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Bevezetés 
 

 

E tanulmány célja, hogy megvizsgálja és lehetőségei szerint feloldja azt a tapasztalati 

feszültséget, amelyre többnyire test és lélek ellentéteként utalunk. E cél első részének 

teljesítése a vizsgálódások elvégzése, amely elméleti problémák sokaságával való birkózást 

jelent. E teoretikus problémák sajátossága azonban az, hogy a cél második, gyakorlati részére 

már nem szükséges külön figyelmet fordítani; az magától teljesül.  

Mindez azért lehetséges, mert e tapasztalati feszültség közege saját testünkhöz való 

viszonyunk, nem pedig test és lélek a maga általánosságában vett elméleti, vagy gyakorlati 

problémája. Másként, saját tapasztalatunk feszültségei nem általános problémák, ezért nem is 

oldhatóak fel általánosságban, ám minden további nélkül megtörténhet, hogy az általános 

problémákkal való szembesülés következményeként megoldódnak. 

Ebből az a könnyebbség adódik, hogy test és lélek ellentétének ismeretelméleti és 

metafizikai problématerülete mellett nem szükséges még egy elméleti dimenziót nyitni 

etikaként. Egy filozófiai vizsgálódás, amely tisztán teoretikus kérdésekkel foglalkozik, nem 

kíván ugyanis indoklást, ám test és lélek ellentétének általános gyakorlati feloldása etikaként, 

igen. Az európai hagyományt artikuláló teória szerint ugyanis az elméleti érdeklődés 

mindenek felett áll s a teoretikus erőfeszítések révén kiépülő tudomány kultúránk 

legmagasabb rendű vívmánya. Ebből adódik, hogy a filozófiának sem szükséges 

magyarázkodnia, ha valamely terület felkelti az érdeklődését. Test és lélek ellentétének 

elméleti feloldása egy autonóm problématerület tereprendezése. Ha azonban test és lélek 

viszonya nem elméleti, hanem gyakorlati probléma, amely a maga általános mivoltában 

különféle értékrendek hatására strukturálódó komplex rendszerbe ágyazódik, akkor a 

változtatás igénye elvileg nem takaríthatja meg az alakítani kívánt értékrend hátrányainak 

felmutatását és az alternatívaként kínált új értékrend előnyeinek felvázolását. Másként, 

gyakorlati mivoltában is az elméleti keret felől közelíthető meg, vagyis a gyakorlati filozófia 

valójában elméleti filozófia. 

Saját testünkhöz való viszonyunk azonban nem úgy gyakorlati, ahogy etikai, hanem 

azon a sajátos módon, hogy alapvetően fenomenológiai probléma. Ha tehát test és lélek 

fenomenológiai ellentétének feloldása tisztán elméleti problémák megoldásából fakad, akkor 

az a sajátos helyzet áll elő, hogy következményként nem szorul külön indoklásra: maga a 

teória vonja maga után. 
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A helyzet azonban sajnos ennél bonyolultabb. Saját testünkhöz való viszonyunk 

ugyanis nem független az elméleti érdeklődés elsőbbségét valló értékrendtől. Némileg 

sarkítva, e viszony hátterében olyan tényező is áll, amelyre a teoretikus megismerés magasabb 

rendűsége felől mutathatunk rá, ám ugyancsak általánosságban. Márpedig az elméleti 

megismerés magasabbrendűségéből fakadó való viszony megváltoztatása újból teoretikus 

etikai területeket érint, hiszen indoklást kíván, ám emiatt ismét kisiklik látókörünkből saját 

testünk fenomenológiája. Saját testünk tapasztalata tehát önálló, ám sajátos megközelítést 

követel, olyat, amely nem azáltal kíván változást elérni, hogy a teoretikus megismerést 

letaszítja trónjáról és egy másféle értékrendet állít a helyébe. 

Az persze biztos, hogy test és lélek tapasztalati súrlódásának feloldása hallatán a 

legkevésbé a tudományra gondolunk, hiszen a feloldás tapasztalatával inkább szolgálhat a 

valós praxis, mint a teória. A művészetek és a sportok tényleges gyakorlása, vagy egyszerűen 

csak az élet, adhat ugyan feloldást, ám nem világít rá test és lélek ellentétének gyökerére. 

Ezért hajlunk inkább arra, hogy a tudományt, amelynek nem követelménye, hogy 

élményszerűséget adjon, ilyenkor egyszerűen lecseréljük a kultúra más idevágó eszméire, 

például a vallásra, amelynek keretébe a praxis értelme inkább beilleszthető. Ám a teória mint 

tudomány éppenséggel belül is lehetne azon a kereten, amelyet saját testünkhöz való 

viszonyunk fenomenológiája jelöl ki. Gondoljunk arra, hogy például a művészetek 

befogadása nem hogy nem zárja ki az elméleti problémákat, hanem a műalkotás hatásának 

intenzitása éppen ezek révén fokozható fel oly módon, hogy az test és lélek ellentétének mély 

és maradandó feloldódását eredményezze. A teória nem azért nem hat tapasztalatilag, mert 

erre eleve képtelen lenne. Sem az ismeretelmélet, sem a metafizika, sem az etika nincs kívül, 

mert nem is lehet kívül a fenomenológián, ám ami még ennél is fontosabb, nincsenek kívül a 

tudományok sem, hiszen mi hozzuk létre őket. 

A test és lélek ellentétével foglalkozó teória figyelmét azonban az a tény, hogy nyitva 

van a fenomenológia felé, vagyis a maga eszközeivel és a maga területein dolgozva is képes 

lehet saját testünkhöz való viszonyunk alakítására, puszta lehetőségként még nem fogja erre 

irányuló erőfeszítésekre rávenni. A filozófia és a tudomány azonban szükségszerűen belép a 

fenomenológiai terepére, ha maga a fenomenológia válik teoretikus problémává. A gond 

azonban az, hogy ez formálisan ugyan helytálló okoskodás, lényegében mégis téves.  

A fenomenológia mibenléte, természete, mikéntje és hogyanja alapvető fontosságú 

teoretikus problémák sokaságát veti fel jelenleg is a filozófiában és a tudományokban, s ha 

ezeket a test és a lélek fogalma felől fogalmazzuk meg, akkor nemcsak a humán, hanem a 

természettudományban is. Ennek ellenére a filozófia és a tudomány gyakrolati értelemben 
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mégsem lép be a fenomenológia területére, mert az a megközelítés, amelyik belép, azt még 

csak kockáztatja, hogy kilép a filozófiából, de az bizonyosnak tűnik, hogy kilép a 

tudományból. Nem pusztán arról van szó tehát, hogy a teória alapkutatásként hajlamos a maga 

köreibe záródni, hanem a fenomenológia, vagyis saját testünk is, egy olyan határon túl fekszik 

a filozófia és a tudomány felől tekintve, amely nem tartozik illetékességi körébe, de fordítva 

is, az ott munkálkodó elmélet valójában nem tudomány. 

Akár egyetértünk ezzel az ítélettel, akár nem, az világos, hogy ha úgy kívánnánk 

feloldani test és lélek fenomenológiai feszültségét, hogy közvetlenül e feloldást céloznánk 

meg, akkor a filozófiában talán még megmaradhatnánk, de bizonyosan kívül kerülnénk a 

tudományon, amelynek a fenomenológia, úgy ahogyan azt megéljük, nem képezi tárgyát. Ez 

nem életbe vágó következmény ugyan, de a teoretikus megismerés azon eredményeit tekintve, 

amelynek normái szerint a fenomenológia nem, vagy legalábbis nem akként kell, hogy tárgyát 

képezze a tudományos megismerésnek, ahogyan azt megéljük, pótolhatatlan veszteség. 

Legfőképp a természettudományról van szó, amely immár nemcsak a testtel foglalkozik, 

hanem a lélekkel, az elmével is, méghozzá tudományként. Nem lehet, nem kívánatos 

egyszerűen sutba dobni azzal a felkiáltással, hogy annak, amiről beszél semmi köze saját 

testünkhöz. 

Nincs más út nyitva tehát, mint kerülővel elérni a fenomenológiához, vagyis, ahogy 

már felvetettük, megküzdeni azokkal a teoretikus problémákkal, amelyek a fenomenológia 

puszta ténye vet fel test és lélek problémája kapcsán, bízva abban, hogy akár már e küzdelem 

(s nem feltétlenül a megoldási kísérletek) következtében is megváltozik saját testünkhöz való 

viszonyunk. 

Nem kell minden problémával foglalkoznunk azonban. Mint láttuk, már az is egy 

lépés a fenomenológia felé, ha maga a fenomenológia, vagyis közvetve saját testünk 

tapasztalata válik teoretikus problémává. Nem egyszerűen arról van szó azonban, hogy a 

tudomány már nagyon sokat tud a testről és már nagyon sokat tud az elméről, hiszen a 

fenomenológia puszta ténye így nem probléma, s fel sem merül problémaként. A döntő 

mozzanat az, hogy annak ellenére tud sokat a testről és a lélekről, hogy ehhez szüksége lenne 

a fenomenológiára. Ez az a probléma, amire szükségünk van, hiszen ezt a problémát nem 

lehet még csak szóba sem hozni anélkül, hogy ne lépnénk be a fenomenológia területére, mint 

ahogy anélkül sem vethető fel, hogy ne maradnánk kapcsolatban a természettudománnyal. 

E komprehenzív megközelítést naturalizáló fenomenológiának nevezhetjük, s e 

megközelítés, alapproblémájából adódóan filozófiai. Nem természettudományos 

módszerekkel keresi a választ, hiszen az így nem válaszolható meg, lévén, hogy maguk a 
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természettudományos módszerek is a probléma részét képezik. Nem is fenomenológiai úton 

indul el, mert az a megközelítés, amely arra keresi a választ, hogy a természettudományos 

kutatáson miként rekedt kívül a tapasztalás, nem boldogul, ha csakis arra a területre szegezi 

tekintetét, amely kívül rekedt a természettudományon. 

 

* 

 

Annak érdekében azonban, hogy előzetes pillantást vethessünk arra, ami kívül rekedt, s 

pontosabban is megfogalmazhassuk, bár szintén csak előzetes érvénnyel, mit értünk test és 

lélek fenomenológiai feszültségén, egy pillanatra megállunk. A példa, amelyen szemléltetjük 

ezt, arra önmagában ugyan kevés lesz, hogy a természettudományt is azonnal elérjük, de a 

példa nyomán tovább haladva idővel erre is sort keríthetünk, sőt, az is világossá válik, hogy 

ez miért filozófiai probléma. 

Test és lélek különbözőségének platóni tézise a Phaidón érveiben éri el legteljesebb 

apoteózisát. A szituáció ismert, Szókratészt a bíróság halálra ítélte s utolsó beszélgetésének 

témája a lélek halhatatlansága. Mivel a test mulandó, a lélek csakis akkor lehet halhatatlan, ha 

különbözik a testtől. Ez szükséges feltétel tehát, amelyet bizonyítani kell. Szókratész tehát 

érveket fogalmaz meg, s ennek keretében kerít sort arra az anaxagorászi álláspontra is, amely 

szerint a dolgok végső oka az értelem (Platón 1986a: 1087/97b sk.). A probléma az, hogy 

Szókratész szerint az értelem csak névleg ok, mivel Anaxagorász e tézis kifejtése során 

okokként mégsem ezt, hanem mindenféle egyéb fizikai okokat nevez meg, hasonlóképpen 

ahhoz, mintha valaki azt mondaná, az ember cselekedeteinek végső oka az értelme, de azután 

csakis testi okokat sorolna fel (i. m.: 1089/98c). E koncepció hibáját Szókratész saját magán 

példázza: ha valóban a test lenne a cselekedetek oka, akkor már régen  megszökött volna a 

halál elől. 

 

[M]iután az athéniak jobbnak látták, ha elítélnek engem, én is jobbnak láttam, ha itt ülök, és 

igazságosabbnak, ha bevárom és alávetem magam a rám mért büntetésnek; mert, a kutyára 

mondom, azt hiszem, ezek az inak és ezek a csontok már régen valahol Megara táján járnának, 

vagy a boiótiaiak között, a legjobbról kialakult közfelfogás szerint, ha nem tartottam volna 

igazságosabbnak és szebbnek, hogy ahelyett, hogy megszöknék és elfutnék, alávetem magam 

a város büntetésének, amit kiszabott rám (i. m.: 1089 – 90/98e – 99a – kiemelések tőlem. K. 

L.). 
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Ha tehát pusztán az inakon és a csontokon, vagyis tág értelemben a testen múlna valamely 

cselekedet, akkor Szókratész nem maradt volna a börtönben, vagyis cselekedetének oka nem a 

test. Az érvelés azonban csak úgy érvényes, ha az inak és csontok egyértelműen Szókratész 

tudtára is adják, hogy menekülnének, ám csakis az ő tudtára. Ha Szókratész teste nem 

üzenne, ki sem derülhetne, hogy a test mást akar, mint a lélek. Mivel pedig az inak és a 

csontok mégsem mozdulnak, mások számára fel sem merül, hogy Szókratésznak inába szállt 

volna a bátorsága, vagy a csontja velejéig hatolt volna a halálfélelem. A fenomenológiai 

feszültég test és lélek között csakis Szókratész saját teste felől ébred. 

Akár halhatatlan a lelkünk, akár nem, most és itt (vagyis még halálunk előtt), létünk 

bizonyosan megtestesült létezés, ám olyan, amelyet roppant feszültségek dinamizálhatnak. E 

feszültségek saját testünk felől élednek, sőt, akkor érezzük igazán, hogy van testünk, hogy 

megtestesülve létezünk, ha a test megszólal és mást mond, mint amit hallani szeretnénk. Az 

azonban, amit mond, nekünk és csakis nekünk szól. Ezek az inak és ezek a csontok, amelyek 

nem Szókratész inai és csontjai, hanem az enyémek, talán ugyanúgy a börtönben maradnának 

végül, ha Szókratész helyében én lennék és az ítélet végrehajtására én várnék, ám hiába 

vagyok lélekben együtt Szókratésszel, addig nem érzem saját testemben a halált, addig nem 

én halok meg, csak Szókratész, amíg ezekben az inakban és ezekben csontokban nem érzem, 

hogy menekülnének. Nekünk nem Szókratész teste mond ellent, hanem a sajátunk, nem 

Szókratész teste akar messzire futni a mi halálunk elől, hanem a sajátunk. 

A halál nagy szó, roppant feszültséget is kelt, de megtestesült létezésünk többnyire 

nem azt példázza, hogy testünk mást akarna, mint mi. Folyamatosan tapasztaljuk, hogy a test 

ügyesen megbirkózik az emberi világ kihívásaival, nem akármikor és nem akárhogyan 

eszünk, iszunk, alszunk, ürítünk, szeretkezünk és nevelünk gyermekeket, hanem úgy, ahogyan 

az egy emberi világban kívánatos vagy szükséges. Jól tudjuk azonban azt is, hogy a test 

bármikor engedetlenné és irányíthatatlanná válhat, viselkedése pedig nemkívánatossá vagy 

szükségtelenné s ez a saját testünk, noha olykor egyenesen úgy tűnik, mintha olyan idegen 

lenne, akinek balesetei nekünk fájnak.  A test azonosul velünk, olykor annyira, hogy teljesen 

észrevétlenné válik, ám időnként durván észrevéteti magát s láthatóan egyáltalán nem akarja 

azt, vagy még inkább, nem azt akarja, amit mi akarunk. Saját testünk így egyfelől mi magunk 

vagyunk, a test emberi természetünk, másfelől, testünk gyakran kilép az azonosulás 

észrevétlenségéből és tőlünk független, tőlünk különböző lényként, idegenként kerül velünk 

szembe. 

Minél erősebb a súrlódás, annál világosabban érezzük, hogy az ellenszegülő idegen 

nem valaki, hanem valami. Amikor ezek az inak és ezek a csontok nemcsak üzennek, hanem 
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átveszik a hatalmat, minden eltűnhet, ami miatt embernek érezhetjük magunk, mint ahogy 

akár az is, hogy egyáltalán valahogyan érezhetjük magunk. Ne csak a fájdalomra gondoljunk: 

a fáradt test erőszak nélkül jut hatalomra méghozzá úgy, hogy mi csendesen eltűnünk az 

ébredésig. Ezen idegen valami azonban olyasvalami, amit kiismerhetünk, de ami még ennél is 

fontosabb számunkra, megismerhetünk. A természettudományhoz e lehetőség vezet el. 

Némi túlzással, saját testünkhöz úgy viszonyulunk, mint egy hasznos, bár időnként 

engedetlen háziállathoz. Nagyjából értjük, mit akar, megtanultuk, belenőttünk, mint mások 

jelzéseinek értelmezésébe, s azt is tudjuk, hogyan kerülhetjük el hatalomátvételét. Sőt, 

kétségtelenül sok-sok örömet is ad, de csakis akkor, ha felelősségteljesen gondoskodunk róla, 

etetjük, itatjuk, altatjuk, gondoskodunk egyéb szükségleteiről. Elég azonban valami olyasmit 

érezni belülről, ami új s ebből adódóan ismeretlen, külső segítség nélkül nem boldogulunk: 

nincs közvetlen kódunk saját testünkhöz. S végképp eltúlozva: ilyen esetben állatorvoshoz 

visszük, aki érti a nyelvét, s a helyére teszi a dolgokat.  

Másfelől, azt egyáltalán nem érezzük túlzásnak, hogy a testünk még kevésbé ért meg 

bennünket, mint mi őt, tanulni pedig olykor egyszerűen nem hajlandó. Ezek az inak és ezek a 

csontok halandóak, így nincs hová menekülniük a halál elől, mégis menekülnének, de éppen 

amiatt, mert mi, akiknek esetleg nem is lenne min aggódnia, mert talán valóban halhatatlanok 

vagyunk, félünk a haláltól. A bennünk lakozó állat azonban csak a jelentésvilág lehulló 

morzsái szerint tájékozódik emberi környezetben: ha félni való van, menekülnie kell. 

Másfelől, nem kell látnunk semmit sem ahhoz ténylegesen, elegendő elképzelnünk, hogy 

testünk valóságként reagáljon rá és ily módon számunkra is elmosódhasson a határvonal 

vágykép és valóság között. 

Ha tehát a saját mindennapi emberi világunk jelentésösszefüggései felől próbálunk az 

animális lét sötétjébe világítani, rá kell, hogy döbbenjünk, hogy többet tudhatunk meg 

önmagunkról, ha nem belülről, hanem kívülről közelítünk. Ezért tud a természettudomány 

annyit saját, számunkra mégis idegen testünkről. A természettudomány képes egy olyan 

nyelvet használni, amely a maga jelentéseivel és jelentésösszefüggéseivel nem az emberi 

világot, hanem a természet rendjét tárja fel, azon természetét, amelybe saját testünk is 

illeszkedik. Megtestesült létezésként természeti lények is vagyunk tehát, saját természetünk 

animális természet is, így test és lélek fenomenológiai feszültsége animalitás és humanitás 

súrlódása bennünk magunkban. 

