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Pléh Csaba 

A számítógép szerepe a modern pszichológiában

Tanulmányomban azt szeretném megmutatni, hogyan kapcsolódik a számítógép sike-
re a modern pszichológiában a reprezentáció kulcsfogalmához. Hogyan alakult ki az 
1960-as évektől fokozatosan a testetlen szimbólumkezelés eszméje, az a gondolat, 
hogy a gondolatot formai keretekben jellemezve, a számítógépekben használthoz  
hasonló módon értelmezhetőek a pszichológiai folyamatok is. Példákat is mutatok erre, 
elsősorban az emlékezetre és a nyelvfeldolgozásra vonatkozóan, majd arra szeretnék 
rámutatni, hogy az utóbbi húsz évben hogyan változott meg ez a kezdeti naiv hit. 

A KOGNITÍV TUDOMÁNY MINT A REPREZENTÁCIÓ TUDOMÁNYA

A XX. század második felének nagy gondolata egy XIX. század végi, s eredetileg 
késő középkori eszme, az intencionális reprezentáció gondolatának felújítása. A kog-
nitív tudomány, ennek az eszmének az intézményes letéteményese úgy jelenik meg, 
mint a valamire irányuló modellálás kutatása az emberi fejben. Arra kíváncsi, hogy 
milyen modelleket alakítunk ki a külvilágról és egymásról, s hogy ezeknek a modellek-
nek milyen belső szerveződésük van. Egyszerű illusztratív példa: miben térnek el a 
térről alkotott modelljeink a nyelvről alkotottakétól? Nézzük meg az 1. ábrát! Az ezt a 
helyzetet leíró kijelentések között a téri reprezentáció sajátos, mintegy „ingyen meg-
kapott” összefüggéseket teremt. Abból a viszonyból, hogy a szív a henger felett van. 
A smiley a szíve felett van, a téri viszonyok tranzitivitása alapján következik, hogy a 
smiley a henger felett van. 

1. ábra. Egyszerű tranzitív téri viszonyok

A reprezentációs rendszer belső törvényeiből – éppen rendszerszerűségéből – faka-
dó más típusú nyereségek jelennek meg a nyelvi szemantika alapján. Ha tudom, hogy 
Muzava férfi, akkor a nyelvi szemantika alá-fölérendelési elvei alapján azt is tudom, 
hogy Muzava ember. A terminusok viszonya mögött ugyanis áll egy sajátos, a 2. ábrán 
látható hierarchikus rend. 
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2. ábra. Egyszerű szemantikus hierarchia

Hasonló, a nyelvi szemantikából „ingyen kapott” viszony jelenik meg a melléknevek 
tranzitív viszonyaiban is. Mari okosabb, mint Feri. Józsi butább, mint Feri. Ezekből 
következik, hogy Mari okosabb, mint Józsi. 

A reprezentációs gondolatmenetnek két fontos pillére van a mai kognitív kutatásban:
a) A reprezentációk belső rendszert alkotnak.
b) A reprezentációk a világ rendjéből képviselnek valamit a reprezentáció hordozó-

ja, használója számára.
Azt is mondhatnánk, hogy mindez szinte a klasszikus retorika, Quintilianus foga-

lomrendszerét újítja fel modern köntösben. Quintilianus számára a jelek képviseltek 
valamit valaki számára. „Jel az, amikor valami helyett áll valaki számára” / „Aliquid 
stat pro aliquo” (lásd erről PLÉH 1998c). Az új felfogásban a reprezentációk képvisel-
nek valamit (pl. a külvilág rendjét) valakik, a használók számára, valamilyen céllal. A 
reprezentációk az ingerhelyzettől való függetlenedés világában jelennek meg. Olyan 
rendszerek, amelyek sokkal távolabb vannak a bemenettől, mint például az egyszerű 
ingernyomok. Az 1. táblázat mutatja a reprezentációfogalom elhelyezését a viselke-
dés meghatározottságaiban. 

1. táblázat: Az eltérő bonyolultságú viselkedés-meghatározottságok (PLÉH 1998b, 119. nyomán)

Elv Jelleg Folyamat Hajlékony-
ság

Determinált-
ság Organizáció

S-R egyedi hatás nyílt válasz fix determinált biológiai

Emlékek késleltetés hatás nyoma hajlékony valószínűség képzet

„Reprezentáció” leválás a 
helyzetről modell hajlékony determinált és 

leváló
propozíció, 
séma, kép

Rendszer átfogó 
kontextus

elmélet 
rávitel beállítandó is-is elmélet

 A modern korban, az 1960-as évektől ennek a reprezentációs szemléletnek jellegzetes 
affinitása jelenik meg a propozicionális szerveződés gondolatával, s azzal a hittel, 
hogy miként a gépek is, az emberi megismerés is egy egységes információfeldolgozó 
rendszer keretében képzelhető el. Olyan hit ez, amely szerint a gondolati reprezentációk 
fokozatosan kibontakozva, logikai szerveződésűek. E logikai szerveződés önkéntelenül, 
de szándékosan is kapcsolatba került akkoriban, az 1960-as, 1970-es években a 
köznapjainkba is betüremkedő egységes információfeldolgozó rendszerekkel, az első 
számítógéprendszerekkel. Olyan minta alakult ki, amelyet a 3. ábrán figyelhetünk meg. 

Pléh Csaba � A számítógép szerepe a modern pszichológiában
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3. ábra. Donald Broadbent (1958) felfogása az emberi megismerés 
információfeldolgozó paradigmájáról

A gondolati mintázatok világában itt fontos észrevennünk, hogy alapvetően analógi-
át talál ez a felfogás a gépi gondolkodásmód és az ember között. A sokféle bonyolult 
átalakulás legfontosabb párhuzama az ember és a gép között, hogy a gép és az ember 
is szimbólumból szimbólumot csinál. A 2. táblázat ennek a gondolatmenetnek a lénye-
ges ember-gép analógiáit foglalja össze.  

2. táblázat. A klasszikus kognitivizmus elképzelései a kognitív architektúráról (PLÉH 1998b, 64.) 

A megismerés jellemezhető szimbólumok soklépcsős 
átkódolási folyamataként.

Az (emberi és a gépi) információfeldolgozás szekvenciálisan, 
lineárisan működik.

Megismerésünknek egyetlen aktív feldolgozó középpontja van. 
(Ez felel meg a hagyományos karteziánus tudat egységének, s 
a gépben az egyetlen CPU-nak.)

A feldolgozás során minden feladatot egyetlen közös nyelvre 
fordítunk le.

A feldolgozásban viszonylag kicsiny kapacitású operatív tárak 
és ehhez képest óriási kapacitású háttértárak működnek 
együtt. A háttértárakban vannak tudásaink, az operatív 
tárakban pedig az aktivált tudások és a beérkező anyagok.

Az így elképzelt fizikai szimbólumrendszerek végső műveletei igen kisszámúak, ahogy 
Newell (1980) maga felsorolja, tíz végső művelettel jellemezni tudjuk az emberi meg-
ismerésben és a gépi működésben előforduló mindenféle megismerési mozzanatot. 
Olyan általános műveletekre kell itt gondolni, ahogy Newell (1980) kifejtette, mint:

MÁSOLJ

OLVASS

CSINÁLD

RENDELJ HOZZÁ ÉRTÉKET

ÍRD BE

ÍRD ÁT
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Ez a paradigma egyneműnek tekinti az emberi gondolkodást. Közös mozzanatokat 
keres a színfelismerés, a társak ijesztgetése és a történetmegértés között. Minden meg-
ismerést szimbólumok, belső leképezések átalakításaként képzel el. Egy szám felisme-
rése során először egy vizuális mintát elemzünk vízszintes sávok és függőleges tenge-
lyek között, hogy azután kialakuljon a 7-nek megfelelő mintázat, s a fejünkben azután 
ezt kapcsoljuk össze a hetes fogalmával. Ez a folyamat az 1960-as évek felfogása sze-
rint szekvenciálisan rendezve menne végbe. Ráadásul a kognitív kutatás számára van 
egy további ember-gép analógia is. A gépre megfogalmazva foglalkozhatunk a softver, 
a program kérdésével, anélkül, hogy azt is elemeznénk, hogyan is valósítja ezt meg a 
gép, vagyis eltekinthetünk a hardvertől. Hasonló módon az emberre nézve is a végbe-
menő folyamatok elemzése során, hangzik a kognitív kutatás klasszikus szemléleté-
nek hite, eltekinthetünk a hordozó rendszerektől, a megismerés neurobiológiájától. A 
kogníció világa testetlenül, mint szimbólumátalakítás is értelmezhető. Ennek legrész-
letesebb példája Chomsky (1975, 1980) nyelvfelfogása és David Marr (1982, KOVÁCS 
1991) elképzelése a komputációs látás elméletről. 

E gondolatmenet a számítógépek és az emberi gondolkodás viszonyáról megfogal-
mazott három lehetséges felfogásban jelent meg, ahogy azt a 3. táblázat összegzi. 
Fontos kiemelni, hogy ez a három felfogás, mint azt számos eszmetörténet kimutat-
ja, nemcsak a számítógépek és a pszichológia, hanem általánosabban, minden gépi 
gondolatmenet és a kulturális gondolkodás összefüggésére érvényes.

3. táblázat. Három felfogás a gépek szerepéről 

Koncepció Determináció iránya Példa (tudományos, köznapi)

Gépi determinista A számítógép átalakítja 
életünket

Tomográfia, látáskutatás, űrhajózás
Gépírás, helyfoglalás, számlák

Metaforikus A számítógép alakítja 
metaforáinkat

Idegrendszer s elme mint komputer
Pontok vagyunk egy hálózatban

Instrumentális A komputer magát a 
gondolkodást képviseli

Erős mesterséges intelligencia
Szövegszerkesztő, WEB-keresés

A gondolkodás világára nézve a harmadik, az instrumentalista felfogás szinte Paul 
Valéry (1977, 110) jelszavát ismétli meg, aki szerint „belső életünk – fordítások végte-
len sorozata”. A gondolkodás során, akárcsak a gépekben, fordítások egymásutánja 
figyelhető meg, ahol a végső lépés a gépi kódnak megfeleltethető „beégetett” Gondo-
lat Nyelve a nyelv, a gondolkodás genetikailag adott propozicionális rendszere, mint 
azt legvilágosabban Jerry Fodor (1968, 1975) megfogalmazza, egyben kifejtve ennek 
pszichológiai értelmezését is: „Elképzelhetünk […] egy olyan lélektant, amely szerint 
az igen komplex megismerő  folyamatok szimbólumok elemi manipulációiból épülne” 
(FODOR 1996, 85).
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Miként Neumann János a matematikai gépekről szóló írásában, már akkor, az ötve-
nes években kifejti, egy gépi architektúra öt egységből áll. A pszichológusok úgy gon-
dolják, hogy ez igaz az emberi architektúrára is. 

Ez az öt egység: 
1. Tároló
2. Aritmetikai egység
3. Vezérlőegység
4. Bemenőegység 
5. Kimenőegység

A pszichológiai értelmezésben az 1. a hosszú távú emlékezetnek, a 2. a gondolkodás 
propozicionális folyamatainak, a 3. a műveleti emlékezetnek, illetve a későbbi felfogá-
sokban, pl. a mai felfogásokban a végrehajtó működéseknek, a 4. az érzékelés folya-
matainak, s az 5. a mozgásszerveződésnek felel meg. 

Mindezek révén kialakult egy olyan felfogás, amelyet Chomsky (1975), Jerry Fodor 
(1975, 1996) s mások az elme szintaktikai elképzeléseként jellemeznek.

Ennek alaptézisei, hogy:
(1) Gondolataink szerkezeteket alkotnak, a jelek és a műveletek struktúrafüggőek. 

Műveleteink szerkezeteken érvényesülnek, pl. mondatszerkezeten vagy egy tárgy-
felületen, s nem pusztán önmagukban tekintett elemek listáján. 

(2) A jelek elrendezéséből, szintaxisából x-szel egy lehetséges kijelentés kalkulus 
következik. A gondolkodásnak jellegzetes logikája van (FODOR 1996). 
Ez a gondolati logika olyan bennefoglalási viszonyokat tükröz, amelyek az idegrend-
szer oksági viszonyai által jönnek létre, de attól függetlenek. Ha azt mondom, hogy: a 
pesti férfiak mind lusták. Feri is pesti férfi, akkor ebből a két kijelentésből nem oksági, 
hanem logikai következtetési viszonyként következik, hogy: tehát Feri is lusta. Hasonló 
módon, ha azt mondom: a váza a fényképen van, a fénykép az asztalon van, akkor a téri 
reprezentáció szintaktikai rendszeréből következik, hogy a váza is az asztalon van. 

Az emberi feldolgozás és a számítógép közötti viszonyra vonatkozóan azonban Neu-
mann János már igen korán kihívó kérdéseket is felvetett. Angolul, posztumusz, 1958-
ban, magyarul pedig 1964-ben megjelent munkájában már szó esett arról, hogy milyen 
eltérések (diszanalógiák) vannak számítógépek és emberek között. 

1. Elemek nagysága. A gép elemei, pl. a rádiócsövek még nagyon nagyok voltak, 
ehhez képest a neuronok nagyon kicsik. Ma a nagyságrend talán éppen fordítva fogal-
mazódik meg a nanotechnológia révén.

2. Az idegrendszer elemeinek, a neuronoknak a működése bonyolultabb, mint a fizi-
kai végső rendszerek elemeinek működése. Ez mindmáig igaz. Az egyes neuronokon 
belül folyó komputáció bonyolultabb lehet, mint a tiszta összegzés, amelyet egy elmé-
leti rádiócső elvégez. 

3. Az idegrendszer igen gyakran követ párhuzamos feldolgozási elveket. Ez nem 
volt érvényes a Neumann-architektúrájú számítógépekre. Ma úgy látjuk, hogy megis-
merési folyamataink masszív párhuzamos működések következményei. 

4. A gépek determinisztikusak, az idegrendszer viszont statisztikus. Tudunk statisz-
tikus gépeket is készíteni, azonban az alapgondolat igaz, az idegrendszer statisztikus 
módszerekkel jut el az abszolút szabályokhoz is. A mai kognitív kutatásban virágzó 
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statisztikai  tanuláselméleti felfogások ezt a statisztikai, közelítő jelleget próbálják meg 
visszaadni átfogó modellekben.

5. A gépekben többnyire digitális szervezőelvek működnek, az idegrendszerben fel-
tehetően vannak analóg folyamatok is. Ez valóban alapvető különbség. Neumann szá-
mára még a XX. század közepi alaklélektani ihletés révén került előtérbe az analóg 
folyamatok elképzelése. Ma azonban számos módon tükrözzük ezt, mint pl. Vizi E. Szil-
veszter elméletében a nem szinaptikus átvitelről (VIZI, KISS és LENDVAI, 2004).

AZ EMBER-GÉP ANALÓGIA ÉS A TURING-PRÓBA SZINTJEI

Turing 1950-ben megfogalmazott ekvivalenciaelvét ma már sokkal komplexebben lát-
juk. Turing elve az volt, hogy egy gép és egy ember között akkor lesz egyenértékűség, 
ha egy feltételezett szobában az emberi megítélő nem tud különbséget tenni a géptől 
vagy az embertől jövő bemenetek között. Ma ezt neveznénk viselkedéses adekvátság-
nak. Ha megnézzük a szinteket Hernád István (HERNAD, 2000) nyomán, ma már négy 
szintet különböztethetünk meg. 

1. Viselkedéses adekvátság. A gép ugyanaz, mint az ember, például 6 x 7 = 42 kiszámí-
tásakor a gép is ugyanerre az eredményre jut. Ez felelne meg a mesterségesintelligencia-
kutatásban a gyenge MI álláspontjának. Fontos ebben, hogy a gép ugyanarra képes, 
mint az ember, de nem fontos, hogy hogyan csinálta meg. Érdekes módon a mai nyelv-
technológia nagy eredményei többnyire ilyen módszereket használnak. 

2. Ugyanolyan algoritmusokat használnak. Ahhoz, hogy ezt el tudjuk dönteni, ahhoz 
tökéletesen kellene tudnunk, hogy az ember milyen algoritmusokat használ például egy 
szó felismerése során. Vajon, amikor eldönti, hogy a lót nem helyes szó, akkor egy lis-
tából keresi ki, hogy létezik-e a lót szó, avagy egy szabály révén, amely a v tövűeknél 
beilleszti a v-t a tárgyesetben, s ebből tudná, hogy lovat. Tehát ahhoz, hogy eldöntsük, 
hogy ebből a szempontból adekvát-e, ahhoz tudnunk kell, hogy az ember listaalapú 
algoritmussal, avagy szabályalapú algoritmussal működik-e. 

3. Ugyanolyan fizikai rendszerben valósítja meg. Képzeljünk el egy olyan rendszert, 
amely a szilikonchipeket ugyanúgy működteti, mint mi a neuronokat! Elég tudományos 
fantasztikusan hangzik, de nem lehetetlen. 

4. Ugyanúgy érez. Ez érhető el Hernád szerint a legnehezebben. Ez valójában a 
qualia problémája, a gépeknek vajon lesz-e ugyanúgy élményminőségük, mint az 
embernek. 

AZ INTERPRETÁLT MEGISMERÉS MAI VILÁGA 

Az utóbbi három évtizedben az egyszerű analógia a számítógépek működése és az 
emberi gondolkodás között kicsit átalakult. Az átalakulás a feltételezett folyamatokat is 
érinti. Míg a klasszikus felfogás a megismerést egységesnek és szimbolikusnak kép-
zelte el, valamint testetlenül kezeli, a mai felfogások sokkal több variabilitást engednek 
meg. A mai felfogásban a színfelismerés és az emberi szándékfelismerés világa pél-
dául eltérő szerveződési elveket követő rendszerekhez tartozik. Alapvetőnek tartjuk 
annak a megkülönböztetésnek a további kibontását, amit Dennett (1969) a személyes 
és a személy alatti (personal and sub-personal) megközelítés kettősségének neve-
zett. Dennett számára ez a mentális tartalmak – gondolatok, érzések, kijelentések s 
hasonlók – személyes világa és az ezt megvalósító idegrendszeri világ közötti kettős-
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séget jelentette. Mára összetettebbé vált a helyzet. Valójában a megismerés világá-
nak három kutatási szintje alakult ki, mint a 4. táblázat összefoglalja.

4. táblázat. A megismeréskutatás három szintje 

Szint Kognitív 
jellemzők Idői sáv Megvalósítói 

kategória Alapja

Szelf alatti nem tudatos 500 ms alatt neurális hálók neurális evolvált 
rendszer 

Szelf szintű tudatos (lehet) 800 ms – évek személy agyi integráció 

Szelf feletti nem tudatos–
tudatos Sec – évek társas 

kapcsolatok 
interakció, 
evolúciós alapon 

Mai felfogásunkban a személy alatti szint sem csupán neurobiológia, idetartoznak 
a nagyon gyors, nem tudatos mentális folyamatok is. Mára igen fontosnak tartjuk, 
hogy Hofstadter (2000) nyomán megkülönböztessük a nagyon gyors, a szimbólum-
használat előtti vagy időben tekintve az alatti és a lassabb szimbolikus folyamatokat. 
Ugyanilyen fontos új mozzanat a gépies ihletés tekintetében, hogy fontosnak tartjuk 
a készségszerű szerveződést is a gondolati reprezentáció mellett, és mindezt a test-
re vonatkoztatjuk. 

