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Materializmus és ami mögötte van

Talán „in medias res" kellene kezdenem, figyelmen kívül hagyva az olvasó teljesen
jogos igényét a témába történő bevezetésre, arra a megszelídítő fölvezetésre, melynek
elmaradása a felelős sok esetben egy tanulmány olvasásának befejeztével jelentkező
kielégületlenségért. Úgy gondolom, a jelen esetben egy ilyen „szelídítési" kísérlet több
szempontból is hasznosnak bizonyulhat. Nem pusztán csak arról van szó. hogy a
filozófiai élet egy olyan szegmentumát ismertető írás tanulmányozásának kezdett most
neki a Tisztelt Olvasó, mely a jelenlegi magyar filozófiai életnek akár tanulmányok,
akár fordítások formájában hozzáférhető irodalmában periférikusnak is alig tekinthető
pozíciót foglal el. Hanem mindez egy helyi folyóirat hasábjain történik, mely tény
ellentmondani látszik annak a kialakult felfogásnak, hogy ..a suszter maradjon a
kaptafánál" népi bölcsességét irányadónak tekintve egy időszakosan megjelenő helyi
kiadvány témái lehetőleg maradjanak belül a „szűkebb haza" határain.

Mi köze lehet a lokalitásnak a filozófiához? A kultúra egyik ..legabsztraktabb"".
„földtől leginkább elrugaszkodott" tudástípusa miképpen hozható bárminemű össze-
függésbe azokkal az objektív, ha tetszik statisztikailag számbavehető tényekkel, melyek
az ország ezen területének sok évszázados fejlődését példázzák'7 A kérdés és a benne
megbújó szkepticizmus kétségtelenül jogos. De a filozófia nem igazolja ezt a felszíni
és így csak felszínes jogosságot. Hiszen a filozófiai kérdezés legnagyobb ereje, mágikus
hatalma, akárcsak a művészeté, arra való képességében áll. hogy tekintet nélkül a
mindennapi tudatnak a megszokottért, kiszámíthatóért kiáltó igényeire, azt egy olyan
nyitottságba állítja, melyben a tájékozódási pontokat újabb kérdésekhez vezető kérdések
jelentik és ahol a világ bármely partikuláris szegmentumát megérteni kívánó gondolat
ugyanabba a pontba, a már csak önmagát fönntartó KÉRDEZÉS kontiniumába torkollik.
Mert mi is a lokalitás? Nem emberiség-léptékű-e már ez a látszólag egy szerűnek tűnő
kérdés is? A „helyi viszonyok" korlátozottnak szánt fogalmi terjedelme implicite nem
tételezi-e föl az emberi viszonyok univerzalitásának mindig nyitott fogalmi keretét'7

Lehet-e beszélni az egyikről a másik nélkül? Ha igen, hogyan, ha nem. miért nem?
Vagy esetleg lokalitásoknak egymással alig-alig érintkező konglomerátuma a világ? És
a kapcsolatok fenntartásának egyetlen lehetőségét az állandó szótárhasználat
garantálja?....Önkényesen végét szakítván ennek a demonstratív kérdés-regresszusnak.
egy dolgot szeretnék hangsúlyozni: a filozófia filozófusok nemzedékein keresztül
önmagát mindig olyan egyetemes nyelvként fogta fel. mellyen az úgynevezett ..világ"
valamennyi emberi vonatkozása problémaként exponálható, és ha meg nem is oldható,
legalábbis a kérdezés örökre izgató horizontjában tartható. A filozófiai tradíció
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végiggondolása tehát a bekezdés elején felvetett kérdés megfordítására kényszerít:
„Létezik bármi, amihez a filozófiának nincs köze?"

