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U. T. PLACE

Agyi folyamat-e az öntudat?
A bevezetőt írta és a tanulmányt fordította Reke Lajos

A fordító, mielőtt magára hagyná a Tisztelt Olvasót, hogy megbirkózzék az angol-
szász filozófia ezen klasszikus szövegével, szükségesnek érzi, hogy néhány mondatban,
a tanulmány problémáját az európai filozófia szélesebb összefüggésébe helyezve,
segítséget nyújtson a könnyebb megértéshez.

Az agy és a lélek (mondjuk inkább a test és lélek) összefüggésének kutatása, annak
a csodának a fürkészése, hogy miközben testünk betegség áldozatává lehet, meg-
csonkítható..., addig gondolataink, érzéseink felett hatalmunk kizárólagosnak tűnik,
egyidős az emberiség kultúrájával. Az európai filozófiában friss lendületet a probléma
kutatásának Descartes megkülönböztetése adott, amit a XVII. századi filozófus a
gondolkodó és a kiterjedt dolog között tett. A következő kétszáz évben a legjelentősebb
filozófusok egyike sem mellőzhette annak a kérdésnek a vizsgálatát, miképpen is hat
egymásra (feltéve, hogy egyáltalán létezik közöttük bárminemű kapcsolat) ez a két,
jellegében teljességgel eltérő entitás. Az újabb fordulat jelei akkor kezdtek mutatkozni,
mikor a fejlődő természettudomány mélyebbre és mélyebbre hatolva az agy belső
szerkezetének vizsgálatába, egyre nagyobb meggyőződéssel hangoztatta, hogy a lélek
nem valamilyen független, a testtől jól megkülönböztethető szubsztancia, hanem „egy-
szerű" agyi funkció. A 20. század közepétől pedig a legmodernebb technikai eszközöket
felhasználó neuroscience (agytudomány) az egyik leggyorsabban fejlődő természet-
tudományos diszciplínává vált.

A filozófiát a megváltozott helyzet új típusú közelítésre kényszeritette: föl kellett vetnie
az etikai problémát, mely az agyi és a lelki folyamatok lehetséges azonosságából
származik; másrészről fölmerült egy hagyományosnak tűnő ismeretelméleti kérdés is:
vajon logikailag bizonyítható-e az agy és a lélek azonossága, vagy a pszichikai funk-
cióknak agyi történésekre való visszavezetése logikailag teljességgel lehetetlen.

Az angolszász filozófia a második téma kutatásában tett és tesz jelentős lépéseket az
1950-es évektől kezdődően. U. T. Place egyik úttörő személyisége volt ennek a folya-
matnak. Az alábbiakban közölt tanulmányát1 olyan alapmunkának tekinthetjük, amely
jelentős visszhangra talált a filozófia és a pszichiátria köreiben egyaránt. (R. L.)

A feltevés, miszerint az öntudat agyi folyamat, olyan ésszerűnek tűnő tudományos
hipotézis, mely szigorúan logikai alapokon nem látszik vitathatónak. Azok a feltételek,
melyek alapján a különböző megfigyelési eredményeket úgy tekinthetjük, mint egyazon
folyamat megnyilvánulásait, ahelyett, hogy azokat két összefüggő, mégis egymástól
független tendencia produktumainak tartanánk, állandó viták tárgyát képezik. Ugyan-
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akkor elképzelhető, hogy az öntudatot egy típusos agyfolyamattal azonosíthatjuk, fel-
téve, hogy az egyén introspekciói magyarázhatóak az agyában végbemenő speciális
történésekkel. Az érvelés lényege az, hogy az introspektív megfigyelések fiziológiai
magyarázata csak annak a „fenomenológiai tévedésnek" a fényében tűnik bonyolultnak,
mely szerint a folyamatok jelenségszintű leírása egy misztikus belső környezet tényleges
történéseire vezethető vissza.