A HÁLÓZATI GONDOLATOK A MEGISMERÉSKUTATÁSBAN

Ennek az átalakulásnak egy különleges, az ember és a számítógép viszonyát illető 
vonatkozása a konnekcionista modellek megjelenése. Már Neumann János is meg-
fogalmazta az automaták általános logikai elméletében. „Minden, amit kimerítően és 
egyértelműen szavakba lehet foglalni – alkalmas véges neurális hálózattal realizálód-
ni” (NEUMANN 1964, 86). A konnekcionista felfogás igen határozottan előtérbe állítja ezt 
a neumanni gondolatot, amely a pszichológiában Donald Hebb (1949, 1975) munkái-
ban is felmerült. Miközben előtérbe állítja, a régmúltba megy vissza (PLÉH 1992, 1997). 
Már Thorndike 1920 táján megfogalmazta azt az elvet, hogy minden tanulás valójában 
kapcsolatképzés. Az 1930-as években pedig Guthrie magát a konnekcionizmus kife-
jezést is használja. A formális modelleket 1940-ben Clark Hull fejti ki (magyarul HULL 
1952/2004). Szerinte a tanulás alapját képező kapcsolaterősség növekedésére egy 
igen egyszerű képlet adható:

SHR = 1–10–0,00306 N,
ahol N a megerősítések száma. 

Hull ihletéséből kiindulva az 1950-es években pedig megjelentek az első formális 
és gépi tanulási elméletek például Estes (1950) és mások munkáiban, melyeket klasz-
szikus szöveggel mutat be a Luce, Bush és Galanter (1963) szerkesztette matemati-
kai pszichológiai kézikönyv.

A konnekcionista modellek idegrendszeri metateoriájának azonban közvetlen 
előzményei is voltak. Az egyrétegű perceptron modellek, amelyek az elméleti sej-
tek izgalmával próbálták a McCulloch–Pitts-modellnek (1943) megfelelően értelmez-
ni a felismerési folyamatokat. (Erről a kapcsolatról lásd ÉRDI 1998 és DUPUY 2009.) 
A XX. század utolsó két évtizedének konnekcionista neuronháló-modelljei tisztában 
vannak McCulloch és Pitts jelentőségével, ugyanakkor azt mutatják meg, hogy az ezt 
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az eszmét használó „egyrétegű perceptron” jogosan bírált elméleti hiányossága az 
volt, hogy nem tételeztek fel rejtett rétegeket, pusztán az inputtal és az outputtal köz-
vetlen kapcsolatban lévő neuronális masinériát gondoltak el. A pszichológiában pedig 
megjelentek a címkézett hálózatelméletek, melyekben a hálózatban a gráfok élei hor-
dozzák a viszonyt, például alárendelés, ellentét s hasonló, például Collins és Quilian 
(1968) munkájában, és számos, a kísérleti részleteket is illető vita uralta az 1970–1990-
es évek pszichológiáját a párhuzamos és szekvenciális modellek viszonyáról. Meddig 
érvényes például a párhuzamosság: csak a korai feldolgozásban, hangzott a klasszi-
kus érv. (A vitákról lásd CZIGLER 2005 beszámolóját.)

A konnekcionista felfogás alapgondolata kettős. A korabeli címkézett hálózati elkép-
zelésekkel szemben címkézetlen hálózatokat hirdet. A párhuzamos-szekvenciális vál-
tással szemben pedig mindenütt párhuzamosságot feltételez. Számára – legalábbis 
radikális képviselőinél – nincsen szubszimbolikus-szimbolikus váltás. Semmi sincs, 
csak elemek (egységek), s ezek együttes izgalmon alapuló kapcsolatai. 

A hálózatok a kis mikrotulajdonságokat képviselő elmélet szerint neuronokból áll-
nak, melyek együttes párhuzamos tevékenysége valósítja meg a teljesítményeket. Az 
észlelési feldolgozás, s így a megértés is, valójában az aktiváció időbeli kibontakozá-
sa. Minden aktiválás egyben a hálózaton belüli kapcsolatok, a súlyok változását ered-
ményezi. Nincsen külön modell az észlelésre és tanulásra-emlékezésre. S nincsenek 
különválasztva olyan folyamatok, amelyek teljesen alulról felfelé, s amelyek felülről lefe-
lé irányuló információáramláson alapulnának. Mindig teljes kölcsönhatás van a háló-
zat minden szintje között.

• A reprezentációk a konnekcionista modellekben aktivitási mintázatok a hálózat 
egységein.

• Az aktivitási mintázat a súlyozások szerint automatikusan tovaterjed, nincsen külön 
központi feldolgozó, teremfelügyelő, aki szabályozná terjedését. A gépi analógiánál 
maradva: nincsen egyetlen CPU a központi idegrendszerben. 

• A tanulás a kapcsolatok erősségének folyamatos módosulása.
• Tanulás és ingerfeldolgozás (megértés) között folyamatosság van, minden újabb 

feldolgozási esemény módosít a hálózaton.
• A tudást, például egy fogalom ismeretét, kapcsolatmintázat képviseli.

A konnekcionista hálózatok jellemzői a feltételezett elméleti neurális elveket tekintve 
az alábbiakban összegezhetőek:

(1) Idegrendszerszerű; modellálás. Semmi egyéb nincs, mint elemek  magukban 
buta egységes kapcsolatmintázata. 

(2) Minden tudásunk csomópontok izgalmával s köztük levő – facilitációs és gátló –  
kapcsolatokkal írható le. 

(3) A hálózatok címkézetlenek. 
(4) Nincsenek szimbólumok és szabályok. 
(5) Párhuzamos aktiválás és versengés jellemzi a rendszert.
(6) A tudás a hálózat egy részének aktiválása. 
(7) Minden reprezentáció kicsiny építőkövekből áll össze.
(8) A tanulás a hálózat súlyviszonyainak beállítása. 
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Ha konkrét példákat nézünk a konnekcionista modell megvalósulására, például egy 
szó felismerésekor, akkor a 4. ábrán látható képet kapjuk. 

4. ábra: A szintek működése egy konkrét szó (TÉR) felismerésénél.

Jól látható, hogy a három elkülönített szint, az ismertetőjegyek, a betűk és a szavak 
szintje között állandó gátló és ingerlő, oda-vissza kapcsolatok vannak. Nincsen kitün-
tetett szint és maga a felismerés sem kitüntetett pillanat. Nincs egyetlen királyi út, a fel-
ismerés azt jelenti, amikor egy szó, jóval valamilyen küszöbértéknél, izgatottabb lesz, 
mint a vele rivális szavak. 

VITÁK A SZABÁLY KÖRÜL

A konnekcionista és a hagyományos szimbolikus reprezentáció és szabályközpon-
tú felfogások egy jellegzetes vitaterepe a nyelvi szabályok értelmezése. A klasszikus 
elképzelés szerint a gyerekek eleinte elemeket, később szabályokat tanulnak, s az érett 
rendszerre a szabályok uralma a jellemző. Az új, konnekcionista felfogás szerint ilyen 
váltás nincsen, csupán kapcsolatok vannak, mind a kezdetekkor, mind később. Ennek 
megfelelően, az első pillanattól kezdve pusztán elemalapú tanulási folyamatok vannak, 
amelyekből mintegy kibontakoznak a szabályokat utánzó viselkedések.

Számos kompromisszumos megoldás jött létre. Pinker, Marcus és Clahsen felfogása 
(lásd PINKER 1999, 2002 s PLÉH 2008 összefoglalóját) majd azt hirdeti, hogy kettős rend-
szerekben kell gondolkodnunk. Elemek és szabályok is vannak. A kivételeket, az ele-
meket egy asszociatív rendszer kezeli, míg a szabályokat továbbra is egy szimbólum-
kezelő rendszer. Ezek a kettősségek azután sajátos biológiai értelmezést is kaptak.

Hova is vezet mindez? Valójában oda, hogy a modern pszichológiában a számító-
gép eredeti inspirációja a pszichológia egészének kettős felfogásához, ennek részle-
tes kidolgozásához vezet el. A számítógép, amely egykor egy közvetlen analógia volt 
az emberi gondolkodás szekvenciális, egyközpontú, egynemű jellegére, ma már az 
emberi gondolkodásról való sokféle gondolkodás és a feltételezett sokrétűség felfo-
gásának egyik ihletője. 
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Tóth Gergely

Egy jegyet kérek a karteziánus színházba!

A tudat működése a tudatélmény logikai megközelítésével

A címben említett karteziánus színház fenyegető rémét minden magára valamit adó 
tudatelmélet igyekszik elkerülni. Daniel Dennett tette újra híressé ezt a kritikát, ami ma 
is releváns felvetés, bár a mai kognitív pszichológiai elméletekre már sokkal kevésbé 
érvényes az a feltevés, hogy a karteziánus színház hibájába esnek. Releváns azért, 
mert (Dennett által átfogalmazva) a végtelen regresszió hibáját jelenti, azt a hibát, 
amely egy tudatelméletet véglegesen zátonyra futtathat (DENNETT 1996).

Valóban ennyire veszélyes hasonlat ez? Valóban szükségszerűen végtelen reg-
resszióhoz vezet az, ha van egy „előadója” és egy „hallgatója” az emberi tudat „előadá-
sának”? Biztos, hogy nem képzelhető el egy olyan felállás, ami ilyen, ami nem igényel 
speciális szervet, s így mégsem vezet végtelen regresszióhoz?

Tanulmányomban ezt a lehetőséget fogom megvizsgálni.

A TUDAT FOGALMI KÖRÉNEK PROBLÉMÁJA

A tudat ősidők óta foglalkoztatja az emberiséget. Filozófusok százai írtak róla 
Descartes-tól Kantig. A mai napig versengő elméletek tucatjai állnak rendelkezésre; 
elméletek, amelyeknek egyes részei nagyon közel vannak egymáshoz, egyes részei 
pedig nagyon távol. Különböznek kisebb dolgokban, de akár nagyobb, fundamentális 
dolgokban is. Nincs egyetértés abban, hogy a tudat egyfajta szerveződési szint-e, s 
innen ered speciális feladata és tudatérzete, vagy vannak olyan biológiai, fizikai folya-
matok – elektromagnetikus (MCFADDEN 2002, POCKETT 2002) vagy kvantum (PENROSE 
1989) –, amelyek által létrejön ez a speciális jelenség.

A tudatelméletek között mind a mai napig nincs egyetlen elfogadott megközelítés. 
Ennek egyik, ha nem a fő oka az, hogy már maga a tudat definíciója nagyon széles, 
két értelemben is: tudományosan és a laikus társadalmi felfogásban is.

Tudományosan az észleléstől, az érzékeléstől, a qualiától a tudatélményen keresz-
tül a hozzáférésig mindent érint. Mindezen területek jelenségeit próbálják magyaráz-
ni vele, nincs igazi, egyértelmű határ, illetve az e területek közötti határt – vagyis azt, 
hogy mely jelenségeket értjük bele a tudatos folyamatokba és melyeket nem – az épp 
adott elmélet szabja meg. Így viszont nagyon nehéz átlátni ezt az egyébként is rend-
kívül komplex témát, nehéz valós előrelépést elérni, hiszen már a fent említett terüle-
tekhez is rengeteg jelenség tartozik, amelyeket egyetlen koherens elmélettel megma-
gyarázni szinte lehetetlen.

A laikus, köznapi gondolkodásban szintén nagyon bonyolult a tudat fogalma. Ren-
geteg asszociáció, hit, vélemény kapcsolódik hozzá. A tudat különlegesebb bármilyen 
más problémánál, hiszen mindenkinek van személyes élménye, ráadásul szubjektív, 
egymás irányába csak közvetve átvihető élménye. Ráadásul a tudatos gondolkodás 
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– vagy legalábbis az ebből fakadó kultúra – azon kevés dolgok egyike, amelyek csak 
az emberhez kapcsolhatók, s mint ilyen, erőteljesen hordozza az ehhez kapcsolódó 
misztikus és spiritualista konnotációkat.

A laikus társadalom mindezek miatt még kevésbé tud szigorúan racionális alapokon 
gondolkozni e jelenségről. Bármennyire szeretnénk azt hinni, hogy a tudomány képes 
ezeket a hatásokat – tehát a hiedelmeket és babonákat – kiszűrni, amikor a tudatról 
gondolkozik, a valóság nem ez. Sok esetben olyan prekoncepciókkal közelítik meg a 
kérdést, egy-egy elmélet felépítésekor olyan elvárásoknak is meg akarnak felelni, ame-
lyek nem segítik egyszerűsíteni a téma objektív vizsgálatát.

A harmadik probléma a jelenlegi tudatelméletekkel az, hogy a korai, inkább filo-
zófiai megközelítések után a XX. században, az MRI és a PET korában, amikor 
neuronszinten tudjuk vizsgálni a különböző behatásokat, már a kísérletek eredmé-
nyeinek való megfeleltetés, ezek megmagyarázása lett a fő cél. Ezzel párhuzamo-
san a konkrét, mindenki számára elérhető tudatélmény magyarázata már kevésbé 
van előtérben egy-egy elmélet érvrendszerében. Ez paradox módon oda vezet, hogy 
a versengő elméletek egyike sem kínál igazi megoldást arra az alapkérdésre, hogy 
miért is érződik úgy a tudatélmény, ahogy.

A tudatelméleteket tehát nagyon sok szempontból érheti kritika. Hiányosnak fogunk 
érezni egy frappáns biológiai megoldást, amely nem kínál magyarázatot az elvárt spi-
rituális konnotációkra, vagy egy, a neuronok szintjét érintő elméletet, amely nem kínál 
magyarázatot a metaszinten kialakuló tudatérzetre.

Amikor Dennett gondolatmenetére sokan azt válaszolják, hogy a tudat problémá-
ját nem megoldotta, hanem kikerülte (’explained away’), úgy vélem, valójában arról 
van szó, hogy bár egy koherens gondolatmenetet állított fel arra, hogyan működhet az 
agy a tudatosnak gondolt folyamatok esetében, arra azonban nem adott választ, hogy 
miért ilyen érzés ez.

Véleményem szerint a fent tárgyalt témára nehéz objektív választ adni, mivel a tudat-
hoz hozzákapcsolódott a szigorúan tudományos elemzésen felüli jelentéstartalom, 
valamint a túlzott, esetenként misztikus elvárások, s így ez eltávolodás a konkrét, min-
denki által megélt tudatélménytől. Egyszerűbb ezért új, szokatlan módszerrel, a prob-
lémát a végéről megfogva megoldást adni.

A RELEVANCIA PROBLÉMÁJA

Minden elmélet úgy működik, hogy megvizsgálja a felmerülő releváns problémá-
kat, észleléseket, és megpróbál felállítani egy olyan koherens érvrendszert, amely 
mindet megmagyarázza. A kulcsszó itt azonban a releváns. Mindaddig, amíg nem 
tudjuk, hogy melyek a releváns kérdések egy probléma megoldásához, nagyságren-
dekkel nehezebb a problémát megoldani. A tudomány – egyéb okok mellett – azért is 
fejlődött eleinte olyan lassú ütemben, mert nem volt egyértelmű, hogy egy-egy kérdés-
hez mely észleléseket kell figyelembe venni, melyeket kell összefűzni racionális, kohe-
rens egésszé. Jó példa erre a betegségek terjedésének elmélete. Mindaddig, amíg a 
XIX. században Snow, Redi, Pasteur és Koch gondolataiból össze nem állt a kép, és 
ki nem derült, hogy a különböző mikroorganizmusok terjedése a betegségek igazi oko-
zója, számos, mai szemmel igazán vad elmélet és hit keringett a betegségek kialaku-
lásáról, megelőzéséről.

Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   50Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   50 2011.07.14.   12:30:202011.07.14.   12:30:20



51

VILÁGOSSÁG 2010 nyár Elmefilozófia

Visszatekintve triviálisnak tűnik a megoldás, s nevetségesek a korábbi elméletek 
is, de ne feledjük, ez azért van, mert mi már pontosan tudjuk, melyek azok a releváns 
információmorzsák, amelyeket figyelembe kell venni.

EGY ÁLLVÁNYZAT A MEGFIGYELÉSEKHEZ

Talán ez a helyzet jelenleg a tudattal is. A rendelkezésre álló és egyre bővülő észle-
lések, tanulmányok, makro-, mikro- és nanoszintű vizsgálatok közül, amelyek az agy 
működésével foglalkoznak, bármelyik releváns lehet a tudat problémájához. Különböző 
elméletek különböző elemeket emelnek ki, és másokat hagynak figyelmen kívül, egye-
sek ilyen, mások olyan szerveződési szinteken próbálják megoldani a dolgot.

Vajon feltétlenül meg kell magyarázni a propozíciók kialakulását vagy a neuronok 
kvantumjelenségeit ahhoz, hogy megértsük a tudat működését? Ezek a kérdések ter-
mészetesen mind fontosak, hiszen megéljük őket, s így részei az emberi tudatélmény-
nek. De vajon valami, amit megélünk, biztosan esszenciális-e magához az eszköz-
höz, amivel megéljük? Banális hasonlat, de amikor tévét nézünk, attól jó az élmény, ha 
jó színészek szerepelnek, jól van fényképezve a film, jó a történet. A filmnézés mivol-
ta elválaszthatatlan e paraméterektől. De valóban relevánsak-e ezek a paraméterek, 
amikor azt vizsgáljuk, hogyan működik a televízió?

Erre persze jön az ellenérv: a tudat esetén nem lehet ilyen könnyen eldönteni, mi része 
a televízió működésének, és mi az, ami csak használja azt. Nehéz lesz tisztán látni addig, 
amíg nincs egy rendező elv. Olyasmi, mint a betegségeknél a mikroorganizmusok teóriája, 
vagy mint az evolúció a biológiában. Egy állványzat, amely megmutatja, hogy melyek azok 
az észlelések, adatok, amelyeknek valóban meg kell felelniük a tudatot vizsgáló elmélet-
nek, melyek azok, amelyekből az állványzat felépül, illetve melyek azok a kérdések, ame-
lyek fontosak ugyan, de ehhez a konkrét problémához nem kell választ adnunk rájuk.

Ahhoz, hogy a tudat problémájához egy ilyen állványzatot találjunk, talán – ahogy 
már említettem – érdemes radikálisan új metódust alkalmazni. Egy pillanatra ezért 
figyelmen kívül hagyom a rengeteg rendelkezésre álló kísérleti adatot, és megfordítva 
a folyamatot, előbb javaslok egy elméletet, és csak azután vizsgálom meg, hogy mely 
adatok relevánsak és melyek nem.

Lehet, hogy a folyamat legelején fel kell állítanom néhány arbitrálisnak tűnő hipoté-
zist, de ha az elmélet végül szolidnak bizonyul, ezek a feltételezések nagyban meg-
könnyítik a dolgomat.

Tanulmányom menete tehát a következő:
1. Leszűkítem a tudat jelentéskörét egy sokkal konkrétabbra, felállítok néhány alap-

hipotézist.
2. Meghatározom, melyek azok a tudatélmények, amelyeket egy ilyen definíciójú 

tudatelméletnek meg kell válaszolnia.
3. Felállítok egy gondolati rendszert az ilyen típusú tudatra.
4. Megnézem, hogy a gondolati rendszer által felvázolt tudatkép milyen attribútu-

mokkal rendelkezik.
5. Megvizsgálom, hogy megfelel-e az elmélet a releváns kísérleteknek, észleléseknek.
6. Ellenőrzöm, hogy a felállított alaphipotézisek megállták-e a helyüket.
7. Megvizsgálom, hogyan viszonyul ez az értelmezés a meglévő tudatelméletekhez, 

a tudat könnyű és nehéz problémájához.
8. Végül felmérem, milyen egyéb konklúziókhoz vezet ez a tudatelmélet.
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1. A TUDAT ÉRTELMEZÉSÉNEK LESZŰKÍTÉSE

Mivel a gondolatmenet a tudatélményből indul ki, ez pedig leginkább a gondolkodás-
ban, belső dialógusban, belső képekben testesül meg, az elmélet elsődleges célja e 
jelenségekre racionális magyarázatot keresni. A tudathoz kapcsolódó fogalmakat – 
például a hozzáférést, figyelmet, észlelést – ebből a perspektívából fogom megma-
gyarázni. Egyáltalán nem biztos tehát, hogy a gondolatmenet kezdeti részén minden 
olyan fogalomra választ fogok adni, amelyeket más elméletek egyértelműen a meg-
magyarázandók közé sorolnak.