Metaforikusan úgy is kifejezhetjük ezt, hogy testünk más világban él, mint mi. E tézis 

pontosabb megfogalmazáséra ehelyütt egyelőre nincs módunk, de nem is szükséges, mivel így 

is kifejezi azt, amire most szükségünk van. Ha ugyanis a feszültség fenomenológiai, akkor az 
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animalitás világa belülről is hozzáférhető, noha kívülről kétségtelenül hatékonyabban 

kutatható. Ha pedig a kívülről kutatott test olyan nyelven kutatható, amely a természet 

nyelveként is emberi nyelv marad, akkor csak le kell fordítani ezt a fenomenológia nyelvére 

és animális lényünkhöz közvetlenül is hozzáférhetünk.  

Miként látni fogjuk azonban, a természettudomány nagyon más nyelvet beszél. E 

súrlódás animális mozzanatának sajátosságait kívülről az emberi test természettudománya 

tárja fel, amelynek legtágabb kerete az evolúció. Ahhoz tehát, hogy megértsük az inak és a 

csontok miért úgy viselkednek, ahogy viselkednek nem egyszerűen a természet, hanem az 

evolúciós természet megértése szükséges. Másfelől, a fenomenológiai feszültség humán 

mozzanatának sajátosságait belülről a fenomenológia ragadja meg: ez a tapasztalás leírása. 

Nem elegendő tehát átélni e súrlódást, hanem azt kell megértenünk, hogy miért éljük meg 

akként, ahogyan megéljük. Ha azonban e két nyelv között nincs átjárás, akkor a fordításhoz 

olyan keret kell, amely mindkét nyelven közös. Másként, látnunk kell, hogy az inakból és a 

csontokból miként lesznek ezek az inak és ezek a csontok. Az a nyelv tehát, amely e 

közvetítésre képes, a metafizika nyelve, a fordítás keretét a logika adja, ám fordítás valódi 

akadályait episztemológiai problémák képezik.  

 

* 

 

Miként a Platón idézetben és máshol is kiemeltük, a fenomenológiai súrlódás területére 

indexikusokkal utalhatunk, amelyek logikai értelemben vett nevekként individuumokat 

jelölnek. Ha saját testem ellenszegül, e szembenállást megtapasztalva én állok szemben vele 

mindenkor itt és most. Miként azonban látni fogjuk, az evolúció felől a test léte olyan 

függvényrendszerként ragadható meg, amelynek elemeire, mint evolúciós modulokra vagy 

darwini algoritmusokra függvényjelekkel hivatkozhatunk. E jelek nem individuumokat, hanem 

általános struktúrákat jelölnek, vagyis az animalitás viselkedése kívülről általános 

összefüggések felől érthető meg. A nevekből és a függvényjelekből a logikában mondatok 

építhetők, ám a probléma az, hogy a fenomenológiai indexikusokkal nem tölthetjük ki a 

modulok argumentumhelyeit. Másként, ha meg is értjük, hogy a test miért viselkedik úgy, 

ahogyan, ebből még nem értjük meg, hogy ezt hogyan élhetjük át akként, ahogyan átéljük. 

Nem egyszerűen test és lélek metafizikai problémájáról van tehát szó, hanem arról az 

episztemológiai akadályról, amely meggátolja, hogy a megfigyelt testet általánosságban leíró 

nyelvet egyszerűen összevegyítsük azzal a nyelvvel, amellyel a fenomenológiai súrlódás 

terepére referálunk. A tézis, amely szerint animális lényünk más világban él azt is jelenti, 
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hogy a test viselkedését megragadó függvények olyan összefüggéseket tárnak fel, amelyekhez 

nem férünk hozzá a fenomenológia felől és viszont, a tapasztalati feszültség fenomenológiai 

természetű, nem pedig úgy tapasztalati, ahogyan a természettudomány a maga összefüggéseit 

empirikus tudományként megfogalmazza. 

E helyzet metafizikai kezelése egy olyan logikai rendszer kiépítése, amelyben a 

modulok felől átjárás nyílik a fenomenológiába és másfelől, a fenomenológia felől is 

bepillanthatunk animális természetünk világába. Erre azonban csak akkor nyílik mód, ha nem 

egyszerűen naturalizáljuk a fenomenológiát, hanem fenomenalizáljuk a természettudományt 

is, oly módon semlegesítve az ismeretelméleti problémákat, hogy azok elé megyünk. Ez tehát 

az elméleti feladat. Ha azonban úgy fogalmazzuk ezt meg, hogy valójában nem a 

természettudomány naturalizálja ily módon a fenomenológiát, hanem saját testünkhöz való 

viszonyunk alakul át az elméleti problémákkal való birkózás közben, vagy másfelől, nem a 

természettudományos tudást fenomenalizáljuk, hanem valójában csak visszaforgatjuk azt a 

tapasztalásba, akkor az elméleti feladat megoldásának gyakorlati következményét írtuk le.   

 

* 

 

A természettudomány a valóságot anyagi valóságként ismeri meg és a jelenségeket fizikai 

folyamatok révén magyarázza. Amennyiben képes arra, hogy megmagyarázza, miként 

keletkezik a tapasztalás anyagi természeti folyamatok révén, akkor ezzel az emberi létezés 

legbelső magvát képes naturalizálni. E naturalizálási kísérlet tétje azonban nem az értékek 

dimenziójában fogalmazható meg. A tét a természettudományos tudás teljesítőképességének 

határa, vagyis, hogy megismerhető-e az emberi létezés az empirikusan igazolt racionalitás 

azon stílusa szerint, amelynek első és máig legjelentősebb antropológiai áttörése az evolúció 

elméletének megszületése volt. A legmeglepőbb fejlemény azonban az, hogy mindennek 

ellenére a tapasztalás mint olyan nem probléma, hanem epifenomén, mellékjelenség a 

természettudományban, amely nem magyaráz semmit, s maga sem követel magyarázatot.  

A tanulmány első fejezetében ezért azokkal a magyarázattípusokkal foglalkozunk, 

amelyek a természettudomány általános eszköztárát képezik. Megvizsgáljuk, hogy az emberi 

létezés hagyományos megkülönböztetése az állat-, a növény és a szó szerinti fizikai világtól 

miként mosódik el e magyarázattípusok révén megfogalmazódó természetképben. A reduktív 

oksági magyarázat, a funkcionális magyarázat, a proximatív oksági és az intencionális 

magyarázat felől az éles határ ugyan elhomályosodik ember és állat között, ám 

ismeretelméleti szempontból egy olyan pozíció rajzolódik ki e magyarázattípusok kapcsán, 
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ahonnan a tapasztalás maga nem hozzáférhető. A második fejezetben ezért más irányból 

közelítünk a tapasztaláshoz, nevezetesen, a pszichológia történetéhez kapcsolódva 

megkülönböztetjük azt a két perspektívát, amelyek adatforrásként kijelölik a naturalizáció 

tulajdonképpeni tárgyát, illetve bázisát: azt, amit naturalizálni kell s azt, amire alapozva ez 

elvégezhető. Nevezetesen, az első személyű perspektíva adatai meghatározzák a tapasztalás 

dimenzióját (grammatikailag az ’én’ kifejezést tartalmazó leírások), a harmadik személyű 

perspektíva adatai (grammatikailag az ’ő’ kifejezést tartalmazó leírások) képezik a 

természettudományos magyarázatok empirikus bázisát. Módszertani értelemben a 

naturalizáció első lépése így nem más, mint az emberi viselkedés teljes magyarázata anélkül, 

hogy ehhez bármiféle első személyű mozzanat beemelésére szükség lenne, végső célja pedig a 

tapasztalás magyarázata, vagyis az első személyű adatforrás visszavezetése a harmadik 

személyű perspektíva kijelölte adatforrás területére. A behaviorizmus problémái kapcsán 

megszülető kognitív pszichológia azonban egy olyan naturalizáció lehetősége előtt nyit utat, 

amely szükségtelenné teszi a tapasztalás mint olyan magyarázatát a természettudományban. A 

kognitivizmus, a pszichológiára és a számítógéptudományra alapozva a reprezentáció olyan 

fogalmát alakíthatja  ki, amely anélkül is képes belső (a megismerő rendszerhez tartozó) 

tényezőként az emberi megismerési teljesítmények magyarázatára, hogy ehhez bármilyen 

átélő ágenst kellene feltételeznie. Az intencionalitás naturalizálható, s a naturalizáció így 

anélkül látszik megvalósulni, hogy a tapasztalással a természettudománynak egyáltalán 

foglalkoznia kellene. E kísérlet az, amely a tapasztalás tulajdonképpeni problémáját világossá 

teszi: ha a természettudomány minden emberi viselkedést megmagyaráz, még akkor is 

kimarad valami e magyarázatból, nevezetesen az, amilyenként a tapasztalást átéljük. A 

naturalizációt tehát nem az emberi viselkedés jelenségei teszik próbára, hanem a tapasztalás 

maga, nevezetesen, hogyan és miért keletkezett a természetben, az anyagi univerzumban az az 

okságilag és funkcionálisan passzív, epifenomenomenális dimenzió, amelyet saját 

fenomenológiánkként élünk meg. A leibniz-i mondást parafralázva e kérdés így szól: miért 

van nekem valami, miért nincs inkább semmi? 

Jelen tanulmány e kérdésre kísérel meg egy sajátos naturalizáló választ adni oly 

módon, hogy a tapasztaláshoz az evolúció felől közelít, így azt a fenomenológiai feszültséget, 

amelyre test és elme ellentéteként hivatkozunk, az evolúció elmélete felől próbálja 

megvilágítani és lehetőségei szerint feloldani. Olyan megközelítésről van azonban szó, amely 

a fenomenológiát oly módon naturalizálja, hogy eközben fenomenalizálja a 

természettudományt. Nem arról van azonban szó, hogy ezzel megfordítana a magyarázati 

relációt, és megkísérelné feloldani a tűnésben a valóságot, az első személyű perspektíva 
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adataiban a harmadik személyű adatokat. A fenomenológia mint filozófiai irányzat ugyan 

képes az előbbire, a szolipszizmus pedig az utóbbira, ám mindkettő kilép arról a területről, 

amelyet a természettudományos kutatás jelöl ki. A természettudomány fenomenalizálása 

egyszerűen annyit jelent, hogy fenomenológiailag, a tapasztalás felől férünk hozzá testünk 

azon dimenzióihoz, amelyet a természettudomány ismer meg külső pozícióból, különös 

tekintettel az evolúciós tudományokra. E hozzáférés egyik instrumentuma a formális logika, 

amelynek segítségével egy olyan strukturális keretet alakítunk ki, amelyben egyaránt 

elhelyezhető a fenomenológia és az a funkcionális architektúra is, amely szerint az emberi test 

működését az evolúciós tudományok meghatározzák. Azokat a formális logikai fogalmakat, 

amelyre ehhez szükségünk lesz a harmadik fejezetben határozzuk meg, nevezetesen, itt 

tárgyaljuk a függvény, az extenzió és az intenzió fogalmait. 

A negyedik fejezet tárgya az evolúció elmélete, amelyet az evolúciós tudományok 

magyarázatainak formális elemzése során vázolunk fel. A magyarázat hipotetikus-deduktív 

sémájának evolúciós színezetet adó adaptivitás fogalmát is itt határozzuk meg, valamint 

megvizsgáljuk, milyen értelemben lépheti túl az evolúciós magyarázat a megfigyelés időbeli 

korlátait és miként alakíthat ki egy újfajta kauzális magyarázattípust, amelyet a proximatív 

oksági magyarázattól eltérően az ultimatív kauzalitás jellemez. E mozzanatok adják az 

evolúciós funkcionális magyarázat sajátos karakterét, amely magyarázat tárgyai azok az 

evolúciós modulok, darwini algoritmusok, adaptív függvények, amelyek a természetes 

szelekció nyomán architektúrába tömörülve az ember animális természetének rendszerét 

képezik. 

A tanulmány alaptézise, hogy animális lényünk más világban él, mint mi, s a 

tanulmány eddig felvázolt célja úgy is interpretálható, mint e metafora egzakt 

megfogalmazása. Az a tapasztalati feszültség, amelyre test és elme ellentéteként utalunk 

éppen abból fakad, hogy animális természetünk ontológiája nem illeszkedik azon jelentésteli 

világ alapszerkezetéhez, amelyben mi élünk tapasztaló lényekként. Ahhoz azonban, hogy ez 

nem egyszerűen világossá, hanem intuitíven is beláthatóvá váljon, az evolúciós modulok 

architektúráját olyan függvényrendszerként fogjuk kezelni az ötödik fejezetben, amelyhez 

definiált logikai fogalmaink segítségével fenomenalitást konstruálunk. Nem azt kívánjuk 

ezzel sugallni, hogy animális lényünk is látja és valamilyenként át is éli azt a világot, ami a 

miénktől különbözik, hiszen ily módon a tapasztalás keletkezésének dimenziójához nem 

férhetnénk hozzá: ez végtelen regresszushoz vezetne. A konstrukció heurisztikus célja pusztán 

az, hogy  e kvázi-fenomenalitás ontológiai szerkezetét meghatározva azt összevethessük saját 

tapasztalásunk világának ontológiájával, ily módon beláthatóvá is téve az eltéréseket. A 
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modulrendszerben, ismét metaforikusan fogalmazva, sötét van (a modulnak nincs 

fenomenológiája), ám e konstrukció lehetővé teszi, hogy a tapasztalás keletkezését formálisan 

úgy határozzuk meg majd, mint a modulrendszer működése révén gyúló világosságot, 

másként, formális eseményként.  

Tapasztalati és animális természetünk relációjának első megfogalmazási kísérlete, a 

fenomenológia a modulrendszerben való pozicionálásának kudarca azonban világossá teszi, 

hogy ehhez további fogalmakat is munkába kell állítnunk. A modulrendszer szerkezete a 

masszív modularitás: a modulok területspecifikusak, közöttük nincs átfedés. Ebből 

következően a modulokhoz konstruált kvázi-fenomenalitást képező egységek között sincs 

átjárás. E sajátos világ létezőit indexikusokkal vagyis logikai értelemben vett 

individuumnevekkel jelölhetjük meg. E létezők fenomenológiai korrelátumaira azonban 

általános fogalmakkal, vagyis függvényjelekkel hivatkozunk. Ha egy modul specifikus területe 

valamely marker, például a női derék és csípő vonalait összekötő szintaktikai alakzat 

arányainak egy meghatározott tartománya, amelyre a fenomenológia felől vonzóként jelenik 

meg, akkor a modul számára csak ez létezik, csak erre az egyetlen szintaktikailag definiálható 

vonásra tüzel, ám e marker számunkra valamely tulajdonság, amelyet predikátumként 

határozunk meg.  A tapasztalat keletkezése így az a logikai transzformáció, amely a 

modulrendszer indexikusaiból fenomenológiai tulajdonságokat képez.  

A fenomenológia és az adaptív architektúra közvetlenül azonban nem kapcsolható 

össze, másként, a keletkezés eseményében olyan faktorok is munkálnak, amelyre a 

modulrendszer és a fenomenológia felől még nem látunk rá. A hatodik fejezetben ezért a 

tanulás fogalma kapcsán egy olyan formális rendszert szerkesztünk, amelyben a tapasztalat 

alapstruktúrái a modulrendszer felől ébredő feszültségekkel terhelt rendszerként 

mutatkozhatnak meg. Mivel pedig e formális eljárás felveti a tapasztalás sajátos 

minősítettségének kérdését, e rendszer megszerkesztését úgy végezzük el, hogy abban 

tapasztalásunk amilyensége, a kválé funkcionális szerepet kaphasson. Mindez oly módon 

valósítható meg, hogy a kválét mint perspektivikus információt megkülönböztetjük a 

tapasztalati minőségektől, vagyis azoktól a tulajdonságoktól, amelyekre általános fogalmakkal 

referálunk és azonosítjuk a modulrendszerhez konstruált létezőivel, amelyekre indexikusokkal 

utalunk, ily módon okságilag hatékonnyá téve. Vagyis a kválé nem tulajdonság, hanem 

individualitás, még pontosabban, azt, hogy a tapasztalatban az enyémek, formálisan nem a 

fenomenológiai tulajdonságok általánossága, hanem az indexikusok jelöletének 

individualitása felől határozzuk meg. Egy kválé mint egyedi formális struktúra önmagában 

ugyanis még sötét, így nem az én fenomenalitásom, hanem csak a saját testem működéséért 
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felelős modulrendszer kvázi-fenomenalitásának eleme. A feladat tehát az, hogy megmutassuk, 

ebből az egyedi formális struktúrából miként keletkezik az, ami tapasztalásunk sajátos 

minősítettségét megadja. 

Ehhez azonban be kell kapcsolnunk az evolúció gondolatkörét, nevezetesen azokat az 

öröklött képességeket, amelyet nem a priori készségeket határoznak meg, mint az öröklött 

modulrendszer, hanem a posterori készségek elsajátítását teszik lehetővé.  E képességek tehát 

nyitottak, ily módon hajlékony alkalmazkodást tesznek lehetővé a mindenkori környezethez 

mint független változók rendszeréhez. Ellentétben tehát a modulrendszerrel, amely rigid a 

priori szabályrendszer, azok az a posteriori készségek, amelyek a tanulás folyamatában 

alakulnak ki, hajlékonyak. Ebből fakad azonban az a sajátosságuk is, hogy maradandó 

szabályrendszerként csakis akkor érvényesülhetnek, ha valamilyen (hozzájuk képest külső) 

tényező folytán a tanulás során kialakult szabályok megszilárdulnak. Egy a posteriori 

kategóriának nincsenek éles határai, mert nincs esszenciája, nincs olyan közös tulajdonság, 

amely a kategória minden elemét jellemezné. A wittgensten-i családi hasonlóság fogalma így 

közelítő halmazokat (rough sets) képez, amelyek akár egymásba is átfolyhatnak. Önmagában 

e rendszer is sötét, tehát tisztán szintaktikai alapon is modellezhető, vagyis nem követel meg 

és nem is implikál fenomenológiát. Azt kell tehát megmutatni, hogy az önmagában ugyancsak 

sötét modulrendszer aproritása éppen azon a módon szilárdítja meg a tanulás révén kialakított 

szétfolyó a posteriori összefüggésrendszert, hogy ebből tapasztalat keletkezik.  