Mindez idáig rendben is lenne, mondhatja bárki, de mi ennek a furcsa tudománynak
a praktikus haszna, a készpénzértéke? Mivel lesz jobb vagy érdekesebb a világom, ha
időt és energiát fordítok olyan „bonyolult" gondolatok megértésére, melyek
nyilvánvalóan (?) nem segítenek mindennapi életem praktikus viszonyainak
megértésében és megszervezésében? Szigorú ítélet ez, és sokak véleménye. De a
filozófia nem késik fölvenni a kesztyűt, hisz nagyon is tisztában van az emberi
esendőséggel, azzal az egyszerű igazsággal, hogy az ilyen látszólag egyértelműnek tűnő
ítéletek mögött rendszerint az ismeretlen irtózata. annak a félelme húzódik meg. hogy
a kérdések praktikus, lehatárolt univerzumán túl feltehetően létezik a kérdéseknek egy
olyan horizontja, ahol a kérdező megtapasztalhatja a kérdezés világsemmisítő hatalmát.
Vegyünk egy egyszerű asztalt! Látszólag semmi kérdéses nincs létezésében. Régen
használjuk, otthonosként simul bele mindennapi világunkba. Vele kapcsolatos
kérdéseink egészen praktikusak: meddig érdemes még használnunk, esetleg fessük-e
újra Engedjük be a filozófiát egy pillanatra ebbe a zárt kérdésuniverzumba és hagyjuk
hadd robbantsa azt föl! Tegyük hétköznapi asztalunkat ,.nem-praktikus" kérdések
tárgyává! Milyen lehet a valódi színe, ha minden perspektívából és minden észlelő
számára más és más? Van-e egyáltalán saját színe? Esetleg asztalunk színe nem több
mint az észlelőnek egy sajátos állapota?... Sorakozó „filozófiai" kérdéseink
végeredményeként asztalunk elveszíti a megszokottság státuszát és kérdésekkel teli
problémává válik. És mi magunk, a kérdezők is olyan képességeket kezdünk használni.
melyek talán már gyermekkorunkban feleslegesnek, nem-praktikusnak ítéltettek mind
környezetünk, mind pedig önmagunk által. Egy pillanatra bátrakká lettünk és hagytuk,
hogy fogva tartson a kérdéseknek az a másik, régen szunnyadó világa. Hiszen a
filozófiának „...megvan a hatalma, hogy kérdéseket tegyen fel. amelyek növelik a világ
érdekességét és megmutatják, hogy a mindennapi élet legközönségesebb dolgainak
felülete alatt is csodálatos és különös dolgok rejlenek." Praktikus hozadékunk látszólag
semmi, hisz, mondhatjuk, nem is tartózkodtunk a prakszis világában, átengedtük
magunkat az igazi kérdezés izgalmának. De visszatérve a praktikus kérdések zárt
univerzumába, észrevesszük, nem volt igazunk: történt valami, ami visszavonhatatlan.
Sikerült visszatérnünk, ha csak egy pillanatra is, a gyermeki kérdezés bátor
merészségéhez. Sikerült megszereznünk a képességet ahhoz, hogy mindennapi világunk
zárt kérdésuniverzumában is két világ polgáraként tapasztalhassuk önmagunkat.

B. Russell föntebb idézett rövid írásában a filozófiai argumentáció technikáját a világ
egyik legközönségesebb, legmindennapibb objektumára, egy asztalra alkalmazva mutatja
meg, az univerzumnak nincs olyan része, mely megúszhatna a filozófiai perspektívát.
Természetesen a filozófiai kérdezés labirintusában vannak olyan ösvények, amelyek a
filozófia iránt a mindennapi művelődés szintjén érdeklődő olvasó számára közömbösek,
és egyébként is csak a filozófiai érvelés évszázadok alatt kialakult technikájának
elsajátításán keresztül találhatóak és nyithatóak meg.4 A labirintus fő irányait azonban
az „ember-ség" mivolt tárja föl. A filozófiai kérdezés horizontjába a reflexió tárgyaként
történő önszemlélet kényszerűsége állítja az embert. A „Honnan jövök? Ki vagyok?
Hová megyek?" kérdéseire a személyes élettörténet valamely pontján elkerülhetelenül
válaszolni kell. A filozófiai tradícióban való jártasság, az argumentációs technikák
ismerete pedig, ha helyettünk nem is adja meg a választ, legalább annak
megmutatásában segíthet, milyen irányban induljunk.

