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Matula Gábor

Az észlelés heterogén reprezentácionalista  
elmélete

 
Tanulmányomban az észlelés reprezentácionalista elméletével foglalkozom, ezen belül 
is főképp a heterogén reprezetácionalizmussal. A reprezentácionalizmus fő célkitűzé-
se, hogy a fenomenológiát az intencionalitásban alapozza meg. Ennek egyik változa-
ta a heterogén reprezentácionalizmus, mely szerint a fenomenális karakter azonos az 
egy bizonyos intencionális módon adódó intencionális tartalommal. 

A tanulmány első részében megmutatom, hogy a rivális észlelési elméletek közül 
egyedül a reprezentácionalizmus van összhangban az észleléssel kapcsolatos feno-
menológiai intuícióinkkal, a többi elmélet alapvető hibát vét, amikor az érzéki tapasz-
talatot relációként fogja fel, és az intencionális tárgyat szubsztantív entitásként kezeli.  
Miután bemutattam, hogy a reprezentácionalizmus megfelel a fenomenológiai intuí-
cióinknak, a második részben ismertetem az elmélet heterogén változatát, és annak 
fő motivációit, és amellett érvelek, hogy szemben a homogénnel, a heterogén verzió 
egy plauzibilis erős reprezentácionalista elmélet.

ALAPVETŐ INTUÍCIÓK AZ ÉSZLELÉSRŐL

A következőkben Tőzsér (Tőzsér 2005a, 2009a) alapján bemutatom, hogy az észlelés-
sel kapcsolatos legalapvetőbb fenomenológiai meggyőződéseink együttesen inkon-
zisztensek. Négy fő intuíciót ismertetek, és arra világítok rá, hogy a négy együtt nem 
tartható, s az észlelés filozófiai elméleteinek valamelyiket tagadni kell ahhoz, hogy pla-
uzibilisek legyenek. 

Az (1) első alapvető meggyőződésünk, hogy az észlelés során (azaz látással, 
hallással, tapintással stb.) az aktuális érzéki tapasztalatunktól függetlenül létező, 
elmefüggetlen tárgyaknak vagyunk a tudatában. Pontosabban, az észlelés során köz
vetlenül elmefüggetlen tárgyaknak vagyunk a tudatában, és nem vagyunk tudatában 
olyan elmefüggő entitásoknak, melyeken keresztül észleljük az adott tárgyat. E meg-
győződésünk forrása az a fenomenológiai jellegű tény, hogy az érzéki tapasztalata-
ink transzparensek.

„Amikor Eloise maga előtt lát egy fát, a színek, amiket így tapasztal, mind úgy jelen-
nek meg számára, mint a fának és a környezetének a tulajdonságai. Nem a tapasz-
talata intrinzikus tulajdonságaiként érzékeli őket. Egyáltalán nem tapasztal semmi 
olyat, ami a tapasztalatának az intrinzikus tulajdonsága lenne.” (Harman 1990, 41.)

Harman arra mutat rá, hogy az introspekció során semmilyen új ismeretet nem szer-
zünk a tapasztalatról, nem leszünk tudatában valamilyen közvetítő, elmefüggő tárgy-
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nak, valójában az introspekciónkkor ugyanannak leszünk tudatában, mint magának a 
tapasztalatnak a során. 

A (2) második alapvető intuíciónk az érzéki tapasztalat és az észlelt tárgy közöt-
ti relációról szól. Az észlelt tárgy konstitutív eleme az érzéki tapasztalatnak, azaz az 
érzéki tapasztalat nem individuálható az észlelt tárgyra való hivatkozás nélkül. Ponto-
sabban, az érzéki tapasztalat, amellyel egy tárgy észlelése során rendelkezem, egye
dül az általam aktuálisan észlelt tárgy relációjában individuálható. E meggyőződésünk 
forrása szintén fenomenológiai jellegű. 

„Légy szíves, gondold azt, hogy: ’a New York-i Szabadságszobor a kezében fáklyát 
tart’. Most azt, hogy: ’Mussolini állandóan hadonászott a beszédei során’. Most pedig 
azt, hogy: ’a vízesések körül szivárványok keletkeznek’. Állj! Most, légy szíves, nézz 
a bal tenyeredre. Most a jobb csuklódra. Most pedig meredj magad elé az asztalra. 
Talán haszontalan nak találod e gyakorlatot, de ha tényleg végrehajtottad, amire kér-
telek, akkor tapasztalnod kellett a különbséget aközött, ahogy a három gondolatod 
tárgya, és ahogy a három érzéki tapasztalatod tárgya adódott számodra. Talán úgy 
lehetne leírni e gyakorlat eredményét, hogy az érzéki tapasztalataid során úgy tűnt 
neked, hogy valami (valamilyen tárgy) a gondolat tárgyához viszonyítva robusztusan 
adódott számodra: a tenyered, a csuklód és ez a papír ott volt számodra jelen, pre-
zentálódott számodra.” (Tőzsér 2005a, 585.)

