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Such Dávid 

Az illúziók illúziója 
A magyarázati szakadék mint illúzió?

BEVEZETÉS – A FIZIKALISTA TERÁPIA

Lassan filozófiai közhellyé válik azt mondani, hogy az elméről szóló gondolkodásun-
kat egyfajta kettőslátás kísérti. Egyfelől koncentrálhatunk az elme működésére, és 
a fizikai világban betöltött szerepére, ekkor az elmefilozófiai fizikalizmus igen kedve-
ző színben tűnik fel, míg a dualizmus gyanúsan problematikus elméletnek bizonyul.  
Ám a fonákjáról tekintve, az elme szubjektív tapasztalatából kiindulva a fizikalizmus 
tűnik roppant hiányosnak. Bármily összetett neurofiziológiai modellel állunk is elő, úgy 
tűnik, hogy minden esetben csak az elme objektív, megfigyelhető tulajdonságaival, 
funkcióival kapcsolatban kapunk magyarázatot. Hogy hogyan jön létre az agy szürke 
neurongombolyagjaiból, bármilyen delikát módon működjenek is azok, a szubjektív 
tapasztalat színes-szagos világa, az maga a rejtély. E rejtély közismert neve: Magya-
rázati Szakadék. 

Mit tehet elmélete védelmében a fizikalista? Egyrészt a szőnyeg alá söpörheti a 
problémát, azaz akár tagadhatja is, hogy létezne, kimutatván a magyarázati szaka-
dékról, hogy illúzió csupán. Ha viszont másként nem megy, megtanulhat vele együtt 
élni. Azoknak a fizikalistáknak, akik úgy vélik, hogy a probléma nem létezik, valami-
lyen fizikalizmussal összeegyeztethető történettel kell szolgálniuk, amely megvilágítja, 
hogy miért jön létre bennünk ez az illúzió. A kevésbé ambiciózus fizikalistáknak, akik 
elismerik, hogy a fizikalizmus valóban magyarázat nélkül hagyja a tapasztalat feno-
menális minőségeit, ám ezzel együtt kiállnak a fizikalista világkép mellett, azzal kell 
együtt élniük, hogy eme kérdés meghaladja az emberi megismerőképesség határait. 

A következőkben Frank Jackson halhatatlan tudásérve nyomán kísérletet teszek a 
magyarázati szakadék és a fizikalizmus ellentétének legáltalánosabb rekonstrukció-
jára, és azt szeretném bebizonyítani, hogy az illuzórikusságra apelláló fizikalisták is 
a végeredmény tekintetében ugyanoda lyukadnak ki, mint a magyarázatadás kérdé-
sében szkeptikus fizikalisták. Ugyanis bármelyik fizikalista stratégiát válasszuk is a 
magyarázati szakadék eltüntetéséhez, valahol újra egy lyukkal kell majd számolnunk 
a tudás szövetében. Ha tetszik, lehetünk fizikalisták, de a magyarázati szakadéktól 
nem fogunk tudni szabadulni.

Hangsúlyozom, nem a fizikalizmus hamissága mellett érvelek, hanem (mindösz-
sze) attól nem tágítok, hogy a fizikalizmus elfogadása kénytelen-kelletlen együtt jár a 
magyarázati szakadék kognitív áthidalhatatlanságával. 
Amely nézettel egészen közvetlenül konfrontálódni szeretnék, az az, amit Michael 
Tye Explanatory Gap as a Cognitive Illusion (tYe 1995, 21) című cikkében képviselt.  
A későbbiekben ismertetni fogom a reprezentácionalista alapállást, ami érvelésének 
kiindulópontja, ám a legfontosabb mozzanatnak nem a javasolt „terápiának” a mikéntjét 



98

Such Dávid  Az illúziók illúziója

tartom, hanem azt a gondolatot, hogy ennek hatására a fátyol lehull, a címbeli kognitív 
illúzió eltűnik, a magyarázati szakadék a javasolt olvasatban álproblémának bizonyul.

A TUDÁSÉRV ÉS A MAGYARÁZATI SZAKADÉK 
 
AZ ISMERETELMÉLETI PROBLÉMA FELVETÉSE

A fizikalizmus ellen dolgozó intuíciónk egy ismeretelméleti talányból ered. Morfondíroz-
zunk el azon – javasolta Thomas Nagel Milyen lehet denevérnek lenni című cikkében –, 
hogy milyen lehet denevérnek lenni! (naGeL 2004.) Akárhogy vizsgáljuk a denevér-
agyat, illetve magát a denevért, a denevér érzékelésmódjáról ugyan sokat kideríthe-
tünk, ám mindez semmit sem fog hozzátenni ahhoz, hogy elképzeljük, milyen lehet a 
hanglokátoros érzékelés a denevér számára. Nagel szerint a tapasztalat szubjektív 
minőségei, fenomenális karaktere elvileg megismerhetetlen a fizikai és neurofiziológiai 
tudományos kutatás által, lévén, hogy a fenomenális minőségek lényegileg szubjektí-
vek, míg a tudományos kutatás csak az objektív tényekhez férhet hozzá.

Egy másik igen erős intuitív erővel ható példa szerint egy színvak számára az agy 
neurofiziológiájáról és színlátásról szóló fizikai információk bármekkora bősége is elég-
telen, hogy valaha is fogalma legyen arról, hogy milyen pirosat látni. (jaCkSon 2007, 
nordBY 2007.)

Azért mondhatjuk, hogy ezek a példák egy ismeretelméleti problémára hívják fel a 
figyelmet, mert azt sugallják, hogy elvileg sem tudhatjuk meg – bármilyen részletes 
fizikai információval rendelkezzünk –, milyen pirosat látni, illetve hogy a denevéreknek 
milyen visszhanglokátorozni. 

A TUDÁSÉRV

A fentebbi intuíciókat nagyon lényegre törően fedi fel Frank Jackson klasszikussá vált 
tudásérve. (jaCkSon 2007, jaCkSon 2008) Így hangzik: Maryt születésétől fogva egy 
fekete-fehér szobában tartják fogságban mindennemű színérzékelés lehetőségétől 
megfosztva (csak fekete-fehér tárgyak veszik körül, ő maga is fekete-fehérre van fest-
ve stb.). Ugyanakkor Mary a fizikai világról bőséges ismeretekkel rendelkezik. Fekete-
fehér televízióból és könyvekből tanulva végül Mary briliáns neurofiziológussá érik, és 
megismer minden színlátással kapcsolatos fizikai tényt. Amennyiben a fizikalizmus 
igaz, már ezzel is kimerítette mindazt, ami a tudatos tapasztalatról elmondható. Tud-
ja, hogy milyen agyállapotban vannak azok az emberek, akik piros színt tapasztal-
nak, és elméletileg azt is tudná, hogy milyen lenne az az agyállapot, amibe ő kerül-
ne, ha egyszer egy piros Ferrarit látna.

