. Mindeközben ezek a rendszerek egy szerves egésszé fonódnak össze, 

egymástól eltérő megjelenési formáik határátmenetekkel találják meg a párhuzamos 

létezés lehetőségét. Azzal lehetne szemléltetni a dolgot, hogy egy elektron a 

kvantummechanika birodalmában pontosan leírt objektum (mai tudásunk szerint 

pontos eredményt a kvantumtérelmélet ad), még két elektron is az, de a 

makroszkópikus testek felé haladva kezelhetetlenné válik a probléma. A klasszikus 

fizika törvényei ismét kezelhetővé teszik a rendszert, és amikor az is csődöt mond, 

akkor jön a speciális, vagy ha szükséges, az általános relativitáselmélet. 
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 Eddig megfogalmaztuk azokat a gondolatokat, amelyek segítenek a két 

tárgyalt paradoxon megfogalmazásának, interpretációjának hermeneutikai 

átalakításában. Ha szem előtt tartjuk a kvantumelmélet által leírt világ és az életvilág 

alapvető eltéréseit, és ennek fényében újra áttekintjük a két problémát, akkor egy új 

lehetőséget látunk a paradoxonok kezelésére. A két felvetés ebben hasonló: a 

következtetések megfelelőek, az elméletek helyesen alkalmazott lépéseket 

tartalmaznak, csakhogy kiragadott objektumokat és bizonyos alapelveket nem 

megfelelő kontextusban alkalmaznak. Egy objektummal kilép a vizsgált világból 

(macska, barát), az alkalmazott alapelvekkel pedig, amelyeknek éppen az 

indokoltsága a vitatott, továbbra is a kérdéses világban marad. 

 Egy analóg példát vizsgálva nézzük meg a relativitáselmélet ikerparadoxonját. 

Ebben az esetben az a probléma, hogy ha elfogadjuk és következetesen kezeljük egy 

maximális sebesség létezését, akkor az időt is másképpen kell tekintenünk. Egyszerű 

megfontolások alapján belátható, hogy a fénysebességhez mérhető sebességek 

esetén egy lassabb rendszerből nézve a gyorsabb rendszer sajátideje lassabban 

látszik telni. Milyen dolgok között is van ellentmondás? A mindennapi életvilágunk 

tapasztalatai, azaz az idő abszolút volta, és a speciális relativitáselmélet konzisztens 

rendszere között. Hogyan kezeli ezt a kérdést egy relativitáselméletben jártas ember? 

Azt mondja, hogy ez egy olyan példa, ami felhívja a figyelmet a téridő struktúrájának 

hiperbolikus jellegére, azaz ez nem paradoxon a szó eredeti értelmében (mármint 

tudományos értelmében, hiszen eredetileg görögül a paradoxosz szó csodálatost, 

meglepőt jelent), hanem csak felhívja a figyelmet a relativitáselmélet és a klasszikus 

leírásmódok alapvető szerkezeti különbségeire. 

 Hasonlóan fogalmazható meg a két leírt kvantummechanikai paradoxon 

szerepe is hermeneutikai megvilágításban. Ha az alapelvek az életvilág objektumaira 

nézve értelmezhetetlen eredményt adnak, az csak ráirányítja a figyelmünket a 

mindennapi tapasztalatok világa és a kvantummechanikai rendszerek világának 

alapvető strukturális különbségeire. Ezeken a pontokon kell stabilan megragadni az 

adott világot, hogy a megértés tiszta és természetes maradhasson, még ha a 

környezet viselkedése más is. 
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4. A hermeneutikai szemléletmód alkalmazásának 

jelentősége a tudományok számára 

 

 

 Az előző két példán áttekintettük a hermeneutika néhány alapfogalmát és 

gyakorlati alkalmazását. Alapvető fontosságú a megközelítés pontos 

megfogalmazásához a világ fogalma. Találtunk olyan rendszereket, amelyek 

működésük jellegénél fogva más rendszerezési elveket tesznek célszerűvé, mint az 

ember mindennapi környezetének jelenségei, amelyek egy speciális névvel jelölt 

világ, az életvilág elemei. Ezeknek a fogalmaknak a megjelenése olyan lehetőséget 

ad bizonyos helyzetek megközelítésére, ami éppen a más felfogásoktól való eltérése 

miatt tarthat számot a kutató érdeklődésére. 

 Felmerülhet a kérdés, hogy ebből a megközelítési módból milyen egyéb 

megállapítások tehetők. Hiszen ha a tapasztalatokat ilyen rendszer szerint 

tárgyalhatjuk, valamint a felmerülő problémák hasonló módon segítik elő egy adott 

világ feltérképezését, akkor az ezeknek megfelelő jegyeket a megismerés 

folyamatának is magán kell viselnie. Ha egy vizsgálódó személy eddigi tapasztalatai 

alapján meg akar érteni egy kisebb vagy nagyobb mértékben másképpen működő 

világot, akkor természetesen adatokat kell gyűjtenie róla, és azokat egy működő 

következtetések levonására alkalmas rendszerben össze kell foglalnia. A 

hermeneutika a kutató személyét kulcsfontosságúnak tartja a megértés folyamata 

szempontjából. Ő az, akinek feladata az először teljesen rendszertelen, zagyva 

adathalmaz elemeit rendbe szedni, megkeresni azokat a szabályszerűségeket, 

amelyekhez hasonlót saját életvilágában eddig tapasztalt. Az ezeknek megfelelő 

elemeket mindezek alapján a szükséges rendbe állíthatja. Ezzel együtt megváltozik 

az az adatstruktúra is, ami eddig rendelkezésére állt. Már nem teljesen rendezetlen, 

hanem néhány elem egy felismert szabályszerűségnek megfelelően helyezkedik el 

benne. Most az új rendszeren, esetleg célzatos adatszerzéssel (méréssel) kiegészítve, 