Tehát ahhoz, hogy egy érzéki tapasztalat érzéki tapasztalat legyen, szükségképpen 
relációban kell, hogy álljon az észlelt tárggyal. Ebből következik, hogy az észlelt tárgy 
egy szubsztantív értelemben vett tárgy, melynek léteznie kell. Erre később, a második 
fejezetben részletesen kitérek. 

A (3) harmadik észleléssel kapcsolatos alapvető meggyőződésünk, hogy lehetsé-
gesek hallucinációk. Rendelkezhetem a fenomenális karakterét tekintve pontosan 
ugyanolyan érzéki tapasztalattal az észlelt elmefüggetlen tárgy létezése és nem-léte-
zése esetén is. Azaz,  lehetséges, hogy legyen a és b, két egymástól fenomenológia-
ilag megkülönböztethetetlen tapasztalatom, például az, hogy érzékelem az ujjaimmal 
a billentyűzet gombjait, s az a esetében valóban létezik a billentyűzet, míg b esetében 
csak hallucinálok, és nincs semmilyen külső tárgy, ami megfelelne a tapasztalatomnak.

A (4) negyedik elemi intuíciónk a mentális állapotok típusainak azonosságáról szól. 
Eszerint ha két mentális állapot fenomenológiailag megkülönböztethetetlen egymás-
tól, akkor ugyanabba a mentálisállapot-típusba tartoznak. Tehát, mivel a hallucináci-
óm fenomenális karaktere azonos a genuin érzéki tapasztalatom fenomenális karak-
terével, ezért a hallucináció és a genuin tapasztalat azonos típusú mentális állapotok.

Az eddigieket összefoglalva tehát a következő alapvető intuíciókkal rendelkezünk 
az észleléssel kapcsolatban:

(1) Amikor S szubjektum észlel egy elmefüggetlen t tárgyat, akkor S egyedül és köz-
vetlenül t-nek van a tudatában. 

(2) Amikor S észlel egy t tárgyat, akkor S aktuális érzéki tapasztalatának konstitu-
tív eleme t. 

(3) S rendelkezhet fenomenális karakterét tekintve pontosan ugyanolyan érzéki 
tapasztalattal, mint genuin észlelése során, annak ellenére, hogy az észlelés tárgya 
nem létezik.
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(4) Ha két mentális állapot fenomenológiailag megkülönböztethetetlen egymástól, 
akkor ugyanabba a mentálisállapot-típusba tartoznak. Tehát, mivel S hallucinatív érzéki 
tapasztalata fenome nális karakterét tekintve megkülönböztethetetlen S genuin érzé-
ki tapasztalatától, ezért S ugyanazon típusú mentális állapotban van a két tapaszta-
lat során.

A probléma az, hogy (1)-(4) együttesen nem tartható. Ezek közül (3) a hallucinációk 
lehetőségét az észlelés szinte valamennyi filozófiai elmélete fenntartja, a viták közép-
pontjában a másik három meggyőződésünk áll. Az érzetadat-elmélet tagadja (1)-et. E 
szerint az elmélet szerint az érzéki tapasztalat során közvetlenül nem elmefüggetlen 
tárgyaknak vagyunk tudatában, hanem elmefüggő entitásoknak, érzetadatoknak. Abból 
indulnak ki, hogy ha az észlelt tárgy az érzéki tapasztalat konstitutív eleme, és a hal-
lucináció azonos típusú mentális állapot, mint a genuin érzéki tapasztalat, akkor az 
észlelt tárgy a hallucinációnak is konstitutív eleme. A hallucináció során nem észle-
lünk elmefüggetlen tárgyat, tehát a hallucináció során elmefüggő tárgynak vagyunk 
közvetlenül a tudatában. És mivel a genuin érzéki tapasztalat a hallucinációval azo-
nos típusú mentális állapot, ezért ennek során is elmefüggő tárgynak vagyunk köz-
vetlenül a tudatában.

A diszjunktív elmélet híve (4)-et tagadja, és fenn akarja tartani a „naiv realizmust”, 
azaz (1)-et és (2)-t a (3) hallucinációk lehetősége mellett. A diszjunktivizmus szerint 
annak ellenére, hogy fenomenológiailag nem tudjuk megkülönböztetni a hallucináci-
ót a genuin érzéki tapasztalattól, a két tapasztalat különböző típusú mentális állapot. 
Ezzel megmagyaráztuk, hogy a hallucináció során miért nem szükséges, hogy létez-
zen az észlelt tárgy: a genuin érzéki tapasztalatok során szükséges, hiszen az egy 
olyan mentálisállapot-típus, melynek konstitutív eleme az észlelt tárgy, míg a halluci-
náció egy olyan típusú mentális állapot, melynek ez nem konstitutív eleme.  

