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ENDEL TULVING

Epizodikus	emlékezet	
és	autonoézis:	

Egyedülállóan	emberi?
(részlet)

A	tudósok	számos	játszmája	közül	a	 legismertebb	a	 
virtuális	 kötélhúzás.	 A	 két	 csapat	 elhelyezkedik	 egy	
képzeletbeli,	a	természet	folyamatosságát	képviselő	kö-
tél	két	végén,	megragadják	a	kötél	feléjük	eső	végét,	és	
megpróbálják	a	másik	csapatot	áthúzni	a	középvonalon	
túlra.	Ha	ez	sikerül	–	ami	a	valóságban	ritkán	fordul	elő	
–,	kijelenthetik	a	kötél	feléjük	eső	végét	„igazságnak”,	
magukat	pedig	győztesnek.
Az	egyik	régóta	tartó	virtuális	kötélhúzás	a	fajok	kö- 

zötti	hasonlóság	és	különbözőség	természetével	kapcso-
latos,	különös	 tekintettel	 az	ember	és	más	állatok	közti	 
hasonlóságra	 és	 különbözőségre.	Az	 alapvető	 hasonló-
ságok megléte azóta elfogadott az értelem pártján álló 
emberek	körében,	 amióta	Darwin	evolúció-elmélete	ki- 
állta	a	legkeményebb	kritikát,	amellyel	tudományos	gon- 
dolatnak	valaha	is	szembe	kellett	néznie.	És	mégis,	a	küz- 
delem	 a	 különbségeket	 illetően	 tovább	 folytatódik.	 A	
különbözőség	 vitái	 általában	 az	 ember	 és	 az	 evolúciós	
fán	 vele	 szomszédosan	 elhelyezkedő	 fajokkal	 kapcso-
latosak.	Valamikor	a	csimpánzzal	és	a	gorillával,	néha	az	 
összes	„nagyobb	majmokkal”,	vagy	az	összes	„nem	em-
beri	 főemlőssel”,	 időnként	 akár	más	„nem	emberi	 álla-
tokkal”	vagy	egyszerűen	„vadakkal”,	ahogy	Darwin	ne-
vezte	mindannyit.	A	kötél	„minőségi”	vége	szemben	áll	
a	„mennyiségivel”,	vagy	Darwin	elnevezésében:	a	„faj”	 
a	„fokozattal”.	
A	 versenyzők	 a	 kötél	 egyik	 végén	 úgy	 vélik,	 hogy	 

nincsenek	lényegi	különbségek	az	ember	és	a	különféle	
„többi”	 állat	 között,	 vagy	 ha	 van	 is	 esetleg	 némi	 kü- 
lönbség,	akkor	az	vagy	csekély	mértékű,	vagy	érdektelen	
a	jelenségek	tágabb	körét	tekintve.	Ezzel	szemben	a	másik	
végen	állók	úgy	gondolják,	hogy	a	számos	ember	és	más	
állatok	közti	hasonlóságon	felül	–	akár	érdektelen	vagy	
kevésbé	érdekes	–	létezik	néhány	valóban	meghatározó	
különbség,	vagyis	valóban	 lehetségesek	„hézagok”.	 Így	
aztán	 a	 huzavona	 annak	 észrevétele	 nélkül	 folytatódik,	
hogy	az	egyik	vagy	a	másik	csapat	ideiglenes	győzelme	
semmit	sem	változtat	magán	a	kötélen.
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(...)

Ebben	az	esszében	amellett	érvelek,	hogy	csakis	az	em-
ber	rendelkezik	„autonoétikus”	epizodikus	emlékezettel,	
illetve	 a	múltba	 és	 a	 jövőbe	 történő	mentális	 időutazás	
képességével,	és	hogy	ebben	az	értelemben	véve	az	em- 
ber	 egyedülálló.	 Most,	 hogy	 én	 is	 kiválasztottam	 ma-
gamnak	 a	 kötél	 egyik	 végét,	 hadd	 siessek	 álláspontom	
tisztázására.	Fontosnak	tartom	megjegyezni,	hogy	esszém- 
mel	nem	megkésett	utóvédharcot	kívánok	vívni	a	scala 
naturae	 mítoszának	 támogatása	 céljából.	 És	 kampányt	 
sem	folytatok	az	ember	felsőbbrendűségéért.	Célom	mind- 
össze	 az	 állatok	 birodalmában	 meglévő	 hasonlóságok	 
és	különbségek	tudomásulvétele,	vagyis	annak	elismeré-
se,	 ami	 időnként	 nehezére	 esik	 az	 élettudománnyal	
foglalkozóknak,	miként	 azoknak	 is,	 akik	 csakis	 az	 em- 
ber	egyediségéről	gondolkoznak.	

Már a kezdet kezdetén hasznos észben tartani azt a  
tényt,	hogy	maga	az	egyediség	semmiképpen	sem	egye- 
dülállóan	emberi.	Minden	egyes	faj	egyedi	abban	az	érte-
lemben,	hogy	olyan	tulajdonságokkal	és	jellemvonások-
kal	rendel-kezik,	amelyekkel	más	fajok	nem.	Lehetséges,	
hogy	 né-mely	 sajátos	 tulajdonság	 szembetűnőbb,	 vagy	
jobban	 ismert	 a	 többinél,	 de	 ez	 nem	 változtat	 az	 alap-
elven:	ha	nincs	semmiféle	különbség	A	és	B	faj	között,	
akkor	ugyanarról	a	fajról	beszélünk.	

(...)

A	tudományos	kérdés	itt	nem	az,	hogy	vajon	az	embe-
ri	értelem	hasonló-e	más	állatokéhoz,	vagy	különbözik-e	
azokétól.	És	nem	is	az,	hogy	folyamatos	vagy	hézagos-e	
a	törzsfejlődés.	A	válasz	mindkét	kérdésre	vagy	az,	hogy	
„egyik	 sem”,	 vagy	 az,	 hogy	 „mindkettő”	 –	 de	 egyik	
válasz	sem	rettentően	sokatmondó.	Helyénvalóbb	az	a	
kérdés, hogy miképpen és milyen értelemben hasonló 
két faj értelme, és hogy miképpen és milyen értelemben 
különbözőek	egymástól.	Továbbá,	hogy	miképpen	és	mi- 
lyen	értelemben	folyamatos	a	 törzsfejlődés,	és	milyen	
értelemben	véve	nem	az.	

(...)