Mármost mégiscsak az az érzésünk, hogy Mary még mindig nem tudja levezetni, 
hogy milyen is pirosat látni, és amikor első ízben hoznának be a szobájába egy piros 
pipacsot, akkor meglepődne, új tudásra tenne szert.

Martine Nida-Rümelin rekonstrukciójában az érv így fest (nida-rümeLin 2009): 
P1 Mary elengedése előtt komplett fizikai tudással rendelkezik az emberi szín-
látásról. 

 részkonklúzió:
 C1 Mary elengedése előtt ismer minden emberi színlátással  
 kapcsolatos fizikai tényt. 
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P2 Van olyan emberi színlátással kapcsolatos tudás, amit Mary nem tud elen-
gedése előtt. 

 részkonklúzió:
 C2 Van olyan tény az emberi színlátással kapcsolatban, amit Mary  
 nem tud elengedése előtt. 

(C1) -ből, és (C2)-ből: 
C3 Vannak nem-fizikai tények az emberi színlátással kapcsolatban.

Ez utóbbi konklúzió expressis verbis a fizikalizmus hamisságát jelenti.

A MAGYARÁZATI SZAKADÉK INTUITÍV KIMUTATÁSA

Az eddig elmondottak mind összefüggnek a magyarázati szakadékkal. (Levine 2008, 
364) Amennyiben nem lenne magyarázati szakadék, akkor elvileg tudhatnánk, hogy 
milyen lehet a denevérnek denevérnek lenni, csak elég jól kell ismernünk az agyálla-
potait. Ugyanerre rímel a Mary-érv. Ha a színlátás neurofiziológiájának kimerítő leírá-
sa meg tudná magyarázni, hogy milyen lehet valaki számára pirosat látni, akkor azt az 
is le tudná vezetni, aki még sosem látott színeket.

Hogy a fenomenális minőségek esetében valóban hiányos a fizikalista magyará-
zat, az a sikeres fizikai magyarázatokkal való kontrasztjával mutatható ki. Egy tökéle-
tes fizikai magyarázat mindig reduktív. Fogalmilag lehetetlen, hogy ha a H2O ilyen és 
ilyen fizikai-kémiai jellemzőkkel bír, akkor ne legyen átlátszó és szobahőmérsékleten 
folyékony stb.

A fizikalisták előszeretettel hivatkoznak arra, hogy a kripkei megfontolásokra támasz-
kodva a „víz=H2O” mégiscsak egy a posteriori szükségszerű azonosság, és mint ilyen, 
nem kell a priori levezethetőségi kapcsolatokra támaszkodni a belátásához.1 

Annyiban talán valóban nem, hogy csakugyan empirikus kérdés, hogy a vízre alkal-
mazható-e az a fizikai-kémiai elmélet, amelyben atomok, molekulák, vegyértékek, 
valamint bizonyos törvényszerűségek és hasonlók szerepelnek mint alapfogalmak 
és alaptételek, ám az szigorúan logikailag meghatározott, hogy ezen alapfogalmak-
ból és alaptörvényekből mi következik. A jelenleg használatos fizikából és kémiából 
az következik, hogy a H2O rendelkezik a víz felszíni tulajdonságaival. Az elméletnek 
kivétel nélkül mindent le kell vezetnie, ami csak tudható a vízről. Ha ugyanis nem így 
lenne, akkor az az elmélet cáfolata volna. 

Levine (Levine 2008) azonban a magyarázati szakadék létéből nem következtet a 
fizikalizmus hamisságára, inkább arra, hogy a probléma megoldása episztemológiailag 
hozzáférhetetlen. Colin McGinnhez hasonlóan, akinek az a véleménye, hogy „kognitíve 
zártak” vagyunk arra, hogy belássuk, miként igaz a materializmus. (mCGinn 1989.)

Mi támasztja alá a magyarázati szakadék létét? Nos, úgy tűnik, hogy kimondottan 
az elméről és a világról szóló legalapvetőbb intuíciónk a forrása, így demonstrációja 
gondolatkísérletekkel, vagy dehonesztáló néven intuíció-pumpákkal történhet. Például 
a zombik – objektív szempontból tekintve teljesen normális emberi lények, akik azon-
ban nem rendelkeznek fenomenális karakterrel – elgondolhatóságából kiindulva, vagy 
a felcserélt kválék gondolatkísérletre támaszkodva. Mindkét érv arról szól, hogy egy 
fizikai leírás által elgondolva egy organizmust, még mindig elgondolható, hogy teljes 
egészében hiányoznak a fenomenális tulajdonságai (zombi-érv), valamint elgondol-

1 Hosszan érvel emellett Block és sTalnaker 1998.
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ható, hogy egészen másmilyenek a fenomenális tulajdonságai. Amennyiben viszont a 
teljes fizikai tudásból levezethető volna a fenomenális tudás, úgy ezek nem lehetnének 
elgondolhatóak. Hiszen a logikai levezetés esetében nem lehetséges, hogy a premisz-
szák igazként történő elfogadása mellett a konklúziót hamisnak tekintsük.

Úgy vélem, a tudásérvet is fel lehet hozni a magyarázati szakadék melletti intuitív 
bizonyosságként: elgondolva egy racionális következtetőképességének és a releváns 
fizikai tudásnak a birtokában lévő alanyt, és feladatul szabjuk neki, hogy vezessen le 
egy fenomenális minőséget, lényegében megkaptuk a tudásérvet (vö. tYe 2008,124). 
A tudásérv – ezt fontos látnunk – azon az intuíció-pumpálással felhozott premisszán 
fordul meg, hogy Mary új tudásra tesz szert kiengedésekor (ezt mondja ki P2). Még-
pedig azért gondoljuk, hogy Mary új tudásra tesz szert az első „pirostapasztalatakor”, 
mert nem tudjuk felfogni, hogy volna képes a fizikai tudásából a fenomenális tudás-
ra következtetni.

A magyarázati szakadék kifejezés alatt a továbbiakban pontosan azt az állítást fogom 
érteni, amit ezen gondolatkísérletek az intuícióinkból kinyertek: nem lehetséges a fizi-
kai tudásából a fenomenális tudásra következtetni.

A TUDÁS HÉZAGMENTESSÉGÉNEK ELVE

Amennyiben igaz az állításom, hogy a Mary-érvben az a rejtett premissza sze-
repel, miszerint levezetési szakadék tátong különféle ismereteink között, akkor 
ennek esetében is ismeretelméleti megfontolásokból jutnánk végeredmény-
ben ama következtetésre, hogy egy párhuzamos szakadékot sejtsünk a világban.  
Mint említettem, ezen ugrás megtételétől óvakodik Levin és McGinn. Ahogy mondják, 
ismeretelméleti problémára ontológiai kezelést adunk, ha elfogadjuk a dualizmust.  
A fizikalizmus mint metafizikai elmélet még így is igaz lehet. A fenomenális tények 
lehetnek szükségszerűen meghatározottak a fizikai tények által, attól függetlenül is, 
hogy konceptuálisan a fizikai tudás meghatározza-e a fenomenális tudást, más szó-
val, hogy a fizikai tudásból levezethető-e fenomenális tudás.