A reprezentácionalizmus (2)-t tagadja, így azt állítja, hogy az észlelt tárgya nem 
konstitutív eleme az érzéki tapasztalatnak. A következőből indulnak ki: a hallucináció 
során nem vagyunk tudatában semmilyen tárgynak, ezért nem lehet a hallucináció-
nak konstitutív eleme az észlelt tárgy. Mivel a genuin érzéki tapasztalat azonos típusú 
mentális állapot, mint a hallucináció, és két azonos típusú mentális állapotnak ugyan-
azok a konstitutív elemei, ezért a genuin érzéki tapasztalatnak sem lehet konstitutív 
eleme az észlelt tárgy. 

Ezek alapján világos, hogy (1), (2) és (4) közül valamelyik alapvető intuíción-
kat tagadnunk kell ahhoz, hogy plauzibilis filozófiai elméletet adjunk az észlelésről.  
A következőkben amellett fogok érvelni, hogy a fenti meggyőződéseink közül (2)-t 
érdemes tagadnunk, és ezért a három elmélet közül a reprezentácionalizmusé a leg-
jobban védhető álláspont.

AZ ASPEKTUÁLIS TÁRGY ÉS A RELÁCIÓS ELMÉLETEK KUDARCA

Mielőtt belekezdenék az érv kifejtésébe, tisztáznom kell ezzel kapcsolatban pár dol-
got. Fent láthattuk, hogy egy észleléssel kapcsolatos plauzibilis filozófiai elméletnek 
szükségképpen tagadnia kell valamelyik fenomenológiai intuíciónkat. Azt, hogy melyik 
intuíciót tagadjuk, az alapján kell eldöntenünk, hogy milyen gyengébb, erősebb érveket 
tudunk felhozni egyik, illetve másik meggyőződésünk mellett. Az érvem tulajdonkép-
pen egy analógiás érv lesz, a gondolatok és az érzéki tapasztalatok – mint intencio-
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nális állapotok – közötti hasonlóságokat használom fel. Ez az érv nem fogja eldön-
teni teljes mértékben a vitát, de mindenképp a reprezentácionalizmus mellett tesz le 
egy plusz pontot. 

Az érv abból indul ki, hogy az érzéki tapasztalatok intencionális állapotok, azaz van 
irányultságuk, irányulnak egy tárgyra, egy tárgyról szólnak. Amikor észlelek a környe-
zetemben egy tárgyat, akkor ez az észlelt tárgy az érzéki tapasztalatom intencionális 
tárgya. A genuin érzéki tapasztalatok esetében könnyen megállapítható az intencio-
nális tárgy: a teásbögrémről szóló vizuális tapasztalatom intencionális tárgya maga a 
teásbögre, a tapasztalatom erről szól, erre irányul. De mi a helyzet a hallucinációkkal? 
A hallucináció során az intencionális állapotomnak nincsen intencionális tárgya? Mie-
lőtt rátérnék e probléma reprezentácionalista megoldására, bemutatom, hogy az érzet-
adat-elmélet és a diszjunktivizmus (ezzel a naiv-realizmus) hol hibázik a kérdésben. 

Mindkét elmélet elfogadja (2)t, miszerint amikor S szubjektum észlel egy t tárgyat, 
akkor S aktuális érzéki tapasztalatának konstitutív eleme t. Eszerint az érzéki tapasz-
talat csak az aktuálisan észlelt intencionális tárgy relációjában értelmezhető. Ha nem 
létezik a tárgy, akkor nem létezik az érzéki tapasztalat. A két elmélet nem engedheti 
meg, hogy az érzéki tapasztalat intencionális tárgya ne létezzen. Éppen ezért jutnak 
arra, hogy bevezessék az érzetadatokat, mint köztes, elmétől és az aktuális érzéki 
tapasztalattól függő intencionális tárgyakat, vagy arra, hogy kizárják a hallucinációkat 
az érzéki tapasztalatok típusából. Mindkét elmélet ott hibázik, hogy az intencionális 
tárgyat szubsztantív tárgyként kezeli. 

A hallucináció során a probléma az, hogy úgy tűnik, a tárgy, amire az érzéki tapasz-
talat irányul, nem létezik. Lehetséges-e, hogy ne létezzen az érzéki tapasztalat intenci-
onális tárgya? Általánosíthatjuk a kérdést: lehetséges-e, hogy egy intencionális állapot 
intencionális tárgya ne létezzen, annak ellenére, hogy az intencionális állapot lénye-
gi tulajdonsága, hogy irányul valamire, tehát van tárgya. A kérdésre a fiktív gondola-
tok alapján válaszolhatunk. Nyilvánvalóan lehetnek olyan gondolataim, melyek fiktív, 
nem-létező dolgokra irányulnak. Például, amikor Zeuszra gondolok, akkor a gondola-
tom intencionális tárgya nem létezik. De mégis miként értelmezhető az, hogy a gondo-
latomnak van intencionális tárgya, csak éppen nem létezik? „Miféle entitások az inten-
cionális tárgyak? Miben áll az intencionális tárgyak természete?” (Tőzsér 2009b, 172.)