Nyilvánvalóan	vitathatatlan,	hogy	a	nem	emberi	álla- 
tok eszmélettel és emlékezettel rendelkeznek, képesek 
tanulásra	 és	 gondolkozásra,	 valamint	 felfogják	 a	 kör-
nyezetükben	 zajló	 eseményeket	 –	 röviden	 szólva	 „in- 
telligensek”	(Weiskrantz,	1985).	Ahhoz	sem	fér	kétség,	
hogy	más	fajok	 tudata	és	a	külvilággal	való	éber	kap-
csolata	valószínűleg	különbözik	a	miénktől,	hogy	ügye-
sebbek	 vagy	 kevésbé	 ügyesek	 nálunk	 bizonyos	 visel- 
kedéseket	 illetően,	 és	 hogy	 általában	 véve	 intelligen-
ciájuk	különbözik	a	miénktől.	Végezetül	azzal	is	minden- 
ki	 tisztában	 van	 természetesen,	 hogy	 az	 alapvető	 bio- 
lógiai	 kritérium,	 a	 túlélés	 tekintetében	 a	 többi	 faj	 túl- 
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nyomó	többsége	éppen	annyira	alkalmas	és	sikeres	a	sa- 
ját	 környezetében,	mint	 amennyire	mi	vagyunk	a	ma- 
gunkéban	(Darwin,	1874/1998;	Macphail,	1998;	Shettle-
worth,	1998).	
Fenti	 tűnődéseim	–	az	 itt	következő	fejtegetések	pre- 

misszái	–	előterében	terjesztem	elő	az	esszé	 tézisét	 (hi- 
potézisét):	az	emberi	lény	az	emlékezetnek	és	a	tudatnak	
egy	olyan	formájával	rendelkezik	(epizodikus	emlékezet,	
illetve	 autonoétikus	 tudatosság	 vagy	 „autonoézis”),	 
amellyel	egyetlen	más	állat	sem.	Így	tehát	tézisem	az,	 
hogy	az	elme	ezen	két	aspektusa	egyedülállóan	embe-
ri,	amennyiben	az	ezeket	meghatározó	mentális	képes- 
ségek	más	fajokban	nem	léteznek	ugyanebben	a	telje-
sen	kifejlett	formában.	Nem	léteznek	a	rovarban,	a	ma-
dárban,	az	egérben	vagy	a	patkányban,	a	macskában	vagy	 
a	kutyában,	de	még	a	gorillában	vagy	a	 csimpánzban	
sem. 
Ez	a	tézis	némelyek	számára	magától	értetődő	igazság,	

míg mások szánalmasan elhibázottnak gondolhatják.  
Megint	csak	mások	aligha	tartják	többre	haszontalan	el-
mélkedésnél,	amely	vélhetően	sehová	sem	vezet.	Való- 
ban,	 lehetséges	 amellett	 érvelni,	 hogy	 a	 szóban	 forgó	
problémákat	 illetően	 több	 mint	 száz	 éve	 nem	 történt	
lényegi	 előrelépés.	 Mi	 értelme	 tehát	 újra	 megpróbál- 
ni?	Legalább	két	okunk	van	rá.	Egyfelől	a	korábbi	vi- 
ták	többsége	túl	tágan	meghatározott	problémákat	fog- 
lalt	magába	ahhoz,	hogy	az	éles	megközelítés	egyálta-
lán	 lehetséges	 legyen.	 Ha	 tehát	 leszűkítjük	 a	 problé- 
mát,	 előbbre	 juthatunk.	Másfelől	manapság	 valamivel	
több	ide	vonatkozó	bizonyítékunk	van,	mint	amennyi	ko-
rábban	rendelkezésünkre	állt.	Vagyis	érdemes	lenne	is- 
mét	megvizsgálnunk	ezeket.	

(...)

Elmélet: epizodikus emlékezet 
és autonoétikus tudatosság

E	 kötet	 legtöbb	 olvasója	 tudja,	 hogy	 az	 epizodikus	
emlékezet a személyesen megtapasztalt eseményekre 
való	emlékezéssel	kapcsolatos.	De	a	témának	többféle	
variációja	 létezik.	 Így	 tehát,	mielőtt	belekezdenénk	az	 
epizodikus	 emlékezet	 nem	 emberi	 állatokban	 való	 je- 
lenlétének	megítélésébe,	a	fogalom	némi	élesítést	igé-
nyel.	Ha	mindössze	annyit	mondunk,	hogy	a	személyes	
történésekre	vonatkozik,	túlságosan	homályos	marad	és	 
túl	nagy	teret	ad	a	csapongó	vitáknak.	Amennyire	csak	 
lehetséges,	világosan	kell	 látnunk,	hogy	milyen	emlé-
kezeti	formát	tagadok	meg	tollas	és	prémes	barátaink-
tól. 
Kezdjük	 az	 epizodikus	 emlékezet	 tömör	 vázlatával	

vagy	meghatározásával.	Minthogy	a	definícióknak	nagy	 
szerepük	van	a	természet	tanulmányozásában,	még	a	„fel- 
derítő	kutatás”	ma	uralkodó	korszellemében	 is,	és	mi-
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vel	a	definíciók	változni	szoktak,	hasznunkra	lehet,	ha	a	 
definíciókról	olyan	megfogalmazást	adunk,	amely	a	dol-
gok	ugyanazon	csoportján	belül	elkülöníti	őket	másoktól.	
A	 jelen	 definícióra	 ezért	 utalok	 a	 következőképpen	 –	
„epizodikus	emlékezet	–	2004”:
Az	 epizodikus	 emlékezet	 nemrég	 kialakult,	 későn	 kifejlődő	 

és	 korán	 megbomló	 agyi/mentális	 (neurokognitív)	 emlékezeti	
rendszer.	A	múltra	 irányul,	más	 emlékezeti	 rendszereknél	 hajla-
mosabb	 az	 idegrendszeri	 zavarokra,	 és	 valószínűleg	 csakis	 az	
emberre	jellemző.	Mentális	időutazásra	képesít	a	szubjektív	időben	
–	a	múltban,	a	jelenben	és	a	jövőben.	Ez	a	mentális	időutazás	teszi	
lehe-tővé,	 hogy	 az	 epizodikus	 emlékezet	 „birtokosa”	 (az	 „én”)	
az	 autonoétikus	 tudat	 médiuma	 révén	 visszaemlékezzék	 saját	
múltbéli,	 „elgondolt”	 élményeire	 és	 „gondolkodjék”	 lehetséges	 
jövőbeli	élményein.	Az	epizodikus	emlékezet	működése	igényli,	 
ugyanakkor	meg	is	haladja	a	szemantikus	emlékezetet.	Információ	
előhívása	az	epizodikus	memóriából	(az	„emlékezés”)	egy	külön- 
leges	mentális	állapot	létrehozását	és	fenntartását	kívánja	meg,	ezt	 
epizodikus	 „felidézési	módnak”	 nevezzük.	Az	 epizodikus	 emlé- 
kezet	idegi	komponensei	nagy	területen	megoszló	kérgi	és	kéreg	 
alatti	agyi	hálózatokat	foglalnak	magukba,	amelyek	átfedik	egy- 
mást	 és	 tovább	 is	 terjednek	 a	 más	 emlékezeti	 rendszereket	 
ellátó	idegi	hálózatoknál.	Az	epizodikus	emlékezet	lényege	három	
fogalom	összjátékában	ragadható	meg:	én,	autonoétikus	tudatosság	
és	szubjektív	idő.