1. Bevezetés

A hipotézis, miszerint a mentális történések olyan világot építenek fel, mely a fizikai
tudományokban alkalmazott módszerekkel nem írható le, a filozófusok és pszicholó-
gusok számára többé már nem megkérdőjelezhetetlen evidencia. Ugyanakkor a modern
fizikaiizmus, ellentétben a XVII. és XVIII. századi materializmussal, behaviorista. Az
újabbkori fizikalisták feltételezése ugyanis az, hogy az öntudat egy speciális
viselkedésformaként képzelhető el (például Tolman szerint2 az öntudat nem más mint
„válogató" avagy „oda-vissza mozgó" viselkedés), vagy egy bizonyos viselkedésfajtát
indukáló diszpozícióként, ahogyan például a viszketés érzése fölkelti a vakaródzás
igényét. A „tudás", „meggyőződés", „megértés" és az „emlékezés" kognitív fogalmai-
nak, valamint az „akarás" és a „szándék" intencionális kategóriáinak az esetében úgy
hiszem, kevés kétség támadhat azt illetően, hogy a diszpozícionális analízis helytálló.5

Másrészről úgy tűnik, létezik egy a fogalmaknak az öntudat, tapasztalat, észlelés és a
képzelőerő terminusai köré csoportosítható halmaza, ahol elkerülhetetlennek látszik egy
kifürkészhetetlen belső folyamat feltételezése.4 Elképzelhető természetesen az is, hogy
ez utóbbiak esetében sem állunk már messze a behaviorisztikus magyarázattól. Jelenlegi
célunk érdekében azonban ezt a lehetőséget mégsem fogom reálisnak tekinteni. Azaz
feltételesen elfogadom, hogy a fájdalomérzetekkel, a dolgok alakjával, hangzásával és
érintésükben jelentkező ingerekkel, valamint az álmodott vagy a lelki szemeinkkel látott
dolgokkal kapcsolatos kijelentések bizonyos értelemben privátak, és az észlelő belső
folyamataira utalnak. Az általam föltett kérdés a következő: vajon ez a feltevés
elkerülhetetlenül egy dualista állásponthoz vezet-e, melynek értelmében az érzetek és
képzetek, habár össszefüggenek fizikai és fiziológiai folyamatokkal, azoktól mégis
elkülönülve külön birodalmat építenek fel. Amellett fogok érvelni, hogy belső
folyamatok elfogadása nem jelent szükségképpen dualizmust, és azt sem gondolom,
hogy logikai alapokon cáfolható, ha az öntudatot agyi folyamatnak tekintjük.

2. A „van" mint definíció és kompozíció

Már kezdetben szeretném hangsúlyozni, hogy miközben azt állítom, az öntudat agyi
folyamat, nem gondolom, hogy álmainkról, képzeteinkről és érzeteinkről beszélvén agyi
folyamatokat írunk le. Azaz nem gondolom, hogy érzet- és képzetkijelentéseinket azon
a módon tudnánk agyi folyamatokkal kapcsolatos állításokká redukálni, ahogyan
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kognitív folyamatainkat analizálhatjuk behaviorista kategóriákban. Az az állítás,
miszerint az öntudat folyamatairól beszélvén agyi folyamatokat írunk le, nyilvánvalóan
téves. Téves, mert (a) érzeteink és képzeteink leírására képesek vagyunk anélkül is,
hogy ezekkel feltételezhetően összefüggő agyi folyamatokról, vagy agyi folyamatokról
általában bármit is tudnánk; (b) mert az öntudattal és az agyi folyamatokkal kapcsolatos
kijelentések verifikációs módja teljességgel eltérő; (c) és végül, mert semmi
önellentmondás nincs abban a kijelentésben, hogy „X-nek fájdalmai vannak, de semmi
ezzel kapcsolatos folyamat nem megy végbe az agyában." Mindennek ellenére mégis
azt kívánom hangsúlyozni, hogy „Az öntudat agyi folyamat." kijelentés, habár nem
szükségképpen igaz, nem is feltétlenül hamis. Véleményem szerint az öntudatot agyi
folyamatnak tekinteni nem önellentmondó, de nem is önevidens; olyan ésszerű
tudományos hipotézis, mint a fényt részecskemozgásként definiálni.