A kérdésekre Crane (Crane 2001) és Tőzsér (Tőzsér 2009b) alapján a következő 
válasz adható. Az intencionális tárgyak nem szubsztantív entitások. Szubsztantív enti-
tás az a létező, aminek saját természete van. Eleve, ha lehetséges, hogy ne létezzen 
az intencionális tárgy, akkor már nem is beszélhetünk arról, hogy entitás volna. De nem 
csak erről van szó. Könnyen el tudunk gondolni egy tárgyat, anélkül, hogy pontosan 
meghatározott lenne. Például lehet gondolatom az Eb-trófeáról anélkül, hogy elgon-
dolnám, hogy milyen nehéz. Ekkor az intencionális tárgyam egy tömeg nélküli meg
határozatlan Eb-trófea. A rendes, szubsztantív értelemben vett Eb-trófea nem létez-
hetne tömeg nélkül. És pontosan emiatt, hogy az intencionális tárgy annyiféle dolog 
lehet, nem lehet nekik közös természetet tulajdonítani, az intencionális tárgynak nin
csen természete. Az intencionális tárgy nem szubsztantív, hanem aspektuális tárgy, 
az, amire az elme irányul az intencionális állapot során. 

Most, hogy megállapított, hogy az intencionális állapotok tárgya valójában aspektuális 
és nem szubsztantív, nézzük meg, mit is jelent ez (2)re nézve. (2) szerint, amikor S 
szubjektum észlel egy t tárgyat, akkor S aktuális érzéki tapasztalatának konstitutív 
eleme t. Tehát t az érzéki tapasztalat intencionális tárgya, és az érzéki tapasztalat 
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egyedül t relációjában individuálható. A konjunkció két tagja nem összeegyeztethető. 
Az intencionális tárgy aspektuális, míg reláció kizárólag szubsztantív tárgyak között 
állhat fenn. (2) elfogadása abból a félreértésből származik, hogy az észlelés tárgya 
szubsztantív természetű. Az pedig, hogy az érzéki tapasztalat esetében robusztusan 
prezentálódik a tárgy, csak egy újabb példa arra, hogy az intencionális tárgyak milyen 
sokfélék lehetnek, de nem vonja maga után azt, hogy az adott tárgy létezik, vagy azt, 
hogy az észlelt tárgy konstitutív eleme lenne az érzéki tapasztalatnak. Ezek alapján 
elmondható, hogy a fenti alapvető fenomenológiai meggyőződéseinkkel az észlelés 
reprezentácionalista elmélete van összhangban. A továbbiakban részletesen ismer-
tetem magát az elméletet, és bemutatom fő motivációi.

AZ ÉSZLELÉS REPREZENTÁCIONALISTA ELMÉLETE

A kortárs elmefilozófiában a mentális állapotok két típusát szokták elkülöníteni: az inten-
cionális és a fenomenális mentális állapotokat. Többen úgy tartották, hogy a mentá-
lis állapotok intencionális jellegéből hiányzik a fenomenális karakter, míg a fenomená-
lis jellegéből az intencionalitás. A közelmúlttól kezdődően viszont a filozófusok egyre 
nagyobb figyelmet fordítanak e két karakterisztikum egymáshoz való viszonyára. Az e 
fejezetben kifejtett reprezentácionalista elmélet ezt a viszonyt az érzéki tapasztalatok 
fenomenális és intencionális aspektusa közötti összefüggések talaján hivatott magya-
rázni. Az elmélet kifejtése előtt szükségképpen ismertetnem kell a fenomenális karak-
ter és az intencionalitás általános fogalmát.

A FENOMENÁLIS KARAKTER ÉS AZ INTENCIONALITÁS SZERKEZETE

Az érzéki tapasztalat rendelkezik fenomenális karakterrel, azaz van olyan, mint átélni 
egy ilyen mentális állapotot.  Például egy e vizuális tapasztalat esetén a fenomenális 
karakter az, amilyen a szubjektum számára, amikor e végbemegy. Az érzéki tapaszta-
latnak ez a jellege jól érzékeltethető azzal, hogy a tapasztalataink fenomenális karak-
terei között könnyen tudunk például különbséget és hasonlóságot tenni. A kék és a lila 
szín vizuális tapasztalata jobban hasonlít egymásra fenomenológiailag, mint a kék vizu-
ális tapasztalata és az édes ízlelésének a tapasztalata. Ez is mutatja, hogy a tapasz-
talataink során, van olyan, mint átélni őket.

Az intencionalitás és annak szerkezete hosszabb kifejtést igényel. Az előző fejezet-
ben megállapítottuk, hogy minden intencionális állapotnak van irányultsága, azaz inten-
cionális tárgya. Ez azonban nem az egyetlen lényegi tulajdonsága az intencionalitásnak. 
A szubjektum számára az intencionális tárgy mindig valamilyen módon adódik. Amikor 
ránézek a teásbögrémre, akkor azt valamilyen módon észlelem, bizonyos perspektí-
vából. Ez az intencionális állapotok aspektuális alakja. Tehát az intencionális állapo-
tok két alapvető tulajdonsága az irányultság és az aspektuális alak.