A tudatélmények kérdésénél mindenképpen tárgyalnunk kell a hozzáférési és az 
élménytudatosság problémáját. Komoly vita folyik arról, hogy a két szint valóban léte-
zik-e, s ha igen, elválaszthatók-e egymástól.

Esetünkben, mivel a tudatélmény felől közelítjük a kérdést, kiindulási alapként a hoz-
záférési tudatosság szintjét fogadjuk el mint biztosan létezőt, hiszen erről vannak szub-
jektív tudatélményeink. A következő lépésben megnézzük, hogy az általam javasolt 
elmélet milyen struktúrához vezet, van-e két különböző szint, és ha igen, ezek meny-
nyire élesen különülnek el egymástól.

Összefoglalva tehát: a továbbiakban, amikor tudatélményről beszélek, akkor a bel-
ső monológot, gondolatokat, képeket értem rajta, és a hozzáférési tudatosság fogal-
mát használom rá.

ALAPHIPOTÉZISEK

Ahhoz, hogy elinduljunk a gondolatmenetben, és utat vágjunk magunknak a kísérleti 
adatok dzsungelében, fel kell állítanunk néhány hipotézist. Íme:

– Az emberi tudatélmény különleges, csak az embernek van ilyen, még a főemlő-
söknek sincs.

– Ebből következik, hogy a tudatélmény nem szükségszerűen foglalja magában az 
összes, más tudatelméleteknél felmerülő fogalmat (észlelés, érzékelés, figyelem).

– A tudatélménynek valamilyen biológiai szerepe van; nem utólagos konstrukció, 
szükséges ahhoz, hogy az emberi gondolkodás olyan módon működjön, ahogyan 
működik.

– A tudatélmény esszenciájának, érzésbeli megnyilvánulásának oka van, ez rávilá-
gít működésének módjára.

– Nincsen semmilyen speciális szerv, agyi terület vagy efféle, amely a tudatélményt 
generálja. Úgy kell megmagyaráznunk a tudatélményt, hogy csak a jelenlegi, ismert 
agyi struktúrákat használjuk.

- A kialakult struktúra – evolúciós közelsége miatt – nem lehet túl messze a főem-
lősi agytól, így meg kell tudnunk magyarázni, milyen logikus lépéseken keresztül fej-
lődött ide az agy.

Felesleges lenne most kifejteni, miért ezek a kiinduló feltételezések. A következőkből 
ki fog derülni, miért választottam éppen ezeket, illetve később meg fogom vizsgálni azt 
is, hogy jogos volt-e mindegyik feltételezés használata.
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2. AZ EMBERI TUDATÉLMÉNYEK, AMELYEKET A HOZZÁFÉRÉSI 
TUDATOSSÁG VIZSGÁLATÁNÁL MEG KELL VÁLASZOLNI

LINEARITÁS

Az emberi tudatélmény koherens és lineáris, vagyis a gondolatok egymást követik és 
egymásra épülnek. Egyszerre, egy adott időpillanatban csak egy gondolati szál fut 
az agyban. Ez nem azt jelenti, hogy ne lehetne egy időben többféle gondolati szálat 
követni, de azok váltakozva, egymást követve kerülnek tudatunkba, nem pedig egy-
szerre. Ez egyértelműnek tűnik, hiszen mindannyian naponta megtapasztaljuk, ám 
ha belegondolunk, logikailag egyáltalán nem szükségszerű. Elképzelhető lenne olyan 
információfeldolgozó rendszer is, amelynél több, egyszerre – mondjuk – 50 ilyen szál 
fut, mindegyik az azt kísérő tudatélménnyel. Ez csak azért elképzelhetetlen számunk-
ra, mert ez esetben a jelenleg tudatosan érzett, koherens ÉN-ünknek máshogy kelle-
ne funkcionálnia.

Különösen érdekes ez a linearitás annak fényében, hogy az agy biológiai elrende-
zése egy masszívan párhuzamos rendszer, idegsejtek kapcsolatainak milliárdja. Kap-
csolatok, amelyek disztributált hálózatszerűen, egy meghatározó központ nélkül létez-
nek, akár az internet.

Érdekes a tudatélmény linearitása mellé párhuzamba állítani testünk két másik line-
áris rendszerét.

1. Az agyunkba beérkező információ

Akármilyen agyunkba beérkező információt vizsgálunk, legyen az audio, vizuális vagy 
tapintás, a rendszer egyszerre csak egy ingert képes közvetíteni az agyba. Lehet ez 
egy nagyon komplex inger, de mindig csak egy szál. Hiába van egymás mellett két tévé-
készülék, ha mást mutatnak, egyszerre csak az egyikre tudunk figyelni, csak az egyik 
információi jutnak el az agyunkba. Hiába beszél hozzánk két ember egyszerre, csak az 
egyikre vagyunk képesek valóban figyelni, csak az ő információi jutnak el maradékta-
lanul az agyunkba. Érdekes kérdés, hogy ez miért van így, de az én érvelésem szem-
pontjából csak az a lényeg, hogy ez a fajta, biológiai korlátból adódó linearitás megle-
pően hasonlít az emberi tudatélmény linearitására.

2. A kimeneti rendszerek (izmok, vagyis például a láb, a kéz) linearitása

Akármennyi versengő folyamat van is az agyunkban, végrehajtani ezek közül egyszer-
re, egy izommal, egy testrésszel csak egyet lehet. Lennie kell tehát az agyban valami-
lyen mechanizmusnak, ameky a párhuzamos folyamatokat egyetlen kimenetté alakít-
ja. Ez nem lehet emberspecifikus, hiszen az állatoknál ugyanez a helyzet.

Tény tehát, hogy mind az agyunkba beérkező, mind az azt elhagyó információk line-
árisak, vagyis adott időpillanatban mindig csak egy utasítást/információt tartalmaznak. 
Tudatos gondolkodásunk épp ilyen. Vajon ez véletlen, vagy ennek egyik oka a szer-
vi linearitás?
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KONFLIKTUS KÜLSŐ ÉS BELSŐ INGEREK KÖZÖTT

Az agy működésének másik, bejövő információfeldolgozással kapcsolatos érdekessé-
ge az, hogy a külvilágból származó, beérkező információ és az agy által generált (tuda-
tos) gondolatok nem férnek meg egymás mellett. Mindannyiunknak vannak erre sze-
mélyes példái: képtelenség egyszerre olvasni és gondolkozni, tévézni és gondolkozni 
stb. Sokszor úgy tűnik, képesek vagyunk erre, hiszen például egy film nézése közben 
mindenki gondolkodott már, de ekkor szekvenciálisan hol az egyik, hol a másik inger-
re figyelünk. A kettőre egyszerre, egy időben nem vagyunk képesek.

Paivio elmélete szerint az észlelés és a képzelet (a mi értelmezésünkben a külső, illet-
ve a belső inger) alapvetően azonos utat követ (PAIVIO 1986). Elméletét ezért megerősí-
ti bármilyen kísérleti eredmény, amely perceptuális és képzeleti feladatok között interfe-
renciát mutat ki. Vagyis: ha egy perceptuális feladatban valamilyen képzeleti tevékenység 
lerontja a teljesítményt, és fordítva, akkor nagyon valószínű, hogy mindkét feladat ugyan-
azokat az erőforrásokat vagy feldolgozási komponenseket használja. Ilyen interferenci-
ákat figyelt meg például Segal és Fusella (SEGAL–FUSELLA 1970). Függetlenül attól, hogy 
Paivio elméletének egésze helyes-e (nem), vagy hogy a vizuális képzelet kizárólag vizu-
ális-e, vagy – ahogy Farah és munkatársai állítják (FARAH–HAMMOND–LEVINE–CALVANIO 
1988) – a képzelet egyszerre vizuális és téri is, és mind vizuális, mind pedig téri repre-
zentációkból merít, számunkra a fontos az, hogy a külső inger interferál a belső ingerek-
kel, és ennek az interferenciának kell, hogy valamilyen oka legyen.

Logikailag ugyanis nem szükségszerű ez a konfliktus. Bár nagyban különböznek, a 
legtöbb tudatelmélet a tudatos reprezentációkat vagy az implicit folyamatok után, azok 
megfigyeléséből, vagy e folyamatok más módú eredményéből (például Dennett) szár-
maztatja. A tudatos reprezentációk szintjére tehát csak az implicit folyamatok után jut 
el az agy, ezért nehéz megérteni azt, hogy ez a szint miért interferál azokkal a kívülről 
bejövő információkkal, amelyeket először szintén az implicit szint dolgoz fel. Az egyik 
lehetséges magyarázat – ahogy Paivio is javasolja – az, hogy a két rendszer ugyanazo-
kat az erőforrásokat használja. Ha a külső világból beérkező, még feldolgozatlan inger 
és a belső gondolatok, amelyek az agyi folyamatok messze előrehaladott fokú termé-
kei, ugyanazt az erőforrást használják, akkor arra magyarázatot kell találnunk.

A BELSŐ INGEREK (GONDOLATOK) ÉRZETI HASONLÓSÁGA A KÜLSŐ 
INGEREKHEZ

Nemcsak erőforrás felhasználása tekintetében van kapcsolat a külső és a belső inge-
rek között. Meglepően hasonlít egymáshoz tudatos érzetük is. A kívülről jövő monda-
tok perceptuális érzete szinte semmiben nem különbözik a belülről generált gondolatok 
perceptuális érzetétől. Egy citrom vizuális reprezentációja gondolati úton, gyengébben 
ugyan, de nagyon hasonlít a valódi vizuális élményre.

Különösen érdekes ez a belső monológ kapcsán. Intenzív belső monológ folytatá-
sa érzésben szinte semmiben nem különbözik egy külső személlyel folytatott beszél-
getés érzetétől.

Nem szükségszerű, hogy így működjön az agy, de így működik, ezért azt a tényt, 
hogy a külső és belső ingerek érzete ennyire hasonlít egymáshoz, szintén meg kell 
magyaráznia egy tudatelméletnek.
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CSAK BIZONYOS FOLYAMATOK HOZZÁFÉRHETŐEK BENNE, NAGYON 
SOK NEM (IMPLICIT VS. TUDATOS). VISZONT EZEK AZ ÁLLAPOTOK 
(ÉLMÉNYEK, BESZÉD STB.) HOZZÁFÉRHETŐEK

Kognitív folyamatainknak csak töredékéhez férünk hozzá. Agyunk működésének az 
esetek nagy részében csak végtermékét tudjuk, nincs hozzáférésünk ahhoz, hogyan, 
milyen asszociációkon keresztül jutott el éppen ahhoz a végtermékhez. Sok esetben a 
végtermékhez, akár egy nagyon komplex cselekvéshez sem férünk hozzá, mert nem 
figyelünk, valami másra figyelünk.

Bizonyos eseményekre később vissza tudunk emlékezni, másokra nem. Nincs róluk 
tudatos emlékünk, még akkor sem, ha éppen most fejeztük be az adott cselekvést (pél-
dául telefonbeszélgetés közben autóvezetés).

Az első érdekes kérdés, amelyet minden tudatelméletnek meg kell(ene) válaszol-
nia, az, hogy miért van ez így. Hol húzódik a határ a saját agyunkban zajló folyamatok 
tudatos hozzáférésénél? Milyen mechanizmus dönti el, mely eseményekhez férünk 
hozzá és lesz róla tudatos memóriánk, és melyekhez nem?

Egy ennél még érdekesebb kérdés pedig az: miért férünk hozzá egyáltalán bármi-
hez ilyen módon az agyunkban? Hiszen ha vannak olyan jól működő, akár komplex 
folyamatok is, amelyeket végre tud hajtani az agy anélkül, hogy hozzáférnénk ezek 
mikéntjéhez (például autóvezetés, gépelés), akkor mi a szerepe a hozzáférésnek? Van 
ennek valamiféle biológiai oka? Így kell lennie ahhoz, hogy komplex dolgokat tudjunk 
végrehajtani? Esetleg a hozzáférés érzése csak egy kialakuló attribútum, ami a rend-
szer komplexitásából ered?

Lehetséges, hogy ez a szelektív hozzáférés agyunk működésére világíthat rá?

PSZICHOLÓGIAI KETTŐSSÉG – KOGNITÍV DISSZONANCIA

A koherens emberi személyiségnek és tudatos észlelésnek van egy másik, számunk-
ra különösen érdekes aspektusa. Az implicit és a tudatos szint hozzáférésbeli különb-
sége nem az egyedüli kettősség az agyban. Sokszor megjelenik egy pszichológiai ala-
pú kettősség is, mégpedig a célok, vágyak kettőssége.

Mindenki számára ismerős helyzet, amikor például tanulni kellene egy közelgő vizs-
gára, de az illető inkább valami mást csinálna, mondjuk kifeküdne a napra és aludna. 
Ilyen esetekben az ember úgy érzi, mintha két, egymásnak ellentmondó cél és vágy 
lenne a fejében.

Descartes gondolataiban is megjelenik ez a kettősség, bár ő a test és az elme kettős-
ségeként írja le a dolgot. Mintha az elme egy bábos lenne, aki kétségbeesetten igyek-
szik kontrollálni a rakoncátlankodó testbábot. Valóban, testünk olykor minden teketó-
ria nélkül képes elárulni – pirulással, reszketéssel vagy izzadással – azokat a titkokat, 
amelyeket „mi” kétségbeesetten igyekszünk eltitkolni mások előtt.

Bár sok elmélet szerint a tudat nem más, mint a különböző, egymással küzdő agyi 
folyamatok közül az, amelyik éppen a legtöbb agyi erőforrást tudja maga mögött, még-
is, ez a fajta pszichológiai kettősség mindig csak két, egymással szemben álló vágy-
ként manifesztálódik. Hol, mely struktúrában jönnek létre ezek a párhuzamos vágyak? 
Hogyan lehetséges ez, hogyan oldja fel az agy a két, olykor ellentmondó nézet közötti 
különbséget, hogyan dönti el, melyik igényt elégíti ki? És miért pont kettő, nem pedig 
mondjuk 34 versengő vágyat érzékelünk?
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Olyan ez, mintha minden egyénnek két külön személyisége, két külön célrendszere 
lenne, melyek céljai és vágyai között markáns különbség van. Különböző profiljuk miatt 
hívjuk most őket „állati személyiség”-nek és „szociális személyiség”-nek!

„Állati személyiség” „Szociális személyiség”

Időhorizont Rövid távú, azonnali igények Hosszabb távú, stratégiai 
igények

Jellege A személy saját, közvetlen igényeivel 
foglalkozik

A személy a szociális 
rendszerben betöltött szerepe 
által felmerült igényekkel 
foglalkozik

Bonyolultsága Sokszor alapvető testi szükségletek, de 
olykor komplex vágyak is Mindig komplex vágyak

Szabálykövetés
A hosszú idő alatt, sokszoros ismétléssel 
berögződött szociális szabályok 
betartása

Az összes szociális szabály 
betartása

Szerepjátszás Valódi, nyers személyiség A szociális szerepnek megfelelő 
személyiség

Belső szerep Küzdő Elnyomó

Jó példa a pszichológiai kettősségre a kognitív disszonancia fogalma is. Bár az ezzel kap-
csolatos kísérletekben nem mindig szigorúan erről a jelenségről van szó, sokszor mégis  
– mint például Festinger és Carlsmith  klasszikus „unalmas feladat kísérlet”-ében – a min-
dennapi ellentétekhez hasonló helyzetet modelleznek (FESTINGER–CARLSMITH 1959). Itt 
az alanyoknak egy unalmas feladatra kell rábeszélniük társaikat úgy, hogy e cseleke-
detükért pénzt kapnak. A két egymással ellentétes propozíció megfelel a mindenna-
pi életben játszott szerepeknek, vagyis az „állati személyiség” őszintén elismeri, hogy 
unalmas a feladat, míg a „szociális személyiség” kénytelen rávenni a személyt, hogy 
ennek ellenére pozitívan nyilatkozzon róla. A két egymásnak ellentmondó állapot hoz-
za létre a kognitív disszonanciát.

Ha ez a disszonancia sokáig fennáll, akkor megoldása vagy valamiféle racionali-
zálás („nem is olyan unalmas ez a kísérlet!”), vagy elnyomás lehet. Ez önmagában 
is nagyon érdekes, de a tudatelmélet szempontjából igazán azt fontos megjegyezni, 
hogy egy létező problémáról van szó, amellyel foglalkoznak a pszichológusok. Az agy-
ban tehát egyszerre két, olykor egymással ellentétes nézet is lehet, és ennek erede-
tét meg kell tudnunk magyarázni.

E kettősség magyarázata azért is az egyik legjelentősebb feladatunk, mert ez világít 
rá a jelenlegi tudatelméletek tökéletlenségére. Ugyanis egy ilyen kettősség hosszabb 
ideig tartó fennállására nincs magyarázat egyetlen jelenlegi elméletben sem. Nem tud-
ja megmagyarázni egyik sem, hogy hol jön létre, mihez kapcsolódik a két különböző 
álláspont. Lehet az egyik az implicit, a másik a tudatos rendszer álláspontja? Ha így 
van, akkor a tudatos rendszer teljesen különálló az implicittől? Hogyan keletkeznek, 
hogyan oldódnak fel ezek az ellentétek? Ki, milyen folyamat dönt egyik vagy másik sike-
re mellett? Olyan kérdések ezek, amelyeket eddig egyetlen elmélet sem tudott kohe-
rensen megválaszolni.
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3. A JAVASOLT ELMÉLET

AZ IMPLICIT ÉS TUDATOS FOLYAMATOK KÜLÖNBSÉGE AZ EMBERI 
PROBLÉMAMEGOLDÁSBAN

Az első ötlet annak magyarázatára, hogyan működhet az emberi hozzáférési tuda-
tosság, a problémamegoldásból következik. A tudatos és implicit problémamegoldás 
különbségének logikai megközelítése és implikációi az emberi problémamegoldásra 
című munkámból (TÓTH 2010) kiderül, hogy az emberi problémamegoldás fontos pon-
tokban különbözik az állatitól, még a hozzánk egyébként nagyon hasonló főemlősitől 
is. Ez az érvelés központi fontosságú a jelenlegi gondolatmenethez, ezért főbb része-
it érdemes megismételni itt is.

A főemlősi problémamegoldás korlátai – Köhler kísérletén keresztül bemutatva

Köhler sokszor idézett kísérlete nagyon jó példa erre. Mi is itt a helyzet? A plafonon 
lógó banán, vagyis az elérendő célállapot a majom saját releváns problématerében 
jelentős távolságra van a kiindulási állapottól. Konkrétan, ha elemezzük a helyzetet, 
akkor két lépésre van, hiszen először meg kell oldania azt, hogy magasabbra jusson 
(ládákat tegyen egymásra), és csak innen jöhet a következő lépés, a ládára felmászás 
és a banán elérése.

Abból, ahogyan Sultan, a majom ezt a problémát megoldotta, két fontos pontot kell 
kiemelni:

1. Nem egyből a megfelelő stratégiát választotta, hanem több lehetséges eszközt 
végigpróbált/megvizsgált.

2. A feladat sikeres teljesítése után, másként reprezentált probléma esetén (banán 
a ketrecen kívül), ugyanezt a problémamegoldási stratégiát próbálta először.