Az a majdnem csak egyetemesen elfogadott nézőpont, hogy az öntudatnak agyi
folyamatokkal történő azonosítása logikai alapokon kizárható, a definíció és a kom-
pozíció „van"-ja közötti megkülünböztetés hiányából fakad. A szóban forgó különbség
értelmében a kopula eltérően funkcionál az alábbi kijelentéscsoportokban: (a) „A
négyzet egyenlő oldalú téglalap." (A négyzet 'van' egyenlő oldalú téglalap.); „A vörös
egy szín." (A vörös 'van' egy szín.); „Egy instrukció megértése azt jelenti, hogy adott
körülmények között megfelelően tudunk cselekedni." (Egy instrukció megértése 'van'
adott körülmények között megfelelő cselekvés.); és (b) „Asztala egy régi csomagoló
doboz." (Asztala 'van' egy régi csomagoló doboz.); „Kalapja zsineggel összekötözött
szalmaköteg." (Kalapja 'van' zsineggel összekötözött szalmaköteg.); „A felhő
esőcseppek tömege, vagy más jellegű részecskeszuszpenzió." (A felhő 'van' esőcseppek
tömege, vagy más jellegű részecskeszuszpenzió.) A 'van'-kijelentések ezen két
csoportját egyetlen közös dologgal jellemezhetjük: mindkét esetben az állítások
értelmesen kiegészithetőek az 'és semmi más' megszorítással. Ebben a tekintetben
különböznek azoktól a kijelentésektől, ahol a 'van' predikatív feladatot tölt be. Azok a
kijelentések például, hogy „Toby nyolcvanéves és semmi más.", „A kalapja vörös és
semmi más.", vagy „A zsiráfok magasak és semmi mások." értelmetlenek. Ez a logikai
jelleg talán úgy definiálható, hogy az a és a b kijelentéscsoportok esetében a logikai
alany és a logikai állítmány utalásaikat adekvátan leíró kifejezések.

Egy másik szempontból azonban a két kijelentéscsoport teljességgel különbözik. Az
olyan kijelentések, mint „A négyzet egyenlő oldalú téglalap." szükségszerűen, definíció
által igazak. Másrészről az olyanok, mint „Asztala egy ócska csomagoló doboz."
kontingens állítások, melyeknek verifikációját a szemléletben kell megalapoznunk. „A
négyzet egyenlő oldalú téglalap." vagy „A vörös egy szín." kijelentések esetében a
logikai alany és állítmány között fönnálló viszony olyan, hogy az előbbi implikálja az
utóbbit: ha valami piros, akkor színes is. Másrészről az olyan kijelentések esetében,
mint „Asztala egy ócska csomagoló doboz.", nincs ilyen viszony az 'asztala' és az
'ócska csomagoló doboz' kifejezések között; pusztán esetleges, hogy mindkét kifejezés
ugyanarra az objektumra alkalmazható. Azok, akik „Az öntudat agyi folyamat." (Az
öntudat 'van' agyi folyamat.) kijelentést logikailag tarthatatlannak tekintik, valószínűleg
arra a téves feltevésre támaszkodnak, hogy két, jelentésében egymástól független
kifejezés nem szolgálhat ugyanazon tárgy vagy tényállás adekvát leírására: egy öntudati
történés semmilyen körülmények között sem lehet agyi folyamat, hiszen nem
önellentmondó az a feltevés, hogy valaki fájdalmat érez, miközben semmi nem történik
a koponyáján belül. Hasonlóan gondolkodva arra a következtetésre juthatunk, hogy egy
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ócska csomagoló doboz nem szolgálhat asztalként, hiszen nem önellentmondó az a
gondolat, hogy valakinek van asztala, de nem rendelkezik ócska csomagoló dobozzal.