Az aspektuális alakkal adódó intencionális tárgy az intencionális tartalom.  
Az intencionális tartalom az, ahogy a világ van a tapasztalat szerint; másképpen, 
ahogy a tapasztalat reprezentálja a világot; ahogy a világnak lennie kell ahhoz, hogy 
a tapasztalat valósághű legyen.  Például egy e vizuális tapasztalat esetén az intencio-
nális tartalom az, ami meghatározza, hogy milyennek tűnik a világ a szubjektum szá-
mára, amikor e végbemegy. Az intencionális tartalomnak vannak megfelelési feltételei, 
melyek olykor teljesülnek (valósághű), olykor nem.  Világos például, hogy lehet vizuális 
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tapasztalatom egy F tulajdonságú almáról anélkül, hogy valóban F tulajdonsággal bír-
na, vagy anélkül, hogy egyáltalán létezne az az alma. Ugyanúgy, ahogy hihetem egy 
almáról, hogy F tulajdonságú anélkül, hogy F tulajdonsággal bírna, vagy anélkül, hogy 
egyáltalán létezne.  Ez esetben a tapasztalatom helytelenül reprezentálja a világot, de 
a tapasztalatom ugyanúgy rendelkezik intencionális tartalommal. 

Tehát az intencionalitás szerkezetét a szubjektum és az intencionális tartalom alkot-
ja. Ez azonban még nem a teljes szerkezet. A szubjektum mindig bizonyos reláció-
ban áll egy intencionális tartalommal az intencionális állapot során: hiheti, vágyhat 
rá, vizuálisan érzékelheti stb. Ez az intencionális mód vagy intencionális attitűd. Egy 
intencionális tartalommal több különböző intencionális módon állhatunk relációban, 
és több intencionális tartalommal egy intencionális módon is relációban állhatunk.  
Az intencionalitás általános szerkezete tehát a következő (Crane 2001, 32):

 Szubjektum – Intencionális Mód – Intencionális Tartalom

Egy személy intencionális állapotát két dolog individuálja: az intencionális mód és az 
intencionális tartalom. Ahhoz, hogy meghatározzuk az intencionális tárgyat, szüksé-
günk van az intencionális tartalomra, ahhoz, hogy meghatározzuk egy szubjektum 
intencionális állapotát, szükségünk van az intencionális módra és tartalomra. 

AZ ELMÉLET

Az észlelés reprezentácionalista elméletének fő célkitűzése, hogy az észlelés feno-
menológiáját az intencionalitásban alapozza meg. Minden reprezentácionalista elmé-
let elfogadja az alábbi két tézist:

(RI) Minden érzéki tapasztalt intencionális állapot.

(RII) Ha két érzéki tapasztalat különbözik a fenomenális karakterében, akkor külön-
böznek az intencionalitásukban is.

Ez önmagában a gyenge elmélet, mely a (RII) szuperveniencia-tézisen kívül nem hiva-
tott az intencionális és fenomenális állapotok viszonyáról többet mondani, nem foglal-
kozik a fenomenális karakter természetével. 

Az erős reprezentácionalizmus képviselői a fenomenális karakter természe-
téről is be akarnak számolni, és azonosítani akarják az intencionalitás alapján.  
Az erős elmélet egyik fő vonzereje, hogy egységesítheti az elméről szóló fogalmunkat.  
Ha az észlelésről kiterjeszthetjük az elméletet valamennyi mentális állapotra, akkor 
eljuthatunk a brentanoi képhez, miszerint a mentális azonos az intencionálissal, a men-
tális állapotok az intencionális állapotokkal. Ez egyben előremozdíthatja a reduktív és 
nem-reduktív elmélet közötti vitát, legalábbis jobban lehatárolja a vita problémakörét. 
Egyetlen kérdés maradna: redukálható-e az intencionalitás?

Az ilyen típusú reprezentácionalizmusnak arra a fő kérdésre kell magyarázatot adnia, 
hogy:

(i) Miért rendelkeznek az érzéki tapasztalatok fenomenális karakterrel?
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AZ ERŐS REPREZENTÁCIONALIZMUS KÉT FAJTÁJA

Az erős elméleten belül is elkülöníthetünk két irányt az alapján, hogy kizárólag az 
intencionális tartalom, vagy pedig az intencionális mód és tartalom alapján akarják 
azonosítani a fenomenális karaktert. A homogén reprezentácionalizmus hívei szerint 
a „fenomenális karakter egy és ugyanaz, mint egy bizonyos fajta intencionális tarta-
lom.” (tYe 1995, 137.) 

(Rhomogén) A fenomenális karakter azonos az F tulajdonsággal rendelkező intencio-
nális tartalommal.

A heterogén elmélet azt állítja, hogy a fenomenális karakter azonos egy bizonyos 
intencionális módon adódó intencionális tartalommal. Tehát a fenomenális karaktert 
nem egyedül az intencionális tartalom, hanem az intencionális mód is individuálja. 

(Rheterogén) A fenomenális karakter azonos bizonyos (fenomenális) intencionális módon 
adódó intencionális tartalommal.