Azt igyekszem kimutatni, hogy a tudásérv mögött két implicit direkt intuícióra való 
hivatkozás is meghúzódik. Az egyik maga a magyarázati szakadék, a másik, hogy 
amennyiben a fizikalizmus igaz, akkor muszáj lenne levezetni a fizikai tudásból a feno-
menális tudást.

Ez utóbbi merész állításnak azt gondolom, a következő elv a motivációja: ha vala-
mit tudunk, akkor (potenciálisan legalábbis) mindazt tudjuk, ami abból levezethető. 
Mary esetére vonatkoztatva: elméletileg képesnek kell lennie a már birtokában lévő 
fizikai tudás alapján mindent tudni, ami abból következik. A következő kérdés, hogy e 
következmények között ott kell-e lennie a fenomenális tudásnak? Másként mondva, 
elvárható-e, hogy a fizikai tudás konceptuálisan meghatározza a fenomenális tudást. 
Amennyiben kizárjuk, hogy a fizikain kívül más magyarázó tényező is rendelkezésre 
álljon – ez hozzátartozik a fizikalista alapvetéshez –, úgy vélem megalapozott, hogy 
ilyesmit követeljünk. 

Csak két módot tudok elképzelni, amelynek mentén el lehetne utasítani ezt a köve-
telményt. Az egyik az, hogy vannak fizikai, de a fizikai elméletek által magyarázhatat-
lan tulajdonságok, a másik mód, hogy az elménk, a gondolkodásunk, esetleg a gon-
dolkodás mint olyan, valamiképpen deficites, legalábbis a fizikai tudásból e kognitív 
zártságnál fogva nem képes levezetni fenomenális tudást. 



101

VILÁGOSSÁG 2013 ősz Analitikus f ilozófia

Általánosságban a tudományoktól szerintem megköveteljük, hogy – ideális esetben – a 
világ minden jelenségét magyarázó konceptuális szükségszerűségekre jusson. Elis-
merem, sok empirikus tudomány nem áll még ezen a szinten, sőt számos a priori for-
mális tudomány sem tárt fel még számos konceptuális összefüggést (a matematiká-
ban is elképesztően sok absztrakt struktúra vár még elemzésre), ám a fizikalizmus 
bevett koncepciója is egy ideális, befejezett tudományos modellt vázol elénk. Maga a 
fizikalizmus kötötte hozzá a sorsát végérvényesen egy empirikus tudományhoz, azt 
mint alapvető empirikus tudományt tételezve. Körülbelül ama ideál szerint, hogy ha 
birtokunkban lesz az összes alapvető létező és alapvető törvény leírása (amelyek ter-
mészetesen kivétel nélkül fizikai létezők és fizikai törvények), és ezeken kívül csak az  
a priori konceptuális elemzés által feltárható formális tudás létezik (amelynek természe-
téről folyó vita inkább az absztrakt struktúrákkal kapcsolatos realizmus-nominalizmus 
vitához kapcsolódik, az elmefilozófiai fizikalizmust azonban nem érinti), akkor a világ 
teljes és kimerítő leírásához jutunk. Mármost ebben az esetben a világnak ez a teljes-
nek tekintett adódásmódja meg kell, hogy határozza konceptuálisan az összes többi 
lehetséges adódásmódot. A magyarázati szakadék ellen érvelő fizikalisták azonban 
éppen ezt vitatják. Nevezzük ezt a „Magyarázatok Hézagmentességének Elve” néven.

A FIZIKALIZMUS ELLENI ÉRV ÁLTALÁNOS FORMÁJA

A tudásérvből származó, magyarázati szakadék versus fizikalizmus dilemma szerin-
tem inkább így fest: az alábbi premisszahalmazból egyet el kell vetni, hogy ne jussunk 
ellentmondásra.

(0) A fizikalizmus igaz.
(1) Lehetséges komplett fizikai tudással rendelkezni az emberi elméről.
(2) A Tudás Hézagmentességének elvéből: Ha valaki komplett fizikai tudással  

 rendelkezik, és a fizikalizmus igaz, akkor mint racionális képességei birtoká 
 ban lévő alanynak képesnek kell lennie levezetnie minden emberi elméről  
 szóló tudást – a fenomenális tudást is.

 Azaz: (0) & (1) (3)~ כ.
(3) A Magyarázati Szakadék Intuíciójából: Van olyan emberi elmével kapcsolatos  

 (fenomenális) tudás, amit nem lehet levezetni. 
 
Tegyük fel, hogy (0) és (1) igaz. Azt hiszem, a sztenderd fizikalista nézet némi 
idealizációval el kell fogadja (1)-et. (2)-ből és (3)-ból modus tollenssel következik, hogy 
a (0) és (1) konjunkció hamis. (2) azért tartalmazza a (0) & (1) konjunkciót, mert ha a 
fizikalizmus történetesen nem lenne igaz (~(0)), akkor Marynek nem kellene tudnia 
mindent levezetni a komplett fizikai tudásából (1). Ha (1) nem igaz, akkor szintén hiá-
bavaló a levezetést számon kérni. 

Az egyik feloldása a paradoxonnak (0) feladása. Ekkor lehetséges ugyan, komplett 
fizikai tudással rendelkezni az emberi elméről, de ennek nem lesz különösebb relevan-
ciája a fenomenális tudás tekintetében, mivel az más létezőkre támaszkodik. 

Elvethetjük, hogy lehet komplett fizikai tudással rendelkezni az emberi elméről (1). 
Például azért, mert a fizikai elméleteink nem ragadják meg teljesen a fizikai valóságot. 
Ez megmagyarázza az összes többi premisszát is. 

Feladhatjuk-e azonban a Magyarázati Szakadékot magát? Úgy vélem, hogy szi-
gorúan tekintve egyetlen fizikalista válaszkísérlet sem tünteti el (3)-at. (0)-feladásától 
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(2)-éig bármely stratégiával elő lehet hozakodni ezen állítások konzisztenssé tételére, 
azonban a magyarázati szakadék szerintem olyan erős intuíció, amit egyszerűen nem 
vagyunk képesek feladni. A fizikalista válaszok – rögvest sorra veszem őket – kimutat-
hatóan inkább (1) vagy (2) feladásán munkálkodnak, mintsem magának a magyarázati 
szakadéknak a feladását kényszerítenék ki.