Ezek arra engednek következtetni, hogy a majom nem egy problémamegoldó straté-
giai sémát épített ki és hajtott végre, hanem „egyszerűen” a problématerében a közép-
ponthoz legközelebb álló stratégiák kipróbálását végezte el sorban. Először azokat az 
eszközöket használta, amelyek más körülmények között egyetlen lépésben a célálla-
pot eléréséhez vezettek volna. Az, hogy rátalált egy olyan eszközre, amely egy köz-
benső lépés segítségével érte el a célját, nem feltétlenül bizonyíték arra, hogy képes 
volt magának alcélállapotként megfogalmazni ezt a köztes lépést.

Mindössze annyi történt, hogy a rendelkezésére álló tárgyak mennyisége annyi-
ra kicsi volt (a problématér lehetséges elemeinek száma annyira kevés), hogy ezáltal 
a problématérben legközelebb elhelyezkedő lépések után a következő, eggyel távo-
labb lévő megoldási metódusokat is végig tudta próbálni. Szerencséje volt, hogy már 
itt talált megoldást. Ha a problématér nagyobb lett volna (több eszköz), vagy kettőnél 
több lépés kellett volna a célállapot eléréséhez, akkor nem vagy csak nagyon hosszú 
idő után tudta volna megoldani a problémát. Annyival hosszabb idő után, amennyivel 
a lehetséges kombinációk száma növekszik.

Az, hogy belátásos úton jutott-e erre a megoldásra, ahogy Köhler javasolja, vagy 
más úton, a problémamegoldás szempontjából nem releváns. A lényeg, amit ki sze-
retnék emelni, hogy a majom a számára kognitív teljesítőképességének határát súro-
ló, addig ismeretlen feladat esetében sem dolgozott ki problémamegoldó stratégiát, a 
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problémát mint olyat nem volt képes felismerni, alcélokra bontani, és az alcélok eléré-
se mentén haladni.

Ez azt mutatja, hogy a majom problémamegoldó képessége addig terjed, amíg a 
problématerében közvetlenül a célállapot eléréséhez szükséges megoldást talál. Ha 
a probléma így nem megoldható, mert alcélokra kell bontani, azt már nem képes meg-
oldani.

Az emberi problémamegoldás eltérése a főemlősitől

A fenti példával szemléltetett főemlősi problémamegoldástól jelentősen különbözik az 
emberi. A főbb különbségek:

–  A képesség arra, hogy az egyed felismerje, egy problémával van dolga, vagyis ne 
csak a célállapot közvetlen elérésén gondolkozzon, hanem azon is, hogy az ilyen 
típusú problémáknál milyen stratégiát lehet használni, milyet használt a múltban.

–  Akármekkora problématér esetén szekvenciálja a problémát alproblémákra, 
alcélállapotokra. Ezek az alcélállapotok kényelmesen közel vannak a probléma-
tér aktuális kiindulási állapotához, így mindig csak nagyságrendekkel kevesebb 
lehetőséget kell megvizsgálni, egyértelműbb, hogy mely operátorokat, mely sémá-
kat használja. Alcélállapotról alcélállapotra haladva tulajdonképpen már a majom-
hoz hasonlóan is megoldhatók a problémák.

A fentiek alapján, és végighaladva a lehetséges agyi struktúrák kialakulásának logikai 
valószínűségén, egyedül az alábbi konklúzióra lehet jutni (részletesen lásd TÓTH 2010):

–  Az emberi problémamegoldás abban különbözik az állatitól, hogy képes a problé-
mát problémaként reprezentálni, nem pusztán a célállapotba vezető közvetlen utat 
keresni. A felismert problémát képes alcélállapotokra bontani, és azokon szekven-
ciálisan haladva megoldani akármekkora komplexitású problémát.

–  Az emberi problémamegoldásnál különösen fontos a problémák újrareprezen-
tálása, problémaként való menedzselése; enélkül az emberi problémamegoldás 
komplexitása nem érhető el. Ugyanakkor erre csak a problémák kis részénél van 
szükség.

–  Az emberi problémamegoldás nagy része implicit, csak kis része tudatos.
–  A tudatos(nak tűnő) problémák is csak az implicit rendszeren keresztül működhet-

nek, mégpedig a probléma újrareprezentációjaként.

A fentiekből nem nehéz levonni az általam javasolt konzekvenciát: Az emberi problé-
mamegoldás tudatos(nak érzett) része az, ami a probléma újrareprezentálását szol-
gálja az implicit rendszer számára. Ez az, ami megkülönböztet minket az ’alacsonyabb 
rendű’ állatoktól, ideértve a főemlősöket is.

Véleményem szerint tehát az emberi problémamegoldás – viszonylag kis lépéssel – 
a főemlősi problémamegoldásból fejlődött ki. Az előrelépés az, hogy az agy képes a 
problémát mint problémát újrareprezentálni, nem kell minden esetben a célállapotba 
vezető közvetlen utat keresnie. A problémamegoldás az állati elméhez hasonló (de per-
sze sokkal komplexebb) implicit rendszeren keresztül történik, ami a meg nem oldott 
problémákat újrareprezentálja önmagának, és így azon már mint problémamegoldási 
stratégián képes dolgozni.
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A tudatos problémák szintjére azon problémák jutnak el, amelyeknél szükség van 
erre az újrareprezentációra, az alcélállapotok létrehozására ahhoz, hogy elérjük a 
végső célállapotot. Gyakorlással és a megfelelő asszociációk implicit kialakulásával a 
rendszer olyan problémákat is tud implicit módon kezelni, amelyekhez előtte tudatos 
metakognitív folyamatokra volt szükség (például autóvezetés). Ezért van viszonylag 
kevés tudatos probléma, hiszen mindennapi cselekedeteink nagy részét már annyi-
szor elvégeztük, hogy hatalmas sémagyűjtemény áll rendelkezésünkre, s ez tökélete-
sen elég az implicit problémamegoldáshoz.

A fentiek szigorúan a problémamegoldásra, a tudat területének csak kis részére 
korlátozódnak, de azonnal látszik, hogy az ott felvázolt struktúra a tudat területének 
több más jelenségére is magyarázatot adhat, sőt felsejlik a tudatos gondolkodás álta-
lános struktúrája is.

Miért is? Azért, mert az emberi problémamegoldásnál felvázoltam egy rend-
szert, amely:

–  Lineáris.
–  Belső (nem kívülről érkező) információt tesz újra elérhetővé, hozzáférhetővé az 

agy számára.
–  Ugyanazon hardverrel oldja meg a bonyolultabb, összetettebb problémát is, nincs 

szükség külön, új, csak erre dedikált hardver (agyterület) kitalálására.
–  Az újrareprezentáció a kulcs; tehát ugyanazon struktúrák, ha újrareprezentálva 

tudják vizsgálni azt a problémát, amelyen az agy dolgozott, az hozzáadott érték – 
tehát ennek a mechanizmusnak konkrét szerepe van, nem csak egy haszontalan, 
másodlagosan keletkezett tulajdonság.

–  Lehet olyan rendszer, amelynél a feldolgozott információk jelentős részének nem, 
csak egy kis részének kell tudatosnak lennie. Annak viszont konkrét szerepe van, 
hogy miért lesz tudatos.

Ha a fentieket összevetjük a korábban felsorolt tudatjelenségek listájával, egyértelmű a 
hasonlóság. Egyértelmű a javaslat is az emberi hozzáférési tudatosság szerepére, illetve 
arra vonatkozóan is, hogy miért férünk hozzá tudatosan egyes eseményekhez, informá-
ciókhoz, míg másokhoz nem. Az agy működésének nagy része implicit kell, hogy legyen, 
ehhez nincs hozzáférés. A folyamatoknak csak kis részéhez van, ezekhez viszont hoz-
zá kell férnie, meg kell vizsgálnia ahhoz, hogy tovább tudjon dolgozni vele.

A hozzáférési tudatosság szerepe tehát nem más, mint az egyén saját cselekedete-
inek, állapotának, problémáinak újrareprezentálása saját maga számára.

Ez a definíció nem nagy újdonság a kognitív pszichológiában, több hasonló elgon-
dolás született már, például Humphrey „belsőszem-elmélete” (HUMPHREY 1986). 
Ezek nagyon hasonló, de egy jelentős ponton mégis eltérő magyarázatok. Azonban 
ez az eltérés a kulcsa a tudatélmények biológiai szerepének. Amiről szó van, az az 
újrareprezentáció. Csak akkor van értelme újra végigfuttatni az agyon ugyanazt a prob-
lémát, ha más módon tudjuk feltüntetni. Egyébként nincs értelme ennek a folyamat-
nak, hiszen az állat ugyanúgy szembesül a problémával a természetben, felesleges 
azt internalizálnia, önmagának újragenerálnia.

Ugyanúgy, ahogy a problémamegoldásnál láttuk, az információ, miszerint az agy 
most egy problémán dolgozik, és az információ arról, hogy az milyen típusú problé-
ma, rengeteget segít, hiszen az agy ily módon más sémákat, emlékeket, asszociá-
ciókat tud előhívni.
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Ebben az értelemben nincs különbség „problémamegoldás” és bármi más között. 
Ahogy már idézett munkámban (TÓTH 2010) rámutattam, a probléma definíciója sokkal 
tágabb, mint a köznapi nyelvben. Ilyen értelemben problémaként lehet tekinteni minden 
olyan környezeti helyzetet, ami elé állítva egy organizmusnak arra reagálnia kell (vagy 
reagálni fog). Probléma tehát egy egyszerű (például merre induljak el) és egy bonyolult, 
sok lépésben elérhető célállapotú akció is (hogyan adjak mattot a fekete királynak).

A manifesztálódás más és más: belső, elképzelt vizuális inger, belső beszéd stb., 
de mind ugyanazt a célt szolgálja: információt szolgáltat az agynak arról, hogy éppen 
mivel foglalkozik. Ahogyan sok tudatelmélet is kifejtette már, az önreflexív információ 
kulcsa a tudat szerepének.

Nem mindegy azonban, hogyan keletkezik ez az önreflexív információ; és itt válik el 
utunk a jelenlegi tudatelméletektől. A legtöbb tudatelmélet megelégszik azzal, hogy a 
tudatos gondolkodás nem más, mint az önreflexív folyamatok egysége/összessége. 
Nem ad magyarázatot azonban arra, hogy ezek a folyamatok hogyan keletkeznek, és 
főként arra, hogy keletkezésük után hogyan értelmeződnek az agyban. Véleményem 
szerint pedig ez az emberi tudat megértésének egyik kulcsa.

A VISSZACSATOLÁS ÉS A BELSŐ DIALÓGUS KI- ÉS BELÉPÉSE 
AZ AGYBA

Külső világba kimenő szavak = belső gondolatok

Az egyik kulcs annak megértéséhez, hogy miért működhet ez így, a linearitás. A tuda-
tos gondolkodás mindig lineáris, mindig egy szálon fut, egyszerre csak egy inger (gon-
dolat) válik tudatossá. Ahhoz, hogy ez így legyen, mire tudatossá válik egy gondolat, 
az agynak valamilyen módszerrel ki kell választania azt az egy gondolatot, cselek-
véstervet, képet a (feltehetően) versengők tömegéből. Az, hogy a lehetséges versen-
gő opciók ezreiből csak egy válik tudatossá, arra enged következtetni, hogy a döntés 
bonyolult folyamata már megtörtént a tudatossá válás előtt. Ilyen értelemben semmi 
különbség nincs a külső világgal szembesülő állat reakciójának keletkezése és a bel-
ső gondolatok keletkezése között. Mindkét esetben ugyanúgy dönteni kell valamilyen 
módon a felmerülő lehetőségek közül, ki kell választania egy cselekvést (vagy gondo-
latot), amit végre fog hajtani (gondolni fog).

El kell fogadnunk, hogy az állati agy képes – akár bonyolult környezetben is, ahol ren-
geteg alternatíva áll előtte – egy döntést hozni, és ezt a döntést implicit folyamatokkal 
hozza meg. Miért van ez így? Egyrészt azért, mert a legegyszerűbb állatok is képesek 
erre, azok is, akiknél nem feltételezünk tudatot. Ahogy már fentebb taglaltam, biológi-
ai szükségszerűség is ez, hiszen a végrehajtó szervek (izmok) egyszerre csak egyfé-
le parancsot képesek végrehajtani. Másrészt azért, mert erre mi magunk is képesek 
vagyunk, sőt döntéseink nagy része ilyen. Amikor autóvezetés közben beszélgetünk, 
és erre „figyelünk”, semmilyen tudatos élményünk nincs a vezetésről, mégis komplex 
döntések százait hozzuk meg implicit módon.

Mindebből kitűnik, hogy a versengő lehetséges akciók, gondolatok közül való válasz-
tás megelőzi a tudatosulást. A tudatos gondolat már e versengés eredménye. Ha 
azonban ez így van, akkor a tudatos gondolat „elkészítése” nem sokban különbözik 
egy konkrét, a külvilágban végrehajtandó akció „elkészítésétől”. Mielőtt kimondom a 
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„hólapát”szót a barátomnak, vagy mielőtt kimondom a „hólapát” szót saját magamnak, 
ugyanazokat a döntési mechanizmusokat kell végrehajtanom.

Ez azt jelenti, hogy az agyban megszületett – belső hangként hallott – gondolatok is 
relatíve későn, az implicit folyamatok után keletkeznek. Ha úgy tűnik, nincs különbség 
a külvilág felé kimenő cselekedetek és a belső, az agy által saját maga számára létre-
hozott gondolatok között, akkor azt kell feltételeznünk, hogy ezeket a gondolatokat is 
hasonlóan kezeli az agy. Vagyis a gondolatok ugyanolyan vagy majdnem ugyanolyan 
módon hagyják el az agyat, mint a külvilágba kimenő mondatok.

Belső gondolatok = külvilágból beérkező információ

Ugyanígy, az információfeldolgozás szemszögéből megközelítve a külső világból beér-
kező információkat, azt kell megállapítanunk, hogy érzetben nagyon hasonlítanak a 
belső gondolatok érzetéhez. Lehet, hogy ez azért van így, mert mindkettőt ugyanaz-
zal a struktúrával elemzi az agy? Valószínűleg igen!

Ahhoz ugyanis, hogy a gondolat szerepét be tudja tölteni, vagyis hogy információt 
közöljön az agyról saját magának, az agyi processzálás legelején kell belépnie abba. 
Ha ezt nem így tenné, akkor ahhoz egyrészt fel kellene tételeznünk egy agyi területet, 
ahol belép, és ez a terület kiemelkedne a többi közül, hiszen itt materializálódnának 
a tudatos gondolatok. Ma úgy tudjuk, hogy ilyen terület nincs. Másrészt ha a tudatos 
gondolat az agyi processzálás késői fokán lépne vissza, akkor külön struktúrák kelle-
nének ahhoz, hogy ezt az információt az agy ugyanúgy szétdisztributálja, mint a külvi-
lágból érkező információkat. Miért tenne így, amikor tökéletesen jól kiépített és műkö-
dő rendszere van az információk megértésére és disztributálására? Ez a rendszer a 
külvilágból beérkezett információkat kezelő rendszer.

Véleményem szerint egyértelmű a konklúzió. Ahhoz, hogy a belső gondolatok ugyan-
olyan érzetet adjanak, mint a külvilágból beérkező szavak, ahhoz, hogy a tudatos gon-
dolatok betöltsék újrareprezentáló szerepüket, és ahhoz, hogy az agynál ne legyen a 
tudatos gondolkodásra külön kialakult struktúra, csak ez a megoldás lehetséges.

A tudatos gondolkodás tehát hasonlóan lép ki, és ugyanott lép be az agy implicit pro-
cesszáló területeire, mint a külvilágból érkező stimulusok.

Ki kellett alakulnia tehát az agyban egy mechanizmusnak, amely az agy kvázi kész 
gondolatát (kimenetét) visszacsatolja az agyba, mégpedig ugyanúgy, ugyanoda, ahol 
a külvilágból beérkező információk is feldolgozódnak. A kimenetnek szánt szavakat a 
külvilágból érkező audiostimulusokat feldolgozó területre, a kimenetként keletkezett 
vizuális gondolatokat a vizuális kéreg feldolgozó részeinek valamelyikébe juttatja el.
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AZ ÁGENSKÖVETŐ RENDSZER SZEREPE

Azonban nem csak az újrareprezentáció az a kulcs, ami elvisz minket a tudat valódi 
működéséig. Ha pusztán újrareprezentáció történne, akkor az agy hamar és tökélete-
sen asszimilálná az új információkat a következő cselekedetében. A fenti ciklus végén 
az agy minden információval egységesen rendelkezik, mind a külvilág információival, 
mind a saját belső állapotának információjával. Következő cselekedeteit már képes 
ezen információk birtokában megtervezni. Amikor azokat megtervezi, képes egyet-
len, koherens cél felé törekedni, hiszen a saját magáról szóló információkat is teljesen 
asszimilálta, így azokat teljesen fel tudja használni. Egyetlen, koherens célrendszer-
ként jelentkezik az agy a külvilág felé. Így van ez?

Nem. Ha így lenne, nem alakulna ki az a jelenség, amit pszichológiai kettősségnek 
neveztem. Azt tapasztaljuk, hogy a pszichológiai kettősség sokáig, akár napokig, hete-
kig, évekig is fennáll: sokszor két, egymásnak ellentmondó cél egyszerre van jelen az 
agyban, és ez az ellentét akkor sem feltétlenül oldódik fel, amikor azt az agy önmegfi-
gyeléssel internalizálja. Ennek csak az lehet az oka, hogy amikor az agy önmegfigye-
léssel internalizálja a saját állapotáról kapott információkat, akkor azzal még történik 
valami. Mi lehet ez a valami?

Lehet, hogy itt is segít, ha a szubjektív érzethez fordulunk? A pszichológiai kettős-
ség érzése sokszor nagyon hasonlít egy szociális interakcióhoz. A két cél különbsége 
ilyenkor néha olyan, mintha két különböző személyről lenne szó, mintha lennék ’én’ és 
lenne „ő”, „én” pihenni akarok, „ő” tanulni.

Ha megvizsgáljuk a helyzetet, több párhuzamot is találunk a valódi szociális interak-
ciókkal. Igaz belső, de beszédet folytatunk valakivel (persze saját magunkkal), külön-
böző céljai vannak „neki” és „nekem”, olyan, mintha egy szociális interakcióban ven-
nénk részt olyankor is, amikor gondolkodunk. Ahogy már említettük, sok kifejezésünk 
is utal erre, bár észre sem vesszük, például: „küzd önmagával”.

Ha tudjuk, hogy az újrareprezentációt valamihez még kötni kell az agyban annak 
érdekében, hogy kialakuljon, akkor logikusnak tűnik a következő gondolat: nem lehet, 
hogy azért olyan hasonló érzés a belső dialógus a valódi szociális interakcióhoz, mert 
az agy ugyanazokat a struktúrákat használja a belső dialógus (tudatos gondolatok) 
önmaga számára való újrareprezentálására, mint a valódi, külvilágbeli ágensek meg-
figyelésére?

De igen, lehet. Íme, hogy működhet:
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Az egyetlen logikus megoldás arra, hogy miért létezik a pszichológiai kettősség és 
miért olyan érzés a belső monológ, mintha egy valódi szociális társalgást folytatnánk, 
az, ha feltételezzük, hogy mindkét beérkező információt ugyanaz a rendszer dolgozza 
fel. Ez a rendszer pedig az ágenskövető rendszer, az a rendszer, amely a külvilágból 
beérkező információkat az egyes nyomon követett ágenseknek tulajdonítja.