A filozófiai irodalom mindegyik kérdést számos megközelítésben tárgyalta az elmúlt
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évszázadok során. Az alábbiakban annak vázlatos bemutatására teszek kísérletet, hogy
az angolszász filozófiai gondolkodás mennyiben járult hozzá a második kérdés
elmélyítéséhez. Pontosabban ahhoz a témához igyekszem egy tájékoztató, iránymutató
jellegű bevezetőt adni. hogyan közelített a 20. század második felének Brit filozófiája
az agy-lélek kapcsolat évezredes problémájához.

1995 őszén három hónapot töltöttem Londonban filozófiai ösztöndíjasként.
Tanulmányaim során a mindennapok valóságélményévé vált számomra az addig csak
tankönyvízű szöveg: „A kontinentális filozófia jelentős pontokon különbözik a
Brit-szigeteken honostól." Akik valaha is foglalkoztak komolyabban filozófiával, azok
emlékezhetnek empirizmus és racionalizmus divatos megkülönböztetésére, arra a
párhuzamra, amit filozófiatörténészek rendszerint F. Bacon és R. Descartes között
szoktak vonni. Habár tudom, minden kategorizálás leegyszerűsítés, Londonban dolgozva
rá kellett ébredjek, a dologban van valami. Azt is hamarosan fölismertem, hogy a
lélek-test problémának (a sok aspektus közül itt most csak ez a fontos számunkra) az
angolszász filozófiai tradícióban gyökerező baconiánus, analitikus megközelítése a
magyar filozófiai irodalom számára szinte teljesen ismeretlen. Ismertetésekkel,
tanulmányokkal, esetleg hiteles fordításokkal alig-alig találkozhattunk eddig filozófiai
folyóirataink hasábjain. Ugyanakkor a pszichiátriai irodalom és gyakorlat
hétköznapjaiban egyre jelentősebb teret nyer a biológiai pszichiátriáról folytatott vita.
mely az agy és lélek kapcsolatának egy, a brit analitikus filozófiában már 30-40 éve
tárgyalt speciális megközelítéséből indul ki." Ezért is úgy gondolom, itt az ideje, hogy
a filozófia ezen fejezetének a magyar tudományos közgondolkodás számára történő
ismertetése kezdetét vegye.

***

„Az, hogy olyan figyelemre méltó dolog, mint az öntudat, az idegszövet produktuma,
legalább annyira fölfoghatatlan, mint a Djin megjelenése annak eredményeként, hogy
Aladdin megdörzsöli lámpáját."

(Julián Huxley)

A kérdés egyidős a filozófiai gondolkodással. A halálra készülődő Szókratész
tanítványai megdöbbenve tapasztalják, mesterük nemhogy közömbösen, de örömteli
várakozással készülődik a földi világ elhagyására. Értetlenségük csak akkor csökken,
mikor Szókratész eléjük tárja a lélek halhatatlanságáról szóló tanítását, miszerint a test
csak időleges szállásadója a nem-anyagi léleknek. A test és lélek kapcsolatának ez a
megközelítése (a dualizmus, mondhatjuk eredeti formája), a görög világot túlélve a
keresztény hagyomány részévé lesz. majd R. Descartes emeli ismét a filozófiai kérdezés
horizontjába. Az Ő megfogalmazásában örökli a problémát a 17. és 18. századi filozófia
és a „...karteziánizmus az, amely tovább él mind a 19. századi szellemfilozófiában,
mind annak leszármazottjában, a pszichológiában." Minthogy a descartesi dualizmus
tölti be a katalizátor szerepét mindabban, amit mondani szándékszom. ezért
szükségesnek találom, ha nem is a gondolatmenet részletezését, de annak felvázolását
mindenképp, melyek voltak az elmélet továbbgondolásra késztető mozzanatai.