Ha e megszilárdulás folyamatát evolúciós kontextusban vetjük fel, egy olyan 

evolúciós feladat körülhatárolására van szükség, amelyet az a priori és az a posteriori 

rendszer csak együttesen oldhat meg. Másként, ily módon mutatható meg a fenomenológia 

evolúciós funkciója. E feladat a párválasztás, amelynek evolúciós jelentősége, s az általa 

meghatározható feladat adaptív megoldásának szükségessége nyilvánvaló. A döntő mozzanat 

az, hogy a modulrendszer tulajdonságokra tüzel, tekintet nélkül arra, hogy e tulajdonságokat 

együttesen instanciálja-e valamilyen szubsztancia vagy sem. Másfelől, az a posteriori 

tanulórendszer pedig csak elmosódó szubsztanciákat képez, amelyek kategoriális 

hovatartozása bizonytalan.  Ha azonban a szaporodás azon múlik, hogy egy élőlény optimális 

tulajdonságnyalábokat válasszon, akkor ez a feladat a modulrendszer felől csakis oly módon 

oldható meg, ha a választás valódi választás, vagyis szubsztanciára irányul, nem pedig 

tulajdonságokra. A modulrendszer felől mind a másik fizikai teste, mind a moduláris 

függvényrendszert realizáló saját fizikai test, hozzáférhetetlen. A tapasztalat keletkezése így 

nem más, mint a másik fizikai testének hozzáférhetővé válása e test tulajdonságai révén. 

Amennyiben pedig e test tulajdonságai azonosak azokkal a szintaktikai mintázatokkal, 
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amelyekre a modulrendszer szelektálódott, vagyis azonos a modulrendszerhez konstruált 

kvázi-fenomenalitás egységeivel, akkor az indexikusokkal megjelölt individualitások 

tulajdonságokként jelennek meg, vagyis megképződik a fenomenológia minősítettsége. Végső 

soron tehát a kválé révén szilárdulnak meg az a posteriori halmazok körvonalai, mivel az 

adaptív tulajdonságok nem tetszőlegesek, így egymásba semmilyen tanulási folyamat révén 

nem folyhatnak át.  

Innen tekintve tehát az a tapasztalati feszültség, amelyet saját testünk 

ellenszegüléseként tapasztalunk meg, abból fakad, hogy az önmagában sötétben is működő 

modulrendszer más fizikai viselkedést ír elő a maga a priori szabályai szerint, mint amit mi 

magunk a tapasztalat tanulás során kialakított kategóriarendszereiben meghatározunk fizikai 

testünk számára. Ami pedig e feszültséget oly mértékben felfokozhatja az a beszéd, mivel a 

nyelv a maga ugyancsak a priori szabályrendszerével éppúgy megszilárdíthatja az a posteriori 

tanulórendszer szétfolyó halmazait, vagyis saját testi érzéseink és késztetéseink ellenére is 

beszoríthat bennünket a kultúrába. 
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1 Természetkép emberalakkal 
 

A bevezetésben a bennünk rejtőző animalitás problémáját mindennapi tapasztalatainkhoz 

kötöttük. Miként azonban nyilvánvaló, ember és állat viszonyának kérdése, amennyiben 

elméleti kontextusban is foglalkozni kívánunk vele, ilyen egyszerűen nem kezelhető; a kérdés 

ugyanis teoretikus problémák sokaságát veti fel.. E problémák bonyolultan szerveződő 

rendszereket alkotnak, amely kontextusok között egy-egy kérdés vagy fogalom ugyan 

kapcsolatot teremt, de e kontextusok egymáshoz való viszonya az elméleti felfogások 

különbsége, történeti alakulása ás átalakulása miatt nehezen áttekinthető. Témánkra tekintettel 

nem kényszerülünk azonban arra, hogy e komplex probléma minden vonatkozását érintsük. A 

következőkben így csakis arra összpontosíthatunk, amennyi humanitás és animalitás 

viszonyának problémájából a kortárs természettudomány naturalizáló törekvései felől 

felmérhető. Célunk e fejezetben az, hogy meghatározzuk azon metafizikai és ismeretelméleti 

szűrő sajátosságait, amelyen keresztül a természettudomány az embert szemléli, némiképp 

előretekintve a később részletesen is tárgyalásra kerülő evolúciós tudomány felől 

megpillantható látványra is. 

 Kiinduló képünk és e fejezet gondolatmenetének állandó intuitív referenciapontja a 

természet azon közkeletű ábrázolása, amely a természeti lét szintjeit hierarchikus rendben 

ábrázolja, legfelül az emberrel. A naturalizáló megközelítés sajátosságait e hierarchia 

radikális átalakulásán mutatjuk be, különös tekintettel az animalitást a humantitástól 

elválasztó éles határ azon elmosódására, amellyel az emberi létezés kortárs naturalizálási 

kísérlete jár. A természetkép e megváltozása több tényező összjátékának az eredménye s e 

tényezők részben a természettudomány metafizikai elköteleződéseiből, részben pedig a 

tudományban érvényre jutó ismeretelméleti kívánalmakból adódnak.  

 Az ember természeti létezőként való megismerésének eszköze a 

természettudományban a naturalizáló magyarázat. A fejezet tagolását e magyarázat különféle 

típusai adják. A négy típus, amit tárgyalunk: a reduktív oksági magyarázat, a funkcionális 

magyarázat, a proximatív kauzális magyarázat és az intencionális magyarázat. Ezen utolsó 

típus révén válik megpillanthatóvá az a tulajdonképpeni terep, amelyen a naturalizálási 

kísérlet sikere áll vagy bukik. Az intencionális magyarázat vezet rá a tapasztalás 

problémájára, amellyel azonban, más úton elindulva, a tudományos empíria fogalma kapcsán, 

a következő fejezetben foglalkozunk. E típusok megkülönböztetésében részben követjük a 

hagyományos felosztást (Woodward 2009, Szokolszky 2004), bár a deduktív-nomologikus 
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modellt csak a negyedik fejezetben tárgyaljuk külön, részben pedig eltérünk ettől egy olyan 

típus megkülönböztetésével (proximatív kauzális magyarázat), amelynek elkülönítése az 

evolúciós magyarázat felől válik majd érthetővé. A tárgyalásra kerülő típusok különféle 

módokon próbálják kiterjeszteni az emberi létezésre a természettudományos megismerés 

hatókörét, mindenkor arra reflektálva, ahol egy előző típus magyarázati módja kudarcot 

vallott. Másként, a bemutatásra kerülő típusok naturalizálási kísérletek az emberi létezés azon 

egyre szűkülő szegmensének befogására, amely folyamatosan kicsúszni látszik a naturalizálás 

markából. 

 

1.1 Naturalizmus 

 

A régi vagy a régiek mintáját követő újabb allegóriák a földi létezést egymás felett 

elhelyezkedő szintek rendszereként ábrázolják: legalul az élettelen lét manifesztációi 

helyezkednek el, ásványok, kövek, föld; felette az élők, a növények, majd az állatok, s végül, 

a piramis csúcsán, az ember. A kép itt többnyire nem szokott befejeződni, mivel az ember 

felett még mindenféle lények is lebeghetnek, de ezeket könnyű külön kategóriába sorolni, 

mivel földön túliak és alighanem láthatatlanok. Eltekinthetünk tehát tőlük, hiszen a bennünket 

érdeklő kérdés amúgy is a földi lét régiónak elkülönítési elvére vonatkozik. 

 Az ábrázolás a lépcsőzetes elrendezéssel egyértelmű hierarchiát sugall, amelyben az 

egyes szintek úgy épülnek egymásra, hogy a magasabb szinteket elfoglaló létezők léte újabb 

létképességgel gyarapodik. Másként létezik a kő, mint a növény, s másként az állat, mint az 

ember, de oly módon, hogy minden magasabb szint rendelkezik az alatta elhelyezkedő szint 

képességivel is. Hogy miért van így, az a kép készítői számára valószínűleg nem volt kérdés, 

mert az allegória értelmezési kereteként szolgáló metafizika magától értetődővé tette és teszi a 

mai napig, hogy az ásványi, a növényi, az állati és emberi természet bizonyos esetleges közös 

vonások ellenére is lényegileg különbözik egymástól. E háttérmetafizika tiszteletre méltó 

múlttal rendelkezik. A platóni és arisztotelészi hagyomány lélekkel ruházza fel az élőlényeket, 

s ahogy emelkedünk, úgy szaporodnak a lélekrészek, míg végül az ember mint animal 

rationale a gondolkodással olyan képesség birtokába jut, amely egyedül őrá jellemző – 

leszámítva ismét az emberfeletti lényeket. Az ember kategoriális különállása a keresztény 

hagyományban is töretlenül érvényre jut: Platón halhatatlansággal ruházza fel az emberi 

lelket, amely a testtől különválva is létezik s ezzel az ember valódi otthona nem a testet 
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tápláló földi lét, hanem egy láthatatlan birodalom (Platón 1986b, 1986c). E gondolat 

öröklődik és hat tovább, egyesülve a teremtés gondolatkörével a középkorban. 

Az sem vitás emellett, hogy a földi lét szintjeinek különbsége látszik is, hiszen a kövek 

nemcsak elvileg, hanem ténylegesen is mások, mint a növények, mint ahogy az állatok is 

ténylegesen mások, mint az ember, a ténylegességet tapasztalati értelemben véve. A 

természetmegismerés, amely még összefonódik a metafizikával, ugyanazt tapasztalja, mint 

amiről amúgy is tud: a kategorikus különbségről a létszintek között. Az ember ugyan sok 

tekintetben olyan mint az állat, sőt, beszámolók igazolják, hogy kevert lények is léteznek 

(mindig valahol máshol), ám a határ ember és állat között a metafizika segédletével mégis 

világosan meghúzható. Az újkorban a döntő szót ugyan már nem a metafizika, hanem az 

ismeretelmélet mondja ki, de a karteziánus dualizmus a gondolkodó szubsztancia és a 

kiterjedt, megfigyelhető test közötti határvonással az ember és az állat közötti a hagyományos 

demarkációt erősíti meg s e különbség Darwin és a pozitivizmus hatására kibontakozó önálló 

természettudomány színre lépéséig a tudományban is világosan leolvasható a teremtésről. 

Akár mítoszról, akár vallásról, akár tág értelemben vett filozófiáról van is szó tehát 

metafizikai háttérként, e hierarchia szilárd, bár nem egészen tisztázott tapasztalati alapokon is 

nyugszik, így az allegória hatása az ókortól a mai napig lényegében töretlenül érvényesül a 

kultúra csaknem minden területén. 

Egy további aspektus is fontos lesz számunkra, hiszen e hierarchia nem pusztán a 

képességek gyarapodását szemlélteti, hanem a piramissal arról az értékrendről is tájékoztat, 

amely az embert a földi létezés csúcsára helyezi. Nem egyszerűen arról van azonban szó, 

hogy az ember magasabb rendű lény, mint az állatok, a növények vagy a kövek, hanem arról 

is, hogy a három alsó szint létezői egyenesen az ember kedvére vannak. Az allegória 

szerveződése tehát hierarchikus szerkezete mellett teleologikus is: lehet, hogy a földi lét nem 

az általában vett létezés csúcsa (amennyiben a föld felettiek még magasabb rendűek, sőt, 

maga az emberi lét is e magasabb rendű lét kedvére van), de a saját köreiben minden őérte 

van. A reneszánsz óta formálódó gyakorlati természetmegismerés így inkább az uralom, mint 

a természettel szembeni csodálat vagy alázat metaforáiban fogalmazódik meg a 

legkényelmesebben (vö. Bacon 2001). Az emberi természet nem egyszerűen legyőzi a 

természetet, hanem jogos tulajdonaként birtokba veszi. 

Ám a hagyományos kép nemcsak a makrokozmoszt, hanem a mikrokozmoszt is 

jellemzi, másként, az ember önmagához való viszonyára is rányomja a maga markáns 

bélyegét. Ha az ember magába pillant, alant megtalálja az alantasabb létezőket, amelyeket 

azonban nemcsak a világban, hanem belül is le kellene győznie. Elengedhetetlen, hogy a 
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platóni lélekrészek közül a gondolkodó tartsa kezében a gyeplőt, különben, a test theriomorf 

megszemélyesítője, az engedetlen ló, szerterángatná az emberi létezés „szárnyas fogatát” 

(Platón 1986: 745/246a). A szenvedélyek, az indulatok, a tág értelemben vett test – állat, 

amelyet csak egy körültekintő és állandóan a vártán lévő őr hatalma lévén lehet megzabolázni 

és a kultúra világába bevezetni. Az allegória hatása itt érvényesül a legerősebben egészen a 

mai napig, többek között amiatt is, mert a természettudomány, amely radikálisan átformálta a 

külső természet hagyományos képét, amely kilúgozta belőle a naiv tapasztalatokat s amely 

lecserélte az esszencialista metafizikát, e belső képen nem kívánt és nem is tudott volna 

változtatni.  

A kultúra e szegmense érdekel tehát bennünket, a természettudomány, amelynek születését a 

természet feletti uralkodás tényleges megvalósításának vágya hívta életre valamikor s amely a 

külső természet meghódításával már csaknem végzett is, az utóbbi időkben a belső irányába 

fordult. Az ember naturalizálásának terepe azonban nem az a belső, ahová bármikor 

bepillanthatunk, mert a természettudományban nem lehet befelé és főként belülről lefelé 

pillantani, hanem az a belső, amely kívülről, a makrokozmosz felől közelíthető meg, amely 

azonban állandóan visszahúzódni látszik a láthatatlanságba, éppúgy, mint az ember feje felett 

lebegő túlvilági lények. A természetkép átformálásnak bevégzése az emberi lélek avagy az 

elme naturalizálása lenne, ám e naturalizáció egészén meglepő módon belülről, a 

mikrokozmosz felől ütközik akadályba. Ezen akadály a tapasztalás, amely kivonni látszik 

magát a megismerés hatóköréből, ha természetként a külső természet felől közelítjük meg, ha 

pedig belülről közelítünk hozzá az út nem tűnik kiállni a természettudományos tudás próbáját. 

Nem mindig volt ez így a természettudományban. A tizenkilencedik századig, amikor 

is kezdetét vette a tudományok önállósodása, a metafizika és a mindennapi tapasztalatok épp 

annyira áthatották a természet megismerését is, mint minden más tudományterületet, s 

mindemellett jó ideig a belső utak is helyet kaptak a természetmegismerés korpuszában. A 

tudományok elszakadása a filozófiától és a mindennapoktól, sem a metafizikát, sem a naiv 

tapasztalatot nem iktatta ki a tudomány korpuszából, ám azon vallási, mágikus vagy okkult 

tudásalakzatok demarkációja, amelyek még Newton számára is magától értetődő részét 

képezték a természet megismerésének, a belső utak felé vezető irányt is elrekesztette. Nem 

csak erről van szó természetesen. Később látni fogjuk, milyen módszertani helyzet 

következménye a fenomenológia indexre kerülése empirikus tudományterületeken. E ponton 

azonban lényeges, hogy lássuk, teljesen függetlenül attól, hogy milyen magatartást írtak elő 

vagy eredményeztek az ember saját belső természetéhez és saját animalitásához való 

viszonyában, valamikor vezettek utak a belülről hozzáférhető természethez. E fejezet célja 
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persze első lépésként csak az, hogy a természettudomány természetképének metafizikai és 

ismeretelméleti hátterét a természetkép megváltozásán szemléltetve felderítse. Érdemes 

azonban állandóan szem előtt tartanunk azt, ami e tanulmány megközelítésének alapvonását 

adja: saját természeti mivoltunkhoz belülről is hozzáférhetünk. 

Lássuk tehát a metafizikát és az ismeretelméletet. Nos, a metafizikát, ha nem is iktatta 

ki teljes mértékben a természettudomány, olyan pozícióba szorította, hogy explicit módon 

többnyire már csak az előszóban kap helyet. Implicit módon azonban továbbra is jelen van és 

hat, így hatására egészen másféle kép alakul ki a létezés rendjéről, mint amilyet a fenti 

allegória jelenít meg, hiszen ez a metafizika mást és másként is mond, mint a hagyományos. 

Erre hamarosan rátérünk. A tudományok tényleges ismeretanyagának megszületése azonban 

nemcsak a metafizikának, hanem az ismeretelméletnek is köszönhető, amelyre Descartes 

kapcsán szintén utaltunk, nevezetesen, annak a reflexív attitűdnek, amely hosszan tartó 

gondos gyomlálással annyira megtisztította a mindennapi tapasztalást, hogy az immár 

megbízható empirikus alapként az ismeretszerzés domináns komponensévé válhatott. 

Hasonlóképpen a metafizikához, a mindennapi tapasztalat is perifériára szorult 

azonban s mára többnyire csak szemléltetésként kap szerepet, mivel a világ a 

természettudomány által felfedett összefüggései alapvetően már nem a tapasztalat, hanem az 

elméleti fogalmak és az empirikus adatok nyelvén íródnak. A tudományok ilyen eltávolodása 

a mindennapi tapasztalattól azonban épp úgy nem tüntette el véglegesen ennek nyomait, mint 

ahogy a metafizika sem tűnt el teljesen a háttérből. Egyrészt, kiindulópontként (vagyis 

előszóként) a természettudomány továbbra is olyan szerkezetben tárja elénk a természetet, 

ahogyan az mindennapjainkban megjelenik, ám, miként hamarosan ezt is látni fogjuk, ahogy 

egyre mélyebbre haladunk e tapasztalat felől az empíriába, úgy mosódnak el egyre inkább a 

mindennapi tapasztalat számára releváns tágabb összefüggések, így a hierarchikus rend 

hagyományos képe is. Másfelől, a természettudomány a mindennapi tapasztalat felé 

visszanyúló indái, ha szabad így mondani, hosszúak, olykor nagyon távolról indulnak, de 

nagyon kevés közülük olyan, amely végül egyáltalán nem ér vissza a mindennapokhoz. A 

természettudomány többnyire visszaér az élethez s erről többnyire az utószavak tanúskodnak: 

rámutatnak, mire jó, mire alkalmas az adott természettudományos ismeret. 

A kortárs tudományok mélye felől tekintve a létezés rendjére (tehát nem az előszavak 

és nem az utószavak felől) mindenesetre egészen más szerkezet válik láthatóvá, mint a négyes 

osztású hierarchia, s az új szerkezetben nem az egyes szintek közötti különbségek, hanem 

éppen a hasonlóságok a hangsúlyosak. A szereplők elvileg ugyanazok, s a 

természettudomány, illetve a különféle diszciplínák mindegyike a maga módján, húz is 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 22

néhány vonalat, de nem ott és nem olyan módon, ahogy az a régi ábrán látható. Most azonban 

még nem e vonások a fontosak számunkra, hanem azok az elvek, amelyek az új kép 

láthatatlan mozzanataiért, vagyis az elemek szerveződéséért felelősek, hiszen éppen itt 

lappanganak a keresett a metafizikai és ismeretelméleti mozzanatok. 

A természettudományok számára ma a fizikai természet, a növényi, állati és emberi 

természet immár nem e létezők metafizikai mibenlétét jelenti, hanem abban az értelemben 

vett természeti jellegüket, ahogyan a természettudomány a jelenségeket módszertanilag 

szervezett empirikus megfigyelésekre támaszkodva kutatja. Egy létező természete így nem 

szubsztanciája, vagyis nem az, ami által valami azzá lesz, ami, ahogyan ezt a régiek mondták. 