Van-e ilyen rendszer? Nem teljesen feltérképezett része ez még az emberi agynak, 
de sok elmélet foglalkozik vele. A „független nézet” (Independence view), a „deflációs 
nézet” (Deflatonary view) és a „szervezet-függő nézet” (Organism-Dependence view) 
abban különbözik, hogy konkrétan hogyan működik az ágenskövetés, illetve, még spe-
cifikusabban, az intencionalitással rendelkező személyek követése (BULLOT–RYSIEW 
2007). Az, hogy valamilyen formában az agy követi az ágenseket, nem kérdés.

Véleményem szerint tehát ugyanez a rendszer ugyanolyan ágensként tekint a saját 
agyából belső monológként beérkező információkra is, mint a bármely külső forrásból 
beérkezőre. A különbség nyilván annyi, hogy saját magáról, az „én” ágensről, nagy-
ságrendekkel több információ áll rendelkezésére.

Ennek következtében az „én” konstruktuma is más, mint ahogyan a közvélekedés elképze-
li. Az „én” nem más, mint egy ugyanolyan ágens, mint bármelyik másik. Ugyanolyan, mint 
az „apa”, „anya”, „szomszéd”, „Csaba” vagy „Barack Obama” ágens. A különbség annyi, 
hogy nagyságrendekkel többet tudunk róla, hiszen szinte folyamatosan megfigyeljük.

Az „én” ágens ilyen módon nem más, mint azon emlékek összessége, amelyeket 
az agy ilyen módon megfigyelt. Azon külső cselekedetek tehát, amelyeket az agy az 
„én” ágenshez kapcsolt, illetve azon belső „gondolatok”, dialógusok, amelyek így visz-
szacsatolódtak és újrareprezentálódtak az „én” ágenshez kötődve. Minden olyasmire 
emlékszünk, amiről ilyen információnk van, és semmi másra nem, amiről nem ilyen. 
Ezért lehetséges, hogy ha autóvezetés közben beszélgetünk, mindkét cselekvést töké-
letesen véghezvisszük, de tudatos emlékünk csak a beszélgetésről van, hiszen arra 
figyeltünk, azt regisztrálta az agy az „én” ágens cselekedeteként. 

Azt egyébként, hogy az agy mindkét cselekedetet tökéletesen ellátta, mutatja, hogy 
az ágenskövető rendszer egy magasabb feldolgozottsági fokon „beljebb” van az agy-
ban. Azért gondolom ezt, mert mindkét feladat által megkövetelt cselekvést végre tud-
ta hajtani, de csak az egyik szociális igényeit tudta kielégíteni, vagyis csak az egyiket 
tudta egy ágenshez rendelni (önmagához és a beszédpartneréhez). Érdekes, hogy 
a külső és belső inger legelején feltett konfliktusa – úgy tűnik – csak szociális, tehát 
ágenshez kapcsolódó esetekben igaz, tehát ez a típusú, beérkező információkhoz kap-
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csolódó lineáris szűkület csak itt, az ágenskövető rendszernél jelentkezik. Felmerül-
het a nem tudatos emlékek kérdése: vajon ezek nem is befolyásolják az „én” ágenst? 
Erről később, az autobiografikus memóriánál lesz szó.

A tudatos gondolkodás hardverigénye

Bár egyértelmű lehet, de nagyon fontos megerősíteni: attól a pillanattól, hogy a belső 
monológ mint beérkező információ belép az agyba, nincs semmilyen különbség bár-
milyen más, külső világból beérkező információhoz képest. Pontosan ugyanazon az 
úton halad, pontosan ugyanazok az agyi területek dolgozzák fel. Nincs szükség tehát 
semmilyen speciális agyi területre. Az egyetlen különbség az, hogy az így beérkező 
információkat az agy az „én” ágensnek tulajdonítja, de ez strukturálisan semmiben 
nem különbözik attól, mintha az „apa”, „anya” vagy „dr. Kotász” ágensnek tulajdoníta-
ná. Ugyanúgy képes ezeket az információkat elemezni és új stratégiát felállítani annak 
függvényében, hogy hogyan szeretne az „én” ágens cselekedeteire reagálni, saját cse-
lekedeteit azoknak megfelelően módosítani.

Paradox helyzet alakul ki: úgy kell alakítania „saját” cselekedeteit, hogy megfeleljen 
azoknak az információknak és céloknak, amelyeket az „én” ágens megfigyelésével 
gyűjtött az imént és a múltban. Módosítania kell tehát a cselekedeteit ennek figyelem-
bevételével, és bár ezt önmaga sikeréért teszi, ugyanolyan érzés, mintha egy külső, 
független ágens miatt tenné. Hiszen az „én” ágens strukturálisan nem különbözik bár-
mely más ágenstől. Amíg ez a módosítás közel van az eredeti cselekvéshez, amíg nem 
ellenkezik jelentősen azokkal, addig nincs probléma. Az „én” ágens szociális sikeré-
ért teendők azonban elkezdhetnek jelentősen diszharmóniában lenni a „nyers”, „én” 
ágens információi nélküli agyi célokkal. Minél inkább így van ez, annál nehezebb mind-
két célrendszert kielégíteni, konfliktushelyzet lép fel; ezt jól ismerjük mi magunk is – ezt 
neveztem pszichológiai kettősségnek.

HOGYAN ALAKULHATOTT KI EZ A FAJTA TUDATMECHANIZMUS? AZ 
EMBERI TUDATMECHANIZMUS EVOLÚCIÓS FEJLŐDÉSE

Egy tudatelméletnek csak akkor van igazi esélye arra, hogy elfogadottá váljon, ha azt az 
evolúciós utat is meg tudja mutatni, ahogyan ez a struktúra kialakult. Ebben az esetben 
a feladat viszonylag egyszerű, s az alábbi logikai lépéseken keresztül történhetett:

1. Az ágenskövetés kialakulása
Az ágenskövetés egyértelmű előnyt ad a szociális környezetben élő állat számára. 

Minél interaktívabb a környezet, minél fontosabb a szociális struktúrában elért siker, 
annál fontosabb megjegyezni az egy-egy ágenshez kapcsolódó információkat. Nem 
kérdés, hogy ez létezik, a legkézenfekvőbb példa rá a kutyák ágenskövetése, vagyis 
a különböző emberek, kutyák egyénként való megkülönböztetése.

2. Az intencionalitás kialakulása (opcionális)
Az egyed sikerét tovább növeli, ha a versengő ágensek megtartásához képes inten-

ciókat kapcsolni.
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3. Az önintencionalitás kialakulása
Az egyed felismeri saját magát, képes saját cselekedeteit önmagának attributálni. 

Ezen, vagy az ez előtti szinten lehetnek az önfelismerésre képes főemlősök. Már ezen a 
szinten is elképzelhető valamiféle újrareprezentáció. Itt még nem alakult ki az a mecha-
nizmus, amelyik a kimenő, önmagunknak szánt információt visszacsatolja anélkül, 
hogy az konkrétan el is hagyná az organizmust. Újrareprezentáció ezen a szinten tehát 
csak úgy képzelhető el, ha a cselekvés konkrétan végrehajtásra kerül a külvilágban, 
és azt figyeli meg az állat. Elméletileg lehetséges ez például hangos, önmagunkhoz 
szóló beszéddel. Mivel azonban az ezen a szinten létező állatoknál nem alakult még 
ki a beszéd, ezért nem képesek önmagukkal kommunikálni, tehát az újrareprezentáció 
emberi gazdagsága nem, vagy csak nagyon limitáltan működhet.

4. A visszacsatolás és az „én” ágens kialakulása
Az utolsó fázis a visszacsatolás kialakulása, vagyis az a képesség, hogy azon gon-

dolatoknak, szavaknak, képeknek, amelyeket önmagunknak és nem a külvilágnak szá-
nunk, nem kell elhagyniuk az agyat, képesek ugyanott visszalépni az agyba, ahol a kül-
világból érkező információk is belépnek. Ezek a gondolatok azután az „én” ágenshez 
lesznek kötve. Egyedül az emberről tudjuk jelenleg, hogy ezen a szinten áll.

A QUALIA TERMÉSZETE

Észlelés, qualia és tudatos élmény. E fogalmak vajon ugyanazt takarják? Ez azért fon-
tos kérdés, mert ha ugyanazok, akkor ezzel azt állítjuk, hogy minden állat, amely észleli 
a külvilágot és reagál rá, egyben rendelkezik qualiával is, ha pedig rendelkezik qualiával, 
akkor ugyanolyan tudatos élménye van, mint az embereknek. Ha viszont a három foga-
lom nem függ össze ilyen szorosan, akkor lehetséges észlelés és megfelelő agyi reak-
ció, akár qualia is, de tudatos élmény nélkül. Ha tehát tudunk olyan példát, ahol történik 
észlelés, de nem kíséri azt tudatos élmény, akkor a három dolog nem ugyanaz.

Az eklatáns példa ismét az autóvezetés közbeni intenzív telefonbeszélgetés. 20 
perc autóvezetéssel egybekötött intenzív telefonbeszélgetés után, amikor megérke-
zünk, meglepődve döbbenünk rá, hogy megérkeztünk, de egyáltalán nem emlékszünk 
arra, hogyan. Pedig útközben rengeteg döntést kellett hoznia az agynak, nem csak „egy-
szerű”, automatikus döntéseket, például hogy váltsunk-e, vagy ha piros a lámpa, lassít-
sunk. Egészen komplexeket is, például hogy ne üssünk el gyalogost, megelőzzük-e az 
előttünk haladót vagy ne.

Tény az, hogy tudatos emlékünk, vagyis emlékünk tudatos élményről, emlékünk 
arról, hogy qualiánk volt, csak a telefonbeszélgetésről van. Ez logikailag két lehető-
séghez vezet:

1. Az észlelés teljesen más, mint a tudatos élmény, ami viszont egyenlő a qualiával. Bár 
észleltük mindkét cselekvést (az autóvezetést és a telefonbeszélgetést is), reagáltunk is 
mindkettőre, de qualiánk, így tudatos élményünk csak az egyiknél keletkezett. Ez jelen 
esetben a telefonbeszélgetés volt, az a cselekvés, amire a tudatos figyelmünk irányult.

2. Az észlelés és a qualia egy és ugyanaz. Mind az autóvezetésnek, mind a telefon-
beszélgetésnek volt qualiája, de mivel csak az egyik maradt meg a memóriában, csak 
az egyik előhívható, hozzáférhető később, tehát ebből a szempontból az „én” számá-
ra csak ez létezik.

Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   65Vilagossag_2010_nyar beliv3 Kovacs proba.indd   65 2011.07.14.   12:30:252011.07.14.   12:30:25



66

Tóth Gergely � Egy jegyet kérek a karteziánus színházba!

A két megközelítés fundamentálisan különbözik. Az elsővel az a nagy probléma, hogy 
ha így van, meg kell magyaráznunk, hol keletkezik a qualia, hiszen nem keletkezhet az 
észlelésnél. A qualia így az észleléstől minőségében különböző valami. Ha ezt a meg-
oldást választanánk, akkor visszajutnánk a kezdeti problémához, hiszen meg kellene 
magyarázni, hol keletkezik a qualia, ez a speciális dolog, hogyan érezzük, miért érez-
zük úgy, ahogy stb. Ez tehát nem járható út.

A második eset viszont szépen belesimul az elméletembe. Itt nincs szükség sem-
miféle speciális, extra mechanizmusra, ami a tudatos élményhez vezet, semmire, ami 
minőségében különböztetné meg az észlelt és a tudatossá vált dolgokat. A kulcs az, 
hogy az észlelés (ami egyenlő a qualiával) és a tudatosság különböző dolgok. Az ész-
lelés független a tudatosságtól, megelőzi azt. A tudatossá válás kétféleképpen befo-
lyásolja és teszi különlegessé ezt a folyamatot:

1. Az észlelés tényének tudatossá válásával
Ismétlésképpen: a tudatossá válás folyamata ez esetben azt jelenti, hogy magát az 

észlelés tényét figyeli meg az agy. Így képes arra is figyelni, hogyan zajlik ez a bizo-
nyos észlelés. Az, hogy egy rendszer „pirosat lát”, vagy „tudja, hogy pirosat lát”, jelen-
tősen különbözik egymástól. A második egy sokkal gazdagabb, addicionális informá-
cióval teli állapot.

2. Az észlelés időbeli kiterjesztésével a memória és az önmegfigyelés által
Hiába keletkezik valamiről tudatos élményünk, ha 1 másodperc múlva már nem 

emlékszünk rá. Ez esetben, abban a pillanatban ugyan volt tudatos élményünk, de mivel 
1 másodperc múlva már nem tudjuk előhívni, praktikusan, 1 másodperccel későbbtől 
már nem létezik számunkra ez az élmény. Olyan, mintha nem is lett volna.

Véleményem szerint az emberi tudatos élmény legnagyobb hozzáadott értéke és leg-
nagyobb különbsége az állatihoz képest a visszaidézés képessége, vagyis az emlé-
kezés ténye. Az emlékezés képessége arra, hogy mi történt velünk az előző, X időpil-
lanatban. Ez a képesség mintegy kitágítja az észlelést, lehetővé teszi, hogy ne csak 
a konkrét helyzetet éljük meg, hanem e helyzet érzékelésének élményét is. Az, hogy 
vissza tudunk emlékezni arra, mi történt velünk az előző, X másodpercekben, kialakítja 
az idő érzését, a dolgok egymás után történésének érzését. Így már képesek vagyunk 
ezeket az összefüggéseket is vizsgálni. Ennél azonban sokkal fontosabb, hogy képe-
sek vagyunk önmagunk létezését is megélni és vizsgálni.

Miért lenne ez különleges az emberben, s miért nincs ez így az állatokban? Azért, 
mert mindez abból a tulajdonságunkból fakad, hogy képesek vagyunk saját cseleke-
deteinket megfigyelni és önmagunknak tulajdonítani. Ez pedig a visszacsatolásból és 
az „én” ágenshez kötésből ered, s mint láttuk, ilyen nincs más állatnak.

Felmerülhet a kérdés, honnan tudjuk akkor, hogy létezik qualia olyan élmények-
hez is, amelyek nem lesznek tudatosak? Miért gondoljuk, hogy a pillanatnyi átfutó 
érzések is ugyanolyanok, mint a meghosszabbított, tudatossá vált élmények érzése? 
Egyértelmű a válasz: ez is az elméletből következik. Az elmélet alapvetése, hogy nincs 
semmilyen speciális szerv, amely a tudatélményhez vezet. Ha lenne ilyen, haszta-
lan lenne eddigi okfejtésem. Az én elgondolásom szerint a tudatossá váló és a nem 
tudatossá váló érzékelések (qualiák) nem keletkezési helyükben különböznek, hanem 
abban, hogy milyen hosszú ideig vagyunk képesek hozzáférni ezen élményekhez, tud-
juk-e az élmény megélését magát megfigyelni, és később emlékszünk-e rá. Az önmeg-
figyelés, a visszacsatolás és az „én” ágensnek tulajdonítás révén a tudatossá váló ész-
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lelések (qualiák) esetében radikálisan megnövelt ideig vagyunk képesek hozzáférni 
az észlelési élményekhez, és képesek vagyunk azokat más módon újrareprezentál-
va, magát az észlelés tényét is vizsgálni. Azon észlelésekhez (qualiákhoz) ellenben, 
amelyek nem válnak tudatossá, csak nagyon rövid ideig vagyunk képesek hozzáfér-
ni, visszaidézni pedig egyáltalán nem tudjuk.

A fentiekből tehát az alábbi következtetéseket lehet levonni:
1. Minden észlelésnél keletkezik qualia, de csak azok válnak tudatossá, amelyeket 

az agy megfigyel és az „én” ágenshez köt.
2. Ebből következik, hogy a tudatos élmény nem más, mint a normális észlelés, az 

egyébként is érzett qualia, csak más, meghosszabbított hozzáféréssel és észlelés-
ként is értelmezhető formában.

3. Az általunk különlegesnek érzett emberi qualia tehát nagyrészt az észlelés idő-
ben megnyújtott hozzáférésének köszönhető. A kérdés nem az, hogy volt-e qualiája 
az organizmusnak, hanem az, hogy kötődött-e qualia egy észleléssel kapcsolatban 
az „én” ágenshez.

4. Ilyen formában csak azon észlelésekről van tudatos élményünk, amelyeket az 
agy az „én” ágenshez köt.

5. Mivel csak ezen észleléseket dolgozzuk fel ilyen formában, így később csak ezen 
észleléseket tudjuk újra előhívni, vagyis csak ezen észlelések (egy része) kerül be a 
hosszabb távú memóriába. A tudatos memória tehát csak az „én” ágenshez kapcsolt 
elemekből áll össze.

6. Azon organizmusok tehát, amelyeknek nincs önreflexív folyamatuk, nincs vissza-
csatolás és „én” ágenshez kötés, nem képesek a következőkre:

– elnyújtott, emberi típusú qualia érzése,
– időbeli tudatosság,
– konkrét megélt élmények visszaidézhetősége.

Az „én” ágens szerepe az emberi qualia érzésében

Talán a 3. pont mutat rá legjobban az emberi típusú, tudatos észlelés és az állati ész-
lelés közötti igazi különbségre. Ez pedig az, hogy a tudatos észlelés tulajdonképpen 
az idő függvénye. Bár az észlelés élményenkénti újrareprezentációja is fontos, ám az 
igazi különbséget az állati agy észlelésétől ez az időbeli megnyúlás adta koherencia 
jelenti. Tulajdonképpen majdnem azt mondhatjuk, hogy az észlelésig és az észlelésre 
adott reakcióig nincs különbség a főemlősi és az emberi folyamatok között. A különb-
ség ez után keletkezik, azáltal, hogy az agy megfigyeli az észlelés tényét, és lehetővé 
teszi annak hosszabb ideig és/vagy más formában történő vizsgálatát.

A kulcs az „én” ágens. Az általunk megélt, időben és térben koherens tudatélmény nem 
más, mint az „én” ágenshez kötődő megfigyelt élmények összessége. Csak azért kelet-
kezik a koherens élmény, mert rendelkezésre állnak az előző pillanatok, napok, hóna-
pok cselekedeteinek emlékei. A jelenbeli tudatos élmény ezért – paradox módon – erő-
teljesen a (főként nagyon közel-) múltbeli emlékek függvénye.

Hasonló-e tehát bármely állat qualiája az emberéhez? Igen is, nem is. Igen, a világ 
észlelése valószínűleg nagyon hasonló a főemlősöknél, mint az embernél. A pillanat-
nyi, jelenbeli „most” érzésünk nagy valószínűséggel közel ugyanolyan. Ám ha ezen 
észleléseknél – ugyanúgy, mint az embernél – ez az épp aktuális „most” érzés nem 
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válik megfigyelt, memóriába került és tovább elemezhető érzéssé, nem keletkezik az 
emberi tudatos qualiához hasonló élmény.

A TUDATOS MEMÓRIA KIALAKULÁSA

Elmúlt események felidézése, átélése, tudatos újraélése emberi mivoltunk egyik fantasz-
tikus velejárója. Ezért minden tudatelméletnek adnia kell valamilyen magyarázatot arra, 
hogyan keletkeznek a tudatos memóriák, és miért csak egy részük lesz tudatos.

Nézzük meg, mi az, ami az emberi memória élményéből számunkra fontos:
– a koherens személyiség visszaidézhető, összefüggő, és az „én”-hez köthető emlé-

kekből áll;
– csak a tudatosan megélt élményeket tudjuk visszaidézni;
– történéseket kizárólag szociális kontextusban, valamilyen ágenshez (főként saját 

magunkhoz) kötve tudjuk elraktározni és visszaidézni.
Miért van ez így? Mert

– csak azon élmények lesznek tudatosak, amelyeket az agy önreflexíven megfigyel 
és az ’én’ ágenshez köt;

– csak ezen élményeket jegyzi meg az agy, kapcsolja az „én” ágenshez, és teszi 
tudatosan visszaidézhetővé;

– a visszaidéződés ugyanúgy működik, mint a belső gondolatok feldolgozása, tehát 
az egyébként is meglévő, külső bejövő információkat (vizuális, audio) feldolgozó struk-
túrákon keresztül.