(1) Kezdjük a pro-dualista érvekkel. A világ szinte valamennyi vallásában központi
szerepet játszik egy halhatatlan léleknek a gondolata. így egy olyan teória, mely azt
képviseli, hogy létezik egy. a természeti világ törvényeinek nem engedelmeskedő
entitás, amely, gondoljunk csak Szókratész érvelésére Platón Phaidonjábaa az osztható
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és így pusztuló testtel ellentétben oszthatatlan és ezáltal örökkévaló, könnyedén talál
helyet magának a legtöbb vallási érvelés eszköztárában. Az introspekció közismert ténye
is egy dualisztikus álláspont támogatására indít, hiszen mi sem valószínűtlenebb, mint
az a feltevés, hogy az önmagára irányuló gondolat, az ember talán egyetlen sajátos
mássága az állatvilágban, anyagi folyamatok produktuma. Nemcsak hihetetlen ez a
lehetőség. A tapasztalat is azt látszik mutatni, hogy mikor az ember önmaga
öntudatának tárgyaira irányítja figyelmét, amit észlel, az nem egy elektrokémiai
aktivitásban lévő neuronhálózat, hanem gondolatok, érzetek, vágjak és érzések
áradása." A dualisztikus megközelítést megint mások azért választják, mert úgy tűnik,
könnyebben megközelíthetővé teszi az érzetek kérdését. Ez a probléma több rétegű.
Egyrészt minden nem-dualisztikus állásponttal szemben jelentős pozíciókat nyerhetünk
annak hangoztatása által, hogy míg az agyi folyamatok, melyeket a nem-dualisztikus
megközelítések a lelki folyamatok bázisaként jelölnek meg. publikusak. addig az érzetek
privátak. Másrészt „Logikusan cselekszünk, ha egy az agyban végbemenő molekuláris
mozgással kapcsolatosan azt állítjuk, hogy az lassú vagy gyors, egyenes vonalú vagy
körkörös. De ugyanezeket a kategóriákat a sárga szín tapasztalatával kapcsolatosan
emlegetni teljesen értelmetlen." Végül, de nem utolsó sorbaa érvel a dualista:
„Vegyük például egy rózsa illatát és látványát. Egy fizikus vagy kémikus, ha mindent
tud is a rózsa molekuláris szerkezetéről és az emberi agyról, mégis képtelen megjósolni
az ilyen privát tapasztalatok minőségét." Ott van az intencionális cselekvések kérdése
is. Már az arisztotelészi filozófia fölveti a mentális és természeti okság kategóriái közötti
strukturális különbségek lehetőségét. Az emberi cselekvések világa teleológikus
(célszerű), míg a természeti világ a mechanikus okság hatalma alatt áll. Ilyen feltételek
mellett hogyan is lenne lehetséges egyiknek a másikra történő visszavezetése.