3. A kifejezések logikai és az entitások ontológiai függetlensége

Természetesen az asztal/csomagoló doboz és az öntudat/agyi folyamat esetei között
az alapvető különbség az, hogy „Asztala egy ócska csomagoló doboz." individuális,
míg „Az öntudat agyi folyamat." olyan egyetemes kijelentés, mely az öntudat minden
lehetséges formájára vonatkozik. Kétségkívül, ha világunkban minden asztal csomagoló
dobozból készülne, akkor a két fogalom nem rendelkezne a jelenlegi, logikailag
egymástól független státusszal. Egy ilyen világban az asztal a csomagoló doboz egy
fajtája lenne, ahogyan nálunk a piros egy szín. Feltételezhetően nyelvi szabály, hogy
mikor egy adott tárgy vagy tényállás két meghatározottsággal vagy meghatározottság-
együttessel rendelkezik, akkor a tárgyat vagy tényállást definiáló meghatározottság vagy
meghatározottság-csoport implikálja a másik meghatározottságot illetve meghatározott-
ság-csoportot. Ha nincs kivétel a szabály alól, akkor következésképpen minden
kifejezés, amely egy adott tárgyat vagy tényállást kizárólagosan meghatározó kifejezés-
től logikailag független, egy olyan meghatározottságra illetve meghatározottság-
csoportra utal, ami nincs szükségszerű összefüggésben a szóban forgó tárggyal vagy
tényállással. Minthogy ez a szabály szinte kizárólagos érvényű, ezért azt gondolom,
jogos az érvelés, amely két kifejezés logikai függetlenségéből azoknak a tényállásoknak
az ontológiai függetlenségére következtet, melyeket az adott kifejezések leírnak. Mindez
egyrészről magyarázza annak az érvelésnek a kétségtelen erejét, melynek értelmében
az öntudat és az agyi folyamat egymástól független entitások, minthogy az őket leíró
kifejezések logikailag függetlenek. Általában pedig érthetővé teszi azt a különös
jelenséget is, hogy az univerzum szerkezetével kapcsolatos kérdéseket gyakorta vitatják
és döntik el a logikának valamely kardinális pontjára hivatkozva.

A két kifejezés logikai függetlenségéből az általuk leírt entitások ontológiai
függetlenségére következtető érvelés nem alkalmazható az öntudat és az agyi folyamat
viszonyának jellemzésére, minthogy azon kis számú esetek egyikéről van szó, ahol az
előbbiekben elemzett szabály érvénytelen. Mégpedig azért, mert azok a lépések, melyek
az adott tárgyat vagy tényállást leíró két tulajdonságcsoport jelenlétét vannak hivatva
verifikálni, nem hajthatók végre egyszerre. Jó példája ennek a felhő és a nagyszámú
esőcsepp esete. A felhő alakját folyamatosan változtató, az atmoszférában mozgó,
átlátszó tömeg. Ellenben, ha közelebbről megvizsgáljuk, kiderül, hogy folyamatos
mozgásban lévő vízcseppeknek a halmaza. A második megfigyelésre támaszkodva tehát
azt következtetjük, hogy a felhő piciny részecskék sűrítménye és semmi más. De
nyelvünkben a két fogalom között nincs logikai kapcsolat; nem önellentmondó olyan
felhőről beszélni, amely nem ilyen sűrítmény. Nem ellentmondó az a feltételezés, hogy
a felhőt nehezen áthatolható rostszövet építi fel; ezt a következtetést látszanak
alátámasztani azok a funkciók, melyeket a különböző népmesékben és mitológiákban
a felhőre kiosztanak. Mindezekből nyilvánvaló, hogy a 'felhő' és 'piciny részecskék
szuszpenziója' kategóriáinak a jelentése teljesen különböző. Habár ez igaz, mégsem
tekintjük piciny részecskék szuszpenzióját és a felhőt két különböző dolognak. Ennek
oka pedig az, hogy, habár a két kategóriára elkerülhetetlenül együtt gondolunk, az „Ez

298



Reke Lajos: U. T. Place: Agyi folyamat-e az öntudat?

egy felhő." és az „Ez kicsiny részecskék szuszpenziója." kijelentések verifikációjához
szükséges megfigyeléseket soha nem tehetjük meg egy és ugyanazon pillanatban. Egy
felhő mikrostruktúráját csak akkor tanulmányozhatjuk, ha belül vagyunk rajta. Ez pedig
olyan feltétel, amely egyugyanazon pillanatban lehetetlenné teszi azon jellegzetességek
megfigyelését, melyeknek segítségével a tanulmányozott entitást felhőként írjuk le.
Olyan mélységesen különböznek ezek a tapasztalatok, hogy leírásuk nem is oldható
meg ugyanazzal a szóval. Ami távolról szemlélve felhő, azt ködnek nevezzük, mikor
elbont bennünket.