újra kereshetők olyan szabályszerűségek, amelyek még tisztábbá teszik a képet. Ezt 

a ciklust folytatva és az alapelvekig, törvényekig leásva, elsajátítva a 

következtetésmenet szabályait, a vizsgált világ feltérképezhető. Ezt a megismerési 

sémát nevezhetjük egy hermeneutikai körnek. 
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 Ezzel párhuzamosan megállapíthatók azok a határok, amelyeken belül 

biztonságosan működik az elmélet, azaz a világ határsávjai is láthatóvá tehetők, és 

megmutatkoznak a határok kiterjesztésének lehetőségei. Számos példát ismerünk, 

ahol ez teljesen lezajlottnak látszik, de olyanok is vannak, amelyek esetén még csak 

a folyamat elején tartunk, sőt olyan is akad, ahol egyelőre nem látszik remény a 

széleskörűen működő elmélet felállítására. Voltak olyan esetek is a 

tudománytörténetben, ahol ugyanannak a jelenségkörnek a vizsgálatával 

szabályaiban és az alapelvek megfogalmazásában különböző, de egymással 

ekvivalens elméletek születtek. (Ilyen a newtoni fizika és kanonikus fizika kapcsolata, 

ahol látható az ember igénye arra, hogy az elmélet ne csak hogy működjön, hanem 

a lehető legelegánsabb, legtisztább legyen.) Születtek megoldások befejezettnek hitt 

elméletek egyesítésére és letisztázására, azaz úgymond az ember szempontjából 

elmozdultak bizonyos világok határai, sőt néhány egyesült is. 

 Ezeknek a példáknak a megismerés hermeneutikai leírásának szempontjából 

két tanulsága van. Az egyik az, hogy a világoknak és azok határainak elhelyezkedése 

bizonyos esetekben az elmélettől, sőt a kutató személyétől is függhet. Ezért érdemes 

a megközelítésnél a célszerűség, használhatóság és indokoltság kérdéseit szem előtt 

tartani. Példaként: ha egy fizikus el akarja dönteni, hogy egy adott esetben szükség 

van-e a relativisztikus leírásmódra vagy megfelel klasszikus, akkor a tét ennek az egy 

eredménynek a megfelelő megadása és annak indokolhatósága. A második tanulság, 

hogy nem érdemes lezártnak tekinteni az eddig kiismert világok elméletét, sőt 

eredményes lehet az új adatok tükrében szükség esetén átértékelni őket. A 

tudománytörténetben többször találkozhatunk olyan példával, ahol ez az átértékelés 

értékes új teóriákhoz vezetett. 

 A fenti tulajdonságok alapján várható, hogy a hermeneutika álláspontja 

szerint a kutatómunka során igen fontos egy adott probléma vagy problémakör 

helyes kontextusban való felvetése, megfogalmazása. Ezzel elkerülhetjük az olyan 

jellegű akadályokat, mint amilyenek a két tárgyalt paradoxon kezelése esetén 

felmerültek. Az ember eddig ezt intuitív módon végezte el, nem tulajdonított neki 

akkora jelentőséget, mint a megismerés többi fázisának. A Schrödinger macskája és 

a Wigner barátja néven ismert problémák, sok hasonlóval együtt (pl. EPR paradoxon 

[6-8]) felhívják a figyelmet az interpretáció fontosságára. Arra, hogy a felmerülő 
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fogalmak használata egy olyan környezetet igényel, amely a megfelelő értelem-

összefüggéseket hordozza magában, ahol a fogalmak nem veszítik el az 

értelmezhetőségüket a megfelelő közeg híján.  
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Összefoglalás 

 

 

 A két paradoxon általunk elvégzett elemzése egy új nézőpontot mutat be 

olyan problémák kezelésére, amelyek valamilyen vonatkozásban távol állnak a 

hétköznapi tapasztalataink világától. Lényeges állításokat tettünk arra vonatkozólag, 

hogy a hermeneutika milyen megközelítésmódot állít példaként, és ennek 

alkalmazásából milyen előnyökre tehet szert az a kutató, aki ezt a nézőpontot is 

megvizsgálja. Lényeges, hogy ez a módszer nem alkalmazható az élet minden 

területén egyforma hatékonysággal, és nem változtatja meg alapjaiban az ember 

megismerési tevékenységét. Felhívja viszont a figyelmet arra, hogy egy adott 

probléma megoldásánál fontos szerepe van a tapasztalati alapok és az eszközök 

pontos felmérésének, hiszen ezekre hagyatkozunk a megismerés során. 
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