(2) Ha most eltekintünk mindazoktól az énektől, melyek a fejlődő neurológiai
tudományok oldaláról fogalmazhatóak meg a dualizmussal szemben és belül maradunk
a filozófia hatósugarán, akkor az anti-dualista argumentumok következő valószínű listája
állítható össze. A szigorúan végigvitt descartesi dualizmus legnagyobb rákfenéje, hogy
szükségképpen vezet szolipszizmushoz. Descartes olyan módszer használatával' jutott a
„Gondolkodom, tehát vagyok." végső bizonyosságához, melynek következetes
használata kitépi a szellemi szubsztanciát földi világából, ahová azt a későbbiekben
vissza kell helyezni. Ez azonban a külvilág realitásának bonyolult, nehézkes és ritkán
sikeres bizonyítását kívánja. A másik nehézség, mely filozófusok nemzedékeit
foglalkoztatta és sokuk esetében legszámottevőbb motívuma volt annak, hogy a kiutat
a dualizmus feladásában keressék, a hatás és a hatóok fogalmával kapcsolatos. Descartes
a testet és a lelket egymásra visszavezethetetlen entitásoknak tekintette. Ha a ..gépben
lakozó szellem" (Gilbert Ryle kifejezése) csak mint lakhelyének negatívja fogható föl
(amivel az egyiket jellemezhetjük, azt a másikról tagadnunk kell), akkor rendkívüli
nehézségeket okoz annak magyarázata, miképpen vezethet a lelki bánat emésztési
zavarokhoz vagy a fogfájás kínzó érzése a világgal szemben érzett gyilkos indulatokhoz.
Hiszen ha a testi és a szellemi kizárja egymást, akkor a közöttük fönnálló megfelelés
mindennapos tapasztalatát megmagyarázni legalább annyira nehéz, mint azt megérteni.
hogy egy tiszta szellemi szubsztancia mint Isten miért érez indíttatást egy olyan világról
történő gondoskodásra, melynek már puszta anyagi létében romlottság rejlik. A
filozófiatörténet legdicsőbb lapjaira tartoznak annak a rejtélynek a megoldására tett
szellemi erőfeszítések, mely csak a test és a lélek fogalmi dualizmusa által határolt
nyelvi univerzumon belül létezik.

A legtöbb szerző a 20. század elejének európai filozófiáját még a descartesi
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hagyomány közvetlen örökösének tekinti. Edmund Husserl fenomenológiai
vizsgálódásai nemcsak ennek a dualista tradíciónak a puszta jelenlétét, hanem azt is
bizonyítják, elég ereje volt jelentős filozófiai teljesítményeket is indukálni. A
kartéziánus gondolat 20. századi hatástörténetének szerves része azonban az a folyamat
is, amelyben jelentős gondolkodók eltávolodván és szembefordulván ezzel a
hagyománnyal, új ösvényeket nyitnak a filozófiai diskurzus világában. A közelmúlt
magyar filozófiai közélete jelentős teret szentelt annak a L. Wittgenslein és G. Ryle
nevéhez kapcsolódó, jellegében behaviorista filozófiának, mely a test-lélek dualizmus
metafizikai elméletének vitatásán keresztül járul hozzá egy posztmodem nyelvfilozófia
alapjainak megvetéséhez. Eközben azonban, ahogyan ezt már a korábbiakban is
említettem, azoknak a „materialista" megközelítéseknek az ismertetését melyek az
angolszász filozófiai világban az elmúlt néhány évtizedben kezdték hódító útjukat,
meglehetősen elhanyagolta. Az alábbiakban ezen tendenciák közül az azonosság elmélet
lényegi gondolatainak rövid, vázlatos bemutatását kísérlem meg.