4. Mikor mondhajuk, hogy két megfigyelés csoport ugyanannak
az eseménynek a megfigyelése?

A felhőnek és kicsiny részecskék szuszpenziójának a példáját azért választottam,
mert azon kevés esetek egyike, mely úgy jeleníti meg az általam a kompozíció
'van'-jának nevezett szabályosságot, hogy nem kényszerít bennünket arra, hogy
belebonyolódjunk a tudomány technikai részleteibe. Hasznos, mert tapinthatóvá teszi a
kapcsolatot a kompozíció 'van'-jának mindennapi (lsd. az asztal/csomagoló doboz
példáját) és technikai előfordulásai (vö. „A fény elektromos töltések mozgása.") között,
ahol nyilvánvaló az összefüggés az öntudat/agyi folyamat esetével. A felhő/kicsiny
részecskék szuszpenziója példájának korlátozottsága abban áll, hogy nem teszi
kellőképpen világossá, miképpen alapozható meg a két kifejezéssel leírt tényállás
azonossága. Ebben az esetben azt, hogy valami felhő vagy kicsiny részecskék
szuszpenziója az érzéki megfigyelés hagyományos folyamatában alapozzuk meg.
Ráadásul itt a két entitás azonosságát a megfigyeléseknek az a folyamata garantálja,
melynek során a megfigyelő közeledik a felhőhöz vagy távolodik attól. Az agyi
folyamatok és az öntudat viszonyának tanulmányozásában a szükséges megfigye-
léseknek nincs ilyen egymásrakövetkezése. Közeli, alapos vizsgálódás soha nem fogja
az idegi impulzusok több ezer szinapszison keresztül vezető útját azon a módon ismertté
tenni, ahogyan egy felhő mikroszkopikus vizsgálata azt kicsiny részecskék
szuszpenziójaként mutatja föl. Másként verifikáljuk az öntudattal és megint másként az
agyi folyamatokkal kapcsolatos kijelentéseket.

Hogy ehhez valami hasonlót találjunk, más eseteket kell megvizsgálnunk, ahol két
entitás azonosságát egyfelől az érzékelés hagyományos folyamatának, másfelől speciális
tudományos módszereknek az igénybevételével igazoljuk. Erre a célra azt az állítást
választottam, miszerint a fény elektromos töltések mozgása. A fény lehető
legaprólékosabb megfigyelése sem tesz képessé bennünket az elektromos töltések
észlelésére; és ahogyan az öntudat különböző állapotainak meghatározására szolgáló
módszerek radikálisan különböznek azoktól az eszközöktől, melyeknek segítségével az
agyi folyamatokat írjuk le, úgy a fény észlelésére igénybe vett eljárások sem vethetők
össze azokkal, melyek annak eldöntésére hivatottak, vajon mozgásban lévő elektromos
töltésekkel van-e dolgunk. Mégis mi késztet bennünket arra a kijelentésre, hogy a két
egymástól teljességgel különböző megfigyelési folyamat ugyanannak az eseménynek a
megfigyelése? Válaszként a megfigyelt események szisztematikus korrelációjára
hivatkozni, miszerint minden fényjelenség elektromos töltések mozgásával jár együtt,
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nem elégséges. Számtalan hasonló eset van, amelyben mindazonáltal nem érezzük
kényszerítőnek azt a következtetést, hogy a megfigyelési adatok ugyanannak az
eseménynek a megnyilvánulásai. Például az ár-apály jelenség és a Hold fázisai között
fönnálló szisztematikus korreláció ellenére sem gondoljuk, hogy az egyikről beszélve
közvetlenül a másikra is utalunk. Ebben az esetben inkább két független esemény közötti
oksági kapcsolatról beszélünk.

A válasz a következő: akkor feltételezzük, hogy két megfigyelési eredmény
ugyanannak a folyamatnak a megfigyelése, mikor a tudományos elmélet kereteibe
adekvátan illeszkedő technikai-tudományos megfigyelés közvetlenül magyarázza az utca
emberének tapasztalatait. A fényt azért tekintjük tehát elektromos töltések mozgásának,
mert tudjuk, hogy az atmoszférában helyüket változtató elektromos töltések vezetnek
ahhoz a vizuális ingerhez, melyet egy mindennapi megfigyelő felvillanó fényként
definiál. A másik példában (holdfázisok/ár-apály jelenség) nincs ilyen közvetlen oksági
összefüggés a Hold fázisainak változása valamint a dagály és apály mértékét ellenőrző
ember tapasztalatai között. Az oksági összefüggés inkább a holdfázisok és a
tengerszint-magasság és nem a holdfázisok és a tengerszint-magasság mértéke között
áll fenn.