 

Általában természet, azaz benső lényeg az, amiből és ami szerint lesz valamely keletkező 

dolog. Mert a keletkező dolognak megvan a maga meghatározott természete, pl. a növénynek 

vagy az állatnak, – s ami által keletkezik az a fajta szerint elnevezett a keletkezővel egyfajtájú 

természet, amely egy másik példányban előzetesen már megvan: így nemz pl. az ember embert 

(Arisztotelész 1992: 183/132a). 

 

Az új természet dolgai nem ilyenek. Őket nem esszencia, mibenlét kategorizálja, hanem csak 

a jelenségek strukturált halmazát összefogó képlékeny elv, amelynek forrása nem valamely 

lényeg, hanem a megfigyelés. E fenomenalizmus nélkül a természettudomány nem lehetne 

tapasztalati, ám önmagában ez még nem lett volna elégséges ahhoz, hogy létrejöjjön az a 

gigantikus ismeretrendszer, amely egészen más, ám mégis változásra és alakulásra is képes 

ábrát mutat a lét rendjéről, mint a régi kép. E fenomenalizmus azonban gyakorlati s mint ilyen 

mélységében nem reflektált. 

 A természettudományos kutatás tulajdonképpeni tárgya tehát nem a jelenségek 

természete, hanem épp fordítva, a természet jelenségei, emiatt akár azt is gondolhatnánk, 

hogy e fenomenalizmusnak még a kezdet kezdetén sem kell posztulálnia semmiféle 

szubsztanciát. Ehhez ugyanis nem kell mást tennie, mint megoldania, hogy legyen valamiféle 

kritérium arra, hogy mely jelenségek alkotják a ’természet’ címkéjével ellátott halmaz 

elemeit, s melyek nem tartoznak hozzá. E kritérium pedig, úgy tűnik, rendelkezésre áll, mi 

több folyamatosan működik is: ez a mindenkori tudományos empíria horizontja. E választás 

kétségtelenül előnyös: e horizont az új megfigyelések és az új eszközök révén folyamatosan 

alakulhat, így a természet merev szubsztantív rendbe tagolt rendszer helyett egy olyan 

flexibilis jelenséghalmazként válik megismerhetővé, amely empirikus értelemben 

tulajdonképpen kimeríthetetlen. A fenomenalizmus tehát ily módon tarthatónak is tűnik. 
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Fontos látnunk azonban, hogy a mindennapi tapasztalat helyébe lépő szofisztikált empíria 

korántsem mentes mindenfajta metafizikától, sőt, még a szubsztancialitástól sem. Így értendő, 

hogy a természettudomány fenomenalizmusa gyakorlati: működik, de ha már nem működne, 

nem lehetne elindítani. Másként, csakis metafizikai reflexió nélkül működtethető. 

 Mielőtt azonban rátérnénk erre, vessünk egy pillantást a természetképre, hiszen a 

fenomenalizmus hatása jól észlelhető az allegória vonatkozásában. A változás a szerveződést 

érinti. Az új szemlélet következménye az, hogy amennyiben a régi képen a különböző 

kategóriába tartozó létezők, mondjuk ember és állat kapcsán ugyanolyan jelenségek 

rögzíthetők, akkor ezek az új természetképben ugyanabba a halmazba kerülnek. A régi kép 

esszencialista distinkciói tehát, eredeti metafizikai támaszuk híján ingataggá válnak s 

helyettük másféle, empirikus adatok alapján kiterjedő területek rajzolódnak ki, amelyek már a 

mindennapi tapasztalás nyomait sem viselik látható módon magukon, amennyiben az őket 

meghatározó jelenségek már nem a mindennapok részét képezik. A jelenségek felőli 

kategorizáció tehát az emberi létezés naturalizálásának egyik formája. 

 Ám miként értendő, hogy e gyakorlati fenomenalizmus mégsem mentes a 

szubsztancialitástól, csak nem reflektál rá? Két metafizikai mozzanatról is szó lesz, kezdjük a 

szofisztikáltabbal. A gyakorlati fenomenalizmus háttérében először is nem fenomenalista 

metafizika munkál, hanem egy olyan, amely elméleti értelemben nem engedi meg, hogy a 

valóság maga jelenségekből épüljön fel. A fenomenalizmus mint filozófia tagadja mind az 

anyagi, mind pedig a szellemi, a jelenségek mögött álló szubsztrátumok létezését s ezeket 

levezethetőnek tartja a neutrális értelemben vett jelenségekből vagyis az érzetadatokból (vö. 

Mach 1886). A természettudomány hátterében álló metafizika azonban nem fenomenalizmus, 

hanem materializmus. 

 A klasszikus materializmus, mint tárgyontológia, a valóság alapvető építőelemeinek az 

anyagi vagy fizikai létezőket tekinti, amelyek mint olyanok nem lehetnek azonosak a 

jelenségekkel, amelyek révén a mégoly gazdagon műszerezett tapasztalat vagy akár a puszta 

adatolás számára a valóság adódik. A kortárs metafizikai materializmus vagy fizikalizmus 

árnyaltabban fogalmaz. Nem szubsztanciáról beszél, nem tárgyontológia, hanem fizikai 

tulajdonságokra vagy eseményekre referál és filozófiai célja a nem-fizikai (mentális) 

tulajdonságok fizikai tulajdonságokra való visszavezetése. A fizikai létezést tehát nem 

dologként fogja fel, hanem céljából, a mentális tulajdonságok fizikaira való redukciójának 

igényéből adódóan szükségszerűen, elmefüggetlen létezésként. A fizikai tulajdonságok vagy 

események azonban a valóság mibenlétét határozzák meg, ha csak annyiban is, hogy az 

elmefüggetlen, így nem azonosak és nem is lehetnek azonosak a természettudomány 
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empirikus jelenségeivel, amelyek per definitionem soha nem lehetnek elmefüggetlenek. Arra a 

kérdésre, hogy miben áll a valóság elmefüggetlen anyagi természete, a tapasztalat alapján, a 

jelenségekre tekintettel így nem lehet választ adni, az a válasz pedig, amelyet a 

természettudomány ad, nem erre a kérdésre válaszol, hanem arra, hogy milyenek a természeti 

jelenségek. A metafizikai materializmus anyagi tulajdonságai vagy eseményei a 

természettudományban ezért funkcionális értelemben nem jelenségek, hanem – szubsztanciák. 

A legvilágosabban ez azokban a megfogalmazásokban mutatkozik majd meg, ahogyan a 

természettudomány a jelenségek hátterében álló dimenzióról beszél: a természettudományos 

valóság a grammatikai alanyként használt elméleti fogalmak jelöleteinek halmaza, amelyek 

anyagi vagy anyaghoz kötődő mivoltát a természettudomány előfeltevésként fogadja el.  

 A jelenségek mögötti szubsztantív valóság legfőbb támasza azonban nem a 

materializmus, hanem a materializmusban rejlő tézis a világ elmefüggetlenségéről. E tézis 

azonban nemcsak a metafizikából származik át a természettudományban, hanem olyan 

eredendő alaptapasztalat, amely emberi létezésünk alapvonása. Nevezetesen, ha befelé 

pillantunk (ki-ki maga tegye ezt meg most), érezhetővé válik, hogy a világ 

elmefüggetlenségének intuíciója mennyire mélyen ül: kiiktatása szinte kivitelezhetetlen az 

emberi lét teljes egzisztenciális értelmében (s nem csak karteziánus vagy hume-iánus módra 

kételkedve az erre szánt nem mindennapi időben). Erről a buddhizmus, de tulajdonképpen 

még a husserli fenomenológia gyakorlata is tanúskodik, ahogy erről még lesz szó. A 

természettudományos tapasztalat azonban a természet jelenségei kapcsán ezt az intuíciót is 

folyamatosan érvényesíti, s a természettudomány megismerésének tárgya ezáltal válik 

elmefüggetlen valósággá, nem pedig tisztán valamely metafizikai dedukció által.  

 A valóság azonban nem több és nem is lehet több a természettudományban mint a 

természettudomány általi megfigyelések normatív ideája, amely megfigyelhetetlen ugyan, ám 

a megfigyeléseknek irányt szab. A hétköznapi intuíció formális közreműködése mellett a 

metafizika azonban a tartalom vonatkozásában is szerepet kap: a valóság anyagi valóság. A 

materializmus ily módon ad támaszt a gyakorlati fenomenalizmusnak, akár klasszikus 

tárgyontológiaként, akár kortárs alakjában, hogy már előzetesen világossá válik, mi tartozik 

az anyagi valóság jelenségei közé és mi nem. Jól mutatja ezt, hogy akár a módszertanilag nem 

kifogásolható és elvileg empirikusan is megalapozott kutatási eredmények is nagy vihart 

kavarnak, amennyiben valamely hagyományosan nem anyagi természetű témával 

kapcsolatosak, például az úgynevezett pszi jelenségekkel (vö. Bem 2010).  

 A fenomenalizmust, a valóság elmefüggetlenségéről meggyőző intuíció és a valóság 

anyagi mibenlétét állító materializmus e gyakorlati összefonódása naturalizmusként 
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nevesítjük. E naturalizmus szervezi elméletté a tág értelemben, de anyagi vonatkozásukban 

vett jelenségeket rögzítő empirikus adatokat, vagyis ez ad természetként olyan végső 

szubsztrátumokat, amelyek köré a fizikai jelenségek elrendezhetők s amely szubsztrátumok a 

végső valóság hagyományos vagy akár naivan felfogott anyagi létezőinek helyébe léphetek 

ezek funkcionális ekvivalenseiként, többnyire a mindennapi tapasztalattól is súrlódásmentes 

távolságban. 

 A természettudományos természetkép anyagi valóságának ilyen keretébe illeszkedik a 

fizikai és kémiai természet, sőt, a még a biológiai természet is, amennyiben e 

természettudományok ugyanarról a valóságról gyűjtenek adatokat, csak más empirikus 

felbontásban, így különféle megfigyelési pozíciók révén egymástól eltérő irányokban és 

nagyságrendekben strukturálva a jelenségeket. S ez alól még azok a természettudományok 

sem kivételek, amelyek olyan jelenségekkel foglalkoznak, amelyek prima facie nem fizikai 

jelenségnek tűnnek, vagyis a lélek avagy az elme természettudományai. Itt azonban, mint már 

jeleztük, probléma lappang, ám ezt jelen pillanatban még nem tudjuk tisztán megragadni. A 

természettudomány naturalizmusa, mint az anyagi jelenségek megismerése, ugyanis olyan 

általános kontextus, amely általános értelemben ugyan naturalizálhatja az emberi létezést, de 

amely túl tág és túl átfogó ahhoz, hogy animalitás és humanitás viszonyát és egyáltalán, az 

emberi jelenségek teljes spektrumát részleteiben is befoghassa. Pusztán anyagi vonatkozás 

tekintetében nincs különbség ember, állat, növény és élettelen természet között, ám ez még 

vajmi kevés az emberi létezés teljes naturalizálásához. Sejthető persze, hogy a naturalizálás 

árnyalásának kulcsa az anyag szerveződése lesz, így hogy erre rátérhessünk, meg kell 

vizsgálnunk a jelenségek szerveződési szintek szerinti rendszerezésének ismeretelméleti 

vonatkozásait. 

 A régi kép átalakulásának hátterében ugyanis nemcsak a metafizika tartalmi változása 

áll, hiszen a metafizikai légkör átalakulását az empirikus tudományok ismeretanyagának 

robbanásszerű gyarapodása is nagyban befolyásolta. A természetkutatásban ugyanis olyan 

episztemológiai kívánalmak kezdtek érvényre jutni, amelyek a természetkép átalakulását 

vonták maguk után, mintegy empirikus megerősítést kínálva az amúgy erre nem szoruló 

metafizika számára is. Vagyis, a fentebb a metafizika felől bemutatott változást most másik 

irányból, a metafizikára is kiható ismeretelméleti vonatkozásai felől mutatjuk be. Ezen 

episztemológiai elveket több maxima köré szervezve fejtjük ki; ezek biztosítják a 

természettudományok szűkebb vagy tágabb értelemben vett ismeretelméleti egységét, s mit 

látni fogjuk, ezek felől árnyalható oly módon a naturalizáció s ezen belül animalitás és 

humanitás viszonyának kérdése, hogy e kísérletek részletei is kirajzolódjanak és világossá 
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váljon, hol és mennyiben ütközhet határokba az emberi létezés anyagi természeti létként való 

megismerése.  

 A természettudomány legtágabb egységét adó keret alapmozzanatára névlegesen már 

utaltunk, ez a tapasztalatiság. Ezen általános elvet tartalmilag a következő fejezetben 

elemezzük, s ennek során nemcsak úgy határoljuk be e fogalom hatókörét, hogy elválasztjuk a 

mindennapi tapasztalattól, hanem egy olyan sajátos adatforrásra szűkítjük, amely 

episztemológiai értelemben pregnánsan kijelöli a természetkutatás tapasztalatiságának 

horizontját. Hogy mégsem ezzel kezdjük a vizsgálódást, azt az indokolja, hogy a tudományos 

empíria terepe nem a mindentől független tiszta adatszolgáltató világ, hanem részben az alább 

tárgyalásra kerülő episztemológiai elvek által kijelölt tapasztalati horizont. Másfelől, e 

horizont sajátosságainak bemutatásához tulajdonképpen a tapasztalatot is vehetnénk 

kiindulópontnak, mivel az ebben érvényesülő episztemológiai elveket éppen a tényeleges 

kutatás kudarcai csiszolták ki, vagy másként a tapasztalattal való szembesülés. Annak, hogy 

mégis az elsőként jelzett sorrendben haladunk az, hogy innen számunkra megfelelőbb 

irányból rajzolható fel a tapasztalás felé vezető út.  Visszatérve azonban a tapasztalatiságra: 

jelen pillanatban tehát megelégszünk annyival, hogy utalunk rá, méghozzá folyamatosan, 

hiszen, ahogy említettük, félrevezető lenne a természettudomány episztemológiai maximáit 

egy légüres formális térben kifejteni, főként azért, mert a tapasztalatiság mozzanata nélkül az 

alább tárgyalásra kerülő maximák, mint szükséges feltételek nem lennének elégségesek arra, 

hogy a természettudományt elválasszák a metafizikától. Létezik persze olyan naturalizáló 

kezdeményezés, amely spekulatív metafizika és empirikus kutatás szigorú elválasztását a 

fogalmi (a priori) és a tapasztalati (a posteriori) megismerés éles distinkcióját támadva 

megkérdőjelezi (Quine 1999), másként, nem a tapasztalatiságra alapozza e két terület 

elválasztását, de heurisztikus elvként a demarkáció e hagyományos módja megfelelő 

számunkra e fejezetben. 

 Alább olyan formális elvekkel foglalkozunk tehát, amelyek a hagyományos kép 

átalakulásában és az emberi létezés hatékony naturalizálásában jelentős szerepet játszottak: a 

természettudományos magyarázat maximáival. Miként már a bevezetőben jeleztük, a 

magyarázat az az eszköz, amellyel a naturalizálás feladata elvégezhető. A természet 

természettudományos megismerése ugyan nem elképzelhetetlen magyarázat nélkül, de a 

naturalizálás igen, s ez jól szemléltethető a határterületeken: azok a jelenségek, amelyek nem 

látszanak természetinek, csakis magyarázattal foghatóak be természetként, különös tekintettel 

az emberi jelenségekre. Nemcsak erről van azonban szó, a magyarázat mint struktúra arra is 

alkalmasnak mutatkozik, hogy az anyag szerveződésének különféle szintjeit felőle vázoljuk 
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fel, valamint különféle típusai révén lehetővé teszi, hogy lépésről-lépésre közelítsük meg az 

embert, mindenkor megvizsgálva, vajon képes volt-e egy adott magyarázattípus valóban saját 

hatókörébe vonni a szóban forgó jelenséget és ezáltal naturalizálni azt.  

 Elsőként azonban a magyarázat fő jellemzőit vizsgáljuk meg, hiszen a magyarázat 

megfogalmazásának igénye, tágabb elvként több variábilis mozzanatot is magában foglal. 

Nagy vonalakban a magyarázat a jelenségek megismerésének speciális módjaként 

jellemezhető, amely a természettudományban logikai szerkezeténél fogva mindenkor az 

általánosság felől közelíti meg a tapasztalati jelenségeket. Másként, a természettudományos 

tudás épületének építőköveit nem a jelenségek egyedisége, hanem a jelenségek kapcsán 

rögzíthető általános mozzanatok adják. Az első maxima tehát az általánosság. Mindezt később 

részleteiben is megvizsgáljuk több konkrét példán is, most csak az a fontos, hogy a 

természettudományt a magyarázat általánossága révén elhatároljuk azoktól a 

megismerésformáktól, amelyek magyarázzák ugyan a jelenségeket, de nem általánosságuk 

szemszögéből. Az általánosság mozzanata vonja ugyanis maga után, hogy a komplex 

jelenségek egyszerűbb jelenségekre való vonatkoztatásuk révén ismerhetők meg, akár úgy, 

hogy a komplexitás homogén, s így azonos típusba sorolható jelenségek kerülnek ezáltal 

valamely közös magyarázat hatókörébe, akár úgy, hogy a komplexitás heterogén és így a 

magyarázat eltérő jelenségtípusok között teremt kapcsolatot. Az előbbire példa az eltérő téri 

vagy idői paraméterekkel megfigyelhető jelenségek ugyanazon elv szerinti oksági 

magyarázata; az események ismétlődése általános elvek állandó háttere előtt. Az utóbbira 

pedig a funkcionális magyarázat, amely egészen különböző jelenségeket képes valamely 

közös mozzanatra vonatkoztatni; a vizuális észlelés funkciója különféle fizikai struktúrákon is 

megvalósítható, amelyeket a funkcionális magyarázat tömörít egy halmazba. Általánossága 

révén mindkettőben érvényesül, hogy a magyarázat egyszerűbb, mint a magyarázandó 

jelenségek. Egy újabb mozzanat rejlik tehát itt, amelynek ismeretelméleti hozadéka 

nyilvánvaló: azzal, hogy a tudomány a bonyolultat egyszerűbb jelenségekre vonatkoztatja, a 

legszerteágazóbb jelenség korlátlan számú adódásának egyazon mozzanatát mutathatja fel. 

Abban azonban, hogy miként valósul meg ezen egyszerűsítés, jelentős különbségek állnak 

fenn; ennek pedig animalitás és humanitás viszonyának meghatározásában, illetve a 

naturalizálás előtt feltornyosuló akadályok felmérésében fontos szerepe lesz. 