A homogén reprezentácionalizmus

A homogén reprezentácionalista elmélet három fő tételt fogad el:  

(RI) Minden érzéki tapasztalt intencionális állapot.
(RIIhomogén) Ha két érzéki tapasztalat különbözik a fenomenális karakterében, akkor 

különböznek az intencionális tartalmukban is. 
(Rhomogén) A fenomenális karakter azonos az F tulajdonsággal rendelkező intencio-

nális tartalommal.

Ezek alapján a következő válaszokat adják a fenti kérdésre: (ii) miért rendelkeznek az 
érzéki tapasztalatok fenomenális karakterrel:

Válasz (i)re: Minden É3 érzéki tapasztalatra igaz, hogy É3 azért rendelkezik feno-
menális karakterrel, mert É3 rendelkezik F tulajdonságú intencionális tartalommal. 

A homogén reprezentácionalizmus legnagyobb problémája, hogy az (i)re adott vála-
sza nem tartható. A homogén elmélet hívei azt állítják, hogy ha az érzéki tapasztalat 
nem rendelkezne az F tulajdonságú intencionális tartalommal, akkor nem rendelkezne 
fenomenális karakterrel sem (és persze így nem lenne érzéki tapasztalat). Tehát, min-
den É3 érzéki tapasztalatra és M4 mentális állapotra igaz, hogy É3 rendelkezik feno-
menális karakterrel, de M4 nem, akkor és csak akkor, ha É3 rendelkezik F tulajdonságú 
intencionális tartalommal, míg M4 nem. Ezzel szemben megfogalmazható egy álta-
lános probléma, amely minden homogén reprezentácionalizmussal szemben fennáll.

Ha elfogadjuk a homogén verzió téziseit, akkor a fenomenális és nem-fenome-
nális állapotok közti különbség intencionális tartalomban levő különbség, azaz a két 
állapot abban különbözik, hogy mit reprezentálnak. Úgy tűnik azonban, hogy a leg-
több vagy talán mindegyik intencionális tartalom reprezentálható fenomenális karak-
ter nélkül. Például a gondolatainkkal számos olyan tartalmat reprezentálhatunk feno-
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menális karakter nélkül, mint amit az érzéki tapasztalat során fenomenális karakterrel.  
A homogén elméletnek két választása van, vagy (1) tagadja, hogy léteznek fenome-
nális karakter nélküli mentális állapotok (így elköteleződik a gondolatok fenomenoló-
giája mellett, amit a legtöbben nem szeretnénk), vagy (2) azt kell állítania, hogy van-
nak bizonyos tartalmak, melyeket kizárólag fenomenálisan reprezentálhatunk. Ez azt 
jelentené, hogy mivel az intencionális tartalom a világról szól, ezért van a világnak egy 
bizonyos tulajdonsága, amit kizárólag a fenomenális állapot reprezentál, s ez lesz a 
mentális állapot fenomenális karaktere. Így feltételeznünk kell a világ olyan tulajdon-
ságának létezését, mely kizárólag fenomenális állapotokkal reprezentálható, de nem 
világos, miért lenne ilyen a világ. Ráadásul, ha ez a bizonyos tulajdonság nem létezett 
volna soha, akkor nem tudtuk volna reprezentálni ezt a tulajdonságot, így nem lenné-
nek fenomenális állapotaink. Tehát, ha a világból teljesen hiányoznának az ilyen tulaj-
donságok, akkor valamennyien filozófiai zombik lennénk.

Úgy gondolom, hogy ez a probléma az, ami miatt a homogén reprezentácionalizmusnak 
a kortárs irodalomban nincs jelentős képviselete (talán BourGet, 2010). Ráadásul Kriegel 
(krieGeL 2002), illetve Seager és Bourget (SeaGer –BourGet 2007) érvei jól mutatják 
be, hogy a legerőteljesebb, leginkább kifejtett homogén reprezentácionalizmus, melyet 
Tye (tYe 1995, 2000) dolgozott ki, valójában nem egy homogén reprezentácionalista 
elmélet, hanem sokkal inkább egy palástolt funkcionalizmus, melyre pont emiatt nincs 
is veszéllyel a fent bemutatott probléma. 

A heterogén reprezentácionalizmus

A heterogén reprezentácionalizmus három fő tézise: 

(RI) Minden érzéki tapasztalt intencionális állapot.
(RIIheterogén) Ha két érzéki tapasztalat különbözik a fenomenális karakterében, akkor külön-

böznek az intencionális módon adódó intencionális tartalmukban is. 
(Rheterogén) A fenomenális karakter azonos bizonyos (fenomenális) intencionális módon 

adódó intencionális tartalommal.
A heterogén reprezentácionalizmus arra a kérdésre, hogy (i) miért rendelkeznek az 

érzéki tapasztalatok fenomenális karakterrel, szemben más mentális állapottal, már 
plauzibilis válasszal szolgál: 

Válasz (i)-re: Minden É3 érzéki tapasztalatra igaz, hogy É3 azért rendelkezik feno-
menális karakterrel, mert É3 rendelkezik i intencionális módon adódó intencionális tar-
talommal, és M4 mentális állapot azért nem rendelkezik fenomenális karakterrel, mert 
nem rendelkezik i intencionális módon adódó intencionális tartalommal.