5. Az inírospekció fiziológiai magyarázata és a fenomenológiai tévedés

Ha az eddigiekben elmondottak helytállóak, akkor következésként az öntudat és az
agyi folyamatok közötti azonosság megalapozásához annak bizonyítására lenne szükség,
hogy a szubjektum introspektív megfigyeléseiről agyi folyamatok terminusaiban is
számot adhatunk. Ennek a feltevésnek a fényében válik igazán érdekessé az a tény,
hogy a problémával foglalkozó fiziológusokat, szemben a filozófusokkal, nem a
lehetőségben rejlő látszólagos ellentmondás, hanem annak a nyilvánvaló lehetetlensége
aggasztja, hogy az introspektív tapasztalatokat a megfigyelő központi idegrendszerében
zajló folyamatok terminusaiban fejezzék ki. Sir Charles Sherrington a következőképpen
fogalmazta meg a problémát:

Annak az eseménysornak, mely egyrészről a napsugaraknak a szembe történő
belépésével a pupilla izmainak összehúzódásához, másrészről a cortex izgalmi
állapotához vezet, minden lépése egy, a tudomány által már érthetővé tett fizikai
folyamat része. De a cortex reakcióját követő történések magyarázatával adósak
maradunk. A fiziológiai tudomány nem segít bennünket akár önmagukban, akár a
megelőző folyamatokkal való összefüggésükben próbáljuk őket megérteni; események
egy olyan sorozatával van itt dolgunk, amely látszólag összemérhetetlen mindazzal, ami
hozzá elvezet. Az én 'látja' a napot; egy kétdimenziós fényes korongot észlel az 'égen'.
Ez utóbbi egy kevésbé fényes, az észlelő ént és minden látható dolgot visszatükröző
ellaposult kupoln. Hiábavaló próbálkozás mindezt a fejben lokalizálni. A látástól
elválaszthatatlan ugyanis a 'projekciónak' nevezett képesség; az a kényszerű
következtetés, miszerint amit lát, az adott 'távolságra' van a látó 'éntől'. Ennyi talán
elég annak a hangsúlyozásához, hogy a történések sorozatában elérünk egy ponthoz,
ahol egy az agyban lezajló fiziológiai esemény átvezet a pszichikai történések világába,
melyek azonban már semmilyen utalást nem tartalmaznak megelőző agyi folyamatokra...
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Egy fizikokémiai és egy pszichikai birodalom létét kell tehát feltételeznünk, melyek
alkalmanként egymásra utalnak.6

Ahogyan a fiziológusra nincs nagy hatással a filozófus véleménye, miszerint
önellentmondó az öntudatot agyi folyamatnak tekinteni, úgy feltehetően a filozófust
sem győzik meg Sherrington azzal kapcsolatos megfontolásai, miért is kell egy
fizikokémiai és egy pszichikai folyamatot megkülönböztetnünk. Sherrington érvelése,
minden emocionális tartalma ellenére, egy meglehetősen egyszerű logikai hibából
építkezik, amelyet pszichológusok és fiziológusok, és a múltban maguk a filozófusok
is, sajnos meglehetősen gyakran elkövetnek. Ez a logikai hiba, melyre a továbbiakban
mint 'fenomenológiai tévedésre' fogok utalni, abban a feltételezésben áll, hogy az alany,
miközben érzéki tapasztalatait leírja, a dolgok és események tulajdonságait egy olyan
belső (értsd, valamilyen módon a fejben található) képernyőn jeleníti meg, melyre a
modern pszichológia mint 'fenomenológiai mezőre' utal. Ha például azt feltételezzük,
hogy egy zöld utóképről beszámoló megfigyelő olyan objektumra utal, amely
koponyáján belül az említett képernyőn ténylegesen megjelenik, akkor olyan entitásról
beszélünk, melynek a fizikában nincs helye. Az említett esetben az alany környezetében
nincs olyan tárgy, melynek a vizuális tapasztalat leírása volna; és a megfigyelő agyában
sincs semmi zöld. Az agyi folyamatokra a színfogalmak nem alkalmazhatóak.