 Mivel már e vázlat is alkalmas arra, hogy egy pillantást vessünk az allegóriára, 

megállunk. A legfontosabb változás, hogy a hagyományos magyarázati sorrend, vagy inkább 

megértési vektor a magyarázat episztemológiai kívánalmának hatására megfordul: a kő, a 

növény, az állat, az ember nem azért viselkedik úgy, ahogyan, mert kő, növény, állat, ember, 
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hanem épp fordítva. Másként, nem azért figyelhetőek meg valamely létezővel kapcsolatosan 

olyan jelenségek, amilyenek megfigyelhetők, mert az éppen az, ami, hanem valamely címke 

csakis azért illet meg egy adott létezőt, mert bizonyos módon viselkedik. A fenomenalizmus 

kapcsán erről már volt szó, de másképp: ott a metafizikai háttér kapcsán arra helyeztük a 

hangsúlyt, hogy a jelenségek mögött áll-e egy olyan szubsztancia, amely őket eleve 

hierarchiába tagolja, itt viszont az osztályozás ismeretelméleti elvéről van szó, nevezetesen 

arról, hogy előzetesen adott lényegek vagy pedig flexibilisen alakuló és alakítható 

hasonlóságok alapján képezhetőek-e a jelenségeket csoportosító halmazok; e két eljárás 

különbségéről később még sok szó esik majd. A természettudományok tapasztalati értelemben 

mindenesetre nem esszencialisták, hanem nominalisták, vagyis az empirikus igazolás 

kontextusa mindenkor az egyedi jelenségek felől képzi a halmazt. Másfelől, az így képzett 

halmazok a magyarázatban már szilárd esszenciákként működnek, mint erre hamarosan 

rátérünk.  Ami ebből most fontos: a jelenségek egyszerűbb, általános mozzanatra való 

vonatkoztatása átalakítja a hagyományos képet és teljesen új címkéket is eredményez: a 

jelenségcsoportok feliratain olvasható nevek többnyire ezért neologizmusok, hiszen nem 

azokról a kategóriákról van szó, amelyeket a hagyományos rend örökített a természetre, 

hanem egészen más metszetekről. 

 Az eddigiekre tekintettel a természettudományos magyarázat maximáit első lépésben 

úgy specifikáljuk, hogy olyan kutatási keretet jelöljenek ki, amely a jelenségek 

vonatkozásában tág, ám az ezeket naturalizáló természettudományok csoportja viszont szűk. 

Olyan kívánalmakról lesz tehát szó, amelynek nem minden természettudományos diszciplína 

képes eleget tenni. E csoport ismeretelméleti elvei így ugyan nem vihetők át a 

természettudomány egészére, s különösen nem érvényesíthetők a teljes emberi, de még az 

állati létezés kapcsán sem, mint látni fogjuk, mégis szükség van arra, hogy egy pillantást 

vessünk az idevágó szigorú elvekre, mivel ezek az általában vett tudományosság 

megítélésének informális mércéjévé váltak. Azon tudományokról van szó, amelyek reduktív 

magyarázatokat adnak a jelenségekre: a fizikáról, a kémiáról és a biológia azon részéről, 

amely erre képes. E szűk csoport felől nem fogjuk tisztán látni az ember alakját, de épp 

ezekhez képest tudjuk árnyalni animalitás és humanitás specifikus természettudományainak 

ismeretelméleti sajátosságait, különös tekintettel azokra a sajátos magyarázattípusokra, 

amelyek alkalmazása e jelenségcsoportok kapcsán kényszerűen felmerül és másféle úton 

ugyan, de az emberi létezés teljes naturalizálásának lehetőségével kecsegtet. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 29

1.2 Reduktív kauzalitás 

 

Az ide sorolható tudományágak törvényalapú, reduktív oksági magyarázatokat fogalmaznak 

meg. Másként, az általánosság természeti törvényként fejeződik ki a magyarázatban, amely a 

komplex jelenségeket a magyarázat okozatként valamely egyszerűbb mozzanatra mint közös 

okra vonatkoztatja vissza. Úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy az ide tartozó diszciplínák, 

fizika, a kémia és a szigorú biológia (nevezzük így) ugyan nagyon szűken fókuszálnak a 

természet jelenségeire, ám amiatt, hogy a jelenségek csakis egyetlen aspektusával 

foglalkoznak, rendkívül hatékonyan gazdálkodnak a magyarázatokban rejlő egyszerűsítés 

eszközével. Különösen jól megmutatkozik ez a törvény fogalma kapcsán, így ezzel a 

mozzanattal kezdünk, majd röviden kitérünk a másik két mozzanatra, a redukcióra és a 

kauzalitásra is. 

 Az e szűk körbe tartozó diszciplínák magyarázatai névleges is törvényalapúak, ami 

sejteti, hogy e szűk körön kívüli tudományterületek magyarázatai is tartalmaznak törvényt, de 

nem olyan értelemben, hogy az névlegesen is megjelenne. Ez azt jelenti, hogy a névlegesen is 

törvényt tartalmazó magyarázatok általános összefüggései esetén is lehetséges elvileg 

(metafizikai értelemben), hogy e törvények ne érvényesüljenek minden releváns esetben, ám 

ennek a valószínűsége az eddigi tapasztalatok alapján annyira csekély, hogy az általános 

összefüggések szinte a logikai szükségszerűség erejével hatnak, noha valós episztemológiai 

minőségük szerint csak empirikus hipotézisek, mint például a gravitáció törvénye. 

Másfelől, azon e körön kívüli diszciplínák, például az etológia vagy a 

természettudományos pszichológia, formális értelemben ugyan éppen úgy általános 

tapasztalati összefüggéseket fogalmaz meg, mint a szigorú diszciplínák. Ennek ellenére azért 

nem nevezhetik törvénynek a megragadott összefüggéseket, mert vizsgálati területük komplex 

természete folytán alig van esély olyan erős tapasztalati konstanciára, amely csak metafizikai 

értelemben hordozná a cáfoló eset lehetőségét. Az állati és az emberi viselkedés annyira 

bonyolult, hogy nem kell a metafizikai posszibilitás fogalmához folyamodni ahhoz, hogy 

azonnal belássuk, egy élőlény nem viselkedik olyan konzekvensen mint egy leeső fizikai 

tárgy.,A törvényalapú magyarázat és a hipotetikus-deduktív modell a tapasztalati komponens 

miatt tehát csak fokozatában különbözik egymástól, nem pedig minőségében. 

A szűkebb csoport, a fizika, a kémia és a szigorú biológia, másik alapvető maximája a 

módszertani redukcionizmus. Nem egyszerűen arról van tehát szó, hogy a jelenségeket fel kell 

bontani kisebb, más jelenségekkel is közös alkotóelemekre, hanem arról, hogy valamely 
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egyszerűbb viselkedése révén kell rávilágítani a magyarázandó jelenség sajátosságaira. A 

következő fejezetben majd látni fogjuk, ami széles körben ismeretes: az emberi jelenségek 

kapcsán ez nagyon komoly kihívást jelent. Most megelégedhetünk annak jelzésével, hogy a 

redukció révén a természettudományos magyarázat olyan aszimmetrikus relációban helyez el 

két mozzanatcsoportot, egy felszínit és mélyebben fekvőt, amely kizárja annak lehetőségét, 

hogy az explanandum olyan tulajdonsággal bírjon, amely nem szükségszerűen következik az 

explanáns tulajdonságaiból. Másként, a reduktív magyarázat esetén lehetetlen, hogy a 

magyarázott jelenség valamely tulajdonsága ne lenne visszavezethető a magyarázó 

mozzanatokra. E szükségszerű kapcsolat következménye, hogy amennyiben az explanandum 

olyan tulajdonságot mutat, amely az addigi explanánsok tulajdonságaiból nem következik, 

akkor két alternatíva lehetséges. Az egyik a magyarázó struktúrák kiegészítése oly módon, 

hogy az új jelenség is a következményreláció hatókörébe essen. Amikor azonban egy jelenség 

olyan jellegű, hogy azt szó szerint véve csodának tűnik (vagyis nem fordulhatna elő), akkor 

az eljárás általában a jelenség teljes negligálása. Az emberi jelenségek kapcsán ennek 

enyhébb formája az epifenomenalizálás, ez utóbbiról alább rögvest szó lesz.  

Végül az a mozzanat, amely a komplex jelenségek reduktív, egyszerűbb tapasztalati 

jelenségekre visszavezető, törvényszerűségeket megfogalmazó magyarázatainak sajátos 

tartalmat ad az, hogy e magyarázatok oksági magyarázatok. E komponens folytán válik a 

megfogalmazott általános összefüggés aszimmetrikus relációvá, függéssé, vagy még 

egyszerűbben függvénnyé. A természeti valóságot úgy ismerhetjük meg, hogy feltárjuk, egyes 

jelenségek miként függenek más jelenségektől, vagy a másik irányból, egyes események 

miként determinálnak más eseményeket. Látnunk kell azonban, hogy e determináció mércéje 

az empíria területén episztemológiai értelemben csak a statisztikai valószínűség, nem pedig a 

szükségszerűség. Ahogyan tehát a törvény is névleg törvény, valójában hipotézis, az oksági 

tényezők is csak névleg determinánsok, így eltűrnek bizonyos mértékű hibaszázalékot is.  

E három tényezőre pillantva megállapíthatjuk, hogy csak a második képez logikai 

relációt a természettudományos magyarázatban. A redukció analitikus kapcsolatot képez az 

explanáns és az explanandum között: 

 
Te nem vagy más, mint egy kupac idegsejt (Crick 1996: 3). 

 

Ez azt jelenti, hogy az, amit magadként megélsz valójában nem más, mint egy kupac idegsejt, 

s bár ezt maga Crick is hipotézisnek nevezi, nem akként, hanem azonosságként, tehát 

szükségszerű tézisként érvényesül. Ha azonban a magyarázat a logikai következményreláció 
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alakját ölti, a másik két összefüggés, az empirikus törvény és a kauzalitás is a 

szükségszerűség hatását kelti. A tudományos tapasztalat a magyarázatban mint a világról 

szóló beszédben a metafizika területére lép át. 

A korábban már említett materializmussal és a valóság létezésére vonatkozó 

intuícióval kiegészítve ezt, elérkezünk azon hit bázisához, hogy az anyagi valóság logikai 

vagy matematikai struktúrák szerint tagolódik, így szükségszerű érvénnyel ismerhető meg. 

Hangsúlyozzuk azonban, nem azt állítjuk, hogy a természettudomány ezt állítja, mivel ilyet 

nem is állíthat, lévén ez filozófiai, nem pedig természettudományos állítás. Azt állítjuk, hogy 

az elmefüggetlen anyagi valóság dogmája mellett a felfedett összefüggések szükségszerű 

természetének illúziója a másik olyan mozzanat, amely a háttérből hat s a törvényalapú, 

reduktív oksági magyarázatot olyan magas minőséggel ruházza fel, amelyhez képest más 

megismerési alakzatok gyengébb minőségűnek tűnnek.  

Mivel ez fontos pont, további vizsgálódást igényel. A szükségszerűség a törvényalapú, 

reduktív oksági magyarázatban nemcsak a következményreláció szerkezetéből fakad, vagyis 

formálisan a magyarázat logikai értelemben vett helytállóságából (érvényes forma, igaz 

premisszák), hanem azon elv elfogadása is erősíti, amely mereológiai axiómának 

nevezhetünk: az egész azonos részei összességével, az egész tulajdonságai a részek 

tulajdonságai révén határozható meg, méghozzá oly módon, hogy az egész holisztikus 

tulajdonságokkal nem is bír. Ezen elv tehát axiómaként megelőzi a természetkutatást, s így a 

redukció elveként szükségszerű relációvá minősíti a reduktív magyarázatot. 

Mint jeleztük azonban, e szigorú kör ismeretelméleti egységét adó maximák 

tartalmilag nem érvényesíthetőek általánosan: a reduktív oksági magyarázatok 

elementarizmusa túl általános és éppen a specifikumokra nem érzékeny. Nemcsak az eddig 

már említett mozzanatokról van azonban szó, hanem főként arról, hogy a jelenségek 

komplexitását egyszerűen nem meríti ki a fizikai, a kémiai és a molekuláris biológiai 

aspektus, így e törvényekből éppen az nem vezethető le, ami egy komplex jelenség 

sajátossága, nevezetesen, hogy komplex. E komplexitás ugyanis nem csak azt jelenti, hogy 

szinte lehetetlen törvényalapú magyarázatokat megfogalmazni, valamint olyan egyszerűbb 

tényezőket körülhatárolni, amelyek tulajdonságaiból a felszíni tulajdonságok levezethetőek 

lennének, hanem azt is magában foglalhatja, és ez lesz számunkra a leglényegesebb mozzanat, 

hogy a magyarázandó felszíni jelenségek egymással is oksági kapcsolatban állhatnak a saját 

szintjükön is, valamint lefelé, a mélyebben fekvő egyszerűbb mozzanatok felé is hathatnak 

oki tényezőkként, nem pedig csupán a mélyben zajló folyamatok függelékeiként 

érintkezhetnek.  
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Fentebb epifenomenalizálásnak neveztük az egyik attitűdöt azon esemény kapcsán, 

amikor olyan jelenség tűnik fel valamely magyarázat hatókörében, amely kicsúszik a 

következményrelációból. Ez azért enyhébb, mint a negligáció, mert míg ez utóbbi szó szerint 

nem ismeri el a jelenség valós voltát (ilyen például a levitációhoz való viszony), addig az 

epifenomenalizálás csak a jelenség relevanciáját tagadja az adott magyarázattal kapcsolatban. 

Vagyis, a jelenség létezik, de a magyarázatot nem igényel mert mellékjelenség, vagy 

információként zaj. A jelenségek komplex szerveződése, tehát a felszíni szint kölcsönös és 

lefelé ható eseményei így kerülhetnek perifériára a reduktív megközelítés terepén. Az ilyen 

vonatkozásokat figyelmen kívül hagyó epifenomenalizmus tehát nem metafizikai állásfoglalás 

a természettudományban, hanem a reduktív úton megragadhatatlan mozzanatok 

negligálásának egyik bevett formája. Miként látni fogjuk hamarosan, az epifenomenalizmus 

nemcsak a reduktív módszer kapcsán bukkan fel, hanem a funkcionális magyarázat terében is. 

A reduktív magyarázat hatókörébe nem vonható, így csakis innen nem létezőnek 

minősülő vagy zajként félretolt jelenségek azonban olyan bonyolult rendszereket képeznek, 

amelyek kapcsán másféle magyarázatok érvényesítése eredményre vezethet. Ezek egy része, 

mint már jeleztük, jóval gyengébb hatásfokú, mint amilyenek a törvényalapú, reduktív 

magyarázatok teljesítőképessége, elsőként ezzel a típussal foglalkozunk. Az ugyanis, amit tág 

értelemben vett viselkedésnek nevezünk, annyira összetett tapasztalati terület, hogy reduktív 

egyszerűsítésekkel és egyáltalán, elementarista szemlélettel nem lehet vele boldogulni, bár 

egyes aspektusai a később ugyancsak tárgyalásra kerülő proximatív oksági magyarázatokkal, 

nem reduktív úton általánosan is magyarázhatók. Elsőként azonban azzal a 

magyarázattípussal foglalkozunk, amely azt ígéri, hogy a magyarázandó viselkedés több 

olyan szegmensét is képes hatókörébe vonni, amelyet a reduktív magyarázat nem érhet el, 

vagy csak oly nagy számú kiegészítő mozzanattal teheti, hogy az egyszerűség kívánalma 

miatt esetleg kívánatosabb más utat keresni. E másik út a funkcionális magyarázat. 

 

1.3 Funkcionális magyarázat  

 

E magyarázat nem redukció abban az értelemben, ahogyan azt a legszűkebb csoport során 

mint egyfajta elementarizmust bemutattuk. Nem visszavezet valami egyszerűbbre, hanem 

olyan szempontot vezet be a jelenségek csoportosítására, amely ugyan egyszerűsítés, de nem 

valamely egyszerűbb jelenségekből szerveződő szint elemeire való vonatkoztatás. E 
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szempont: a jelenségek feladatok és célok köré szervezése illetve passzív alakban és ezáltal 

némiképp félreérthetően fogalmazva, szerveződése. A jelenségeknek önmagukban persze 

nincs feladata, de célja éppenséggel lehet, az élőlények viselkedése mint komplex 

jelenséghalmaz azonban feladatok és célok szerint nagy hatékonysággal strukturálható. Mivel 

azonban feladat és cél könnyen összefolyhat, elsőként szét kell őket választanunk. E 

szétválasztáshoz szükségünk van két olyan fogalomra, amelyek a régi allegória 

gondolatvilágát idézik: a célokságra és a formai okra. 

 Mint tudjuk, Arisztotelész és utódai számára hosszú ideig a cél az okság metafizikai 

kategóriájába tartozott a másik három féle okság mellett (Arisztotelész 1992: 41/983a, 

123/1013a), s ilyenként a cél ok (causa finalis) mintegy visszafelé hatva a jövőből az 

eseményeket nem előre taszigálta, mint a ható ok (causa efficiens), hanem maga felé vonzotta. 

Arisztotelész rávezető megfogalmazásában: 

 

[O]k a cél is, azaz: aminek céljából van valami, ahogyan oka pl. az egészség a sétának. 

Ugyanis arra a kérdésre: miért sétál valaki? – azt feleljük: hogy egészséges legyen. S mikor ezt 

feleljük, abban a véleményben vagyunk, hogy az okot jelöltük meg (i. m.: 123/1013a). 

 

A miért kérdése így is megfogalmazható, mi okból, minek a kedvére s egy keresztény 

filozófia a célokságot így egészen természetes módon akceptálhatta és érvényesíthette a világ 

szerveződésében is. A kísérleti tudományok születésének időszakában a mechanisztikus 

törvények kijelölte keretbe azonban a ható ok és a célok közül már csak az előbbi illeszkedett. 

Sem Arisztotelész nem kísérletezett, sem a skolaszták, így számukra nem volt nehéz a világ 

dolgait az egész összefüggésében szemlélni, ám a kísérlet kiszakítja a dolgokat természetes 

közegükből és viselkedésüket fizikai tárgyakként csakis a kísérlet szűk kontextusában veszi 

számításba. Az egymáshoz ütköző fizikai tárgyak viselkedése ily módon hiánytalanul leírható 

a ható ok, vagyis a mai értelemben vett kauzalitás segítségével anélkül, hogy célra kellene 

hivatkozni, kijelölve ezzel a természetkutatás későbbi fejlődésének irányát. A szándékról, az 

intencióról még lesz szó, ha nem is okként, de olyan magyarázó tényezőként, amely az 

élőlények viselkedésének magyarázatában hivatkozási alapként szolgálhat. Miként azonban 

sejthető, a szándék, mint a célokság természetes megnyilvánulása, a kauzalitás kontextusában 

épp annyira szükségtelen mozzanattá válhat, mint a fizikai tárgyakkal végzett kísérletek során.

 A dolgok elkülönített és szűk keretek között megfigyelt viselkedése tehát kiiktathatja a 

célokságot. Csakhogy a miért kérdésére a feladat megnevezése is választ adhat, amivel pedig 

egy újabb ok tűnik fel a színen, ugyancsak Arisztotelész kapcsán. A világ azon dolgai, 
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amelyek fizikaiak ugyan, ám nem Galilei vagy más kísérletező mozgatja őket, 

viselkedésükben ugyancsak bizonyos szabályszerűségeket mutatnak, nos, ezek az élőlények. 