A heterogén elmélet hívének annyit kell tennie, hogy meghatároz egy ilyen i inten-
cionális módot, azaz egy fenomenális módot, mellyel magyarázhatja a fenomenális 
karaktert. Az intencionális tartalmak adódhatnak fenomenális és nem-fenomenális 
módon, a fenomenális karaktert azonosíthatjuk a fenomenális módon adódó intenci-
onális tartalommal. 

Pontosan ezért a fenti (i) kérdés mellett az elmélet szemben a homogén változattal 
az alábbi ellenvetést is elhárítja: 
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(ii) Lehetséges, hogy két különböző fenomenális karakterrel rendelkező tapasz-
talat ugyanazt az intencionális tartalmat reprezentálja. Ebben az esetben mi magya-
rázza a fenomenális karaktert?

Ez az eset háromféleképpen lehetséges (CHaLmerS, 2004): (1) egy érzéki tapaszta-
lat és egy nem érzéki tapasztalat (pl. fenomenális karakterrel rendelkező vélekedés) 
azonos tartalommal rendelkezik; (2) két különböző modalitású érzéki tapasztalat ren-
delkezik azonos tartalommal (pl. vizuális és hallási tapasztalat); (3) két fenomenálisan 
különböző, azonos modalitású érzéki tapasztalat rendelkezik azonos tartalommal.  
Az, hogy lehetségesek ilyen esetek, nem teljesen egyértelmű, de ha lehetségesek is, 
a heterogén reprezentácionalistának van elkerülő stratégiája1: folyamatosan specifi-
kálhatja azt a fenomenális módot, ahogy a tartalom adódik.  

(1) esetében például van egy vizuális tapasztalatom, illetve egy (tegyük fel) fenome-
nális vélekedésem, s mindkettő a barna íróasztalomra irányul, a két mentális állapotnak 
ugyanaz a tartalma, de más a fenomenális karaktere. A homogén reprezentácioval a 
következőképp válaszolhat: azért különbözik a gondolat és az érzéki tapasztalat feno-
menális karaktere, mert az egyik gondolati fenomenális módon, a másik perceptuáli
san fenomenális módon adódik. 

(2) esetében a stratégia alkalmazása előtt érdemes megpróbálni kizárni annak lehe-
tőségét. Block a következőt írja: 

„Tegyük fel, hogy egy felettem lévő dologról van hallási tapasztalatom, és ezzel egy 
időben vizuális tapasztalatom is van róla. El tudok képzelni olyan esetet, amikor min-
den további tulajdonság nélkül csak arról van benyomásom, hogy hol van a dolog. 
Például, a vizuális tapasztalat esetében, ha valaki csak egy futó pillantást vet egy 
maga fölött levő dologra, és nincs benyomása se a dolog alakjáról, sem a színéről. 
[…] Mindkét tapasztalat fenomenális [intencionális] tartalma felettem levőként rep-
rezentálja a dolgot, viszont semmi közös nincs a tapasztalatok fenomenális minő-
ségében [karakterében]. […] Mind a kép és a hang valami felettem levőről szól, de a 
két fenomenális [intencionális] tartalom különböző fenomenális minőségek [karak-
terek] útján reprezentálja ezt.” (BLoCk 1995, 135.)

A fenomenális karakter a vizuális és hallási tapasztalat esetén triviálisan különböző, 
azonban a kettő intencionális tartalma azonos, felettem levőként reprezentálnak egy 
dolgot. A stratégia alkalmazása előtt tagadhatjuk, hogy lehetséges olyan F tulajdon-
ság, amit a különböző modális tapasztalatok egyedüliként reprezentálnak, fenomená-
lis karakterük viszont különbözik. Vegyük Block példáját: Tye (tYe 1995, 157) szerint a 
felül levőség reprezentálásához a két tapasztalatnak más-más további tulajdonságot 
is reprezentálnia kell, a vizuálisnak egy megközelítőleges alakot, méretet, míg a hal-
lási tapasztalatnak a hangerőt. Persze, ha mégis találnak ilyen tulajdonságot, akkor 
tovább szűkíthetjük a módot, például a vizuális fenomenális módon adódó intencioná-
lis tartalommal azonosíthatjuk a fenomenális karaktert.

1 A homogén reprezentácionalizmusnak ellenben nincs ilyen stratégiája, a homogén elmélet képviselőinek 
muszáj tagadniuk az ilyen esetek lehetőségét, hiszen szerintük a fenomenális karaktert kizárólag az intenci-
onális tartalom individuálja, így nem lehetséges azonos tartalmú, de különböző fenomenális karakterű érzéki 
tapasztalat. 