Levin és McGinn szerint a szakadék léte elfogadható, így megmentjük a fizikalizmus 
igazságának lehetőségét azon az áron, hogy feladjuk a magyarázatok hézagmentes-
ségére vonatkozó igényünket. A homlokegyenest ellenkező értékelés szerint viszont a 
magyarázatok hézagmentességére vonatkozó igény sérthetetlen, ebből pedig követ
kezik, hogy a fizikalizmus hamis. A trilemma tehát így hangzik: vagy nem lehetsz fizika-
lista vagy elveted a magyarázatok hézagmentességének elvét vagy a komplett fizikai 
tudás lehetségességét. A következőkben azt szeretném kimutatni, hogy ez az általá-
nos szentencia minden fizikalista válaszkísérlet esetében igaz. Az alábbiakban rövi-
den számba veszem a tudásérvre adott tipikus fizikalista ellenvetéseket, és bemuta-
tom, hogy kivétel nélkül mindegyikre illik a fenti alternatív séma.

FIZIKALISTA VÁLASZKÍSÉRLETEK 
 
NYELVI FIZIKALIZMUS VS. METAFIZIKAI FIZIKALIZMUS

A Nida-Rümelin-féle rekonstrukcióban a P1-ről a C1-re való átmenet ellen felvethe-
tő, hogy még ha valaki rendelkezik is komplett fizikai tudással, az nem jelenti minden 
fizikai tény ismeretét. Ebből az irányból támadja az érvet Owen Flanagan. (fLanaGan 
1992, 98.) Ennek értelmében megkülönböztethetjük a metafizikai fizikalizmust – ami-
nek lényegi állítása, hogy minden tény fizikai tény, méghozzá olyanképpen, hogy fizi-
kai entitásokból és tulajdonságokból épül fel –, a teoretikus, nyelvi fizikalizmustól, ami 
szerint minden kifejezhető a fizikai teóriák terminusaiban. Az utóbbi fizikalizmus sok-
kal szigorúbb és kétségesebb álláspont, lehetnek olyan fizikai tulajdonságok, amelyek 
egyszersmind nem megragadhatóak fizikai elméletekkel. 

Bár az sem mellékes probléma, hogy egy ilyen válasz esetén a fizikaiság fogalmát 
elszakítjuk a fizikai elméletekkel való rokonságtól, ám ennek a hozzáállásnak az elfo-
gadása abban kulminál, hogy a fizikai teóriák elsajátítása nem elég minden tény isme-
retéhez. Így akár az is kétséges lehet, hogy egyáltalán ez még fizikalizmusnak tekinthe-
tő-e? Nem jelenti-e azt, hogy ha vannak olyan tulajdonságok, amelyek egyszersmind 
nem megragadhatóak fizikai elméletekkel, hogy azok nem is fizikai tulajdonságok? 
(Szerintem ez azt jelenti, de most emellett ezúttal nem fogok érvelni.)

De tekintsük most csupán magyarázati hézagmentesség szempontjából. Mary komp-
lett fizikai tudással rendelkezik, mégsem ismer minden fizikai tényt, mivel léteznek 
olyan fizikai tulajdonságok, amelyek elvileg megismerhetetlenek. Ez azt jelenti, hogy 
a magyarázat tulajdonképpen el sem tud kezdődni, mert valamilyen döntő elemre nem 
terjed ki a kognitív hozzáférésünk, azaz (1) feladásával találkozunk.

A KÉPESSÉGHIPOTÉZIS

Eszerint Mary tudása valójában nem is tudás, legalábbis nem a tudás propozicionális 
értelmében ,azaz nem egy tény ismerete, ehelyett egyfajta gyakorlati képesség: „tudni-
hogyan”. Mary új „tudása” valójában a piros színű tárgyak bizonyos módon, egy bizo-
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nyos érzékszervvel való felismerése, más színűektől való elkülönítése, az erre a 
tapasztalatra való visszaemlékezés és elképzelés képessége. 

Ahogy David Lewis mondja: leckék nem segítenek abban, hogy egy „tudni-hogyan” 
jellegű tudást elsajátítsunk. Csakhogy ez csak bizonyos pontosításokkal igaz. Elsőre 
úgy tűnhet, hogy persze senki nem fog tudni megtanulni úszni pusztán attól, hogy töké-
letesen ismeri a víz hidrodinamikáját, a test anatómiáját és az agy neurofiziológiáját. 
De számos képesség elsajátításában bizonyosan segítenek a leckék, különben nem 
volna értelme jógáról vagy testépítésről szóló könyveket kiadni. Ha bizonyos alapké-
pességeink megvannak, akkor az azokból felépülő összetettebb képességeket bizo-
nyosan el tudjuk sajátítani magyarázatok alapján. Azt talán valóban nem lehet elma-
gyarázni, hogy megmozdítsam a karomat, de azt igenis el lehet mondani, ha már van 
némi gyakorlatom a karmozgatásban, hogy hogyan kell a fekvenyomást kivitelezni. 

A képességhipotézis diagnózisa szerint összetévesztjük a tudás két formáját, amikor 
a tapasztalataink fenomenális minőségeiről óhajtunk magyarázatot kapni, egy (alap-
vető) tudni-hogyanról szeretnénk beszámolót kapni a tudni-hogy-mi-a-helyzet termi-
nusaiban. Ám a tudni-hogyan ez esetben alapvető képesség, amely részben velünk 
született, részben egy-egy valóságos tapasztalat által sajátítjuk el. 

A képességhipotézist azzal szokták kritizálni, hogy a fenomenális minőségek nem 
eshetnek egybe a Lewis által felsorolt képességekkel, mivel az említett képességek 
előfordulhatnak anélkül is, hogy egyúttal jó alapunk lenne fenomenális minőségek 
jelenlétére gyanakodni. Nem célom ezúttal a képességhipotézist kiértékelni, csak arra 
szeretnék rámutatni, hogy ismét megfigyelhetjük: a fizikalista mentőakció nem a magya-
rázati szakadékot adja fel. Sokkal inkább a magyarázatok hézagmentességére vonat-
kozó elvet. Ugyanis az ellenérv struktúrája a következő: nem tudsz a fizikai tudásból 
a fenomenális tudásra következtetni (azaz természetesen van magyarázati szakadék 
(3), azért mert ez utóbbi valójában egy tudni-hogyan. De általában véve nem is kell a 
tudni-hogy-mi jellegű tudásból a tudni-hogyan jellegű tudásokra következtetni. Az intui-
tív magyarázati szakadék létezése, igazából nem baj. Azaz inkább a tudás hézagmen-
tességének a feladását láthatjuk.

TUDÁS ISMERETSÉG RÉVÉN

Az előbbihez nagyon hasonló stratégiát képvisel Earl Conee (Conee 1994). A mi szem-
pontunkból éppen csak annyi a különbség, hogy más típusú tudáskategóriába sorolja 
a fenomenális tudást, és erre hivatkozva adja fel a magyarázatok hézagmentességé-
nek elvét. Conee szerint a fizikai tudás és a fenomenális tudás közötti szakadék arra 
vezethető vissza, hogy az utóbbi ismeretség révén való tudás, míg a fizikai tudás leírás 
révén való tudás. Az ismeretség révén való tudás valamilyen értelemben közvetlenebb, 
direktebb tudás, mint a leírás révén szerzett.