(...)

Tekintve,	hogy	az	– epizodikus emlékezet – ebben az 
esszében	az	„epizodikus	emlékezeti	rendszerre”	utal,	fon- 
tos	 leszögeznünk	 azt	 is,	 hogy	mire	 nem	vonatkozik	 ez	
a	 kifejezés.	Nem	 vonatkozik	 bizonyos	 fajta	 emlékezeti	
feladatra,	 sem	 bizonyos	 teljesítménymutatóra	 egy	 em-
lékezeti	 feladatban,	 sem	 a	 tárolt	 információ	 vagy	 a	 fe-
nomenális élmény sajátos fajtájára, miként egyéb, a 
szakirodalomban	 gyakran	 előforduló	 jelentéseire	 sem.	
Ezek	az	egyéb	jelentések	kapcsolódnak	ugyan	az	epizo-
dikus	 emlékezethez,	 de	 nem	 azonosak	 vele	 (Tulving,	 
2000).	 Számos	 fogalomzavar	 és	 hasztalan	 vita	 elkerül- 
hető,	ha	észben	tartjuk	az	epizodikus	emlékezet	és	a	hoz-
zá	kapcso-lódó	kifejezések	közti	különbséget.	

(...)

Kapcsolatok az epizodikus és a szemantikus 
emlékezet között

(...)

Az	előbbi	tömör	vázlat	szerint	„az	epizodikus	emlékezet	
működése	igényli,	ugyanakkor	meg	is	haladja	a	szeman-
tikus	emlékezetet.”.	Most	már	azt	is	hozzátehetjük,	hogy	
az	 epizodikus	 emlékezet	 mind	 evolúciós	 kialakulását,	
mind	működését	illetően	a	szemantikus	emlékezet	kiter- 
jesztésének	tekinthető.	Ezt	a	fajta	kapcsolatot	a	két	rend-
szer	 között	 kezdetben	 a	 „beágyazottság”	 hipotézisével	
vázoltuk	 fel,	 amelyet	 később	 a	 szeriális, párhuzamos, 
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független	 (SPI)	modellben	 fogalmaztunk	 újra	 (Tulving,	
1993, 1995). 
Az	SPI-modell	szerkezete	a	törzsfejlődést	és	az	egyed- 

fejlődést	 illetően	egyaránt	 tükrözi	 a	kétféle	 emlékezet	
feltételezett	sorrendjét:	a	szemantikus	emlékezet	meg-
előzi	az	epizodikus	emlékezetet	(Nelson,	1993,	lásd	je- 
len	 kötet	 4.	 fejezetét;	 Perner	 és	Ruffman,	 1995;	 Sud-
dendorf	 és	 Corballis,	 1997;	Wheeler	 et	 al.,	 1997).	A	
modell	e	tulajdonságának	jelentősége	abban	rejlik,	hogy	 
az	epizodikus	emlékezettel	nem	rendelkező	organizmu-
soknak	megengedi,	hogy	tudást	sajátítsanak	el	a	világ- 
ról,	de	a	szemantikus	emlékezet	nélkül	kizárja	az	epi-
zodikus	információ	elsajátításának	lehetőségét.	Vagyis	
az	 epizodikus	 emlékezet	 nem	 szükséges	 semmilyen	
más	emlékezeti	és	 tanulási	 rendszer	működéséhez.	Ez	
az oka annak, hogy a nem emberi állatok tökéletesen 
elboldogulnak	epizodikus	emlékezet	nélkül.	
Az	epizodikus	és	szemantikus	emlékezet	közti	funk- 

cionális	kapcsolatok	folyamatfüggőek,	vagyis	a	kapcsolat	 
a	 folyamat	 jellegén	múlik.	A	kódolási	 folyamatok	so- 
rozatosan	 (S),	 a	 tárolási	 feladatok	 párhuzamosan	 (P)	 
rendezettek,	 míg	 a	 felidézési	 folyamatok	 függetlenek	
egymástól a két rendszerben (I) (ti. independent– a ford.).  
Az	információ	epizodikus	emlékezetbe	való	kódolásá-
nak sorozatossága azt jelenti, hogy az információnak 
először	a	szemantikus	emlékezetben	kell	feldolgozódnia,	
valamint	azt,	hogy	ebből	adódóan	a	szemantikus	emlé-
kezet	sérülése	az	epizodikus	emlékezet	működésére	is	ki- 
hat.	Ugyanakkor	az	epizodikus	emlékezet	nem	szüksé- 
ges	 a	 szemantikus	 emlékezetbe	 való	 bekódoláshoz:	
azok	 az	 organizmusok,	 amelyeknek	 epizodikus	 em-
lékezete	sérült,	vagy	egyáltalán	nem	rendelkeznek	epi- 
zodikus	emlékezettel	(nem	emberi	állatok,	fiatal	gyer-
mekek,	némely	agysérült	beteg),	képesek	(komplex)	tu- 
dást	 elsajátítani	 a	 világról	még	 akkor	 is,	 ha	 egyáltalán	
nem	 tudnak	 visszaemlékezni	 saját	múltjukra	 (nem	 tud-
ják	autonoétikusan	újra	felidézni	azt).	Más	szavakkal,	az	 
emlékezeti kódolás sorozatossága azt jelenti, hogy a 
kódolásban csak egyes disszociációk lehetségesek	 (Tul- 
ving,	1995).	A	tárolás	párhuzamossága	azt	jelenti,	hogy	 
a	 megfelelő	 információ	 mindkét	 rendszerben	 tá-
rolható.	 Végül	 a	 felidézés	 függetlensége	 azt	 jelenti,	
hogy	a	tárolt	információ	előhívható	az	egyik,	a	másik,	 
vagy	 mindkét	 rendszerből,	 ami	 aztán	 az	 előhívás	
folyamatában	 lehetővé	 tesz	 mind	 egyes, mind kettős 
disszociációt	 az	 epizodikus	és	 a	 szemantikus	emléke-
zet	között	(további	részletekért	lásd	Tulving,	2001a).