Az élőlények összességének, vagy az élővilág célszerűségére még visszatérünk, ám most 

elsőként azt vizsgáljuk meg, hogy a fizikai tárgyak mintájára elkülönítve és így szemlélve 

őket milyen oksági tényezők jöhetnek számításba. 

 Fentebb az okság két fajtáját már említettük. A másik kettő, az anyagi (causa 

materialis) és a formai (causa formalis) közül az anyag, mint korábban a metafizikai kapcsán 

már láttuk, ha nem is okként, hanem inkább a ható okság terepeként a reneszánsz óta 

fellelhető a természettudományban. A formai ok azonban olyan mozzanat, amely lehetővé 

teszi funkcionális magyarázatok megfogalmazását a célokságra való hivatkozás nélkül is, 

mégis kiszorult a természettudományból. Ennek oka azonban nem a materializmus, hiszen 

Arisztotelész metafizikája sem engedi meg, hogy a formák platóni ideákként, valamely anyagi 

hordozó nélkül is létezzenek (Arisztotelész i. m. 59/990b), hanem a jelenkori 

természettudomány fentebb már említett antiesszencializmusa. A szubsztancia mint lényeg 

(ouszia) ugyanis oki tényező, s az élőlényben lélekként annak „bennrejlő létoka” (i. m: 

136/1017b). Ezt a reneszánsz természetfilozófiája még befogadta, ám a jelenségek 

megfigyelésére alapozó nominalista szemlélettel már nem egyeztethető össze. Ha azonban az 

élőlények viselkedése kapcsán a szubsztancia a lélek, akkor ez sajátos módon mégis 

lehetőséget ad a formai ok funkcionalista magyarázatba illesztésére.  

 
Ha ugyanis a szem élőlény volna, a látás volna a lelke: ez ugyanis a szemnek a 

szabályszerűség értelmében vett szubsztanciája (Arisztotelész 1988: 51/412b). 

 

Vagyis, az élőlények viselkedése a cél októl eltekintve, nem csak a ható ok felől, hanem a 

formai ok, vagyis egyfajta szabályszerűséget adó tényező felől is magyarázhatónak tűnik az 

arisztotelészi hagyomány alapján. A lélek azonban nem fogható fel úgy mint ami csak az a 

mód lenne, ahogyan az élőlények élnek, vagyis csak az életfolyamatok során megjelenő 

formaként s így a funkcionálás manifesztációjaként vagy kifejeződéseként mivel 

szubsztanciaként ok. 

 
A szubsztancia kifejezést három értelemben használjuk, ezek egyike a forma, másika az 

anyag, a harmadik pedig az, ami e kettőből áll; közülük az anyag potencia (dünamisz), a forma 

teljesültség (entelekheia); mivel pedig az, ami kettejükből áll, lelkes lény – ezért nem a test a 

lélek teljesültsége, hanem a lélek valamely testé (i. m.: 57/414a) 
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E filozófia esszencializmusa azonban ellenáll a forma fenomenalista értelmezésnek: a forma 

esszenciális ok, amely éppen a szabályszerűség mozzanatát biztosítja a viselkedésben, nem 

pedig a viselkedés egyedi mozzanataiból kinyert empirikus szabályszerűség, amely különböző 

viselkedésminták rendező szempontja. A materializmus azonban ennél bonyolultabbá teszi a 

helyzetet: mint látni fogjuk, evolúciós kontextusban mégiscsak lehet ok egy előzetes 

szabályszerűség, ám nem formai okként, hanem egészen más módon.  

 A formai ok maga, ha nem is szorult ki teljesen a természettudományból, mint a cél 

ok, önálló magyarázó szerepet semmiképpen nem tölt be immár, s az élőlények kapcsán az 

arisztoteliánus kísérletek perifériára szorulnak. Mint később az evolúciós modulok 

tárgyalásánál látni fogjuk, a funkcionális magyarázat sem valamely előzetesen létező 

függvényt implikál, amelyet a viselkedés csak instanciálna (funkcionális platonizmus), sem 

pedig egy olyan formai okot, amely előzetes szabályszerűséget adna a viselkedésnek 

(funkcionális mérsékelt realizmus). Episztemológiai szempontból ugyanis a modult mint 

függvényt elegendő olyan konvergenciapontként számításba venni, amely a megfigyelhető 

jelenségek feladatvégrehajtásként való meghatározásához szükséges tényező.  Másfelől, 

éppen a naturalizmus kapcsán tárgyalt materializmus miatt mégis fel kell és fel is fogjuk vetni 

a modulok mint függvények metafizikai státuszára vonatkozó kérdést. Amennyiben egy 

függvény ugyanis nem pusztán megismerési struktúra, vagyis skolasztikus fogalommal nem 

csak ratio cognoscendi, hanem létezik is valamiképp, akkor ez utóbbiként causa essendi s 

ilyenként, mint nem anyagi létező, mint sejthető, redukcióra szorul. E redukció sajátos módját 

a gének kapcsán később részleteiben is megvizsgáljuk. 

 A cél ok és a formai ok kiszorulása azonban még mindig nem elegendő ahhoz, hogy a 

feladatot és a célt megfelelően elválasszuk egymástól. Ennek hátterében azonban nem egy 

kauzális fogalom, hanem egy olyan idea áll, amelyben újból felbukkan a cél. Fentebb az 

élőlények viselkedése kapcsán jeleztük: ha a természetet mint egészt szemléljük a középkor 

arisztoteliánusai szemével, akkor a szabályszerű feladatok formai kontextusa egyszerűen 

kevésnek tűnik a természet egészében vett irányítottságának vonatkozásában. Szent Tamás 

nem az egyedi szubsztanciák immanens formai, anyagi, ható és célokai felől építi fel a 

természetet, hanem éppen fordítva, valamely rajtuk kívül álló lét felől: az ötödik istenérv 

szerint a dolgok egészének viselkedése célra irányuló (Aquinói Szent Tamás 1990b: 116 - 

117).  

 A természet célszerűsége, különösen ha teremtett valóságként viszonyulunk hozzá, 

annyira magától értetődő évszázadokon át, hogy a természet megismerését a ható okra 
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redukáló tudományok fejlődése sem ingathatja meg, hiszen a céleszme túl van a világon, 

ilyenként pedig még Laplace démona sem zárja ki, amely pedig a jövő felé haladó mozgásból 

már minden visszafelé ható okságot kiiktató determinizmust személyesít meg. A 

természettudomány korai funkcionális magyarázataiban az anatómiai és elemi fiziológiai 

összefüggések vagy még tágabban, a természet eseményeinek funkcionális jellege, ezáltal 

azonban a célirányos események köntösét ölti. A természet célszerűsége, amely ily módon a 

funkciók olyan csodálatos rendszerét mutatja, amelyet csak valamely tervező ötölhetett ki és 

indíthatott útjára; az evolúció darwini koncepciója ellen felhozott és a tudományon kívüli 

területeken a mai napig is hatékonyan használt, bár nem konkluzív, intuitív érv. Miként 

ismeretes azonban, s a negyedik fejezetben részletesebben is áttekintjük, Darwin 

evolúcióelmélete a céleszme szükségességét is kiiktatta az élő természet eseményeinek 

egészében vett magyarázatából. Látni fogjuk tehát, hogy az evolúciós funkcionális 

magyarázatból a céleszme komponense is kilúgozható, sőt, a funkcionális magyarázat az 

ultimatív kauzalitás kapcsán, az evolúcióelmélet keretében sajátosan még oksági 

magyarázattá is alakulhat, s ilyenként képessé válik arra is, hogy a maga sajátos módján 

funkcionális magyarázatként mégiscsak kauzális tényezőt mutasson fel a viselkedés 

hátterében. 

 Az általában vett funkcionális magyarázat kapcsán azonban fontos látnunk: az 

explanáns és az explanandum közötti kapcsolat nem olyan módon képződik meg, miként a 

reduktív oksági magyarázat esetén láttuk. Ennek oka ismét csak nem logikai, hanem 

tapasztalati, így e nélkül a komponens nélkül nem ragadható meg részleteiben. A 

magyarázandó viselkedés ugyanis manifesztálja vagy kifejezi a funkciót, ezt a következő 

fejezetben a logikai behaviorizmus kapcsán részletesen is tárgyaljuk. E sajátosság abból 

fakad, hogy a viselkedés mint konklúzió felől nem lehet egyértelműen megkonstruálni egy 

teljes következményrelációt a maga általános összefüggésével. Ez részben az indukció 

problémájából ered, hiszen az általános összefüggésnek igaznak kell lennie, márpedig ez ily 

módon nem biztosítható, másrészt azonban abból, hogy a funkciót kifejező általános 

összefüggések aluldetermináltak a viselkedés vonatkozásában. Másként, egyazon viselkedés 

több, egymással rivális funkciót is igazolhat, amelyek között pusztán logikai úton nem lehet 

választani. Később, az evolúció kapcsán mindezzel más összefüggésben részletesebben is 

foglalkozunk, most azonban lépjünk tovább. 

 A funkcionális magyarázat jelentősége számunkra most abban áll, hogy a 

természettudomány anélkül is képessé válhat a reduktív magyarázatokkal elérhetetlen 

jelenségterületek befogására, hogy ehhez ki kellene lépnie a háttérben álló materialista 
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metafizika keretéből és fel kellene adnia gyakorlati fenomenalizmusát és nominalizmusát. Ez 

azonban nem jelent valódi változást kiinduló képünk, a piramis hierarchiájába rendezett 

létkategóriák vonatkozásában: az állat és az ember közötti kategorikus határ a funkció 

jelenségeit kutató tekintet számára ugyanúgy elmosódik, mint a fizikai, kémiai vagy reduktív 

biológiai kutatások perspektívájából, amennyiben ugyanolyan jelenségek tapasztalhatóak állat 

és ember kapcsán. Ugyanez máshonnan, a funkcionális magyarázattal rendkívüli mértékben 

megnő az emberi létezés naturalizálásának esélye, hiszen olyan jelenségek is a 

természettudományos magyarázat hatókörébe vonhatóak, amelyek reduktív magyarázata 

például holisztikus sajátosságaik miatt kétségeket ébreszt. Mint látni fogjuk, a funkcionális 

magyarázat útját követi majd az evolúciós tudományok stratégiája is. 

 Olyan pontra érkeztünk tehát, ahonnan a régi kép határvonalai már nem látszanak, de 

még nem világos, hogy hol húzódnak az új vonalak, amelyeket a természettudomány 

ugyanazon szereplők vonatkozásában a megfigyelt és adatolt, az elméleti fogalmak mentén 

kialakított keretekben többszörösen tesztelt reduktív és funkcionális magyarázatai kapcsán 

újonnan kialakított. A továbbiakban ezért nem a kép egészét tartjuk szem előtt, hanem csak az 

egyik régi szereplő, az ember felől érdeklődünk. Megvizsgálunk néhány szempontot, mivel 

ily módon talán kitűnhet, akad-e egyáltalán az emberrel kapcsolatban olyan természeti 

jelenség, ami a természettudomány eddig áttekintett megközelítésmódjai szerint ennek 

hatókörébe esik, tehát tapasztalati és magyarázatra szorul, ám sem reduktív, sem funkcionális 

úton nem elérhető el, így tehát nem is magyarázható. Miként sejthető ugyanis, a célokság 

arisztotelészi példája egy olyan jelenségre hívja fel a figyelmet, amely az élőlény fogalma 

kapcsán általában talán kiiktatható, de negligálása az emberi viselkedés magyarázatából olyan 

űrt hagy maga mögött, amely lerontja a funkcionális magyarázat értékét. Ez a szándék. 

Mielőtt azonban ezzel foglalkoznánk, megvizsgálunk egy olyan magyarázattípust, amely nem 

reduktív, nem is funkcionális, ám oksági magyarázat, s az élőlények viselkedésének 

vonatkozásában felettébb hatékonynak bizonyult. 

 

1.4 Proximatív kauzalitás 

 
A természettudomány naturalizmusa felől nézve, a természet jelenségeit az anyag fogalma 

rendezi maga köré, ebből és csakis ebből a szempontból nincs egyáltalán határvonal a szintek 

között, ezek együvé tartoznak, tehát a naturalizáció e korlátozott értelemben alapjait tekintve 
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már most megvalósult. Az emberre külön tekintettel: ami benne ebben a tág, fizikai 

vonatkozásban anyagi, az megvan az alsóbb szinteken is, s csakis ezek vonatkozásában nincs 

akadálya a redukciónak sem, ám ez az ember jelenségek vonatkozásában ez csak nagyon szűk 

testi szegmens. Csaknem ugyanez áll a kémiai vonatkozásokra is, amennyiben az anyag 

alkotóelemeit tekintjük: biztos, hogy nincs sajátos ember-elem. A hierarchikus szerveződés 

vonatkozásában azonban egy határt meghúzhatunk a biológiai nyomán, méghozzá szervetlen 

és szerves között s mint e kifejezés sejteti is, a kulcs itt nem az anyag, hanem az anyag  

szerveződése. 

 A molekuláris biológiában ugyanez a helyzet, így nem is meglepő, hogy a 

szerveződés, s nem az anyag szempontjából tűnik fel végre egy sajátosan emberi jelenség: az 

ember genetikai készlete. Ember és emberszabású állat esetén is ugyanazon elemek 

variációjáról van szó, sőt, a szerveződési különbség is szinte jelentéktelen, így sejthető, hogy 

reduktív alapként az a három százaléknyi eltérés nem képes elhordozni az emberi jelenségek 

tárházát melyek, bár a testfelépítés és – ez fontos pont lesz – némiképp a viselkedés, sőt, az 

elme vonatkozásában is hordozhat olyan tényezőket, amelyektől nem lehet eltekinteni. Még a 

csakis testi viselkedési terminusokban leírható emberi viselkedést sem lehet a maga egészében 

a genetikára visszavezetni, az elméhez kapcsolható jelenségeket pedig még kevésbé. 

Lényegében ugyanis olyan viselkedés alkotja már az emberi viselkedést is, amit már pusztán 

testi vonatkozásaiban is speciálisan emberinek tekintünk. Ezek, egyszerűen szólva nem 

öröklöttek, hanem tanultak, de e kategóriák mégsem alkalmasak arra, hogy végleges választ 

adjanak: bármely tanult viselkedés esetén felvethető ugyanis a tanulás képességének örökletes 

voltára utaló kérdés. A képesség megnyilvánul, vagyis a jelenségek felől empirikusan 

hozzáférhető, ám a jelenségek mögé mutat: olyan háttérben húzódó okok és elvek rögzítését 

követeli meg, amelyekre a direkt redukció nem alkalmas. Rendelkezésünkre áll azonban a 

funkcionális magyarázat lehetősége is.  

 Egy pillanatra megállva, mivel talán úgy tűnhet, untig ismert dolgokat veszünk sorra: 

célunk most az, hogy körülhatároljuk az emberi jelenségek kapcsán azt a területet, amely a 

természetkutatás felől hozzáférhető ugyan, ám az eddigiek során áttekintett magyarázatokkal 

nem kezelhető, másként, valami természetit keresünk, ami megvan az emberben, ám mégis 

kicsúszik a természettudomány kezéből, ha ez csakis az eddigi módszerek felől közelít hozzá. 

S most az emberi viselkedés azon komponensei állnak előzzünk, amelyek reduktív módon, 

öröklött anyagi struktúrákra hivatkozva nem magyarázhatóak. Állítsuk munkába azonban a 

funkcionális magyarázatot.  
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 Közelítsünk a biológiai funkciók felől. Ennek során nem kell mást tenni, mint sorra 

venni az állatokkal is közös viselkedési jelenségeket, vagy legalábbis az alapvető 

kategóriákat: a táplálkozást és szaporodást. Több nincs is, hiszen végső soron minden más 

funkció ezekhez sorolható valamiképp. A funkcionális szemlélet azonban határterülethez 

vezet az ember esetén, hiszen a különbség ember és állat között az, mint már a régi allegória 

rajzolói is tudták (bár az ábrán ezt kifejezni esetleg nem volt módjukban), hogy az emberi 

viselkedés, bár közvetve végső soron kapcsolódik ugyan valamely biológiai funkcióhoz, de 

nem feltétlenül ezek miatt jön létre. 

 Nagyon fontos mozzanathoz értünk azonban. Az epifenomenalizmus kapcsán már 

láttuk, hogy ez az attitűd a reduktív magyarázat azon szűk kritériumának 

kényszerszüleménye, amely oki tényezőt csak az egyszerűbb szinten enged meg elhelyezni. 

Akkor a funkcionális magyarázat irányában léptünk tovább, amely szintén egyszerűsítés, de 

nem redukció. Most azonban lehetőségünk nyílik arra, hogy a kauzalitás irányát úgyszólván 

oldalra fordítsuk, illetve a komplexitás azonos szintjén elhelyezkedő jelenségek közé is 

bevezessük. Másként, ha a kauzális magyarázatról leválasztjuk a redukciót, vagyis 

megengedjük, hogy a jelenségek egymással szabadon oksági relációkat képezzenek és nem 

csoportosítjuk őket egy egyszerűbb ok köré, akkor lehetővé válik olyan magyarázatok 

megfogalmazása is, amelyek tényezői esetén az alulról felfelé haladó magyarázat nem 

kielégítő.  

 Legegyszerűbb módja ennek az úgynevezett egyedi proximatív – egyelőre egyszerűen 

csak „közeli”, jelenlévő okokra referáló – oksági magyarázat, amely egy adott viselkedést 

olyan okokkal magyaráz, amelyek azt közvetlenül kiváltották. Másként, a viselkedést 

reakcióként kezeli, amely a reakció ennek kiváltó okával magyarázható. Ha azonos szintű 

jelenségeket vizsgálunk, egy menekülő viselkedés ilyen egyedi proximatív oka a 

környezetben feltűnő ragadozó, de ugyanezen esemény más nagyságrendben, de azonos 

szinten kezelt jelenségei a retina vizuális mintázatai és az általa kiváltott idegi reakciók is. E 

proximatív magyarázatok tehát kauzálisak, de nem reduktívak, valamint egyediek, így nem 

világítanak rá sem általános vonásokra, sem pedig a viselkedés hátterében húzódó öröklött 

vagy tanult tényezőre. Érdemes azonban a fenti példa két esetét mégis összehasonlítani, mivel 

a későbbiekben ez intuitív támaszt nyújthat, valamint ily módon a magyarázatból az imént 

hiányolt mozzanatokra is sort keríthetünk (általánosság, mögöttes öröklött vagy tanult 

tényező). 