E kétféle tudásfajta megkülönböztetése nem más, mint éppen annak az intuitív 
különbségnek az elméleti rangra emelése, amit a saját tapasztalatainkhoz fűződő 
direkt tudás és a leíró jellegű teoretikus tudás között találunk. Ám a kérdés éppen az 
volna, hogy miért áll fönn ez a különbség, miért kell megkülönböztetnünk kétfajta tudás-
típust? Brie Gertler epés megjegyzése szerint „Minden magyarázatnak véget kell érnie 
valahol, de Conee magyarázata el sem kezdődik” (GertLer 1999, 327).

Újabban Michael Tye is felkarolta ezt a gondolatmenetet, korábbi fenomenális fogal-
makra építő elképzelését elhagyva. A tudás ismeretség révén az ő felfogásában egy a 
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leírás révén való tudástól eltérő reprezentációs módot jelent. Ezért is, a tudás ismeret-
ség révén eme szofisztikáltabb változatára a következő szakaszban térek ki.

REPREZENTÁCIONALISTA ELMÉLETEK, FENOMENÁLIS FOGALMAK

Messze a legnépszerűbb fizikalista választípus a tárgyalt episztemológiai kettősség-
re a reprezentácionalizmus és annak különféle változatai. Nem véletlenül, úgy gondo-
lom. Az elme reprezentációs elméletei azt állítják, hogy a mentális állapotok, vélekedé-
sek, vágyak, félelmek, érzékelések, fájdalmak és hasonlók reprezentációs állapotok, 
azaz az elmeállapotok sajátossága, hogy valamiről szólnak, valamilyen tényállást 
reprezentálnak. E doktrína jól összehangolható az agyat mint információfeldolgozó 
rendszert modellező kognitív tudományos, neurofiziológiai kutatási eredményekkel.  
Ami viszont a magyarázati szakadék kérdését illeti, lényegét tekintve a képességhi-
potézissel és az ismertség révén való tudás stratégiájával azonos módon oldja fel a 
problémát: amellett hoz fel érveket, hogy érdemes feladnunk a magyarázatok hézag-
mentességének elvét, mivel elménk bizonyos sajátosságai folytán nem is lehetséges, 
hogy a fizikai tudásból fenomenális tudásra következtethessünk.

A reprezentációs elmélet hívei bár részleteit tekintve számos úton járhatnak, mind-
annyian egyetértenek abban, hogy a Mary által megtanult fizikai folyamatokról szóló 
leírás és érzéki tapasztalatai a világról szóló információk eltérő típusú mentális repre-
zentációja. Ezzel a megközelítéssel operálva úgy mesélhetjük el Mary történetét, hogy 
bár csakugyan a világ minden színlátásra vonatkozó tényéről tudomása volt elengedé-
se előtt, ám eladdig a színeket nem volt képes látás útján reprezentálni. Mary nem ismer 
meg új tényt, csak új formában reprezentálva ismeri meg ugyanazon tényeket, amiket 
már eddig is ismert. Továbbá a fizikai elmélet tudásával történő reprezentáció segítsé-
gével nem lehet az érzéki tapasztalat módján történő reprezentációs állapotba kerülni. 

Annak tárgyalásába nem mennék bele, hogy mely tényt reprezentálja kétféle módon 
Mary, a látott tényállást, avagy a saját mentális állapotát. További probléma, hogy a 
reprezentációs tartalmak bizonyos elméletei szerint meghatározásukhoz a külvilág 
egyes tényállásaira is hivatkoznunk kell, ebben az esetben a kválék még csak nincse-
nek is kizárólag a fejünkben. Ám ezen vitás kérdések kimenetelének nincs befolyása 
a tudásérv értelmezésére.

Önmagában azonban nem elég mindössze rávilágítani arra a tényre, hogy funkcio-
nálisan különböző reprezentációs mechanizmusok különböző prezentációs módokon 
ragadják meg ugyanazt a tényt. A fizikalizmus védelme szempontjából a legfontosabb 
azt kimutatni, hogy a fizikai tulajdonságokról szóló vélekedések mint reprezentációs 
állapotok miért nem tesznek levezethetővé egy érzéki reprezentációs állapotot. 

A reprezentációs módokat magának a kérdéses információfeldolgozó mechaniz-
musnak a sajátosságai különböztetik meg egymástól. Csakhogy arra is kell valami-
lyen magyarázatot szerkeszteni, hogy miért nincs átjárás ezen reprezentációs módok 
tartalmai között. Egy adott alkalommal az „Es regnet” mondat is ugyanazt a tényállást 
fejezi ki, mint mondjuk az „Esik az eső”, mégis szemmel láthatóan más módon teszik 
ezt. Ám aki tud németül, az könnyen lefordítja az ezen a reprezentációs módon adott 
tartalmat a magyarra.

Nincs így azonban bizonyos különböző mentális reprezentációk között.  
Ezt súgja a magyarázati szakadékról szóló intuíciónk! Képzeljünk el egy jól képzett 
színvak színtudóst. Ő is el tudná dönteni minden dologról, hogy piros-e, ráirányítaná 
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spektrométerét a dologra, leolvasná a hullámhosszt, elővenné agytudományát, és 
kiszámolná, hogy az adott fényviszonyok mellett, egy átlagos színlátó ember erre azt 
mondaná-e, hogy piros, és ha igen, akkor tudná, hogy „ez piros”.  Ám ha valami módon 
visszanyerné a színlátását, akkor immár a hagyományos látási tapasztalat által is el 
tudná dönteni valamiről, hogy piros. Ahhoz, hogy megmagyarázza ezt az átjárhatat-
lanságot, a reprezentácionalistának tehát további részleteket kell mesélnie az elme 
reprezentációs mechanizmusairól. 

Ezen a ponton a reprezentácionalista tábor sok ágra szakad. Egyesek magának 
az érzéki reprezentációnak az atomiságában vélik megtalálni a kulcsot. (LYCan 1990, 
jakaB 2000.) Egy igen népszerű elképzelés szerint a percepció és a perceptuális feldol-
gozó mechanizmusok végeredményben információszűrők, amelyek által szelektíven 
tudunk irányulni bizonyos világbeli tényállásokra. Az a kauzális hatás, amit a beérkező 
fény a szememre gyakorol, önmagában meghatározatlan mennyiségű információval 
bír, a beesési szögétől a hullámhosszán át, az időtartamig, ameddig a retinára vetül, 
és számos közvetett információ hordozója is lehet, például, hogy „egy fa van előttem”. 
Mármost az információk szelektív szűrése, már ott elkezdődik, hogy a retinám csak 
bizonyos hullámhosszú fényingerekre reagál, a többit a bennem megtestesülő orga-
nizmus számára irrelevánsként kezeli. Azt, hogy milyen információkat kell kiszűrni, az 
evolúció alakította ki, de ez most csak színező eleme a történetnek.