Az epizodikus emlékezet egyedisége
(...)

Először	is	az	epizodikus	emlékezet	funkciója	az,	hogy	
lehetővé	 teszi	 a	mentális	 időutazást	 vagy	 emlékezést,	
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azaz	lehetővé	teszi,	hogy	az	emlékező	gondolatban	visz-
szautazzon	egy	korábbi	alkalomra	vagy	élethelyzetbe,	 
s	hogy	mentálisan	újra	átélje	az	akkor	megtapasztalt	és	
elgondolt	 történéseket.	A	 szemantikus	 emlékezet	 nem	
képes erre, legalábbis hasonló hatékonysággal nem. Az  
epizodikus	 emlékezet	 lehetővé	 teszi,	 hogy	 az	 egyén	
most,	az	Idő	2-ben	valamelyest	visszaemlékezzen	arra,	
ami	egy	korábbi	Idő	1-ben	történt,	illetve	hogy	tudja,	mi	
történt.	Mivel	az	epizodikus	emlékezet	kimenete	egy-
úttal	bemenetként	szolgálhat	mind	a	szemantikus,	mind	
az	epizodikus	emlékezet	számára,	az	emlékező	egyének	
akkor	is	tudhatják,	hogy	mi	történt	egy	bizonyos	alka-
lommal,	ha	nem	emlékeznek	a	történésekre	vagy	magára	
az alkalomra. 
Csakis	azok	az	egyének	képesek	múltbéli	eseményekre	

emlékezni	a	mentális	időutazás	értelmében,	akiknek	van	 
epizodikus	emlékezetük.	Más	kognitív	emlékezeti	rend-
szerek	is	biztosíthatnak	hozzáférést	a	múlthoz,	beleértve	
a	személyes	múltat,	de	ezt	autonoézis	híján	 teszik.	Pél-
dául	 egészséges	 és	 bizonyos	 agysérüléssel	 rendelkező	
emberek egyként képesek felsorolni önéletrajzi tényeket 
anélkül,	hogy	szükségképpen	bármire	emlékeznének.	Az	 
amnéziás	 betegek	 is	 tudnak	 olyan	 történeteket	mesélni	
magukról,	amelyeknek	közük	van	a	múlthoz,	de	mindezt	
a	szemantikus	emlékezetre	támaszkodva	teszik	(„szemé- 
lyes	szemantikus	emlékezet”,	ahogy	Cermak	és	O’Con-
nor	javasolta,	1983).	
Sherry	 és	Schacter	 (1987)	 szerint	 akkor	 alakulnak	ki	 

új	 emlékezeti	 rendszerek,	 amikor	 a	 meglévő	 rendsze- 
rek	nem	képesek	kielégíteni	egy	organizmus	adaptív	szük- 
ségleteit.	Az	 a	 felvetés,	 hogy	 az	 epizodikus	 emlékezet	
egy	 olyan	 funkció	 betöltésére	 alakult	 ki,	 amelyre	 más	
emlékezeti	rendszerek	–	a	szemantikus	emlékezetet	is	be-
leértve	–	nem	képesek,	 jól	 illeszkedik	Sherry	és	Schac- 
ter elgondolásához.
Másodszor,	 az	 epizodikus	 emlékezet	 különbözik	 a	

többi	 emlékezeti	 formától	 abban,	 hogy	működéséhez	
énre	van	szükség.	Az	én	indítja	el	azt	a	lelki	folyama-
tot,	 amelyet	 mentális	 időutazásnak	 nevezünk:	 nincs	 
utazás	utazó	nélkül.	Ha	nem	az	én	az	utazó,	akkor	ki,	
vagy	mi	más?	Az	 olyan	 szavak,	mint	 „én”	 és	 „éntu- 
datosság”,	 nélkülözhetetlenek	 az	 elme	 jelenségeinek	
megvitatásához.	És	mégis,	számos	nehen	meghatároz-
ható	és	megmagyarázható	 jelentésük	van	 (Kircher	 és	 
Leube,	2003).	Az	én	úgy	gondolható	el,	mint	 időuta-
zásra	 induló	 utazó.	A	 rendszer	 (az	 epizodikus	 emlé-
kezet)	 többi	 alkotóeleméhez	 hasonlóan	 az	 én	 is	 tulaj-
donságai	 alapján,	 illetve	 a	 rendszer	 többi	 alkotóelemé- 
hez	fűződő	kapcsolatán	keresztül	határozható	meg.	
A	lelki	élet	tudományos	megközelítésében	néhány	gon-

dolkodó	olyan	 filozófiai	 keretet	 részesít	 előnyben,	 ahol	
a	megmagyarázandó	 jelenségek	 folyamatok	kifejeződé-
sei,	 de	 a	 folyamatokat	 lebonyolító	 entitásoknak	 (ágen-
seknek)	nincs	helye.	Így	a	gondolkozás	gondolkozók	nél- 
kül,	 a	 tudás	 tudó	 nélkül	 valósul	 meg,	 s	 a	 tudatosság	
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anélkül,	 hogy	bárki	 tudatos	volna.	Az	elgondolás	 emö-
gött	az,	hogy	a	strukturális	terminológia	kerülendő,	mert	
manapság	 nem	 divatos.	 Arról	 nem	 is	 beszélve,	 hogy	 
az	 „én”	 úgy	 hangzik,	 mint	 a	 mindenki	 által	 rettegett	
homunkulus,	 amelyet	 minden	 lehetséges	 eszközzel	 ki	 
kell	 űzni	 (Noelle,	 2001).	 De	 addig,	 amíg	 nem	 áll	mó-
dunkban	 jobban	 megmagyarázni	 az	 olyan	 dolgok	 fe-
nomenológiai létezését, mint a fájdalom, a szaglás és a  
múlt	 rekollekciója,	 a	 történet	 (elmélet)	 teljessége	 ér- 
dekében	szükségünk	lesz	egy	olyan	ágensre,	mint	az	én.	
Lehetséges,	 hogy	 idővel	 kiderül,	 az	 én	 nem	más,	mint	
alkalmas	korabeli	kellék,	flogiszton	vagy	éter.	A	problé-
ma	jelenleg	az,	hogy	az	elme	története	tökéletlen	és	eset-
len,	 ha	 kihagyjuk	 belőle	 az	 „én”	 fogalmát.	 Ezért	 nem	
kellene	egyelőre	megszabadulni	tőle.	
Harmadszor,	az	emlékezésre	jellemző	tudatosság	ösz- 