 A mindennapi tapasztalat számára a proximatív oksági magyarázatok egészen 

nyilvánvaló struktúrák, ellentétben a reduktív magyarázatokkal, amelyeknek többnyire 
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semmilyen szemléleti alapjuk nincs. Világos magyarázat és egy kisgyermek is megérti, hogy 

a tányér azért esett le, mert lelökték, a növény azért pusztult el, mert nem kapott vizet és a 

kutya azért ugat, mert idegen van az ajtó előtt. Innen csak egy lépés, bár mint látni fogjuk, az 

ember naturalizálására mégsem alkalmas lépés, hogy e magyarázatot az emberre is 

kiterjesztjük: a postás azért nem jött, mert fél a kutyától, a mama azért mérges, mert kiszáradt 

a leander, a baba pedig azért sír, mert fáj neki, hogy a lábára esett a tányér. A proximatív 

magyarázat e kiterjesztésére hamarosan rátérünk, előtte azonban megvizsgálunk minden 

eddigi példát, beleértve ebbe azt a kettőt is, ahol ragadozó tűnt fel egy állat környezetében s 

ezért az elmenekült, illetve másik szinten, a retina meghatározott mintázatváltozása az agyban 

reakciót váltott ki. 

 Mindegyik példa jól mutatja a proximatív kauzalitás több szempontból is horizontális 

irányú működését: mind a reakció, mind a reakciót kiváltó ok ugyanolyan szintű 

tapasztalatban adott, először a mindennapiban, másodszor egy természettudományos 

megfigyelés szituációjához mértben, másfelől, s ez talán még pontosabb, ám egyúttal 

szemléletesebb is, mindkét magyarázat azonos szintű nyelvi kategóriákban fogalmazódik 

meg. Nevetséges lenne azt mondani, és nem is értenénk magyarázatként, hogy a mama azért 

mérges, mert a dehidratálódás letális mértékű volt a leanderben vagy azt, hogy a baba azért 

sír, mert C-rostja tüzel. Ezek a magyarázatok ugyanúgy keveset markolnak és a 

magyarázandó jelenség tulajdonságait ugyanúgy kicsúszni hagyják a markukból, mint a 

reduktív magyarázatok, ha megengedjük a tapasztalati, illetve nyelvi szintek kereszteződését. 

Ám érdekes módon az, hogy a retina meghatározott mintázatváltozása menekülő viselkedést 

váltott ki, vagy hogy az állat környezetében feltűnő ragadozó hatására aktiválódott valamely 

agyi terület, nem kelti a kategóriahiba benyomását. Sőt, az ember kapcsán is megengedjük és 

elfogadjuk ezt egy természettudományos szemléltetésben, noha a magyarázat esetén továbbra 

is követelmény, hogy a leírás szintjei ne keveredjenek.  

 Mindez azonban nem azért fontos számunkra, mert azt jelzi, hogy a mindennapokban 

még mindig inkább hajlunk az állatokat gépeknek tekinteni (kivéve a háziállatokat), mint 

ahogy a karteziánus tudós tette, a háziállatokkal sem kivételt téve, hanem azt is, a 

természettudománytól elfogadjuk, hogy az embert is reagáló gépnek tekintse. A proximatív 

magyarázat korlátozott hatóköre azonban nem abból fakad, hogy az ember nem gép, hanem 

abból, hogy nem proximatív gép, mint ahogy, az állat sem az. Az eddigi proximatív 

magyarázatokban ugyanis annyira magától értetődő az a temporális mozzanat, amelyre már 

utaltunk, hogy nem is tűnik fel: az ok nemcsak közel van, hanem prezens is. 
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 Különösen jól megmutatkozik ez akkor, ha arra gondolunk, hogy a baba még este is 

sír, pedig már biztos nem fáj a lába, a mama még másnap is mérges a virág miatt, pedig már 

rég eltüntettük, a postás pedig egy hónap múlva sem mer bejönni, pedig a lakásban néma 

csend honol, mivel a kutya épp sétál a gyerekekkel. A magyarázatokat múlt időben is 

elfogadjuk, pedig ez esetben a reakciót kiváltó okok nincsenek jelen, következésképp 

magyarázati szerepüket nem csak akkor, így alapvetően nem is akként látják el, hogy 

jelenvalóként tapasztalhatóak. Miként világosan érezhető, ismét egy sajátosan emberinek 

gondolt dimenzió felé közelítünk, amelyről azonban ugyanúgy kiderül hamarosan, hogy a 

természettudomány megközelítésében humanitás és animalitás e tekintetben is kontinuus: e 

dimenzió a mentális, de legalábbis kibernetikai szempontból belső, azaz rendszeren belüli 

reprezentációk dimenziója. Erre hamarosan rátérünk az intencionális magyarázat kapcsán, s 

mivel pedig a következő fejezet lényegében erről szól, további utalást sem teszünk a témára.  

A kiváltó ok prezenciájának kiiktatása a magyarázatból ugyanis egy korábban már hiányolt 

mozzanat hozadékával jár: az általánossággal, ám olyan sajátos módon, hogy arra 

mindenképpen ki kell térnünk. 

 Miként láttuk, a proximatív magyarázat hic et nunc típusú, amennyiben az explanáns 

jelenvaló, ám hatóköre időben kiterjeszthető, ha a kiváltó okot a kiváltó ok reprezentációjával 

helyettesítjük. Most csak naiv rávezetésként: nem szükséges ténylegesen is jelen lennie a 

kutyának ahhoz, hogy a postás féljen, elégséges a kutya releváns reprezentációja, amelyre a 

legegyszerűbben úgy szoktunk hivatkozni a fenti esetben, mint a postás fejében lévő 

gondolatra vagy képre. A lényeges mozzanatra azonban az mutat rá, ha rákérdezünk a 

reprezentáció relevanciájának kritériumaira. Nevezetesen arra, hogy pontosan mitől is fél, aki 

nem mer épp bejönni, holott a kutya nincs is itthon. Ne ezen a példán dolgozzunk azonban, 

mert itt olyan mozzanatok is érvényesülnek, amelyekkel majd a későbbiekben tudunk 

érdemben foglalkozni: térjünk át a ragadozó elől menekülő állat példájára. 

 Nyilvánvaló ugyanis, ellentétben a postás esetével, hogy a menekülés szempontjából 

teljesen mindegy, hogy (tulajdonképpen ezt nem is tudjuk normálisan megfogalmazni) melyik 

ragadozó tűnt fel. Az a ragadozó, amelyik éppen sántít vagy egy másik, amelyik elől az állat 

korábban menekült el, és nem sántít, csak csipkézett a füle. Sőt, és ez a lényeges mozzanat, a 

menekülő viselkedést, ahogy az megfigyelhettük a bozótból, egy szélben elszabadult sátorlap 

is kiváltotta egyszer, majd az arra tévedt sofőr és így tovább. Következésképp, a releváns 

kritérium olyasvalami kell, hogy legyen, ami ezekben az esetekben közös, ami azonban a 

maga valójában nem megfigyelhető, mert a megfigyelt világban sehol sem létezik. Az ijesztő 
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esetén ugyanúgy járunk, ahogyan az ideákat az érzéki valóságban kutató ember,látjuk a 

lovakat, de nem láthatjuk a lóságot. 

 A menekülést kiváltó tulajdonságok ugyanis általánosak, következésképp valamely 

konkrét viselkedés proximális oksági magyarázata közvetlenül nem referálhat ezekre a 

környezetben. E magyarázatot releváns magyarázatként csakis akkor őrizhetjük meg, ha az 

általánost az oksági lánc egy közvetítő tagján lokalizáljuk, nevezetesen, egy reprezentáción, 

vagyis azon a mintázaton, amely a vizuális észlelő rendszer bemenetét képezi. Még inkább 

indokolttá teszi ezt az eljárást, hogy a kiváltó ok ennek reprezentációjával való helyettesítése 

révén megnyílnak a proximatív magyarázat temporális korlátai, a reprezentáció 

maradéktalanul helyettesítheti a reprezentált dolgot, eseményt, tehát szó szerint bármit. Ennek 

azonban kauzális szempontból az a következménye, hogy a reprezentáció elégséges (bár nem 

feltétlenül szükséges) feltétele a szóban forgó viselkedés kiváltásának, a környezeti tárgy 

viszont se nem elégséges, se nem szükséges feltétellé válik. Az utóbbi talán meglepő, de 

gondoljunk bele, mennyire kézenfekvő számunkra, hogy amennyiben az állat nem látja a 

ragadozót (vagyis nem rendelkezik megfelelő vizuális reprezentációval a veszélyforrásról), 

akkor nem csodálkozunk azon, hogy nem menekül el. Másfelől, ha tudjuk, hogy valamilyen 

egyéb ok folytán megfelelő mintázatváltozás következett be vizuális észlelőrendszerében, 

akkor természetesnek vesszük, hogy elmenekült, illetve ekként azonosítható 

viselkedésmintázatot mutatott.  

 Később a kauzális lánc logikai sajátosságait is megfogalmazzuk pontosabban, most 

azonban elegendő ennyi erről. Egy megjegyzés azonban még fontos: látni fogjuk, hogy a 

környezeti ok és az okságilag hatékony reprezentáció felcserélhetősége milyen döntő 

jelentőségre tesz szert a tapasztalás kapcsán, ha e felcserélhetőségét logikai terminusokban is 

megfogalmazzuk. A részleteiben később tárgyalásra kerülő evolúcióelmélet szempontjából 

azonban inkább egy másik előzetes szempontra érdemes kitérnünk.  

 A proximatív magyarázat hatékonysága tehát térben és időben is korlátlanul 

kiterjeszthető, amennyiben a reakció szempontjából releváns oki tulajdonságokkal a 

környezeti okot helyettesítő reprezentációt ruházzuk fel, ez biztosítja ugyanis oksági 

hatékonyságát. Csakhogy felmerül a kérdés, s ezzel térünk rá még egy átugrott mozzanatra, 

hogy mi ezeknek a tulajdonságoknak az eredete. Másként, honnan származnak a mintázat 

azon sajátosságai, amelyekre az állat meneküléssel reagál. Ezzel, mint látható az öröklődő 

vagy tanult viselkedés dilemmájához tértünk vissza, amely dilemma ugyan megtévesztő, de 

jelen kontextusban mégis jól alkalmazható különbségre mutat rá.  
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 Mielőtt azonban erre rátérnénk, egy gyors reflexió. Mint észrevehető a fentiekben, a 

proximatív magyarázattal visszaértünk a mindennapokhoz, ahhoz a világhoz, amelyben élünk.  

Ha szerepel is az ember azonban, a nézőpont egyértelműen külső, ám a megfigyelések 

kapcsán kis lépésekben de egyre inkább befelé nyomulunk. A proximatív megközelítés, 

amennyiben tudományos igénnyel lép fel a viselkedés magyarázatában tehát általános 

érvényű akar lenni, mint extenziója, mind pedig univerzalitása vonatkozásában be kell, hogy 

lépjen a magyarázatott viselkedés kapcsán megfigyelt testbe. A következő fejezetben azt is 

megnézzük, hogyan odázható ez el valamiképpen azzal a döntéssel, hogy minden viselkedés 

tanult és ily módon rögzített, vagyis a behaviorizmussal. Ám most az a fontos számunkra, 

hogy lássuk, a proximatív magyarázat tudományos igényű pontosítása a megfigyelt viselkedés 

valós környezetének mellőzhetőségét vonja maga után, s kulcsfontosságú tényezővé emeli a 

reprezentáció fogalmát. Térjünk vissza azonban a bemeneti reprezentáció vagyis a mintázat 

tulajdonságainak eredetét firtató kérdéshez. 

 Az extrém empirizmus és extrém racionalizmus álláspontjai felől a kiváltó ok 

reprezentációjának okságilag hatékony tulajdonságait két rivális úton is indokolhatjuk. Az 

első jól hangzik, sőt, az emberi viselkedés kapcsán sok olyan eset hozható fel, amelyre helyes 

is, ám sok példa fenn is akad rajta. Ez az empirizmus válasza: a reprezentáció tulajdonságai 

korábbi tapasztalatok révén alakultak ki. Ez megmagyarázná, hogy miért menekül el egy állat 

a ragadozótól, de a sátorlap esetét csak akkor, amennyiben világossá lehetne tenni, miként 

általánosít a tapasztalatszerzés. Ám nem ez a fő baj: mivel számos olyan viselkedés is van, 

amelyek minden tapasztalatszerzéstől függetlennek mutatkozik, mint amilyenek például a 

reflexek (amelyekre az eddigiek minden további nélkül érvényesek, hiszen mindegy, hogy 

reflexkalapács vagy a hűtőajtó váltja ki), így ebből a szempontból a másik válasz tűnik 

esélyesebbnek. A racionalizmus felől ugyanis úgy válaszolhatunk, hogy a szóban forgó 

reprezentációk már eleve rendelkeznek okságilag hatékony tulajdonságokkal. 

 Miként sejthető, egyfajta racionalizmus az, amelynek irányában a természettudomány 

válasza mozdul, ezt azonban nagyon tág értelemben kell vennünk. Később erre még 

visszatérünk, különösen az evolúcióelmélet és a számítógéptudomány összefonódása kapcsán. 

Arra azonban már a fentiek is rávilágítanak, hogy a proximatív magyarázat ugyan oki 

tényezőt hivatkozik meg, ám a reakció végső vagy ultimatív oka mégiscsak más. A ragadozó 

feltűnése, vagy mélyebb szinten, a retinán kirajzolódó sajátos mintázat mintha inkább csak 

alkalmat adna egy felhúzott rugó kipattanására, vagyis inkább katalizátor, mint valódi ok, 

vagy ha mégis ok, akkor rá a végső ok, ha szabad így mondani, merőleges. S ez lesz majd az a 

szemlélet, amelyet az evolúciós megközelítés érvényesít. 
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 Visszatekintve azonban azt is megállapíthatjuk, hogy a felvázolt szcénák nem 

egyszerűen egy új dimenzió meglétét sejtetik valahol belül, bár technikai értelemben még 

megközelíthető módon, hanem olyan jelenségekre is kaput nyitnak, amelyeket a célokság 

kapcsán már félretolt a természettudomány. Ha a baba nem akar többé az asztal közelébe 

jönni és a mama sem szeretne növények miatt mérgelődni többet, valamint a postásnak sem 

célja, hogy megtépjék a nadrágját, akkor egészen más helyzet áll elő. Sőt, ahogy ezt oly 

sokszor tapasztaltuk, az elijesztett állatok is vonakodnak visszatérni, pedig veszélyről szó sem 

volt, csak a zsebkendőnket lobogtattuk. Rátérünk tehát arra a magyarázattípusra, amely az 

eddigiekhez képest egészen más módon tágítja ki az általában vett magyarázat hatókörét, bár 

e kiterjesztés jogosultsága, legalábbis a természettudomány kapcsán, s bennünket ez érdekel, 

kétséges. Mivel azonban a humanitás területén igen hatékony az úgynevezett intencionális 

magyarázat, meg kell vizsgálnunk használatának jogosultsági körét a természettudományban. 

Miként azonban sejthető, az intencionális magyarázat olyan irányban bővíti majd a természet 

eddig felvázolt képét, amely nem hagyja tovább lebegtetni a tapasztalatiság fogalmának 

jelentését. Ráadásul nemcsak a teleológia gondolatköre bukkan fel ismét, mint említettük, 

hanem a kauzalitás általános fogalma is olyan krízisbe kerül, nem a cél okság, hanem a 

mentális okozás filozófiai problémájának megjelenése miatt. Előbb azonban vessünk egy 

pillantást arra a természettudományos természetképre, amely az eddig áttekintett 

magyarázattípusok felől pillantható meg. 

 A reduktív oksági magyarázat sajátosságaira tekintettel a hagyományos természetkép 

létszintjeinek létezői a jelenségek anyagi, részleteiben fizikai, kémiai vagy elemi biológiai 

aspektusaiban oldódnak fel. E magyarázattípus hatékony, de hatóköre szűk; a jelenségek 

alapvető fontosságúnak tekinthető sajátosságaira nem terjed ki. A természettudományos 

magyarázat kiterjesztésének egyik útja egy szemléleti váltás, amely más módon képes 

egyszerűsíteni a jelenségek sokféleségét, az élőlények esetén ez a jelenségek akár többszintű 

funkcionális magyarázata. Az allegória szereplői közötti határvonalak azonban e magyarázat 

felől tekintve is elmosódnak, mivel a funkció, mint a jelenségek rendezési elve olyan 

kontinuus mozzanat az életfolyamatok kapcsán, amely a természeti lét vonatkozásában nem 

teszi indokolttá kategoriális határvonalak meghúzását. A magyarázat kiterjesztésének másik 

útja az imént taglalt proximatív oksági magyarázat, amely nem reduktív, de nem is 

funkcionális. Segítségével az élőlények viselkedése reakcióként válik magyarázhatóvá, 

amelynek kiváltó oka legegyszerűbb megközelítésben valamely környezeti esemény, ám a 

proximatív okságot a környezetet reprezentáló közvetítőkre is kiterjesztve akár az aktuális 

környezettől térben és időben is függetleníthető, általános vonásaiban megragadható ok. A 
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természetkép animalitás és humanitás vonatkozásában önmagában még ez a magyarázattípus 

sem hoz lényegi változást, bár ennek révén egy felső régió mégis elkülöníthető, a növények 

viselkedésének proximatív magyarázata nem igényeli a reprezentáció fogalmát. A 

funkcionális magyarázat további szűkítése azonban azzal kecsegtet, hogy egy speciális 

magyarázattípus révén olyan területre is behatolhat a természettudomány, amelyet a 

hagyományos hierarchia Platón, Arisztotelész és főként Descartes nyomán, kizárólag az 

ember számára tart fenn: ez a gondolkodás vagy egészen tágan, az elme birodalma, sőt, a 

terep erre a reprezentáció filozófiai fogalma, az idea újkori alakzata révén szinte készen is áll. 

Ahogyan azonban e régióhoz a természettudomány az eddigi út folytatásaként hozzáférhet: az 

az intencionalitás jelensége, illetve az erre alkalmazott intencionális magyarázat. Hogy ez 

problémás út, már jeleztük, nézzük azonban meg, miért. 

 

1.5 Intencionális magyarázat 

 
Az intencionális magyarázat kulcsszavának etimológiai eredete az ’intenció’ kifejezés e 

kontextusban a „szándék” jelentésével vezethető be, de e jelentést rögvest kitágítjuk és az 

intencionalitás filozófiai értelmében vesszük. Ily módon terjeszthetjük ugyanis ki az 

intencionális magyarázat hatókörét úgy, hogy az ne korlátozódjon a célokságra, vagyis 

világossá váljon, hogy valami egészen másról van szó.  

 Az intencionalitás fogalmának feladata, e fogalom első meghatározásakor az volt, 

hogy kritériumként szolgáljon fizikai és mentális jelenségek között. Mint ismeretes, Brentano 

szerint ugyanis a pszichikai jelenségek, mint amilyen például az észlelés, az indulat, a 

szándék, sajátos, a fizikai jelenségektől különböző szerkezettel bírnak. Saját létezésükön kívül 

ugyanis egy olyan további létezést is magukban foglalnak, amelyet Brentano intencionális 

inegzisztenciának nevez, de amelyet egyszerűebben úgy írhatunk le mint valamire való 

vonatkozást. Az észlelés valaminek az észlelése, az indulat és a szándék valamire irányul. 