A dolog ott kezd érdekes lenni, ahol bizonyos pontokon a szűrés által a korábban fel-
dolgozott információ kiszelektált részlet-elemei visszavonhatatlanul elvesznek, minek 
következményeként a  szűrés által a berendezés egyre inkább bizonyos absztrakt infor-
mációk reprezentálását valósítja meg. (aYdede és GüZeLdere 2005.) A hangok példá-
ul hiába hordoznak információt a levegő rezgéseiről, ezt az információt ilyenként már 
nem reprezentálják az alany számára. Hogy a színek és hangok valójában mint nyers 
érzetek milyen információt hordoznak, igen fogós kérdés, ugyanis nem találunk a világ-
ban egy az egyben nekik megfeleltethető tulajdonságot. Általánosságban körülbelül 
azt mondhatjuk, hogy mindezek a tárgyak rendkívül összetett jellemzőiből, a környe-
zet elemeiből és az alany biológiai igényeinek kombinációjából összeálló informáci-
ós tartalmak, amik gyors felismerésének kialakítása evolúciós szempontból hasznos-
nak bizonyult. 

Például az édes íz érzete majdnem bizonyosan kizárólag a cukor (a szacharóz, 
a fruktóz és hasonló molekulák) reprezentálásának funkciójához adaptálódott, és a 
cukor nagy biológiai haszna miatt tekintjük oly általánosan élvezetesnek, még ha hely-
lyel-közzel elő is fordul, különösen a modern idők cukorpótlói folytán, hogy mást is 
édesnek érzünk. Maga az íz azonban semmit sem árul el ezeknek a molekuláknak 
ama szerkezetéről, amely által az ízlelőbimbóink édesként érzékelik. Ez az informá-
ció az egész organizmus szempontjából lényegtelen, szemben azzal az életbe vágó 
funkcióval, hogy az ilyen ízű gyümölcsöket felismerje és szeresse az organizmus.  
Ez az édes íz reprezentációs, avagy intencionális tartalma, ez maga az édes íz feno-
menális minősége – ha a reprezentácionalisták módjára azonosítjuk a fenomenális 
minőséget a reprezentációs tartalommal. Amennyiben leírjuk ezt a rendkívül bonyo-
lult – és a fentiekben tulajdonképpen csak felvázolt – tartalmat, akkor magának a feno-
menális minőségnek a tartalmát ragadtuk meg. 

Az érzékszervi feldolgozás kimenetei végül azonban a központi, kognitív feldolgo-
zás bemeneteként fognak szolgálni. Központi feldolgozó rendszer alatt lényegében a 
fogalmi reprezentációkkal operáló gondolkodást kell értenünk. Igen ám, de mint emlí-
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tettem, mire a feldolgozott információ idáig eljutott, bizonyos kiszelektált részei immár 
visszavonhatatlanul elvesztek, így a központi feldolgozás számára ezek reprezentációs 
atomokként adódnak. Ez látható abban, hogy miért csak egy homogén, tovább elemez-
hetetlen édes ízt érzünk, miért nem a fentebb felvázolt bonyolult tartalomhoz hasonlót.

Illusztrációképpen képzeljünk el egy gyanússzemély-érzékelő dobozt. A bejára-
ti ajtó elé szerelve nagyon praktikus lehet félős, gazdag emberek számára. A doboz 
egyik oldalán egy kamera van, amelynek képét egy bonyolult elektronika dolgozza fel.  
Ám a kimenete egyetlen kis LED, amely sötét, ha nincs gyanús személy a környéken, 
ám pirosan világít, amennyiben egy ilyen felbukkan a kamerája előtt. Gyanús személy-
nek lenni, rendkívül sok összetevőtől függ, jóllehet a gép reprezentálja használója szá-
mára mindezt a kibogozhatatlan információköteget, a következő feldolgozási szintre 
ezt már atomi információként továbbítja. Mivel ezen atomi reprezentációk semmilyen 
belső struktúrával nem rendelkeznek, nem várható, hogy bármilyen levezethetőségi 
kapcsolatban álljanak más reprezentációkkal.

Szerintem ez a fajta eljárásmód, inkább az ismeretség jellegű tudás feltételezésé-
nek egy reprezentácionalista változata. Michael Tye is úgy véli (aki az alább következő 
fenomenálisfogalom-stratégiát elvetve újabban hasonló koncepciót kidolgozásán fára-
dozik), ha az érzéki tapasztalat eme sajátos reprezentációs módját, mint nem-fogalmi, 
nem-propozicionális tudást gondoljuk el, míg az elméleti tudást fogalmi, propozicionális 
tudásként, akkor ezt jogosan tekinthetjük az ismeretség révén és a leírás révén való 
tudásfajták különbségének.2

A fenomenális minőségek levezethetetlenségének egy másik népszerű magyaráza-
ta az úgynevezett fenomenális fogalmak stratégiája.3 A reprezentácionalista elméle-
tek általában össze szokták kapcsolni a tudatosságot a központi feldolgozás számá-
ra lehetséges hozzáféréssel. Ekképpen azok a reprezentációs állapotok tekinthetők 
tudatosnak, amikhez a kognitív feldolgozó rendszer hozzáfér. Ennek köszönhetően 
tudatosak tehát a fenomenális minőségek is. A fenomenális tapasztalatra irányuló 
fogalmaink azonban speciális, direkt fogalmak, és eme sajátosságuknál fogva Mary 
nem képes fenomenális fogalmakat elsajátítani anélkül, hogy ne élte volna át a foga-
lomnak megfelelő tapasztalatot.

Noha rendkívül nehéz kérdés meghatározni, hogy mik is a fogalmak, ám annyit 
viszonylag általánosságban elmondhatunk, hogy a propozicionális tartalmak, 
hitek, vágyak alkotóelemeinek tekinthetők, és ezeken belül is megkülönböztethető-
en bizonyos dolgokra irányulnak, egyrészt tehát intencionális tartalommal bírnak, 
másrészt amikre irányulnak, azokat az extenziójuknak, jelöletüknek tekinthetjük.  
A reprezentácionalista elméletek továbbá azt is feltételezik, hogy a fogalmaink éppen 
azáltal irányulnak dolgokra, hogy a kognitív háztartásunkban bizonyos funkcionális sze-
repeket töltenek be, kicsit pongyolábban fogalmazva: tartalmukat a működési elvük, 
funkcionális profiljuk szolgáltatja. 

Mármost a fenomenális tartalomra irányuló fogalmainknak speciális szerkezetük van. 
Brian Loar meghatározása szerint a fenomenális fogalmak direkt rekogníciós fogalmak, 
melyeket a fenomenális minőségek felidézése kísér. Ez utóbbi kitétel David Papineau 
fantáziáját is megragadta, képszerű példájával a fenomenális fogalmak működése 

2 tYe 2008 136. Az érzéki tapasztalat nem-fogalmisága tekintetében azonban nincs konszenzus. vö. márton 2010.
3 pL. Loar 1997, tYe 1999, papienau 2007, BaLoG 2012.
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ahhoz hasonló, mintha olyan színű tintával jegyeznénk fel egy szín nevét, mint ő maga, 
vagyis a fenomenális minőség felidézése részét képezi a tartalmának. 