szetéveszthetetlenül	 különbözik	 a	 tudatosság	 más	 for-
máitól.	Amikor	egy	eseményre	emlékezünk,	még	ha	ho- 
mályosan	is,	tudatában	vagyunk	annak,	hogy	a	jelen	él-
ménye	 úgy	 kapcsolódik	 a	 múlt	 tapasztalatához,	 ahogy	
semmilyen más élmény nem kapcsolható hozzá. Nem 
tévesztjük	össze	az	észleléssel,	a	képzelettel,	az	álommal,	
a	 hallucinációval	 vagy	 annak	 elgondolásával,	 hogy	mi	
van	 vagy	 mi	 lehetne	 a	 világban.	Annak	 a	 tudatosság-
élménynek a jelölésére, amely az emlékezést jellemzi, az 
„autonoétikus	tudatosság”	kifejezést	javasoltuk	(Tulving,	
1995;	Wheeler	et	al.,	1997).	Később	bevezettük	az	„auto-
noézis”	kifejezést,	mint	az	„autonoétikus	tudatosság”	rö- 
videbb	megfelelőjét	(Tulving,	2001b).	Az	autonoézis	ar-
ra	 a	 fajta	 tudatosságra	 utal,	 amely	 a	 személyes	 esemé- 
nyek	tudatos	rekollekcióját	jellemzi.	Valószínűleg	William	 
James	(1890)	is	erre	gondolt,	amikor	a	múltbéli	tapaszta-
latokra	 való	 emlékezés	 „melegségéről	 és	 intimitásáról”	
beszélt.

(...)

Számos,	 epizodikus	 emlékezetet	 nélkülöző	 organiz-
musnak	van	kiválóan	működő	szemantikus	emlékezete.	A	 
szemantikus	 emlékezetből	 való	 előhívás	 akkor	 történik	
meg,	amikor	az	organizmus	olyasmire	gondol	–	olyasmit	
jelenít	meg	mentálisan	–,	ami	 létezik	vagy	 létezhetne	a	
világon.	Ezt	a	fajta	felidézést	(„tudást”)	a	tudatosság	olyan	
formája	kíséri,	amelyet	noétikus	tudatnak	nevezek.	Mind	
az	emberek,	mind	az	állatok	teljes	mértékben	képesek	tudni	
dolgokat	a	világról,	beleértve	azokat	is,	amelyek	a	saját	
múltjukban	történtek	meg.	A	lényegi	különbség	abban	áll,	 
hogy	tudni,	mi	micsoda	vagy	hogyan	jelenik	meg,	nem	
ugyanaz,	 mint	 emlékezni	 bizonyos,	 meghatározott	 he-
lyen	és	 időben	 tapasztalt	 (átélt,	érzett	vagy	gondolt)	él- 
ményre.	 Természetesen	 sem	 a	 tények	 tudása,	 sem	 a	
múlt	 eseményeinek	 átélése	 nem	 szükségképpen	 teljes	
vagy	pontos,	 semmilyen	 értelemben	 sem.	Azt	 sem	kell	
feltételeznünk,	 hogy	 a	 tudás	 és	 az	 emlékezés	 között	
minden	esetben	éles	különbség	van.	A	való	életben	sok	 
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gondolatunknak	lehetnek	olyan	elemei,	amelyek	egyszer-
re adódnak	a	szemantikus	(tudó)	és	az	epizodikus	(emlé-
kező)	memóriarendszerből.	

Epizodikus emlékezet, autonoézis és idő
Az	epizodikus	emlékezet	negyedik	központi	–	és	egy-

ben	legjelentősebb	–	 tulajdonsága	az	időhöz	fűződő	sa- 
játságos	 viszonyában	 rejlik.	Az	 emlékezet	minden	más	 
biológiai	 formájától	 vagy	 rendszerétől	 eltérően	 az	 epi- 
zodikus	 emlékezet	 az	 időre	 irányul.	Az	 emlékezet	 töb-
bi	 formája	 is	 időbeli	 csakúgy,	 mint	 minden	 más	 az	 
életben,	de	csakis	az	epizodikus	emlékezet	teszi	lehetővé,	
hogy	tudatosan	újra	átéljük	a	múlt	élményeit.	Az	idővel	
való	különleges	kapcsolatát	nem	ismerik	szé-les	körben	
és	nem	is	értékelik	kellőképpen.	A	legtöbb	ember	minden	
emlékezeti	formát	magától	értetődően	a	múlttal	társít,	és	
meglepődnek,	amikor	kiderül,	hogy	tévesen.
Az	 epizodikus	 emlékezet	 a	 múltra	 irányul.	Amikor	

William	James	(1890)	és	Henri	Bergson	(1911)	az	em-
lékezet	 „múltszerűségéről”	 írt,	 arra	 gondoltak,	 amit	 e	
helyütt	 epizodikus	 emlékezetnek	 nevezünk,	 még	 ha	
nem	 használták	 is	 ezt	 a	 kifejezést.	 Abban	 az	 időben	
nem	volt	rá	szükség,	mivel	amit	az	írók	„emlékezeten”	
értettek,	az	vagy	az	epizodikus	emlékezetre,	vagy	pedig	
az	epizodikus	és	a	szemantikus	emlékezet	egyesülésére,	
azaz	a	deklaratív	emlékezetre	vonatkozott	(Squire	és	Kan- 
del, 1999). 

(...)

Az	 idő,	melyben	 az	 epizodikus	 emlékezet	működik,	
ugyanaz	 az	 idő,	 amelyben	minden	 fizikai	 és	 biológiai	
esemény	is	zajlik,	vagyis	fizikai	idő.	De	az	az	idő,	amely-
ben	a	felidézett	események	zajlanak,	más.	Ezt	szubjek-
tív	időnek	nevezhetjük.	Kapcsolódik	a	fizikai	időhöz,	de	
nem	azonos	vele.	A	kapcsolat	 a	 fizikai	 és	 a	 szubjektív	
idő	között	megfelel	a	fizikailag	jelen	lévő	energia	és	az	
ezen	energia	pszichológiailag	megtapasztalt	élménye	kö-
zött	 fennálló	kapcsolatnak,	melyet	a	pszichofizika	 tisz- 
teletre	 méltó	 tudománya	 tanulmányoz.	 Egy	 erdőben	
kidőlő	fa	fizikai	zavart	kelt	a	levegőben,	még	akkor	is,	ha	
semmilyen	élő	nincs	a	közelben,	de	hangot	csak	akkor	
idéz	elő,	ha	egy	élőlény	hallja.	A	hang	létezése	éppoly	
biztos,	mint	a	mozgó	levegőmolekuláké,	és	mégis,	a	hang	
csakis	 a	mozgó	 levegőmolekulák	 és	 a	 hallórendszerrel	
ellátott	agy	közötti	 interakciónak	köszönhetően	létezik.	
Ugyanez	vonatkozik	a	szubjektív	 időre	 is	–	szintén	 lé-
tezik,	de	csakis	a	fizikai	idő	és	az	agy/elme	azon	része	
közti	kapcsolatnak	köszönhetően,	amelyet	(autonoétikus)	
epizodikus	emlékezetnek	nevezünk.
Filozófusok	és	mások	(Dalla	Barba,	2000,	2001)	néha	 

írnak	arról	a	paradoxonról,	hogy	a	múltszerűség	fenome-
nológiai	tapasztalata	a	múlt	olyan	utóhatásából	(engram-
ból	vagy	emléknyomból)	emelkedik	ki,	amely	a	jelenben	
létezik.	Hogyan	lehetséges	ez?	–	kérdezik.	
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(...)