Mikor 1963-ban J. J. C. Smart határkő értékű munkája, a Philosophy and Scientific
Realism megjelent, a tudományos materializmus már közel 300 éves múltra tekinthetett
vissza. A 19. század közepétől jelentős léptekkel fejlődésnek induló biológiai
tudományok egyre mélyebb sebeket ütöttek a Descartes által megalapozott
szubsztancia-dualizmus érvényén. A 18. század végének francia és a 19. század
közepének német természettudós filozófusai egyre gyorsuló ütemben leplezték le a
lélek mítoszát. A témával kapcsolatos művek hosszú sorában a legnagyobb hatást talán
L. Büchner Erő és anyag c. írása gyakorolta. Ebben a szerző, habár nem a filozófiai.
hanem a korabeli orvosi tudományok argumentációjának segítségül hívásával, a lelki
folyamatok agyi történésekre való redukciójában olyan messzire megy. hogy a későbbi
orvosi-materialista elméleteknek teoretikus alapjaikat már nem kellett módosítaniuk. A
vizsgálati módszereket kellett csak tovább tökéletesíteni. Az elméleti keret készen állt.
Az agy és lélek viszonyával kapcsolatos általánosítások tömegéből elégséges csak a
legpregnánsabbakat kiválogatni annak bizonyításához, hogy lássuk, a dualizmus
híveinek nem lebecsülendő ellenféllel kellett szembenézniük. Egy helyütt Büchner a
következő megállapítást teszi: „...jelenleg az orvosok és orvosi léíektudósok túlnyomó
többsége azon nézetet vallja, hogy minden lelki betegség testi bántalmon, névszerint az
agyén alapszik vagy legalább azzal összeköttetésben kell lennie..." Konklúzióját pedig
érezhetően végsőnek és visszavonhatatlannak szánja: ,.Az agy és a lélek szükségképpi
összefüggésére ki kívánhat hatalmasb bizonyságot annál, melyet a boncnok kése
szolgáltat, mely darabonként vágja le a lelket?"" (kiemelés az eredetiben) Persze
Büchner tudósi becsületességgel azt is elismeri, hogy az agy ..finomszerkezetének"
törvényei „...természetesen tökéletesen ismeretlenek előttünk és talán örökre
ismeretlenek maradnak."16 Az eltelt több mint száz évben a neurológiai
orvostudományok lépésről lépésre számoltak föl a homályt és hatoltak egyre mélyebbre
az agy szerkezetének vizsgálatában. Olyannyira, hogy 1990 januárjától egy évtizedes
nemzetközi program meghirdetésére került sor, melynek célja „feltárni, megérteni és a
misztifikációktól megszabadítani legrejtélyesebb, legbonyolultabb és legsajátabban
emberi szervünk, az agyunk működésének titkait." A programnak és az erre épülő
még fiatal, de gyorsan fejlődő speciális orvoslásnak, a biológiai pszichiátriának az
axiómája a francia materialisták és Büchner óta változatlan. Az a meggyőződés, hogy
csak egy világ van, a biológikum világa.

Az általam vizsgált azonosságelmélet messzemenően egyetért ezzel a biológiai
tudományokban megfogalmazott deklarációval. „Mikor azt állítom, hogy egy érzet agyi
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folyamat, akkor itt a kopulát (van) a szigorú azonosság értelmében használom", jelenti
ki Smart. „Ha lehetséges — folytatja —, annak a feltételezését szeretném elkerülni.
hogy a »Fájdalmat érzek« egy valóságos beszámoló és amiről informál, az valami
redukálhatatlan pszichikai történés." Miért hasznos ezt a feltételezést elkerülni, hiszen
az a térkép, melyen valamennyi lelki történésünk pontosan rögzített agyi folyamatnak
feleltethető meg, készülőben van ugyan, de hogy mikor (és egyáltalán) befejezhető-e.
ez még a kutatásokban aktívan részt vállaló tudósok számára is sokszor kérdéses.
„...Vannak határok és vannak nagyon határozott korlátok is", ismeri el Bánki M.
Csaba. Miért akkor ez a sietség, kérdezhetjük. Ebben a türelmetlenségben egy régi
filozófiai hagyomány éled újjá, mely szerint a világot a lehető legkevesebb elem
igénybevételével kell magyarázni. Occam kijelentése (Ne szaporítsuk feleslegesen a
létezőket) filozófusok nemzedékei számára jelentette azt az arkhimédészi pontot,
ahonnan végigtekintve „bonyolult" struktúrájú világunkon megkezdhették redukciós
tevékenységüket. A 20. században a fizikai-kémiai tudományok gyors fejlődése fölveti
a lehetőséget: a világ talán elektrokémiai folyamatok halmazára egyszerűsíthető. És a
filozófia (legalábbis az általam jelenleg tárgyalt szegmentuma) nem késlekedett a
konklúzióval. „Úgy tűnik számomra, hogy a tudomány egyre gyorsuló ütemben
ajándékoz meg bennünket egy olyan nézőponttal, ahonnan az organizmusok úgy
tekinthetők, mint fizikokémiai mechanizmusok: valószínűsíthetően egy napon az emberi
viselkedés is magyarázható lesz mechanisztikus kategóriákkal" — elmélkedik Smart.
Majd, a feladat behatárolásának szándékával, a következőképpen folytatja: ..Az érzetek.
valamint az öntudat különböző állapotai az egyedüli dolgoknak tűnnek, melyeknek eddig
nem jutott hely a fizikalista képben.... Hogy minden magyarázható a fizika
terminusaiban, kivéve ezeket ez egyszerűen elképzelhetetlen számomra.""