Közös ezekben az elméletekben, hogy arra építenek, hogy eme kognitív funkci-
ók csak azáltal épülhetnek ki – azaz a fogalom csak azáltal sajátítható el –, ha valaki 
előbb átesik egy releváns érzéki tapasztalaton. Mivel a fogalom birtoklása előfeltéte-
lezi, hogy egy ilyen tapasztalás megtörténjen, képtelenség lenne ezt a fogalmat leve-
zetni. E fogalom egyszerűen így működik. 

John Perry pedig azt hangsúlyozza, hogy ezek a fogalmaink indexikus szerkezet-
tel bírnak, leginkább az „én”-fogalomhoz hasonlóan. Ahogyan senki más nem tud az 
„én” szóhasználatával rám referálni, ugyanúgy senki más nem irányulhat ugyanarra a 
fenomenális minőség példányra ennek a fogalomnak egy példányával. Az ilyen önhi-
vatkozást is tartalmazó fogalmak esetében a funkcionális szerep úgy határozza meg a 
referenciát, hogy ugyanazzal a fogalom típussal külön-külön mindenki más referenciát 
határoz meg, tudniillik mindenki saját magát. Az ilyen első személyű fogalmaink sem-
milyen harmadik személyű fogalommal nem helyettesíthetőek (Perry az ilyen fogal-
makat lényegileg indexikusnak nevezi).

Akárhogy is, a trükk a következő: a fizikai fogalmakat tartalmazó premisszákból 
nem vezethető le fenomenális fogalmakat tartalmazó konklúzió, mert a fenomená-
lis fogalmak valamilyen olyan sajátossággal bírnak, amely ezt lehetetlenné teszi.  
Ám ezen episztemológiai szakadék semmilyen ontológiai terhet nem jelent számunk-
ra, a helyzetért az eltérő konceptualizáció tehető egyedül felelőssé. 

Ám akármi tehető is felelőssé, a cél a magyarázatok hézagmentességének feladá-
sa. Emlékezzünk, az antifizikalista egyszerűen máshogy méri a két konfliktusban álló 
premissza súlyát. Szerinte a magyarázatok hézagmentességére vonatkozó igény sze-
repel nagyobb súllyal. Ekkor pedig következik, hogy a fizikalizmus hamis.

KÖVETKEZMÉNYEK 
 
A FIZIKALIZMUS ÁLTAL ELÉRHETŐ LEGKEDVEZŐBB HELYZET

A fizikalizmus sok képviselője tehát – úgy is fogalmazhatunk – egy hiba-elméletet dol-
goz ki álláspontja védelmére, megpróbálja megmagyarázni, miért alakulnak ki bennünk 
bizonyos téves vélekedések. Egy olyan képet vázol fel az elméről, amelyből éppen, 
hogy következik a magyarázati szakadék. Mármost azonban, ha következik belőle, 
akkor nem is mondhat ellent a fizikalizmusnak. A megoldás mindössze azt kívánja, 
hogy a fizikalista elméletbe plauzibilisen be legyen építve a magyarázatok hézagmen-
tességének vagy a teljes fizikai tudás lehetőségének tagadása. Ekkor nem kell felad-
nunk (0)-t – azaz a fizikalizmust. Marynek végül nem kell levezetnie, hogy milyen lehet 
pirosat látni.

A fizikalista fellélegezhet. A „fájdalom = C-rostok tüzelése” azonosság esetében nem 
szükséges a „víz=H2O”-nál megkövetelt teljes és hézagmentes magyarázatot meg-
követelnünk. (Mivel mint beláttuk, nem is lehet.) Ekkor előkerül a sztenderd fizikalis-
ta érvelés, a mentális tulajdonságok oksági szerepeivel kapcsolatban. (Tőzsér 2008, 
26) A mentális tulajdonságok (köztük a fenomenális tulajdonságok) fizikai tulajdonsá-
gok kell legyenek, mert: (1) okságilag hatékonyak a fizikai világban (2) a fizikai világ 
okságilag zárt, azaz minden fizikai eseménynek elégséges fizikai oka van (3) nincs 
túldetermináció. Ezután az összes számba jöhető fizikai tulajdonság közül kiválaszt-
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juk azt, amelyik oksági mintázatai alapján a legjobb jelölt arra, hogy a szóban forgó 
mentális tulajdonság legyen.

Nem vitatom annak a lehetségességét, hogy valamely fizikalista narratíva helytálló-
nak bizonyulhasson. Egy másik kérdést szeretnék megfontolni: nem is annyira egyér-
telmű, hogy a fizikalista eltüntette a magyarázati szakadékot vagy csak metaelméleti 
síkon megmagyarázta kényszerű létrejöttét. 

Tye szerint (tYe 1999) amennyiben olyan elmélettel tudunk előállni, amely a magya-
rázati szakadék áthidalását elvi lehetetlenségként mutatja be, olyan problémaként, 
amire konceptuális lehetetlenség választ adni, akkor a problémát értelmetlennek kell 
tekintenünk. Szerintem azonban valójában nem tűnt el a probléma, legfeljebb vissza-
térhetünk a kiindulóponthoz, elismerve, hogy kognitív képességeink elégtelenek a sza-
kadék magyarázatához.

KOGNITÍV ILLÚZIÓK?

Az illúziók, hallucinációk és egyéb tévedések egy bizonyos értelemben rögtön eltűnnek, 
amint megértjük a természetüket. Kontraintuitívnak tűnik az illúziók eltűnéséről beszél-
ni, hiszen tapasztalhatjuk, hogy a vízbe helyezett kanál annak ellenére töröttnek látszik, 
hogy tisztában vagyunk a víz fénytörési tulajdonságaival – de rögvest megvilágítom: 

Képzeljük el, hogy a monitorom a felületének egy bizonyos régiójában elromlott, és 
nem megfelelő színeket mutat. Amikor először szembesülök ezzel a hibával, egy zöld 
nyulat látok a képernyőmön. Kisvártatva megértem, hogy elromlott a képernyő, és azt 
is megtudom, hogy a zöldön kívüli másik két színcsatorna a vörös és a kék mondta fel 
a szolgálatot. Amint átlátom ezt, egyből az a gondolatom támad, hogy a kép valójában 
egy közönséges – mondjuk fehér – színű nyulat ábrázolt, nem pedig egy zöld nyulat.  
A kognitív reprezentációmból a tévedés azonnal eltűnt, és felülírta a legmagasabb 
szintű reprezentáció: a gondolat.