A fentiek alapján az emberi memóriának egy eléggé egyértelmű szerepe és struktú-
rája rajzolódik ki. Nézzük, hogyan magyarázza elméletem a különböző típusú memó-
riák szerepét:

1. Tudatosan hozzáférhető, és keletkezéséről (helye, ideje, részt vevő ágensek) is 
vannak információink; ez az epizodikus memória.

2. Tudatosan hozzáférhető, de keletkezéséről nincs információnk; ez a szemanti-
kus memória.

3. Tudatosan nem hozzáférhető; ez a procedurális memória.

Az elmélet alapján az epizodikus memória szerepe egyértelmű: csak azon élmények 
rögzülnek benne, amelyek tudatosak. Csak azok az élmények lesznek tudatosak, ame-
lyeket az agy önreflexíven megfigyel és az „én” ágenshez köt. Ezeket az emlékeket 
azért tudjuk „tudatosan” előhívni, tudatos élményként megélni, mert az agy ugyanazokat 
a struktúrákat használja, mint a belső monológ vagy a külső információk esetében.

A tudatos memóriák visszaidézése azért majdnem ugyanolyan érzés, mint meg-
élni őket, mert az agy valószínűleg ugyanazon struktúrákon keresztül juttatja be újra 
az eltárolt információt, mint ahogyan a külső világból beérkező információkat, illetve 
a belső dialógust. Az epizodikus memória rendelkezésre állása, lehívhatósága adja 
az autonoetikus tudatosságot, vagyis az „én” ágensnek az időbeli állandóság érzetét. 
Értelemszerűen azon fejlődési szakaszokban (csecsemőkor), amikor még nem ala-
kul ki az önreflexivitás, és nem működik elég jól a visszacsatolás és az „én” ágenshez 
kötés, nem alakulnak ki epizodikus memóriaélmények.

A szemantikus memória kialakulására és működésére nem térek ki, ez külön elmé-
let tárgya lehet. Az mindenesetre valószínű, hogy a felidézésnél fellépő tudatélmény 
ugyanúgy működik, mint a belső monológ vagy az epizodikus memória, tehát a kívülről 
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beérkező ingereket feldolgozó struktúrákon keresztül. Fontos megemlíteni a szeman-
tikus memóriával kapcsolatban, hogy az így eltároltak rögzülési idejére és körülmé-
nyeire nem – vagy csak néhányra külön, az epizodikus memóriában eltárolva – emlék-
szünk. Lehetséges, hogy az eltároltak gyakori használata miatt azok felülírják, eltörlik 
az eredeti kialakuláshoz kapcsolódó emlékeket.

A procedurális memória kialakulása szintén nem tárgya tanulmányomnak, már csak 
azért sem, mert a fenti gondolatmenet alapján a procedurális memória nem ember-
specifikus, mint ahogyan az epizodikus biztosan igen, a szemantikus pedig talán, vagy 
részben igen. A procedurális memóriáról mindenesetre érdemes megemlíteni, hogy 
öntudatlanul (hozzáférhetetlenül) alakul ki a külső világból beérkező ingerek hatásá-
ra. Mivel a tudatos gondolkodás, illetve a felidézett emlékek ugyanezen struktúrákat 
használják, elméletileg ezen információk alapján is kialakulhatnak procedurális asz-
szociációk.

Ugyanitt kell megemlíteni azt is, hogy a tudatosan nem hozzáférhető memória egy-
általán nem elhanyagolható a tudatos gondolkodásban pusztán azért, mert nem hoz-
záférhető. A fentiek alapján mostanra már világos, hogy a tudatos gondolkodás csak 
azért tudatos, mert az agy kimenetét önmagába visszacsatolja. Ez viszont azt jelen-
ti, hogy kell lennie egy kimenetnek, amely a bejövő információk alapján létrejön. Ez a 
kimenet először tudattalan folyamatok eredményeként jön létre, majd a tudatos infor-
mációkkal módosul, de továbbra is tudattalan folyamatokkal folytatódik. A tudattalan 
folyamatok pedig értelemszerűen nagyban függnek a hozzáférés nélkül kialakult asz-
szociációktól, a procedurális memóriától.

Az idő születése, a többdimenziós agy

Az érzékelés elnyújtásával, a „pillanat kitágításával”, a múltbeli események visszaidé-
zésének képességével és ezen események egymáshoz képesti szekvenciájának meg-
jegyzésével az emberi agy egy új dimenzióba lépett. Képes lett időben, akárcsak térben 
gondolkozni. Dennett később idézett gondolataiban ki is emeli, hogy milyen sokszor hasz-
nálunk térbeli fogalmakat, megkönnyítendő az időbeli tájékozódást (DENNETT 1996).

Az, hogy képesek vagyunk az időt érzékelni, szekvenciálisan sorba rendezni az ese-
ményeket, megérteni azok egymáshoz viszonyított kapcsolatát, és tervezni tudunk a 
jövőre, hatalmas előnyt adott az emberi agynak, és fantasztikus lehetőségeket nyitott 
meg előttünk. Mindezt a visszacsatoláson és az „én” ágenshez kötődően elraktározott 
hosszú távú memóriának és a megnyújtott hozzáférésű qualiának köszönhetjük.

4. MILYEN TEHÁT AZ EMBERI TUDAT?

Az emberi tudat szerepe tehát egyértelmű: az önreflexív módon begyűjtött információ 
újrareprezentálása, és ezen új formájú információ felhasználásával az ágens hatéko-
nyabb menedzselése a szociális környezetében. E struktúrák kialakulása azonban utat 
nyitott egy sor olyan lehetőségnek is, amely robbanásszerűen növelte az organizmus 
képességeit. Ezek: a belső dialógus lehetősége, az „én” személyiség felépülése, az 
időtudatosság kifejlődése, a megnyújtott érzékelés (qualia), az autobiografikus memó-
ria kialakulása. Valószínűleg ezek a struktúrák vezettek a propozíciók használatához 
és az absztrakt gondolkodás kialakulásához.
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E struktúrák teremtik meg egyáltalán a gondolkodás lehetőségét. Azt a típusú gon-
dolkodást, amelyet mi, emberek, annak nevezünk, tehát a tudatos, belső dialógusra 
épülő kontemplációt, ahol a gondolatok lineárisan követik egymást és egymásra épül-
nek. Ebből következik, hogy mindezek emberspecifikus jelenségek. Bármennyire is 
szeretnénk így gondolni rájuk, és bármennyire is hasonlónak tűnik – legalábbis kívül-
ről megfigyelve – egy-egy állat viselkedése, az nem tudatos folyamatokból áll, tehát az 
állatok esetében a fenti jelenségek közül egyik sem alakulhatott ki. (Illetve: nem alakul-
hatott ki emberi értelemben tudatos folyamatokból!)

Az emberi tudat tehát csupán egy kis lépésben különbözik az állatitól, de ez a kis 
lépés minőségben, komplexitásban és képességnövekedésben óriási különbségekhez 
vezet. A kialakuló lehetőségek (belső dialógus, autobiografikus memória stb.) mellett 
a tudatos folyamat szerepe az „én” ágens menedzselése. Az organizmus a saját cse-
lekedeteiről is rendelkezésre álló információk segítségével sokkal eredményesebben 
képes a külvilág, elsősorban a szociális környezet kihívásaira hangolni cselekvéseit. 
Bonyolultabb, többszintű szociális interakcióban is sikeresen részt vehet, sőt, részt is 
kell vennie, hiszen körülötte minden organizmus ilyen képességekkel rendelkezik.

Mi tehát az emberi tudat? Végrehajtó szint, döntési szint, esetleg információ 
disszeminációs szint? Vagy, ahogy sok elmélet javasolja, egy posztakció elemző szint? 
Valójában az emberi tudatosság mindegyik. Segít a végrehajtásban, döntéshozásban, 
információdisszeminációban, de nem az éppen aktuális ingerre reagálva. A tudat sze-
repe az aktuális inger alapján adott reakció elemzése és a következő reakció finomí-
tása, tökéletesítése.

Hozzáférési és élménytudatosság

A fentiek alapján egyértelmű a különbség a hozzáférési és az élménytudatosság között. 
Hozzáférési tudatosság alakul ki minden olyan élménynél, ingernél, amelyet az agy 
önreflexíven megfigyel, visszacsatol, és az „én” ágenshez köt. Élménytudatosság ala-
kul ki azoknál az ingereknél, ahol ez nem történik meg.

Mostanra már egyértelműnek kell lennie, hogy az elmélet szerint a két szint között a 
különbség mindössze a megfigyelés és a visszacsatolás. Azon élmények is az élmény-
tudatosság mechanizmusával működnek, amelyekhez az önmegfigyelés által más 
minőségben fér hozzá az agy.

Vagyis az agy esetében minden észleléshez keletkezik élménytudatosság, de ezek 
közül csak néhányhoz fér hozzá más módon is.

Mely folyamatok kerülnek be a tudatos gondolkodásba?

Minden tudatelmélet sarokköve annak megmagyarázása, hogyan választja ki az agy 
implicit folyamatainak százai (ezrei, milliói?) közül azt, amely adott időpillanatban tuda-
tossá válik. Elméletem szépsége, hogy ezt nem kell külön megmagyarázni. Hiszen tuda-
tossá az válik, amit az agy önreflexíven megfigyel. Vagyis ezek már az implicit folya-
matok végeredményei. A tudatos folyamat a kiválasztásban tehát még nem vesz részt, 
csak azután, a folyamat végeredményét megfigyelve és visszacsatolva. Az implicit 
rendszer kimenete akkor is ugyanaz lenne, ha nem lenne tudatos visszacsatolás.

Érthetőbben: a belső dialógusnál például a tudatossá váló gondolat nem más, mint 
egy ágensnek szánt mondat. Ez az ágens ez esetben mi saját magunk vagyunk, az 
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„én” ágens, és a kimenet eszköze nem a szokásos hardver, a száj, hanem már előbb 
visszacsatolódik. A lényeg azonban az, hogy maga a kimeneti információ semmiben 
nem különbözik más kimeneti információktól. Ugyanez a helyzet a belső képekkel is; 
itt a tudatossá váló kép az implicit folyamatoknak a beérkező input hatására kialakuló 
végeredménye. Ha a „citrom” szóra az asszociáció egy szép zöld citromfa, akkor az.

Nem kell megmagyaráznunk, hogy miként keletkezik pont ez a kimenet egy bizonyos 
bemenetre az implicit rendszerben, hogyan születik meg egy konkrét mondat a belső 
dialógusban, hiszen ezek a tudatos folyamat nélkül is kialakulnának ugyanezen beme-
netekre – ugyanúgy, ahogy a főemlősök is képesek komplex ingerekre komplex cse-
lekvéssel válaszolni. Az ő esetükben ez nem lesz tudatos, hiszen nincs olyan struktú-
ra, ami visszacsatolná, de a tudatossá válás előtti kiválasztódás ott is megtörténik.

Ezen a ponton tér vissza a kezdeti linearitás érve. Miért lineáris a tudat, miért van 
csak egy tudati szál? Ezt a kérdést egyetlen elmélet sem tudja megválaszolni, kivé-
ve ezt. Az emberi tudatélmény azért lineáris, mert ugyanazokat a kimeneti informáci-
ókat használja, amiket az agy a külvilág számára készít. Márpedig a külvilággal való 
kapcsolata minden agynak lineáris. Akárhány párhuzamos folyamat is játszódik le egy 
agyban, csak egy jobb láb (vagy kéz) van, ennek pedig egyszerre csak egy parancsot 
lehet adni. A lineáris tudatélmény oka elsősorban tehát a lineáris biológiai ki- és beme-
neti korlát az agyi információfeldolgozásnál.

A tudatélmény linearitása bizonyíték arra, hogy a tudatélménybe kerülő folyamatok 
már az agyi feldolgozás ilyen szintjéről származnak, tehát vagy a legvégéről, a konk-
rét exekutív szintről, vagy közvetlenül előtte erednek.

Rögtön jön persze az ellenérv: még ha így is van, a főemlősök implicit folyamatai 
mégsem vezettek beszédhez, tehát az a rendszer nem lehet képes ilyen információ-
kat kimenetként megjeleníteni. Ez valóban így van. Jelen állapotában nem képes rá, 
ugyanúgy, ahogy kezdetben az emberi agy sem volt. Azonban az emberi agy hosz-
szú éveket tölt el azzal, hogy lassú, inkrementális tanulással, a visszacsatolás hasz-
nálatával tanulja meg a beszédet. Az implicit rendszer saját magát figyelve sajátítja el, 
internalizálja a beszédet.

Való igaz, egy főemlősi agy nem képes kimenő információként beszédet megjelení-
teni. Egy kétéves gyermek sem. De egy negyvenéves ember igen, és ha valahogy ki 
lehetne kapcsolni a visszacsatolást ebben a negyvenéves emberben, ennek ellenére, 
továbbra is képes lenne implicit módon beszédet mint kimenő információt előállítani. 
Hiszen implicit rendszere negyven hosszú éven keresztül internalizálta, megtanulta 
már ezt. Így új dolgokat ő sem, vagy csak nagyon lassan tudna megtanulni.

A főemlősök azért nem lesznek soha képesek megtanulni beszélni, túlhaladni a 
200–300 szavas szókincset, mert tanulásuk csak implicit, lassú, sok gyakorlást kíván. 
A visszacsatolás és önmegfigyelés adta hatalmas képességbeli ugrás nélkül lehetet-
len ezt túlhaladni.

Ha tehát így működik az emberi agy, ahogy leírtam, a tudat megfejtéséhez nincs 
szükségünk annak magyarázatára, hogyan alakulnak ki ezek az implicit rendszer-
ből jövő kimenetek. Elég annyit tudni, hogy az agy ezeket csatolja vissza és köti az 
’én’ ágenshez. Persze érdekes kérdés, hogy az implicit rendszeren belül vajon milyen 
módon keletkezik egy bizonyos kimenet egy bizonyos bemenetre, de ennek megfej-
tése nem szükséges a tudat problémájához. Ennek működése egyébként valószínű-
leg nem emberspecifikus, jó eséllyel hasonló, bár talán kevésbé komplex a főemlősök, 
sőt más emlősök esetében is.
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A tudatélmény

Az elméletem által felvázolt tudatmechanizmus legfontosabb része maga a tudatél-
mény. Bár mostanra világos lehet, röviden foglaljuk össze működését.

A tudatélmény nem csupán epifenoména. Azért ilyen érzés, mert így működik. Azért 
hasonlít a belső dialógus a külvilágbeli dialógusra, mert ugyanazokon a struktúrákon 
dolgozódik fel. Azért ugyanolyan az elképzelt citrom képe, mint a látott citromé, mert 
ugyanazokon a struktúrákon értelmeződik. Másrészt a tudatélmény azért ilyen mar-
káns, mert a visszacsatolás, az önmegfigyelés révén a pillanatnyi qualia elraktároz-
ható, ezért megnyújtható és elemezhető.

Fantasztikus belső világunk érzetének tehát konkrét biológiai kialakulása, mecha-
nizmusa és szerepe van.

A javasolt tudatértelmezés vs. a megszokott tudatértelmezések

A tudat egy ablak a tudat alatti folyamatokra. Fontos, hogy ekként is tekintsünk rá. Egy 
mechanizmus, hogy rálássunk agyunk implicit folyamataira. Mechanizmus, amely rálá-
tást engedve fantasztikus új lehetőségeket nyitott a meglévő implicit folyamatok szá-
mára. De fontos megértenünk: a tudat a mechanizmus, nem maguk a folyamatok.

Sok elmélet ezért küszködik a tudat problémájának bonyolultságával. Hiszen nemcsak 
a tudatélményhez vezető mechanizmust próbálja megmagyarázni, hanem az emberi 
tudatosságunk által komplexitásában és képességeiben megnőtt – ráadásul részben 
általunk is vizsgálhatóvá vált – implicit folyamatokat is. Azok a kérdések például, hogy 
miképpen jut döntésre az implicit agy, hogyan keletkeznek a propozicionális állapotok, 
elosztott vagy lokális reprezentációk vannak, vannak-e logogének és kettős kódolás stb., 
bizonyos értelemben mind függetlenek a tudat fogalmától. Bár ezek a folyamatok is erő-
sen a tudat mechanizmusát használják, sőt, valószínűleg annak kialakulása tette lehe-
tővé, hogy elkezdődjön az implicit rendszer ilyen komplexitású kihasználása, ám a tudat 
mechanizmusa csak eszköze, facilitátora a folyamatok lezajlásának.

Ha elfogadjuk ezt, és újragondoljuk a fentieket, valamint a kognitív pszichológia 
egyéb területeit, sokkal egyszerűbb és koherensebb megoldásokhoz jutunk.

A tudat kialakulása

Nem minden ember képes ugyanolyan tudatos viselkedésre. Úgy tűnik, hogy a gyere-
kek fokozatosan, különböző stációkon keresztül jutnak csak el a teljesen tudatos képes-
ségekig. Egy hároméves gyerek például nem képes visszaemlékezni a saját korábbi 
mentális állapotára (GOPNIK–ASTINGTON 1988), illetve nem képes hibás hiedelmet tulaj-
donítani más ágenseknek (PERNER–LEEKAM–WIMMER 1987). Bizonyos kor előttről nincs 
tudatos élményünk.

Miért lehet ez? Annak, hogy nincs tudatos élményünk, arra kell utalnia, hogy a visz-
szacsatolás még nem alakult ki, vagy pedig arra, hogy az agy még nem képes azt 
megfelelően használni. Külön elmélet tárgyát kell képeznie e fejlődési folyamat pon-
tos feltérképezésének, különösen azon kérdés megválaszolása tekintetében, hogy a 
gyermeki tudat fejlődése mindössze a struktúrák használatának graduális elsajátítása 
és a komplexitás növekedése során történik, vagy esetleg szervi alapja is van, azaz a 
visszacsatoló rendszer elemei csak bizonyos életkorban fejlődnek ki.
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Néhány generális konklúzió azonban így is levonható:
– Az „én” ágens pontosan ugyanolyan struktúrákat és beérkező információkat hasz-

nál, mint bármely más ágens, ezért az ahhoz kötődő organizmus (mi magunk) intenci-
óinak megismeréséhez, cselekedetei bizonyos szintű előrejelzéséhez sok megfigyelt 
adat szükséges, ehhez pedig idő kell.

– Valószínű, hogy először más ágensek (eleinte elsősorban a szülők) megfigyelése 
zajlik, ezen információkra alapozva kezd intenciókat kreálni az agy.

– Az agy csak később kezdi el saját magára (az „én” ágensre) is használni ezen 
intenciókat.

– Végül a saját cselekedetek megfigyeléséből, önmagával folytatott dialógusból 
származó információtömeg nagyságrendekkel több lesz, mint a bármely más ágens-
ről származó információtömeg. Ezen információk egy része ráadásul olyan sokszor 
előfordul, hogy az implicit rendszerbe is internalizálódik, ezért érezzük úgy, hogy az 
„én” ágens különleges, teljesen más, mint a többi.