E	paradoxont	illetően	az	epizodikus	elmélet	szemszö-
géből	 két	 megállapítást	 tehetünk.	 Először	 is,	 csak	 az	
epizodikus	emlékezet	vonatkozásában	létezik	vagy	látszik	 
létezni.	Mivel	 semmilyen	más	emberi	 emlékezeti	 rend- 
szerben	 nincs	 múltszerűség,	 és	 ugyancsak	 nincs	 múlt- 
szerűség	 semmilyen	 más	 emlékezeti	 rendszerben	 más	
teremtmé-nyekben,	a	paradoxon	–	mégha	máskülönben	
valódi	volna	 is	–,	nem	lehet	az	emlékezet	általánosság- 
ban	vett	paradoxona.	Másodszor,	az	ember	által	megta-
pasztalt	epizodikus	múltszerűség	nem	az	emléknyomok- 
ban	lakozik,	hanem	az	epizodikus	emlékezeti	rendszer	–	 
autonoé-tikus	 tudatosság	 –	 fenomenológiailag	 megra-
gadott	 termékeként	 jelenik	 meg	 éppoly	 rejtélyes	 mó-
don,	mint	ahogy	az	agyi	aktivitás	következményeként	a	 
tudat	 többi	 for-mája	 is	 kiemelkedik.	 Ehhez	 hasonlóan	
Dalla	Barba	(2000,	2001)	is	egy	különös	fajta	„idői	 tu-
datosságnak”	tulajdonítja	a	múltszerűség	érzését.	

Autonoétikus jövő
A	 szubjektív	 idő	 nemcsak	 a	múltat	 takarja,	 hanem	 a	

jövőre	 is	 kiterjeszkedik.	 A	 szubjektív	 idő	 előretekintő	
értelme,	avagy	a	„proszkópikus	kronesztézia”	(Tulving,	
2002)	kivált	említésre	méltó,	hiszen	az	autonoézis	olyan	
kulcsfontosságú	 tulajdonságát	 tükrözi,	 amely	 nagyon	
fontos	 szerepet	 játszik	 az	 emberi	 létezésben.	 A	 sze- 
mélyes	jövő	megelőlegezése,	az	arról	való	gondolkodás,	 
illetve	a	jövőre	való	készülődés	és	tervezés	–	akár	nyílt	 
vagy	burkolt	formában	–	az	egyik	leglényegesebb	emberi	 
tevékenység.	Átjárja	 az	 egyén	mindennapjait	 kora	 reg- 
geltől	késő	estig,	ugyanúgy,	ahogy	az	egyén	teljes	élet- 
útját	 is	a	gyermekkortól	egészen	az	 időskorig.	Ha	min- 
den	 más	 bámulatos	 mentális	 képességünket	 megőriz- 
nénk,	de	elveszítenénk	ama	 jövő	 idő	 tudatát,	 amelyben	 
életünk	 le	 fog	 játszódni,	 lehet,	 hogy	 radikálisan	 külön-
böznénk más állatoktól, de már nem lennénk emberek 
abban	az	érte-lemben,	ahogy	az	ember	lényegét	értjük.
Az	embernek	ezt	a	figyelemre	méltó	képességét	(tudni-

illik	hogy	tudatában	van	a	jövőnek)	már	átgondolták	és	 
tanulmányozták	 (Atance	 és	 O’Neill,	 2001;	 Clayton	 et	 
al.,	 2003;	Haith,	 1997;	Haith,	Benson,	Roberts	 és	Pen-
nington,	1994;	Ingvar,	1985;	Klein,	Loftus	és	Kihlstrom,	
2002;	 Suddendorf	 és	 Corballis,	 1997),	 de	 közel	 sem	 
olyan	mértékben,	mint	amekkora	figyelmet	érdemel.	Ku-
tatásának	 lényeges	 buktatója	 valószínűleg	 a	 jövőorien- 
tált	viselkedés,	valamint	a	jövőorientált	gondolkodás	(kog- 
níció)	 közti	 fogalmi	 megkülönböztetés	 hiánya	 volt.	 A	 
kettőt	 gyakran	 közvetlenül	 összekapcsolódó	 fogalmak-
ként	 kezelték:	 a	 jövőorientált	 viselkedés	 a	 jövőre	 irá- 
nyuló	 gondolkodáson	 alapult,	 illetve	 azt	 tükrözte.	 Bár	
kétségkívül	 előfordulhat	 viselkedés	 és	 kogníció,	 illetve	
viselkedés	és	tudat	efféle	összhangja,	mindez	nem	jelenti	
azt,	 hogy	minden	 esetben	 elő	 is	 fordul.	 Elég	 nehéz	 el-
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képzelni,	 hogy	 némely	 jövőre	 orientálódó	 vagy	 ekként	
értelmezhető	–	akár	erősen	komplex	–	viselkedésforma	
bármilyen	szándékos	és	tudatos	tevékenységtől	függetle-
nül	 fordulna	elő.	Csakúgy,	mint	 a	viselkedés	és	 a	kog-
níció	 közti	 nyilvánvaló	 összhang	 sok	 más	 esetében,	 a	 
viselkedés	és	gondolat	kapcsolatának	természetére	vonat- 
kozó	kérdést	empirikus	kutatás	segítségével	kell	megvá-
laszolni; feltételezéssel	nem	oldható	meg	(Tulving, 1989). 

(...) 