120

Matula Gábor  Az észlelés heterogén reprezentácionalista elmélete

(3)-ra valójában igen nehéz példát találni, nézzük az első jelöltet. Peacocke (peaCoCke 
1983) azzal érvel, hogy egy vizuális tapasztalat esetében, ha nézőpontot változtatok, 
de tekintetem továbbra is ugyanarra a tárgyra irányul, akkor a tapasztalatom fenome-
nális karaktere változik, de az efféle nézőpontbeli különbség nem változtat a tapasz-
talat intencionális tartalmán. Nyilvánvalóan másmilyen fenomenális karakterrel bír 100 
méterről nézni egy fát, mint 110 méterről, Peacocke szerint azonban a két tapasztalat 
ugyanazt a fát és ugyanazokat a tulajdonságokat reprezentálja, így azonos az inten-
cionális karakterük. Peacocke nem veszi figyelembe, hogy a tapasztalat nem csak 
az intrinzikus, de a relációs tulajdonságait is reprezentálja a fának. Ezzel az észrevé-
tellel már könnyen elháríthatjuk a problémát, hiszen számos relációs tulajdonságban 
különbözik a közelebbi és a távolabbi tapasztalat, például a fa és a megfigyelő szub-
jektum közötti távolságban.2

Egy másik hibás példa a homályos látás esete. Az érv az előzőhöz hasonló: a kép-
ernyőt nézem, miközben rajtam van a szemüvegem, majd amikor nincs. A két tapasz-
talat fenomenális karaktere nyilvánvalóan különböző, szemüveggel éles, míg nélküle 
homályos képet látok, de az intencionális tartalom azonos, ugyanazokat a tárgyakat 
és tulajdonságokat reprezentálja a tapasztalat. Itt a félreértés az intencionális tarta-
lomban keresendő. Ha én homályosan, elmosódott élekkel látok dolgokat, akkor a 
tapasztalat homályos, éleket reprezentál számomra. A homályos vizuális tapasztalat 
intencionális tartalma akkor igazolható, ha az elmefüggetlen világban a dolgok való-
ban homályos élűek. Amikor leveszem a szemüvegem, akkor változik a tapasztalatom 
intencionális tartalma, akárcsak a fenomenális karaktere.

(3)-ra a leginkább plauzibilis példák a figyelemmel kapcsolatosak. Chalmers a követ-
kező példát adja: 

„Például, valaki két piros fénypontra néz egy fekete háttéren, és az egyikről a másik-
ra váltja a figyelmét. Nem egyértelmű, hogy a két tapasztalat intencionális tartalma 
között különbség lenne.” (CHaLmerS 2004, 10.)

Ebben az esetben a figyelem egyik pontról a másikra fordításával a vizuális tapaszta-
latom fenomenális karaktere változik, de nem nyilvánvaló, hogy az intencionális tarta-
lom is. De ha létezik is ilyen eset, a heterogén reprezentácionalista folytathatja a stra-
tégiáját, tovább specifiálhatja az intencionális módot (például figyelem által vizuálisan 
adódik stb.).

Összefoglalva, az észlelés reprezentácionalista elmélete a fenomenológiai intu-
ícióinknak leginkább megfelelő észleléssel kapcsolatos filozófiai elmélet, melynek 
általam támogatott fajtája, a heterogén reprezentácionalizmus egy plauzibilis erős 
reprezentácionalista elmélet. A heterogén változat képes választ adni azokra a kérdé-
sekre, melyek a homogén elméletet tarthatatlanná teszik, azaz, hogy (i) miért rendelke-
zik fenomenális karakterrel az érzéki tapasztalat, illetve, hogy (ii) az azonos tartalommal 
rendelkező érzéki tapasztalatok (mentális állapotok) hogyan rendelkezhetnek különbö-
ző fenomenális karakterrel. Az észlelés heterogén reprezentácionalista elmélete sze-

2 Dretske (2003, 14) felhívja a figyelmet egy állítólagos ellentmondásra, amit érdemes megemlítenünk itt. A 
megfigyelő tapasztalta ugyanolyan méretűként reprezentálja a közelebbről és a távolabbról nézett fát, viszont 
úgy tűnik, hogy fenomenológiai nézőpontból a tapasztalat a közelebbről nézett fát nagyobbnak reprezentálja, 
mint a távolabbit. Tehát a két tapasztalat által reprezentált fa egyszerre azonos és egyszerre különböző mére-
tű. Valójában nincs ellentmondás, az allocentrikus és az egocentrikus leírás ütközik egymással. 
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rint az érzéki tapasztalat fenomenális karaktere azonos a fenomenális módon adódó 
intencionális tartalommal. Ehhez persze fel kellett ismerni az intencionalitás fentebb 
meghatározott általános szerkezetét, miszerint az intencionalitást a szubjektum – inten-
cionális mód – intencionális tartalom alkotja. Úgy gondolom, a reprezentácionalizmus 
képviselőinek ebben az irányban érdemes tovább haladniuk, és talán nem elérhetet-
len cél, hogy kiterjesszék a heterogén elméletet minden mentális állapotra, és ezzel a 
fenomenológiát teljes mértékben az intencionalitásban alapozhatnánk meg. 
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