A tudatos folyamatok implicitté válása

Tudjuk, hogy az állatok képesek implicit módon tanulni. Képesek vagyunk mi emberek 
is. Implicit módon elsajátítani dolgokat = gyakorlás útján rögzíteni a cselekedeteket, 
illetve asszociációkat kiépíteni gyakran összekapcsolódó dolgokhoz. Az emberi agy 
kivétel nélkül implicit folyamatokkal működik, a tudatos mechanizmus csak segít újra-
reprezentálni ezeket önmaga számára. Amikor tudatosan hajtunk végre egy folyama-
tot, például az autóvezetést, akkor ugyan az implicit rendszert használjuk – hiszen min-
den tudatos folyamat azt használja –, de az újrareprezentáció is szükséges hozzá. Ez 
nagyon hatásos, de lassú. Minél többször ismételjük azonban a folyamatot, ezzel pár-
huzamosan implicit asszociációk is elkezdenek kialakulni a gyakran összekapcsolódó 
agyi területek között. Egy idő után ez annyira erős lesz, hogy a tudatos kontrollra, az 
újrareprezentációra már nincs is szükség. Ezt a jelenséget nevezem internalizációnak; 
vagyis azt, amikor az agy számára implicit módon elsőre kivitelezhetetlen folyamatot 
újrareprezentálva és szekvencializálva (alcélállapotokra bontva) addig ismételünk, 
hogy végül implicit módon is berögzül.

Nemcsak cselekvés lehet ilyen (autóvezetés, idegen nyelv stb.), hanem bármi, ami-
re implicit asszociáció épülhet (például egy először csak tudatosan megérthető foga-
lomhoz kapcsolódó félelem).

„Önmagunk” (a „szelf”) és az „én” ágens

A „szelf” mibenlétének kérdéséről szintén évszázados vita folyik, Kant „transzcenden-
tális egójától” kezdve Heraclitus, John Locke, David Hume és William James gondo-
lataiig, akik szerint a „szelf” nem létezik. A fenti elmélet alapján egyértelmű, hogy mi is 
valójában a „szelf” – nem más, mint az agy önmegfigyeléssel önmagáról gyűjtött infor-
mációinak összessége. Ezeket az információkat az „én” ágenshez köti, ami mindösz-
sze annyival több bármely más ágensnél, hogy nagyságrendekkel több információ áll 
rendelkezésre róla.

A „szelf” (elméletemben az „én” ágens) tehát létezik, ráadásul fontos szerepe van az 
agy működésében, nem csak egy mellékesen kialakuló attribútum. Ez az „én” ágens 
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ugyanakkor sokban különbözik attól a „szelf”-től, amit sokan elképzelnek. Ez ugyanis nem 
az agyon belül ücsörgő homunculus, és nem is valamiféle önálló exekutív központ.

Az „én” ágens információi nélkül az implicit agy sokkal kevésbé lenne otthon szo-
ciális világunkban, hiszen az implicit rendszernek fontos információkat biztosít saját 
magáról, szociális helyzetéről. Az „én” ágenshez kötődő memória hozzáférhetősége 
kreálja az időben kiterjesztett és konzisztens énképet. Végül pedig az „én” ágens infor-
mációiból eredő célok, illetve az implicit rendszer saját vágyainak, céljainak ellentéte 
hozza létre a pszichológiai kettősséget.

Az „én” ágens tehát tudatérzésünk fontos része, de önmagában nem értelmezhető, 
s nem is tud működni, csak az implicit rendszernek nyújtott segítségével – ilyen érte-
lemben az én elméletem által felrajzolt „szelf” más, mint bármely eddig javasolt.

Az „én” ágens hibái

Az „én” ágens meghibásodásának talán legfőbb formája a skizofrénia lehet. A ski-
zofréniának sok tünete van: félelmetes, ablakokból vagy falakból eredő hangok, tév-
képzetek, amelyek nyomán a páciensek úgy érzik, elveszítik a kontrollt saját testük 
és gondolataik felett. Mindezek megmagyarázhatók az általam javasolt visszacsato-
ló rendszer hibájával.

Képzeljük el azt a helyzetet, hogy a saját agyunk gondolatait halljuk, de valami hiba 
folytán azokat nem az „én” ágensnek tulajdonítjuk. Ez félelmetes érzés lehet, mivel 
az agy ugyanazokon a struktúrákon dolgozza fel ezeket a gondolatokat, mint a külső 
világból érkezett hangokat. Az agy ezeket a stimulusokat vagy nem tudja semmihez 
kapcsolni (ezáltal a páciens úgy érzi, mintha a semmiből beszélnének hozzá), vagy 
olyan dolgokhoz próbálja kötni, amelyek az adott helyzetben lehetséges források (így 
beszélhetnek az ablakok, a falak, így beszélhet Isten valakihez).

Érdekes logikai feltételezés, hogy az „én” ágensnek lehet egy ezzel ellentétes hibája 
is. Elképzelhető ugyanis, hogy az agy belső gondolatait valami hiba folytán nem min-
dig ugyanahhoz az egyetlen „én” ágenshez kapcsolja, hanem több ágenst alakít ki. Ha 
ezek után az implicit rendszer egyszerre csak egy ágens információihoz fér hozzá, 
akkor mindegyik ágensnek külön személyisége alakul ki, hiszen csak azokon az infor-
mációkon alapul, amelyeket hozzákapcsolt, ezek pedig szükségszerűen különböző-
ek lesznek. Minden ágensnek saját „én” tudata lesz, saját emlékekkel. Az implicit rend-
szer úgy alakítja viselkedését, hogy az éppen aktuális „én” ágens szociális helyzetét 
segítse, ezért annak céljait, vágyait próbálja kielégíteni, illetve a saját implicit céljaival 
harmonizálni, s így – elvileg – egy agyon belül egyszerre több „személyiség” is lehet-
séges, akár teljesen különböző viselkedési mintázatokkal. Ez az elméleti lehetőség 
nagyon emlékeztet a sokat vitatott többszemélyiségű betegségre, vagyis a „multiple 
personality disorder”-re, újabb nevén „dissociative identity disorder”-re.

5. MELY KÍSÉRLETI ADATOK TÁMASZTJÁK ALÁ AZ ELMÉLETEMET?

A rengeteg rendelkezésre álló kísérlet közül kiválasztottam néhányat, amelyek alátá-
masztják a fenti gondolatokat.
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Libet kísérlete és a szabad akarat problémája

Libet és munkatársai híres kísérlete bebizonyította, hogy minden tudatos cselekvés kez-
detei a tudat alatti folyamatok, illetve azt, hogy ez a tudat alatti kezdet sokkal, 200–500 
milliszekundummal megelőzi e cselekvés-késztetés tudatossá válását (LIBET–ALBERTS–
WRIGHT–DELATTRE–LEVIN–FEINSTEIN 1964).

Sok elmélet született arra vonatkozóan, hogy miért van ez így. Az én magyarázatom 
– a fentiekből logikusan következtetve – az, hogy ez nem is lehet másként. Hiszen az 
emberi típusú tudatosság nem más, mint a tudat alatti folyamatok végeredményének 
megfigyelése és az erre való, az új metainformációt is felhasználó reakció. Minden cse-
lekvés, minden gondolat implicit folyamatként kezdődik – és végig az is marad, azzal a 
különbséggel, hogy némelyiket az agy önmegfigyelés útján elemezni képes. Logikus 
tehát, hogy az implicit cselekvési terv megszületését követnie kell a tudatossá válás-
nak. Ez a 200–500 ms tehát az az időmennyiség, ami ahhoz kell, hogy a cselekvé-
si terv (vagy gondolat) kimenő információként elhagyja az agyat, visszacsatolódjon a 
beérkező információkat feldolgozó rendszernél,  s végül feldolgozódjon.

Libet kísérlete kiváló bizonyítéka annak, hogy a tudatos emberi élmény az implicit 
folyamatokra épül, és azokat követi.

Sokan fogadták kétségbeeséssel Libet kísérletét, a „szabad akarat” végeként aposzt-
rofálva azt. Ennek természetesen semmiféle alapja nincs. Az, hogy akaratunk valóban 
„szabad”-e, véleményem szerint biológiailag nem értelmezhető kérdés. Hiszen minden 
agy cselekvési potenciálja a rendelkezésre álló cselekvési lehetőségekből áll. Egyes, 
nem komplex agyú állatoknál ezen lehetőségek száma limitált, míg a mi esetünkben 
hatalmas. Mégsem lehet azt mondani, hogy az ő cselekvésük „determinált”, a miénk 
pedig „szabad”, mert mindkettőt az agy által létrehozott struktúrák adta lehetőségek 
határolják be. Egy pók esetében ezek valószínűleg nagyon szűkek, s nagy részük vele-
született, egy embernél pedig nagyon tágak, s csak kevés a veleszületett. Rengeteg 
korábbi élmény, cselekedet stb. határozza meg, hogyan kapcsolódtak a neuronok, s 
hogy milyen neurális asszociációk épültek ki közöttük.

Egy adott cselekedet esetében azonban ugyanezt a kiépült rendszert használja az 
emberi agy is, és ilyen értelemben pontosan ugyanolyan determinisztikus a működé-
se, mint bármely másik állaté. Nagyságrendjében különbözik az általa választható cse-
lekedetek száma, kialakulásában is különbözik a többi állattól – önmaga elemzésének 
lehetőségével több azoknál –, de minőségében, „szabadságában” nem.

Determinizmusról, szabad akaratról véleményem szerint mindössze annak fizikai 
értelmében van értelme beszélni. Vajon az univerzum törvényei egyetlen utat szab-
nak-e meg minden részecskének – ezért nekünk is –, vagy sem? Ez érdekes kérdés, 
de a tudat problematikájához semmi köze. A szabad akaratról folyó vita filozofikus, 
biológiai alapja nincs.

Implicit folyamatok tudatos kontroll nélkül

Stanislas Dehaene szavakat mutatott kísérleti alanyainak, „maszkírozva” azt egy, a 
szót gyorsan követő képpel. A szó akkor válik tudatossá, ha a szó és a kép közöt-
ti idő eléri az 50 milliszekundumot. Ha 50 milliszekundumnál kevesebb ideig mutatta 
a stimulust, akkor az nem vált tudatossá, de – és számunkra ez a fontos – az alanyok 
sokszor mégis a szerencsésnek tekinthetőnél jobb arányban tudtak a szavak jelenté-
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sének attribútumairól szóló kérdésekre válaszolni (lásd DEHAENE–NACCACHE–COHEN–
LEBIHAN–MANGIN–POLINE–RIVIÈRE 2001). Sok más esetben is kimutatták ezt a jelensé-
get, főként olyan pácienseknél, akiknél az agy vizuális területének egy része (például 
bal oldala) sérült. Ez két dolgot bizonyít:

1. Az információ bejuthat az agyba anélkül is, hogy ez tudatossá válna, tehát nem 
minden beérkező információ szükségszerűen tudatos.

2. Az implicit rendszer önmagában is működő egész, nem feltétlenül szükséges hoz-
zá a tudatos folyamat. Ez az eset is példája annak, hogy a tudatos folyamat az implicit 
rendszer kimenetével dolgozik – a szerencsésnél jobb arányú felidézés esetében úgy, 
hogy arról nincs is információja, hogy miért ez a kimenet született.

A vizuális visszacsatolás

Roger Shepard és Jacqueline Metzler  egy kísérletben kimutatta, hogy minél nagyobb 
szögben kell elforgatni képzeletben egy tárgyat, annál tovább tart a művelet (SHEPARD–
METZLER 1971).

Stephen Kosslyn – sokat vitatott – elmélete szerint a vizuális kéreg idegsejtjeinek tér-
beli elrendezése tükrözi a retina receptorsejtjeinek elrendezését (KOSSLYN 1996). Kér-
déses, hogy következtetése a belső látás egészéről helyes-e, de ami számunkra fon-
tos, az az, hogy szerinte a belső, elképzelt képek a valódi külvilágból beérkező képi 
információkhoz hasonlóan ugyanezeket az idegsejteket használják. Mindössze annyi a 
különbség, hogy az információ forrása nem a retina és a külvilág, hanem a memória.

1997-ben sikerült egy pozitronemissziós tomográfiás (PET) kísérlettel igazolni, 
hogy a belső vizuális reprezentációk és a külső, valódi vizuális információk az ese-
tek kétharmadában ugyanazokat a kérgi területeket aktiválják. Különösen a Kosslyn 
által is említett elsődleges vizuális kéreg – ami szerinte a mentális reprezentációk 
központja – volt aktív az elképzelt vizuális gondolatok esetében.

A fentiek két helyen támaszthatják alá elméletemet:
1. Az elképzelt vizuális információk és a kívülről beérkező vizuális információk ugyan-

azokat a struktúrákat használják.
2. E belső vizuális reprezentációk manipulációjához ugyanolyan iteratív visszacsa-

tolás szükséges, mint a való világban. Vagyis képzeletünkben – ugyanúgy, mint a való 
világban – az elképzelt első elmozdítás eredményét vizuálisan felül kell vizsgálni, és a 
következő elmozdítást ennek tudatában kell tovább finomítani. Ez a folyamat ugyan-
olyan problémaként jelentkezik az agyban, mint bármi más komplex, alcélállapotokra 
bontandó probléma. Az egyes lépések eredménye az implicit rendszerből kimenetként, 
egyben vizuális bemenetként is szolgál az agyban, ugyanúgy megjelenve, mintha külső 
inger lenne. Így válik tudatossá, és ezt tudja újra elemezni és tovább módosítani (for-
gatni) képzeletben az agy a célállapot eléréséig. Az, hogy milyen sok alcélállapotra kell 
bontania ezt a folyamatot – tehát hány „kört” kell visszacsatolnia –, attól függ, mennyi-
re messze van az elérendő cél (például forgasd el 90 fokban) a jelenlegi állástól. Az 
iterációk (alcélállapotok – visszacsatolások) számától függ, hogy az agy mennyi idő 
alatt képes elvégezni ezt a feladatot.
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6. A FELÁLLÍTOTT ALAPHIPOTÉZISEK MEGFELELŐEK VOLTAK-E?

1. hipotézis: Az emberi tudatélmény különleges, csak az embernek van ilyen, még a 
főemlősöknek sincs.

Ahogy a fentiekből láttuk, ahhoz, hogy az emberi típusú tudatélményhez jussunk, csak 
a javasolt struktúra ad logikus utat. Ebből következik viszont, hogy azon tulajdonsá-
gokhoz, amelyeket emberinek tartunk (gondolkodás, koherens „én”-kép, hosszan tar-
tó észlelés [qualia] stb.), csak e struktúrák kialakulása vezet. Nem lehetséges az egyik 
a másik nélkül, tehát ha elfogadjuk, hogy az emberi tudat így működik, akkor azt is el 
kell fogadnunk, hogy ilyen típusú tudatélménye csak az embernek van. A feltett hipo-
tézis tehát helytálló.

Érdekes viszont végiggondolni, vajon lehetséges-e más típusú, akár állati, akár gépi 
intelligencia. Elméletemből láttuk, hogy mivel az emberi tudatélmény nagyon szorosan 
összefügg azzal, ahogyan működik, pontosan ilyen típusú öntudatra a Földön egyetlen 
más organizmus sem ébredt (még). Ez azonban nem zárja ki azt, hogy létezhet más 
út is egy fejlett, intelligens gondolkodási rendszerhez.

Már a fogalmakat is nehéz használni, hiszen mindenre rányomja a bélyegét az embe-
ri élményeinkből fakadó jelentéstartalom. A „gondolkodás” fogalma például azt jelenti, 
hogy lineárisan, szekvenciálisan végighaladunk egymás után következő és egymásra 
épülő állításokon, és eljutunk egy konzekvenciához. Ez azonban nem szükségszerűen 
az egyetlen elképzelhető módja annak, hogy egy rendszer a rendelkezésre álló informá-
ciókat felhasználva új, magasabb fokú szintre jusson. Szinte minden fogalmunk ilyen: 
emberi gondolkodás által kialakított, s ezért limitált (például „döntés”, „állítás”, „vizsgá-
lat”). Más lehetséges intelligenciák működésének kutatásánál, legyen az állati vagy a 
Földön kívüli, nagyon komolyan figyelembe kell venni ezt az antropomorf korlátot.

2. hipotézis: Ebből következik, hogy a tudatélmény nem szükségszerűen foglalja magában 
az összes, más tudatelméleteknél felmerülő fogalmat (észlelés, érzékelés, figyelem).

Ha helytálló az elmélet, akkor az emberi típusú tudatélmény a fentiek egyikével sem függ 
össze. Illetve mindegyikkel kapcsolatban áll, hiszen ezek megfigyelését, elemzését, 
elnyújtását jelenti. Talán úgy a legjobb megfogalmazni, hogy az észlelés, érzés, figyelem 
független a tudatélménytől, tehát anélkül is létezik, a tudatélmény viszont ezekre épül. 
Ez nem tűnik fontos különbségnek, de annyiban nagyon fontos, hogy ha így van, akkor 
nem szükséges a tudattal megmagyarázni, hogyan működnek ezek a jelenségek. Egy 
tudatelméletnek csak azt kell megmagyaráznia, hogyan és miért érződnek így.

3. hipotézis: A tudatélménynek valamilyen biológiai szerepe van; nem utólagos konst-
rukció, szükséges ahhoz, hogy az emberi gondolkodás olyan módon működjön, aho-
gyan működik.

Szorosan összefügg a 4. hipotézissel.

4. hipotézis: A tudatélmény esszenciájának, érzésbeli megnyilvánulásának oka van, 
ez rávilágít működésének módjára.
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Amint már kifejtettük, a tudatélménynek nagyon jelentős szerepe van a tudatos gondol-
kodásban. A tudatélmény azért van, mert az agy csak így képes feldolgozni és elemez-
ni a saját magáról szóló információkat. A tudatélmény így nemcsak fontos, de egyene-
sen kulcs ahhoz, hogy a tudatos gondolkodás hogyan működik.

5. hipotézis: Nincsen semmilyen speciális szerv, agyi terület vagy efféle, amely a tudat-
élményt generálja. Úgy kell megmagyaráznunk a tudatélményt, hogy csak a jelenlegi, 
ismert agyi struktúrákat használjuk.

Mint láttuk, elméletem szépsége az, hogy úgy magyarázza meg a tudatélményt, hogy 
egyben magát az élmény esszenciáját is megmagyarázza, mégsem feltételez olyan új 
struktúrákat, amelyektől a folyamat függene, és amelyek potenciálisan végtelen reg-
resszióhoz vezethetnének. Az elmélet azonban feltételez néhány struktúrát, amelyek 
létezését be kell bizonyítani. Ezek:

– Az ágenskövető rendszer. Mivel tudjuk, hogy az állatok is képesek erre, meglepő 
lenne, ha nem lenne ilyen az agyban.

– Az ’én’ ágens mint a többitől nem különböző ágens. A pszichológiai kettősség mutat-
ja, hogy ez a helyzet, de érdekes kísérleti cél lehet ennek konkrét bebizonyítása.

– Az agyi kimenet visszacsatolása a beérkező információkat feldolgozó rendszerek-
hez. Ez talán a leginkább vitatható eleme elméletemnek, hiszen ez valóban egy olyan 
struktúra, amit így, konkrétan még nem különítettek el. Mégis sok jel mutat arra, hogy 
ilyen irányú, tehát a feldolgozó rendszerekbe visszafelé irányuló információáramlás 
is van. Kétirányú információáramlás folyik például a vizuális kéreg egyes részei és az 
agy többi területe között.