Ahogy	korábban	már	említettük	–	s	a	gyakori	félreértések  
dacára	 –,	 az	 epizodikus	 emlékezeten	 kívül	 semmilyen	
más	 emlékezeti	 formának	 nincs	 semmiféle	 különleges	
kapcsolata	 az	 idővel.	A	 szemantikus	 emlékezet	 lehető- 
vé	 teszi,	 hogy	 az	 egyén	 egy	 Idő	 2-ben	 tudjon	 valamit	
arról,	 ami	 egy	 korábbi	 időben	 (Idő	 1-ben)	 történt,	 de	 
nem	teszi	 lehetővé	az	arra	való	emlékezést,	hogy	mi	 is	
történt.	A	 szemantikus	 emlékezet	 azt	 is	 lehetővé	 teszi,	
hogy	 az	 egyén	 lehetséges	 jövőbeli	 világokat	 építsen,	
ugyanakkor	 autonoétikus	 képesség	 hiján	 nem	 teszi	 le-
hetővé,	 hogy	 az	 egyén	mentálisan	 a	 személyes	 jövőbe	
utazzon.	

(...)

Miért alakult ki  
az epizodikus emlékezet? 
Miért	emelkedett	ki	az	evolúció	folyamatában	az	auto- 

noétikus	 tudatosság	 és	 az	 epizodikus	 emlékezet?	Mi-
ben	rejlik	evolúciós	jelentőségük?	Mi	az,	amire	az	auto- 
noétikus	tudatossággal	rendelkező	organizmusok	képe-
sek,	míg	azok,	amelyek	nem	rendelkeznek	vele,	nem	ké-
pesek?	

(...)

Az	efféle	kérdéseket	–	miért	alakult	ki	X?	–	mindig	ne-
héz	megválaszolni.	Amikor	mentális	 képességekről	 be-
szélünk,	amelyek	nem	hagynak	maguk	után	fosszíliákat,	 
a	 kérdés	 megválaszolása	 lényegében	 lehetetlen	 –	 csak	
spekulálni	tudunk.	
Az	egyik	lehetséges	történet	azzal	a	feltételezéssel	in- 

dul,	hogy	a	Homo sapiens-szé	vált	fajok	és	végül	ember- 
szabású	 majmokká	 alakult	 élőlények	 5–6	 millió	 év-
vel	 ezelőtt	 élt	 közös	 őseinek	 voltak	 olyan	 képességeik,	
melyeket	ma	szemantikus	emlékezetként	azonosítunk,	de	 
nem	volt	epizodikus	emlékezetük.	Az	epizodikus	emléke-
zet	feltehetőleg	fokozatosan	alakult	ki	az	emberi	evolú- 
ció	során.	Lehetséges,	hogy	a	fokozatosan	kiterjeszkedő	
emberi	elmének	a	szubjektívan	megragadott,	egyre	távo-
labbi	múltba	 való	 visszanyúlásából	 –	mint	 a	 szubjektí- 
van	átélt	itt	és	most	időtartamának	egyfajta	idői	megnyúj-
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tásából	–	fejlődött	ki.	Egyértelmű	evolúciós	előnnyel	jár,	
ha	nemcsak	annak	vagyunk	tudatában,	hogy	mi	történik	
itt	és	most,	hanem	annak	is,	hogy	mi	történt	öt	vagy	tíz	
másodperccel,	egy	vagy	tíz	perccel,	egy	órával	vagy	egy	
nappal	ezelőtt,	még	ha	az	emlékező	tudat	homályossága	
monotonon	 együtt	 növekszik	 is	 az	 emlékezetben	 való	
megőrzés	intervallumával.	Nyilvánvaló	evolúciós	ugrásra	
lehetett	szükség	olyan	agyak	produkálásához,	amelyek	ké- 
pesek	voltak	összefogni	a	nap	emlékeit.	Mindezen	kifür-
készhetetlen	részletektől	eltekintve	is	tény	azonban,	hogy	
az	ember	a	jelen	már	korábban	kialakult	ismeretének	ké-
pessége	mellett	valamiképpen	a	megtapasztalt	múltra	való 
emlékezés képességét is elsajátította. 
A	szubjektív	idő	horizontjának	ilyen,	a	múlt	irányába	

történő	kiterjedése	mellett	egy	hasonló,	a	jövő	felé	való	 
–	 bár	 tompítottabban	megjelenő	 –	 expanzió	 is	 végbe-
ment.	Miután	az	agy	„felfedezte”	a	szubjektív	idő	meg- 
jelenítésének	és	a	 fejlődő	én	általi	–	az	ugyancsak	ki-
alakuló	autonoétikus	tudatosságnak	köszönhető	–	meg- 
közelítésének	 trükkjét,	 távoli	 elődeink	már	 ama	 szub-
jektív	 idő	 felismerésének	 képességével	 jöttek	 a	 világ- 
ra,	 melyben	 ők	 és	 csoportjuk	 léteztek,	 amelyben	 elő- 
deik	léteztek,	és	amelyben	gyermekeik	és	azok	gyerme-
kei létezni fognak. 

Evolúciós előny: a jövő tudata
Az	 igazán	 jelentőségteljes	 fejlemény	 az	 autonoézis	

megjelenése	volt,	ami	lehetővé	tette,	hogy	az	egyének	
elképzeljék	saját	jövőjüket	és	aggódjanak	miatta.	Ez	ra- 
dikálisan	megváltoztatta	az	ember	és	a	természet	kap-
csolatát.	Az	 emberek	 ahelyett,	 hogy	 eszüket	 a	 termé-
szet	szeszélyeihez	–	az	élelemszerzés,	a	menedék,	a	ra- 
gadozók	 elleni	 védekezés	 bizonytalanságához	 –	 való	
alkalmazkodásra	használták	volna,	lassacskán	előre	lát- 
ták	ezeket	a	problémákat	és	megtették	a	szükséges	lépé-
seket	megjósolhatatlanságuk	enyhítésére.
A	jövőre	irányuló	gondolkodás	és	tervezés	korai	for- 

mái	másképpen	is	kifejeződtek:	például	a	tűz	használa- 
tában,	megőrzésében	s	végül	előállításában,	valamint	az	 
eszközök	 készítésében,	 majd	 tárolásában	 és	 hordozá- 
sában;	abban,	hogy	a	halottakat	 sírba	helyezett	 javak- 
kal	 látták	 el,	 saját	 gabona,	 gyümölcs	 és	 zöldség	 ter-
mesztésében, az állatok háziasításában táplálkozás és  
ruházkodás	céljából.	A	szellemek	világának	megterem-
tésében	és	a	szellemvilág	lakóinak	olyan	erőkkel	való	
felruházásában,	 amelyek	 megmagyarázták	 a	 máskülön- 
ben megmagyarázhatatlan természeti jelenségeket. Majd  
pedig	 olyan	 rítusok	 és	 magatartásformák	 feltalálásá- 
ban, amelyekkel kiengesztelték a szellemeket. Mindeme 
példák	az	evolúció	aránylag	kései	fejleményei,	és	mind	
azon	alapulnak,	hogy	az	ember	tudatában	van	a	jövőnek. 
A	jövőre	irányuló	(proszkopikus)	időérzék	(kroneszté-