Az ezt és hasonló érveléseket megalapozó fenomenológiai tévedés tehát a következő
hamis feltevésre támaszkodik: minthogy a dolgokról formálható tudat teszi számunkra
lehetővé a környezetünkben előforduló objektumok leírását, ezért a hiba elkövetői azt
következtetik, hogy a dolgokról adott leírások elsődlegesen tudatos tapasztalatainknak
a leírásai, és csak másodlagosan, közvetve, következtetés útján mutatják be a
környezetünkben ténylegesen előforduló objektumokat; azaz, minthogy a dolgokat
kinézetük, hangjuk, illatuk, ízük, tapintásuk alapján ismerjük föl, ezért megismerésüket
az általuk bennünk keltett jelenségek bemutatásával kell kezdenünk, azzal, ahogyan a
dolgok számunkra, az észlelő számára föltűnnek, hangzanak..., és ezekből a megjelenő
minőségekből kell következtetnünk tényleges tulajdoságaikra. Valójában mindez
fordított irányú. A megismerési folyamat a környezetünkben előforduló objektumok
eredeti tulajdonságainak leírásával kezdődik. Természetesen az segít bennünket,
ahogyan számunkra kinéznek, hangzanak, illatoznak...; de ebből nem következik, hogy
a dolgok jelenségszintű bemutatása előcsarnok lenne maguknak a dolgoknak az isme-
retéhez. Csak miután megtanultuk leírni a környezetünkben előforduló entitásokat,
kezdjük megismerni annak módját, hogyan számoljunk be velük kapcsolatos tuda-
tunkról. Tudatos tapasztalatunkat pedig nem a mitologikus 'fenomenológiai mezőben'
előforduló meseszerű 'objektumok' sohanemvolt tulajdonságainak terminusaiban
fejezzük ki, hanem azoknak a konkrét fizikai tárgyaknak, eseményeknek, folyamatoknak
a tényleges fizikai tulajdonságaira történő utalással, mely tulajdonságok az általunk
éppen leírt tudatos tapasztalatot lehetővé teszik. Azaz, mikor egy utóképet zöldként
írunk le, nem gondoljuk, hogy egy misztikus 'fenomenológiai mezőben' előforduló
objektummal lenne dolgunk; pusztán csak annyit feltételezünk, hogy ilyen tapasztalatunk
akkor van, mikor környezetünkben egy zöld fényt látunk felvillanni.

Csak most, miután megszabadultunk a fenomenológiai tévedéstől, ismerjük föl, hogy
az introspektív tapasztalatoknak agyi folyamatokra történő visszavezetése egyáltalán
nem megoldhatatlan. Belátjuk, hogy az introspekciót végző alany semmi olyat nem
ismer tudatos tapasztalataival kapcsolatosan, amit a fiziológus az agyi folyamatok leírása
során ne tudna elmondani. Mindaz, amit a fiziológusnak abban az esetben, mikor az
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észlelő egy egyébként statikus fénypontot mozgónak tapasztal, tennie kell, hogy az
alany introspektív megfigyelését magyarázza, annak megmutatása, hogy az ezt a
tapasztalatát indokló és a környezetében mozgó tárgyak észlelését lehetővé tevő agyi
folyamat ugyanaz. Ha az individuum már megformálta azt a mechanizmust, melynek
segítségével környezetének eseményeit leírja, akkor introspektív tehetségének
magyarázatához mindössze a következő két dologra van szükség: (a) egyrészről meg
kell értenünk azt a képességét, melynek segítségével különbséget tud tenni igaz, a
tárgyat vagy folyamatot hűen leíró, és kétséges kijelentések között; (b) másrészről a
kétséges kijelentések esetében meg kell magyaráznunk, hogyan és miért tanulja meg az
ítélő szubjektum, hogy deskripcióit az 'Úgy tűnik', 'Úgy látszik', 'Valószínű, hogy...'
kifejezésekkel vezesse be.?
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