– Érdekes megemlíteni, hogy már létezik egy ilyen struktúra az emberi, sőt a kevés-
bé fejlett állati agyakban is. Mert mi is az, amit keresünk? Egy rendszer, amely az agy 
kimenetét, ingerekre adott reakcióit önmaga számára képes bemenetként prezentál-
ni. Van már valami, ami majdnem így működik, mégpedig az álmok. Amikor álmodunk, 
akkor tulajdonképpen az agy a saját maga által létrehozott helyzetre reagál úgy, mint-
ha az valóban megtörténő, külvilágbeli esemény lenne. Érdekes elgondolkodni azon, 
vajon nem e rendszer mutációja vezetett-e az emberi típusú tudatélményhez szüksé-
ges visszacsatoló mechanizmus kialakulásához?

6. hipotézis: A kialakult struktúra – evolúciós közelsége miatt – nem lehet túl messze a 
főemlősi agytól, meg kell tudnunk magyarázni, hogy milyen logikus lépéseken keresz-
tül fejlődött ide az agy.

Ahogy azt az evolúciós fejlődésről szóló részben kifejtettem, ehhez a struktúrához egy 
teljesen logikus, kis evolúciós lépéseket használó út vezet.

7. HOGYAN VISZONYUL MINDEZ A MEGLÉVŐ 
TUDATELMÉLETEKHEZ?

Elméletem elemzése után, átnézve a meglévő tudatelméleteket, arra a konklúzióra 
kell jutnunk, hogy több briliáns megközelítés is van köztük. Az irodalmat vizsgálva azt 
találjuk, hogy az általam javasolt elmélet sok eleme megjelenik más elméletekben. 
Dennett például az implicit folyamatokra épít, sőt az újrareprezentáció egy formájá-
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ra is rátalál (DENNETT 1996). Ugyanígy Rosenthal a HOP/HOT elmélettel (ROSENTHAL 
1997). Az implicit folyamatok lineárissá válása és disszeminálása megjelenik példá-
ul Baars-nál, de Humphrey-nél is (BAARS 1988, HUMPHREY 1986), a külvilágbeli ingerek 
internalizálása pedig Piaget-nél, Vygotskynál vagy Karmiloff-Smith-nél (PIAGET 1967, 
SANTROCK 2004, KARMILOFF-SMITH 1996). Kivétel nélkül briliáns elmék jól átgondolt elmé-
letei, amelyek a „nagy kép” egy-egy fontos darabjára derítenek fényt. Bár nem sike-
rül az összes darabot összeilleszteniük, és így megfejteniük a rejtvényt, de sokszor 
közel kerültek hozzá.

Amikor azt vizsgáljuk, hogy az általam javasolt elmélet mennyire különbözik az eddigi 
tudatelméletektől, mennyiben tud újat mondani, érdemes Dennett gondolataival kezdeni.

Dennett látásmódja

Gondolatmenetemben majdnem ugyanoda jutottam, mint Dennett. Majdnem, de nem 
pontosan ugyanoda, és ez a különbség nagyon jelentős a végeredmény szempontjá-
ból. Dennett megmagyarázza, hogy miért nem kell az emberi tudatosságnak minősé-
gében különböznie az állatitól. Ez fantasztikus teljesítmény, és nagyon fontos gondol-
kodásunk fejlődése szempontjából, ám a mindenkit érdeklő kérdést, vagyis azt, hogy 
miért ilyennek érezzük az emberi tudatosságot, nem tudta megmagyarázni.

Dennett is rátalál ugyan az újrareprezentációra, de ő úgy képzeli el ezt, hogy a kül-
világot használjuk fel agyi erőforrásunk növelésére. Példája nagyon jó az általa elkép-
zelt és általam javasolt újrareprezentáció szerepére vonatkozóan. Azt írja: „Gondoljunk 
például arra, mennyi különböző módját fejlesztettük ki az időről való gondolkodásnak 
úgy, hogy valójában a térre gondolunk (JAYNES 1976). Számos megszokott eljárásunk 
van arra, hogy a múltat, jelent és jövőt, az előtte és utána lévőt […] úgy térképezzük 
fel, mint a bal és jobb, a fenn és lenn, az óramutató járásával megegyező […]” (DENNETT 
1996). Rátalál tehát az újrareprezentáció fontosságára, de nem meri annak kialakulá-
sát és működési módját feszegetni.

Mint a legtöbb elméletben, így Dennett esetében is meg kell különböztetnünk a tudat 
folyamatát és a tudatérzés kialakulását. Dennett azt tekinti tudatos gondolatnak, ami az 
agyban versengő gondolatok/folyamatok közül a legtöbb teret képes hódítani. Ebben 
valószínűleg igaza van, de ezzel csak azt magyarázza meg, hogyan választódik ki egy 
gondolati szál vagy cselekvés a versengők közül. Azt magyarázza meg, hogy melyik 
lesz a tudatos gondolat, nem pedig azt, hogy hogyan, és főleg nem azt, hogy miért érző-
dik így. De az nem lehet emberspecifikus, hogy a rendelkezésre álló, esetleg egymással 
versengő cselekvési tervek közül egy kiválasztódik, hiszen minden állat esetében meg-
történik ez – különben nem tudna reagálni a külvilág kihívásaira. Ami emberspecifikus, 
és amit meg kellene magyaráznia bármely tudatelméletnek, az az, hogy az az egy kivá-
lasztott cselekvési terv, gondolati szál hogyan válik tudatossá. Miért ilyen a tudatossá 
válás eredménye, és hogyan hat ez az agy következő lépésében? Sem Dennetté, sem 
más tudatelmélet nem kínál erre magyarázatot. Feltételezik, hogy ha a melyik kérdés-
re magyarázatot tudnak adni, akkor ezzel magát a tudatos gondolkodást magyarázzák 
meg. De megmarad a hogyan kérdése, és emiatt érzik sokan úgy, hogy például Dennett 
nem megmagyarázta, hanem kikerülte (expained away) a tudat problémáját.

Dennettnek tehát igaza van abban, hogy a tudat nem más, mint szimpla implicit folya-
matok sorozata. Rátalál az újrareprezentációra is, de nem vonja le belőle a megfelelő 
következtetéseket. Ha nem félt volna annyira a tudatélmények elemzésétől, talán ráta-
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lál a tudatos gondolkodás végső kulcsára is. Hiszen az önreflexív megfigyelés csak 
a kezdet, ahhoz, hogy emberi típusú tudatélmény keletkezzen, elengedhetetlen ezen 
információk újrareprezentálása, visszacsatolása és az „én” ágensnek tulajdonítása.

Dennettnek az általa felrajzolt karteziánus színház rémével kapcsolatban igaza volt. 
Valóban rossz, ha ez a gondolkodás félrevisz minket, ha nem vesszük észre a végtelen 
regresszió veszélyét. Paradox módon azonban úgy tűnik, igazán éppen őt, Dennettet 
vitte tévútra ez a fogalom. Nem tudott olyan megoldást elképzelni, ahol a tudatélmény-
nek konkrét szerepe van anélkül, hogy az végtelen regresszióhoz vezetne. A végte-
len regressziótól és talán a pszichológiai kettősségtől való félelmében ugyanis próbált 
minél kevésbé olyan struktúrát kitalálni, ahol a tudatérzés igazi szerepet kap. Márpe-
dig a tudatérzés, ha jól van definiálva, nem vezet karteziánus színházhoz és végtelen 
regresszióhoz, sőt, ez vezet el minket a tudat megoldásához.

A létező tudatelméletek nagy része tulajdonképpen ugyanebbe a hibába esik. Vagyis 
nem azt próbálják megmagyarázni, hogy miért ilyen a tudatérzés, hanem azt, hogy 
milyen döntési mechanizmusok vezethetnek a lineáris, szinguláris tudati szálhoz.

Baars „Globális Munkaterület elmélet”-e (Global Workspace Theory)

Baars „Globális Munkaterület elmélet”-e jó példája ennek (BAARS 1988). Könnyebb 
megérteni, miért javasolta ezt, ha megnézzük, honnan erednek gondolatai. Egy 1997-
es munkájában például, a tudatos gondolkodás evolúciós előnyét taglalva, egy bika 
megjelenésére adott reakciót is a tudattal magyarázza. Attól, hogy egy ilyen helyzetben 
tudatos élményünk is képződ(het), feltétlenül a tudathoz kell kapcsolni egy ilyen reakci-
ót? Ezzel nem az az egyetlen probléma, hogy a kísérletek által úgy látszik, már rég fel-
ugrottunk és elfutottunk volna a bika elől, mire ez a helyzet tudatossá válik. A nagyobb 
probléma: ha feltételezzük, hogy a tudat nélkül nem vagyunk képesek elmenekülni a 
bika elől, akkor vagy azt is fel kell tételeznünk, hogy a főemlősök is rendelkeznek tudat-
tal, vagy pedig azt, hogy az emberi tudat valami radikálisan új mechanizmus.

Mindkét feltételezés nehéz problémákat vet fel. Ha a főemlősök is rendelkeznek 
tudattal, akkor a kutyák is? A denevérek is? Akár a pókok is? Hiszen ők is elmenekül-
nek egy fenyegető állat elől. Hol húzódik a határ, hol alakult ki ez a fajta tudatosság? 
Ha viszont azt feltételezzük, hogy az emberi tudatosság valami radikálisan új mecha-
nizmus, akkor nehéz megmagyarázni, hogyan fejlődött ki, mire épült, mik voltak a köz-
benső lépések, mi a hajtóerő.

Sok tudatelmélet abba a hibába esik, hogy az emberi agy működését úgy próbálja 
megmagyarázni, mintha az független szerv lenne. Elfeledkeznek arról, hogy a közös 
főemlősi agy, tehát az, amelyikből az emberi agy is fejlődésnek indult, már egy kifino-
mult, jól működő szerv volt. Egészen biztosan képes volt elmenekülni egy bika elől – ha 
nem így lett volna, ma nem ülnénk itt. Sőt, valószínűleg ennél jóval komplexebb csele-
kedetekre is képes volt. Ha elfogadjuk, hogy az emberi tudatosság élménye különbö-
zik az állatitól – és a problémamegoldásnál bemutattam, hogy ez nagy valószínűséggel 
így van –, akkor egyértelmű, hogy csak azon tulajdonságainkat kell megmagyaráznia 
egy tudatelméletnek, amelyekben különbözünk a főemlősöktől.

Baars nem fogadja el ezt, és az emberi tudatélménnyel próbálja magyarázni a komp-
lex cselekedetek mindegyikét. Ez egyértelműen hibás megközelítés. Az általa javasolt 
globális munkatér működése sokban hasonlít az általam javasolt visszacsatoláshoz. 
Baars egy implicit folyamatok alapján működő, párhuzamosból lineáris rendszert kép-
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zel el, amelyik az agy részinformációit az egész számára disszeminálja. Elméletében 
a tudat nem epifenoména, konkrét szerepe van az agy működésében. E téren elmé-
lete pontosan egyezik az enyémmel. Elmélete azonban nem teljes, mivel nem kínál 
megoldást arra, konkrétan hogyan alakult ki és hogyan működik ez a rendszer. Nem 
ad választ arra, miért van csak egy tudati szál, nem válaszolja meg, hogyan fejlődhe-
tett ki az emberi tudatosság, és nem tudja megmagyarázni azt sem, miért ilyen érzés 
az emberi tudatosság.

Elmélete semmiképpen sem hibás, csak hiányos; ezeket a hiányokat elméletem 
alapján már könnyű kitölteni.

Lev Vygotsky

Vygotsky gondolatai majdnem tökéletesen illenek arra, ahogyan a fejlődő gyerek a visz-
szacsatolás használatát tanulja. Természetesen ő nem így használja, de mi átfogal-
mazhatjuk a saját szemszögünkből. Ily módon az internalizáció nem más, mint

1. más ágenseknél megfigyelt cselekedetek, intenciók önmagunkra, az „én” ágens-
re alkalmazása;

2. külső, először implicit módon elsajátított szavak belső, visszacsatolt és belső dia-
lógusként szolgáló használata.
Véleményem szerint a belső és külső beszéd között nincs akkora különbség, mint ő 
javasolja, hiszen mechanizmusában, elkészültében (kimenet), feldolgozásában (be-
menet) és attribúciójában (ágenshez kötés) mindkettő ugyanúgy működik.

Alison Gopnik

Alison Gopnik kiválóan demonstrálja az „én” ágens kifejlődését a gyerekekben (GOPNIK 
1993). Bemutatja, hogy (ellentétben a népi hiedelemmel) a saját pszichológiai állapota-
inkról szóló tudásunk nem direkt hozzáférés, hanem graduális tanulási folyamat ered-
ménye. Nagyszerűen demonstrálja, hogy a gyermeki agyban a saját közvetlen pszi-
chológiai állapotuk leírása nagyon hasonlít mások pszichológiai állapotának leírására. 
Egy bizonyos életkor alatt a gyerekek nem képesek saját korábbi pszichológiai álla-
potukra visszaemlékezni, a közben történtek befolyásolják az általuk gondolt koráb-
bi pszichológiai állapot képét. Csak egyetérteni tudok Gopnikkal, az út az ’én’ ágens 
kialakulásához pontosan így vezet.

Arra, hogy saját pszichológiai állapotunk érzete mégis nagyban különbözik másoké-
itól, azt a magyarázatot adja, hogy a saját állapotainkkal megszámlálhatatlanul több-
ször találkozunk, ezért ez úgy viselkedik, mint más területek szakértői tudása, például 
a sakkjátékosoké, akik már nem gondolkodnak, hanem „látják” a jó lépéseket. Véle-
ményem szerint is pontosan így működnek a kezdetben tudatos információk gyakori 
használata során kialakuló implicit struktúrák.

A tudat „nehéz” és „könnyű” problémája

A tudattal kapcsolatos „nehéz” és „könnyű” problémák közül a „könnyű”-re elméletem 
egyértelmű megoldást kínál. A ’nehéz’ problémájának egy része is megmagyarázható, 
hiszen az időben kiterjesztett észlelés megmagyarázza az emberi típusú tudatos qualia 
keletkezését. Amit elméletem sem magyaráz, az az, hogy az észlelés miért olyan, ami-
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lyen. Hiszen elméletem sarokköve az, hogy nincs szükség különleges agyi struktú-
rákra a tudatos gondolatok keletkezésénél. Vagyis a tudatossá váló qualia pontosan 
ugyanolyan, mint a nem tudatos, csak hozzáférünk ahhoz a tényhez, hogy éppen ez a 
qualiánk van, és képesek vagyunk visszaemlékezni rá, hogy az előbb milyen qualiánk 
volt. De az érzékelést definíció szerint ugyanazok a struktúrák végzik, mint amikor 
ennek nem vagyunk tudatában.

Véleményem szerint tehát elméletem képes olyan állványzatként szerepelni, ami-
lyet a tanulmányom elején említettem. Végigjárva az elmélet lépéseit, megértve azt, 
már könnyű kiválasztani és feltenni az állványzatra a meglévő tudatelméletekből azok 
hasznos, releváns elemeit.

8. VÉGÜL: MINDEZ MILYEN EGYÉB KONKLÚZIÓKHOZ VEZET?

A tudatnak visszacsatolási mechanizmusként és az „én” ágens működéseként való defi-
niálásával elméletem rengeteg, a tudathoz csak lazábban kapcsolódó területre lehet 
hatással. Csak röviden felsorolok párat a legérdekesebbekből, egyenként is érdemes 
lenne elgondolkodni rajtuk:

– A nyelv kifejlődése a visszacsatolási mechanizmus fényében.
– A gyermeki agy fejlődése, a fejlődés szakaszai és a visszacsatolás, illetve az 

ágenskövetés, az „én” ágens felépítésének folyamata, az „én” ágens, illetve az impli-
cit rendszer céljainak, vágyainak graduális feltérképezése, megértése.

– Pszichológiai implikációk: a pszichológiai kettősség szerepe a pszichés problé-
mák kialakulásában, szerepe a pszichoszomatikus betegségekben, az ’én’ ágens hibás 
működéséből fakadó betegségek.

– Ágenskövetés és események ágenshez csatolásának generalizált használata nem 
élő folyamatokra: a természet erőire, Istenre, tárgyakra.

– Nem visszacsatoláson és „én” ágensen keresztül működő intelligens rendsze-
rek – vagyis más típusú „tudat”-ok.

– Állati percepció: milyen „érzés” denevérnek lenni? Hasonlít-e az állati qualia a nem 
tudatosuló emberire? Olyan-e kutyának lenni, mint amikor álmodik az ember?

– Állati kogníció: lehetséges-e más típusú – állati – intelligens gondolkodás? Lehet-
séges, hogy egyes főemlősök közelebb vannak hozzánk, mint gondoljuk? Elképzel-
hető, hogy van önintencionalitásuk, egyfajta nyers „én” ágensük, de visszacsatolás 
nélkül?

– Mesterséges intelligencia: visszacsatoláson és önmegfigyelésen, ’én’ ágens kiala-
kításán keresztül létrehozott rendszerben kialakul-e valamiféle tudat?

VÉGSZÓ: EGY NÉZŐ A KARTÉZIÁNUS SZÍNHÁZBAN ÉS AZ EMBERI 
TUDATOSSÁG ÚJ SZINTJE

A tudat tehát létezik. Nem egy spirituális, biológiai rendszerektől független valami, nem 
tűnik el az agy komplexitásának feltárása során. Konkrét biológiai szerepe van, mecha-
nizmusa nélkül az agy nem lenne képes saját cselekedeteit megfigyelni, azokat ennek 
megfelelően módosítani. A visszacsatolás és az „én” ágens kialakulása olyan ablakot 
nyitott agyunk számára, amelyen kinézve önmagunkat pillantottuk meg, és ez az infor-
máció hatalmas értéket jelentett számunkra. Paradox módon önmagunk megismeré-
se vezetett oda, hogy később a világ működését is felderíthettük.
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Az évszázados karteziánus színház metaforája tehát bizonyos értelemben helyes. 
Van egy színház, és ennek a színháznak van egy nézője. Meglepő módon a kettő 
ugyanaz, a néző egyben szereplő is. Következő cselekedetét nagyon erősen befolyá-
solja, hogyan látta önmagát az azt megelőző pillanatban a színpadon. Mégsem kell 
félnünk a kartéziánus színház hasonlatától, mert ez a felállás nem vezet végtelen reg-
resszióhoz. Néző és szereplő ugyanis nem különül el. Illetve elkülönül, de csupán idő-
ben. Aki az egyik pillanatban szereplő, az a következő pillanatban néző lesz, majd újra 
csere, és ez így folyik az idő végezetéig. A karteziánus színházban tehát csak egy szék 
van, több nem fér el. Azon a széken pedig mi magunk ülünk.

Jobban belegondolva, szinte nem is lehet olyan intelligens rendszert kitalálni, amely 
nem figyeli önmagát. Az emberi agynál ez – evolúciós okokból – úgy alakult, hogy ezt 
az önmegfigyelést az agy ugyanazokon a struktúrákon keresztül végzi, mint amelye-
ken keresztül a külvilág információi is érkeznek. Ezért hasonló az érzet, ezért érezzük 
úgy, mintha lenne odabent egy kis ember, aki nézője életünk színházának. Egy furcsa 
biológiai megoldás vezetett ehhez a helyzethez, amit nehéz felismerni, hiszen belül-
ről éljük meg. Mégis, ha végigkövetjük a fentebbi levezetést, oda jutunk, hogy ez az 
egyetlen logikus és koherens magyarázat.

Remélem, hogy most, amikor már felismertük ezt, képesek leszünk meglátni agyi 
struktúránkból eredő korlátainkat, identifikálni azon érzéseinket és belső konfliktusain-
kat, amelyek ebből a biológiai felállásból fakadnak. Az emberi agy dinamikája, a tudat 
és a „személyiség” működésének megismerése újabb szintre emelheti az embert, 
részben felszabadítva az agy struktúrájának rákényszerített korlátai alól. Ha ez sike-
rül, boldogabb, egyben tudatosabb életet tudunk majd élni.
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