zia)	csak	egyike	volt	azoknak	a	szükséges	feltételeknek,	
amelyeknek	egyidejűleg	kellett	teljesülniük	az	emberi	kul- 
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túra	és	civilizáció	megszületéséhez	és	azt	követő	virágzá-
sához.	Mindazonáltal	–	a	fentebb	említett	gondolatkísér-
letekből	következően	–	a	jövő	autonoétikus	tudata	a	leg-
szigorúbb	feltételek	egyike.	
Hamptonnak	(személyes	közlés,	2002.	július	2.)	igaza	

van	 abban,	 hogy	 ha	 a	 belső	 gondolatok	mindig	 belső	
gondolatok	maradnak,	vagyis	ha	nincsenek	hatással	a	vi- 
selkedésre,	akkor	meghalnak	azzal	együtt,	aki	gondolja	
őket.	Ahhoz,	hogy	bármilyen	hatással	legyenek	a	világ-
ra,	cselekedetté	kell	alakulniuk.	A	kérdés	tehát	az,	hogy	
miféle	belső	gondolatok	vagy	burkolt	tapasztalatok	ve- 
zetnek	 bizonyos	 fajta	 cselekedethez.	 A	 világ	 telistele	
van	olyan	élőlényekkel,	amelyekről	elmondható,	hogy	 
gondolkodnak,	majd	 gondolataiknak	megfelelően	 cse-
lekszenek	–	vagy	legalábbis	számos	megfigyelhető	visel- 
kedést	 értelmezhetünk	 ekként.	 Csakhogy	 az	 ilyen	
gondolatok	és	a	hozzájuk	kapcsolódó	cselekedetek	elsöp- 
rő	 többsége	 az	 élőlények	 jelen	 szükségleteiből	 fakad	
és	az	itt	és	mostban	létező	környezetre	irányul.	Ezek	a	
gondolatok	és	tevékenységek	nem	változtatják	át	azt	a	 
világot,	 amelyhez	 minden	 más	 élőlénynek	 alkalmaz-
kodnia	kell,	olyan	világgá,	amely	jobban	kielégíti	 igé-
nyeiket. 
Tűnődéseink	lehetséges	választ	tartalmaznak	Hampton	 

kérdésére,	amely	a	burkolt	tapasztalatok	biológiai	hasznos- 
ságára	 vonatkozik.	A	 belső	 gondolatok,	 illetve	 a	 belső	 
világ	 fenomenológiai	 tudatossága	 nem	 szükségszerű-
en,	de	gyakran	vezet	látható	viselkedéshez.	Ennek	figye-
lemre	 méltó	 példája	 az,	 amikor	 olyasvalamit	 teszünk,	
ami	 csak	 a	 jövőben	 fog	 kifizetődni.	 Az	 autonoétikus	
epizodikus	emlékezettel	rendelkező	ember	gondol	a	jövő-
re,	 előre	 látja,	 hogy	 milyen	 kihívásokat	 és	 jutalmakat	
hoz,	s	már	most	a	problémáknak	és	a	várt	 jutalmaknak	
megfelelően	cselekszik.	
Ha	a	nem	emberi	állatok	nem	rendelkeznek	autonoé-

tikus	 tudatossággal,	 amelyet	 az	 elképzelt,	 de	 fizikailag	
nem	létező	jövőre	irányozhatnak,	akkor	nem	lesznek	ké- 
pesek	létrehozni	kultúrát	a	természetes	környezet	megvál- 
toztatása értelmében. Viselkedhetnek esetleg oly módon, 
amit	egy	barátságos	antropológus	„kultúrának”	nevezne	
–	például	olyan	viselkedéselemekre	gondolva,	mint	a	szü- 
lők	 szándékos	 utasításai	 kicsinyeiknek	 –,	 de	 ez	 a	 kul-
túra	ugyanazt	a	jól	begyakorolt	módszert	használja,	mint	 
az	 evolúció,	 a	 fejlődés	 vagy	 a	 tanulás:	 az	 állat	 ráter-
mettségét	növeli	az	állat	megváltoztatása	révén.	A termé- 
szet	számos	példája	igazolja,	hogy	a	módszer	működik,	
ám	 ez	 a	 módszer	 roppant	 nehézkes.	 Az	 autonoétikus	 
Homo sapiens igazán forradalmi módszert fedezett fel: 
úgy	fokozta	rátermettségét,	hogy	a	Földet	igazította	saját	
igényeihez. 
A	 világ	 megváltoztatásának	 gondolata	 páratlan	 volt	

a	Föld	története	során,	és	nem	történhetett	volna	meg	a	
jövőre	 való	 gondolás	 nélkül.	Azok	 az	 élőlények,	 ame-
lyek	 nem	 tudják	 elképzelni	 saját	 lehetséges	 jövőjüket,	
még	 képesek	 lehetnek	 az	 intelligencia	 figyelemre	mél- 
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tó	 mutatványaira	 –	 például	 szemantikus	 emlékezetre,	
problémamegoldásra,	kommunikációra	–,	de	képtelenek	
volnának	a	múltról	szerzett	tudásuk	és	a	jövőre	irányuló	
elvárásaik	alapján	cselekedni.	
Összegezve	 az	 eddigieket:	 az	 epizodikus	 emlékezet	 

azért	 alakult	 ki,	 mert	 kritikus	 jelentőségű	 alkotóeleme,	 
az	 autonoézis	 a	 térben	való	mentális	 utazás	képességé-
hez	hozzáadta	a	mentális	időutazás	képességét,	nemcsak	
a	múlt,	hanem	a	 jövő	 irányába	 is.	A	 jövőorientált	 tuda-
tosság	(proszkopikus	kronesztézia)	olyan	mutatványt	tett	 
lehetővé,	amely	korábban	sehol	nem	fordult	elő	a	termé-
szetben:	hogy	az	egyének	célszerű,	akaratlagos	és	tuda-
tos	cselekvéssel	olyasmire	adjanak	választ,	ami	nem	léte- 
zett	 a	 fizikai	 valóságban.	 Ennek	 következtében	 az	 em-
berek	alkalmassá	váltak	egy	olyan	világ	megteremtésére,	
amely	 hozzájuk	 igazodik,	 ahelyett,	 hogy	 egy	 olyan	
világban	élnének,	amelyhez	nekik	kell	igazodniuk.	

(...)
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