A „semmi fölösleges" (Nothing Buttery) elmélete, mely ezt a „gúnynevét" arról a
központi állításáról kapta, miszerint a lélek semmi más. mint az agy. a behaviorista
filozófia „hiányosságainak pótlására" vállalkozik indulásának pillanatában. L.
Wittgenstein és az ő nyomdokaiban járva G. Ryle sokat elvett a descartcsi mítosz
érvényéből, mikor azt állítottak, az emberi, úgynevezett pszichikai történések lefolyása
egy, az emberben lakozó immateriális szubsztancia közbeiktatása nélkül, ezeknek a
folyamatoknak viselkedési vagy diszpozícionális kategóriákra történő visszavezetése
által is kiválóan magyarázható. De maradt a pszichés tényeknek egy jól körülhatárolható
csoportja, amely minden ilyen típusú redukciónak ellenállt. Ha magamban egy dallamot
dúdolok vagy lelki szemeim előtt egy kedves, régen látott filmem képeit futtatom végig.
ezeket a tevékenységeimet nem szükségképpen követi külső viselkedés. Hogyan oldható
meg az ilyen jellegű privát tapasztalatok problémája? Beleilleszthetőek-e egy
behaviorisztikus magyarázati keretbe? Talán G. Ryle jutott legmesszebb abban a
kísérletben, hogy ezt megtegye/3 De kielégítő módon, legalábbis olyan szinten, hogy
ne hagyjon támadási felületet a szárnyait bontogató új materializmus számára, megoldani
nem tudta. Az azonosság elmélet programadó cikke a behaviorista zsákutcára rámutatva
fogalmazza meg saját kiindulópontját: „Alig kétséges, hogy kognitív fogalmak esetében
mint "tudás", 'hit', 'megértés', "emlékezés', valamint olyan akarati terminusok
vonatkozásában mint a "kívánás", 'szándék', egy diszpozícionális kategóriákban
megadott elemzés feltétlenül érvényes. Másrészről úgy tűnik, megmarad fogalmaknak
egy, az öntudat, tapasztalat, érzékelés, képzelet terminusai köré csoprtosuló
megközelíthetetlen halmaza, ahol valamilyen belső folyamat feltételezése
elkerülhetetlen. Természetesen elképzelhető, hogy ezeket is hamarosan képesek leszünk
behaviorisztikus terminusok segítségével magyarázni. De most eltekintek ettől a
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lehetőségtől... vajon ezzel a feltevéssel (t.i. privát folyamatok elfogadásával-R. L.)
elköteleztük-e magunkat egy dualista álláspont mellett, mely szerint az ér/etek és
képzetek egy, a fizikaitól és a fizikai folyamatoktól elkülönült kategóriát képeznek'.'
„...Amellett fogok érvelni, hogy belső folyamatok elfogadása nem kényszeríti ránk a
dualizmust és, hogy az az állítás, miszerint az öntudat agyi folyamat, logikailag nem
cáfolható."