Nézzünk egy bizarrabb esetet. Tegyük fel, hogy bármerre is nézek, a látóterem köze-
pén mindig egy nyuszit látok. Természetesen ez valamifajta hallucináció. Most tegyük 
föl ezenkívül azt is, hogy választ kaptam rá, hogy miért látok folyton nyuszit. Például 
azért, mert az agyamban van egy különös rendellenesség, néhány megkergült idegsejt 
folyton oly módon tüzel, mint amikor normális esetben nyuszi lenne a látóterem köze-
pén. Ugyan már mindent tudok arról, hogy miért is látok folyton nyuszit, nyilvánvalóan 
a nyuszi nem fog eltűnni, továbbra is állandóan látni fogom. Mégis ezentúl nem vehe-
tem komolyan a látott nyuszit. A gondolkodás, mint az érzékelést bármikor felülbírál-
ni képes reprezentációs rendszer, mintegy leszámítolja a bejövő információk közül a 
téveseket, és végül a lehetőleg legigazabb reprezentációt alakítja ki a világról.

Ám vegyünk most egy névértéken vett kognitív illúziót. Úgy értem, hogy keressünk 
egy olyan látszatot, ami hiteinket érinti, és annak dacára sem tűnik el, hogy olyan infor-
mációra teszünk szert, ami leleplezi tévedésünket, és még magyarázatot is ad a téve-
désünk meglétére. Tegyük fel, hogy úgy vélem, hogy valaki állandóan követ. Többször 
megbizonyosodom róla, hogy ez a gondolat téves, és még a pszichológusom (vagy 
neurofiziológusom) magyarázatot is ad arra, hogy miért alakult ki bennem ez a tévkép-
zet. Ha mégsem szabadulok meg azon nyomban e hitemtől, abban az esetben irra-
cionális vagyok. Magának az értelemnek egy fogaskereke mondott csődöt bennem. 
Egy bizonyos értelemben nem is lehetségesek kognitív illúziók, hiszen ezekben az 
esetekben az ideális értelemben vett kogníció elromlott. Egy kognitív illúzió nem más 
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mint puszta tévedés, amit még a bizonyítékok ellenére sem vagyunk hajlandóak fel-
adni – szimpla irracionalitás.

Felmerülhet az az ellenvetés, hogy nem tekinthető-e kognitív illúziónak egy naiv 
tudomány előtti világkép által kézenfekvőnek látszó magyarázat, ami szintén nehezen 
tűnik el a hétköznapi hozzáállásunkból? Például, hogy a nap a lapos föld felett ívelt 
pályán látszik mozogni, még annak számára is, aki tisztában van azzal, hogy valójá-
ban a Föld egy bolygó, és a Nap körül kering. Erre Wittgenstein bon mot-jához hason-
lóan válaszolhatunk: miért, nem éppen ugyanígy kell látszania, annak, ha a Föld a 
Nap körül kering? A hibás magyarázat utólag szimpla tévedésnek bizonyul, míg az 
igaz magyarázat egyáltalán nem mond ellent semmilyen látszatnak, sőt a látszat, úgy 
is mondhatnánk éppen, hogy megerősíti, hiszen az igaz magyarázatnak a predikciói 
között kell szerepeljen.

Az illúzióknak tehát a gondolkodás szintjén azonnal el kell tűnniük, ugyanis ha meg-
maradnának, szétzilálnák a hitek koherenciáját. Tye véleményem szerint hasonló fel-
fogás szerint képzeli el a helyzetet. Ha megmagyarázzuk, hogy egy bizonyos kérdés-
feltevés hibás alapon nyugszik, akkor a rossz kérdésnek el kell tűnnie.

Előfordulnak azonban a fentebb felvázolttól eltérő különös esetei annak, amikor 
inkonzisztens hiteket táplálunk, és valamiért nem is akarjuk feladni ezeket. És ezek 
maguk a filozófiai problémák. Az analitikus filozófiában bevett módszertani hozzáál-
lás, hogy a filozófiai problémákat egymással inkonzisztens intuícióink eredményének 
tekintjük (vö. Tőzsér 2009), arra viszont nehéz válaszolni, hogy mik az intuícióink for-
rásai (vö. pöntör 2011).

A filozófiai problémák megoldására nincsen garancia, mégsem tekintjük értelmetlen-
nek a kérdést. Sokan megpróbálkoztak már olyan típusú metaelméletek felállításával, 
amelyek bizonyos filozófiai problémáinkat eltüntetik. Ám legtöbbször a metaelméletet 
haladta túl a kor, a filozófiai probléma maradt. Régi filozófiai trükk: ha a megismerés 
valahol csődöt mond, próbálkozz a megismerés kritikájával. Ehhez hasonló szellem-
ben fogant a kanti filozófia mellett az analitkus filozófia nyelvkritikai vonulata. Gondol-
hatunk akár Carnap metafizika-kritikájára, vagy a kései Wittgenstein filozófiai problé-
mákat nyelv általi megbabonázottságként devalváló megjegyzéseire. Mindannyiukban 
az a közös, hogy először egy leírást kínálnak arról, hogyan működik a gondolkodás 
vagy a nyelv, majd ezt felhasználják más filozófiai területek problémafelvetéseinek 
aláaknázására.

Taktikájában hasonlóak az eddig fizikalista ellentámadások: bizonyos megfonto-
lásokat kapunk a tudományos leírás korlátairól, különböző tudásfajták közötti, illetve 
megismerésünk bizonyos módjai közötti különbségekről, amik indokolják, hogy felad-
juk a teljes fizikai tudásról szóló igényünket vagy a hézagmentes magyarázatra vonat-
kozó követelményünket.

Metaszinten a kép következőképpen néz ki: van ugyan egy filozófiai probléma, bizo-
nyos intuícióinkkal és a világról alkotott ismereteinkkel kapcsolatban, amiből a tudásérv 
generálódik, és amiről eleddig beszéltünk. Ám a fizikalizmus igazolása más megfon-
tolásokból indul ki, és azok miatt igen erős indokunk van fizikalistának lenni. Pél-
dául amellett a rendkívül erős meggyőződésünk mellett, hogy minden fizikai jelen-
ségnek van önmagában elégséges fizikai oka – azaz a fizikai világ okságilag zárt –, 
a fizikalizmus a mentális állapotaink oksági tulajdonságainak igen vonzó magyará-
zatát képes nyújtani, míg a dualista vagy el kell utasítsa az oksági zártságot, vagy a 
mentális tulajdonságok oksági hatékonyságát kell kétségbe vonnia. Tehát – kiált a fizi-
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kalista –, rangsoroljuk előbbre a fizikalizmust támogató vélekedéseket, ennek követ-
keztében tegyük fel, hogy a fizikalizmus igaz, és a második körben csináljuk meg úgy 
a fizikalizmust, hogy egyenesen következzen belőle a magyarázati szakadékban tes-
tet öltő ismeretelméleti probléma.

Ez így egy méltányolható megoldás az eredeti filozófiai problémára, és természete-
sen ilyen értelemben eltűnik az eredeti nehézség. Mindez azonban az összes filozófi-
ai problémára jellemző, ehhez hasonlóan bármely filozófiai probléma esetén az egyik 
megoldási javaslat melletti kiállás után ki lehetne jelenteni, hogy a probléma eltűnt.
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