Az elmélet képviselői ezt a deklarált azonosságot a természettudomány más
területeiről hozott példákkal igyekeznek megtámogatni. Amilyen elképzelhetetlen volt
valaha, hogy a mindennapokból közismert víz nem más, mint H2O. a villámlás nem
más mint elektromos kisülés, olyan felfoghatatlan manapság, gondolják a fizikalisták,
a lelki folyamatoknak az agyi történésekkel való azonossága. Ugyanakkor a
mindennapok kommunikációs tradicionalitását (hiába tudjuk, a víz nem más. mint H :O.
szomjunk oltására mégis egy pohár vizet és nem egy pohár H2O-ot kérünk) és G. Frege
német logikus által a 19. század végén kidolgozott új jelentéselméletet" segítségül hí\Ta
sikerül megőrizniük a pszichológiai szótár önálló életét, elkerülniük az utóbbinak egy
egyetemes fiziológiai szótárba történő beleolvasztó-megsemmisítését. Hiszen egy
viharos nyári délutánon gyakran hallható felkiáltás: .,Nézzétek, arra villámlott". nem
jelenti, „Nézzétek, arra történt elektromos kisülés". Míg az első kijelentés jelölete
ugyanaz mint a másodiké (elektromos kisülés), addig jelentésükben különböznek. ..Az
elmélet tehát — foglalja össze Smart —, nem állítja, hogy az érzeteinket kifejező
állítások átalakíthatóak lennének agyi folyamatokat jelölő állításokká. Azt sem mondja,
hogy a kijelentések ezen két típusának a logikája megegyezik. Pusztán ahhoz
ragaszkodik, hogy amennyiben egy érzetkijelentésnek van jelölete, ez semmi más. mint
egy agyi folyamat."26(kiemelés az eredetiben) A fentebbiekben, eltekintve most attól,
hogy az azonosság elméleten belül sok, itt most terjedelmi okokból nem tárgyalható
„külön utas" politika is föllehető,27 megpróbáltam összefoglalni az elmélet azon
jellemzőit (az „alapító atyák" írásaira támaszkodva), melyek külön helyet jelölnek ki
számára a jelenkori filozófiai élet palettáján. Természetesen mint önálló identitásit
gondolatot, sokan támadják is. Ezeknek a kívülről és belülről érkező támadásoknak az
„öntőműhelyében" formálódtak az eliminatív materializmus és a funkcionalizmus
irányzatai. Ezek bemutatására már csak egy újabb tanulmány keretei között kerülhet
sor.

Mielőtt azonban megköszönve figyelmét elköszönnék a Tisztelt Olvasótól, egy
megjegyzést még szeretnék tenni. Úgy gondolom, a lélek modern materiális elmélete
nemcsak azért nem talál osztatlan elismerésre vallásos gondolkodók, hagyományos
értelemben vett pszichoterapeuták és a „szellem embereinek" széles köreiben, mert
igazsága netalán kétséges, vagy mert az „anyagba sújtja" azt az éteri tisztaságú entitást,
a lelket, melynek megmentéséért az emberiség oly sok és nemcsak szellemi harcot
vívott. Hanem érezhetően ebben a szkepszisben félelem is rejlik. Nem kell-e gyökeresen
kitépnünk önmagunkból mindazt, amit valóban emberinek tartunk, nem kell-e újra
definiálnunk a kultúra fogalmát, ha esetleg csak a távoli jövőben is. de teljes körű
bizonyítást nyer a neurológiai tudományok birodalmában ez az egyenlőre csak a
hipotézis szintjén élő természettudományos-filozófiai „gondolatkísérlet"? Ha az
emberről tényleg visszavonhatatlanul kiderül, hogy „puszta mechanizmus", ha az
önismeret nem több mint egy rendkívül bonyolult gép mélyszerkezetébe történő
bepillantás, akkor az évszázadok óta a technika bűvöletében élő emberiség nem kapja-e
föl előbb vagy utóbb a fejét, így kiáltva: „Hisz egy gép befolyásolható " Huxlcy
szép új világa talán már nincs is olyan messze?
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A filozófia nem helyettesítheti a természettudományt. De lehet a természettudomány
lelkiismerete. Rámutathat az etikai problémára. És kérdezhet. A kérdés örök
horizontjában tartani a világot pedig az egyetlen lehetséges út vissza a világba.

A tanulmány a Soros Alapítvány támogatásával készült.
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elméletileg kivitelezhetőnek tűnik, hogy egyszerre több orvos is tanulmányozza azokat az agyi folyamatokat.
melyek feltehetően oksági összefüggésben vannak a kérdéses fájdalommal (publikus tapasztalat). — 11. J. .1.
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