Ilyen sajátossággal a fizikai jelenségek nem rendelkeznek: ezek pusztán önmaguk, minden 

bennük rejlő további létvonatkozás nélkül. 

 
A pszichikai jelenségeket akként tudjuk definiálni, hogy kimondjuk, ezek olyan jelenségek, 

amelyek intencionálisan egy tárgyat foglalnak magukban (Brentano 1983: 161) 
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Miként a következő fejezetben látni fogjuk, újabban az intencionalitás már nem a pszichikai 

jelenségek kapcsán bukkan elő a természettudományban, hanem egyrészt, gyenge értelemben 

a fentebb bevezetett reprezentáció fogalma kapcsán, másrészt, erősebb értelemben 

kifejezetten a tapasztalás vonatkozásában vagyis fenomenológiai értelemben. A következő 

fejezetben mindkét jelentést megvizsgáljuk. Számunkra most az fontos, hogy lássuk, miként 

funkcionálhat, illetve funkcionálhat-e egyáltalán explanációként a természettudományban egy 

olyan magyarázat, amely a szándék, a cél, az akarat és a hasonló attitűdök fogalmait hívja 

segítségül bizonyos viselkedési jelenségek vonatkozásában. 

 Miként sejthető, ahogy az eddigi magyarázattípusok is emiatt vonzóak, az 

intencionális magyarázat segítségével a viselkedés legkülönfélébb megnyilvánulásait is egy 

jelenségcsoportba lehet szervezni, méghozzá egyfajta speciális funkcionális magyarázatként. 

Korábban már említettük a heterogén jelenségcsoportok összefogására alkalmas általános 

tényezőket: az intencionális magyarázat egyszerűsítése, csakúgy mint a funkcionálisé, ezen 

alapul. Egy feladatot nagyon sokféleképpen meg lehet oldani, és egy célt is nagyon 

sokféleképpen el lehet érni, a funkció azonban azonos. Jelentős különbség van azonban, s 

tulajdonképpen ez specifikálja az intencionális magyarázatot, hogy milyen viselkedést képes 

integrálni a magyarázat keretébe. 

 Mielőtt erre rátérnénk, egy rövid terminológiai kitérő: grammatikai szempontból a 

funkcionális magyarázat explanánsai rendkívül sokfélék lehetnek, az intencionális magyarázat 

azonban kivétel nélkül egy vagy több intencionális ige révén magyaráz valamely viselkedést, 

miként a fenti példákban is láttuk. Az intencionális igék grammatikája és szemantikája kívül 

esik vizsgálódásunk hatókörén, de az a hangulat, amelyet valamely magyarázatban 

árasztanak, mindenképpen figyelmet érdemel, különösen, ha egy sima, vagyis csakis 

viselkedési terminusokat tartalmazó egyszerű funkcionális magyarázat mellé helyezzük. 

 
A madár azért rikolt, mert nem akarja, hogy a társait meglepjük. 

A madár azért rikolt, mert így figyelmezteti társait.  

 

Ennek a tétje nem stilisztikai, ez világos: az a kérdés, hogy maradéktalanul helyettesíthető-e 

az intencionális magyarázat az utóbbi funkcionális magyarázattal, hiszen ha ez lehetséges, 

akkor az intencionális magyarázat lényegében trójai falóként alkalmassá válhat arra, hogy az 

emberi létezés azon birodalmát, amelyet intencionális jelenségekkel népesítünk be, tiszta 

viselkedési kifejezések hadserege vegye birtokba. A fenti esetben, egy rikoltozó madár esetén 

ez nyilvánvalóan lehetséges, ám az eljárás általánosítása és az emberre való kiterjesztése, nos, 
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ennek sikere innen még nem ítélhető meg. Tovább haladnunk tehát, egyelőre még nem 

merészkedve az ember közelébe. Jelezzük azonban, hogy a következő fejezetben a logikai 

behaviorizmus kapcsán e redukció akadályait más terminológiában újratárgyaljuk majd. 

 Vegyük tehát például az udvarlást, az állatvilágban széles körben megfigyelhető 

viselkedést, amely hím és nőstény között zajlik a párzást megelőzően. E viselkedés minden 

további beilleszthető a szaporodás funkcionális kontextusába és ily módon rendkívül sokféle 

magatartásra kiterjedhet, ám és ez a lényeg, ezek mindegyike manifeszt kell, hogy legyen. 

Vizsgáljuk meg, mit jelent ez.  

 A manifesztáció fogalmával már találkoztunk: az arisztotelészi lélekfogalom 

funkcionalista értelmezése akkor nyílna mód, ha a viselkedésben kifejeződő funkciók oki 

szerepétől el lehetne tekinteni. A funkcionális magyarázat azon sajátosságáról van tehát szó, 

amely a logikai értelemben vett következményreláció konklúziója felőli visszakövetkeztetés 

tapasztalati analogonja s mint ilyen pusztán formális alapon nem működtethető. Önmagában 

véve ugyanis egy olyan viselkedést, amely tapasztalatilag is ellenőrizhető módon nem ér 

nyugvópontjára a szaporodási aktusban, szigorú értelemben nem sorolhatjuk az e funkció 

révén képzett jelenségek halmazába. Csakis a megfigyelések sokasága a hasonlóságok és az 

azonos töredékmintázatok alapján teszi ugyanis egyáltalán lehetővé ebben az esetben, hogy 

úgy ítéljünk, egy meghiúsult vagy félbehagyott udvarlásról volt szó. Ilyen összehasonlítási 

lehetőség nélkül a viselkedés semmit sem árul el funkciójáról.  

 Vegyük észre azonban, hogy ha más tapasztalatok miatt a befejezetlen viselkedést 

mégis egy funkció alá soroljuk, akkor, talán érezhető, kinyitottunk egy rést. Ilyenkor ugyanis 

helyénvalónak érezzük azt a fogalmazást, hogy az adott viselkedés célja a szaporodás volt, 

csak éppen, valami ok folytán, az nem ért révbe, s innen már csak egy lépés, hogy a hím 

szándéka is szóba kerüljön. Ez az engedmény azonban visszavonható, az intencionális igék is 

kiiktathatók, hiszen a viselkedés töredéke olyan volt, mint az udvarlás, s bár egzakt mérce 

nincs és nem is lehetséges annak meghatározására, hogy milyen mértékű hasonlóság esetén 

sorolható egy töredékviselkedés valamely funkció alá, ez a besorolás gyakorlatilag nem okoz 

gondot, sem a mindennapi életben, de ami fontosabb most nekünk, az etológiában sem. Ez 

esetben nem kell tehát szükségszerűen valamely intencionális igéhez folyamodnia a 

magyarázatnak. A manifesztáció fogalma azonban most jön a képbe. Mit kezdhetünk ugyanis 

olyan esetben, amikor a viselkedés még töredékeiben sem hasonlít a különféle funkciók 

halmazaiba tartozó más esetekre?  

 Nos, semmit. A hasonlóság a manifesztáció hasonlósága, ha nincs hasonlóság, nincs 

mód arra, hogy a viselkedést valami megnyilvánulásának tekintsük. A szándék azonban, 
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egészen pontosan az, ha valamely szándékra hivatkozunk, olyan viselkedéséket is képes a 

manifeszt viselkedésen túl is az alapfunkció hatókörébe utalni, amelyek úgyszólván kerülő 

úton törnek a cél felé, s ilyenként funkcionális mivoltuk nem hogy nem nyilvánvaló, de még 

nyomokban sem emlékeztet a halmazba sorolt többi elem tulajdonságaira.  

 Ha biztosan tudjuk, hogy egy megfigyelt viselkedés, bár nem annak tűnik, de 

valójában udvarlás, akkor oly módon lehetünk képesek a funkció alá sorolt 

viselkedésrepertoár kibővítésére, amelyre a viselkedésmagyarázat hatókörét a hasonlóságon 

alapuló összehasonlító vizsgálódások révén kiterjesztő eljárások soha nem képesek. A gond 

azonban nyilván az, hogy miként is lehetnénk ebben biztosak. E tudás forrása ugyanis csak 

tapasztalati lehet: egyszer már kiderült, hogy egy nagyon másnak tűnő viselkedés 

tulajdonképpen mivel is végződött, vagyis mire ment ki a játék valójában, s ekkor már 

érvényesíthető a hasonlósági reláció mentén a halmaz bővítése, ám addig nem. Vegyük észre 

azonban, hogy ily módon az intencionális igét megint csak kiiktathatjuk, hiszen csakis akkor 

merül fel egyáltalán ismét használata, amikor egy befejezett viselkedés kapcsán a funkcionális 

magyarázat már rendelkezésre áll.  

 Térjünk vissza azonban abba az episztemikus stádiumba, amikor olyan állati 

viselkedés képezi megfigyelésünk tárgyát, amely egyáltalán nem mutat olyan vonást, mint az 

általunk már adatolt és funkciók alá sorolt jelenséghalmaz elemei. Ebben a helyzetben 

valamely intenció feltételezése, akár próba-szerencse alapon, olyan bázisponthoz rögzítheti a 

viselkedést, amelyet azután hasonlósági relációk alapján már azelőtt is halmazképzésre lehet 

felhasználni, hogy kiderült volna, az adott viselkedés mely funkció kapcsán jutott végül 

nyugvópontra. Ez pedig azt jelenti, hogy az intencionális magyarázat hipotézisként, vagy ha 

úgy tetszik, a funkcionális magyarázat felé vezető út egy állomásaként hasznos segédeszköz 

lehet. 

 A redukció általános kérdéséhez kapcsolódva így megfogalmazható egy tapasztalati 

elv: amennyiben valamely viselkedés kapcsán megfelelő adatmennyiség birtokában egy 

intencionálisan magyarázott viselkedés, amelynek végpontja tapasztalatilag még nem adott, 

de a szóban forgó terület standardjához mérten kielégítő mértékben kapcsolatba hozható olyan 

viselkedésmintázatokkal, amelyek funkcionális nyugvópontja jól dokumentált, akkor az 

intencionális magyarázat maradéktalanul helyettesíthető. Vizsgáljuk meg azonban, hogy 

valóban tartható elvről van-e szó.  

 Gyakorlati értelemben mindenképpen, ám a magyarázat formális maximáinak 

vizsgálatán ez az elv fennakad. Elvi értelemben ugyanis felvethető, hogy ilyen alapon 

bármely viselkedési magyarázat kiválthatja az intencionálisat, hiszen ha még nem derült ki, 
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hogy a szóban forgó viselkedés valójában mely funkció kapcsán jut nyugvópontra, akkor nem 

tudjuk kizárni, hogy egészen másként végződjön, mint ahogy most fest. Az emberi viselkedés 

kapcsán azonban még csak nem is ez a probléma.  

 Az első gond az, hogy nincsenek egyértelmű funkcionális nyugvópontok, hiszen, mint 

tudjuk, számos olyan emberi viselkedés van, amely nem valamely feladat végrehajtásával jut 

nyugvópontra, sőt, a közvetlen célok biológiai neutralitása miatt inkább ez a jellemző, mint a 

biológiai funkciók szerint szerveződő viselkedés. A biológiai funkciókhoz éppen az 

intencionális magyarázat negatív alakjával, vagyis a szándék hiányára való hivatkozással 

jutunk el. Az ember esetén ugyanis éppen az a viselkedés számít kézenfekvő módon 

animálisnak, amely nem akaratlagos, nem szándékolt, a lélegzés, az emésztés és sok egyéb 

testi működés. Bizonyosan nem redukálható az intencionalitás oly módon, hogy azt állítjuk, 

végső soron azért mégis minden a túlélésről és a szaporodásról szól, mert ez épp annyira 

semmitmondó magyarázat, mint az ember anyagi jelenségként való reduktív megközelítése. 

 Másrészt, gondoljunk egy pillanatra azonban megint az udvarlásra, ám most éppen az 

emberi viselkedés kapcsán. Minden csábítási taktika azon tapasztalati logika szerint működik 

egyszer és vallhat kudarcot másodszor, hogy az első esetben még ismeretlen volt a viselkedés 

nyugvópontja, mondjuk így. Amíg valaki számára nem világos a szándék, mert a cselekvés 

még tart, addig elcsábítható, vagy mondjuk inkább így, átléptethető egy határon, ahonnan 

nincs visszaút. Ám, ha egyszer ez megtörtént, akkor azon tapasztalat, hogy valami egészen 

más végül is mire vezetett, elegendő egy olyan általánosításra, hogy bármi irányulhat az adott 

célra (ez a gyanakvás). Márpedig azáltal egy olyan funkció válik megpillanthatóvá a pórul járt 

illető fejében, amelynek célja egy nemkívánatos esemény bekövetkezésének előrejelzése. Ez 

az intencionalitás tulajdonítás jelensége vagy a tudatelmélet, amely azon a sajátos módon ad 

lehetőséget az intencionális viselkedésmagyarázat redukciójára, hogy magát ezt magyarázza 

meg, igaz ezzel csak arrébb tolódott a probléma.  

 Itt persze nem a színlelésről magában van szó, ez világos, hiszen ez nem csak az 

emberre jellemző és az ezzel kapcsolatban prima facie megfogalmazódó intencionális 

magyarázatokat, mint látni fogjuk, az evolúció elmélete visszavezetheti intencionális igéktől 

mentes funkcionális magyarázatokra. Sőt, bizonyos esetekben ezt jogosnak is érezhetjük: az, 

hogy egy rovar önfeláldozóan védelmezi utódait, vagy hogy a tojó azért imitál szárnysérülést, 

hogy ily módon megtévessze a ragadozót, nos, ezeket talán tényleg túlzás állítani s valóban 

redukcióra szorulnak. Ám egy csoporton belül úgy szőni a kapcsolatokat, hogy annak haszna 

hosszú távon váljék csak nyilvánvalóvá, vagy úgy viselkedni, mint Dennett kutyája, elérve 

ezzel, hogy a gazda elhiggye, amit ő megjátszik és karosszékből felálljon, szabadon hagyva 
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azt s így a kutya a helyére telepedjen (Dennett 1998a) nos, ezekben az esetben helyénvalónak 

érezzük az intencionális magyarázatot. 

 Az intencionalitás a színleléssel együtt együttesen azonban magyarázati zárlatot hoz 

létre. Példaként, ha valaki úgy viselkedik, hogy azt semmi általunk tapasztalt viselkedéssel 

nem tudjuk a mintázat alapján kapcsolatba hozni, de tudjuk, hogy ő tudja, hogy mi ezt tudjuk, 

akkor olyan szituáció jön létre, amely bármilyen viselkedést megmagyarázhat, vagyis 

tulajdonképpen nem magyaráz meg semmit. Az intencionális magyarázat tehát redukcióra 

szorul, de miképp, ez a kérdés. A fenti tág értelemben vett viselkedésmagyarázatok helyett 

valami más úton kell próbálkozni, s erre mód nyílhat oly módon, ha nem az intencionális 

terminust akarjuk kiváltani viselkedési terminusokkal a magyarázatban, hanem magát az 

intencionális eseményt redukáljuk a cselekvő elméjében, vagyis a mentális reprezentációt 

magyarázzuk meg, nem pedig a tág értelemben vett viselkedést.  

 Hogy ez nem lesz problémamentes vállalkozás, sejthető. Vegyük észre például, hogy a 

tapasztalatiság természettudományos fogalmát még mindig olyan tág értelemben használjuk, 

hogy abba még az is belefért, hogy valamely megfigyelő intencionalitására hivatkozzunk. Ez 

azért problematikus, mert, ha nincs tisztázva, hogy a természettudomány működtetéséhez 

szükséges intencionalitás hogyan viszonyul a természettudományos kutatás tárgyává tett 

intencionalitáshoz, akkor logikai hiba lép fel: petitio principii. Pontosan meg kell tehát 

határozni, hogy a természettudomány mit kísérelhet meg a cselekvő elméjében viselkedési 

magyarázatokkal kiváltani. Azt az intencionalitást, amelyet minden magyarázat, még a 

viselkedési is előfeltételez, azt, amit az intencionális magyarázat explanánsa megjelöl valaki 

fejében, mindkettőt, esetleg egyiket sem. Mindez pedig ismét arra int, hogy nem odázhatjuk 

tovább annak szemügyre vételét, milyen forrásból meríthet adatokat egyáltalán a 

természettudomány funkcionális viselkedésmagyarázataihoz. 

 Metafizikai zárszóként azonban tudatosítsuk, hogy bár töredékesen, de fentebb egy 

olyan tapasztalati működés szerkezetét vázoltuk fel, amellyel még foglalkozunk a tapasztalás 

és az evolúció kapcsán: ez tűnés és a valóság kettőssége. Ezzel pedig egy újabb metafizikai 

tézist fedtünk fel a természettudományos viselkedésmagyarázat terepén: a valóság létezik, 

jelenségekben nyilvánul meg, de a jelenségek és a mögöttük húzódó valóság között nincs 

szükségszerű összefüggés. Másként, abból, ami látszik, nem következtethetünk arra, hogy 

milyen a látszó valójában. A látszás, a jelenség mögött álló valóság elve, egyesítve a valóság 

elmefüggetlen létezésének intuíciójával, a részre redukálható egész elvével, s mindez 

materialista tartalommal, nos, az összes eddigi magyarázat kapcsán egyelőre ennyi látható a 

természettudomány háttérmetafizikájából. Ebből azonban már most kirajzolódni látszik az a 
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problémahurok, ami felé lassanként haladunk: s ez nem más mint a jelenség metafizikai 

státuszának problémája, amely jelenség, a fenomenalizmus tapasztalatiságának komponense 

révén magának a természettudományos megismerésnek is konstituens eleme. Reményeink 

szerint e kérdés pontosabb megfogalmazását segíti azonban a természettudomány 

tapasztalatiságának elodázott meghatározása. 

 Vessünk tehát egy végső pillantást az allegóriára. Ha korábban az intencionális 

magyarázat kapcsán azt a benyomást keltettük is, hogy e magyarázat végre valóban olyan 

tényezőt mozgósít, amely csakis az ember sajátja, akkor a fenti megfogalmazások világossá 

teszik, hogy erről szó sincs. Igaz, szűkült a kör, hiszen nem az animalitás egésze az, amely ily 

módon egybemosódik az emberrel, csak azok az állatok kerülnek szóba, amelyek viselkedése 

emberszerű, s ebbe nemcsak bizonyos természeti állatok, hanem a háziállatok is 

beletartoznak. Sőt, az intencionális magyarázat egy olyan tényezőre hívja fel a figyelmünket, 

amely immár nem elválaszt, hanem sokkal inkább kontinuitást teremt humanitás és animalitás 

között: ez az elme fogalma. Másfelől, az a kísérlet, hogy az emberi intencionalitást 

egyszerűen visszavezessük viselkedési terminusokat tartalmazó funkcionális magyarázatokra 

a természettudomány tapasztalatfogalmának jelenlegi tisztázatlansága folytán egyelőre 

meghiúsult. A helyzet bonyolultságát azonban jól jelzi, hogy a szándékok, a célok, az akarat 

olyan dimenzióban leledzenek az elmében, amely empirikus státuszát még mindig nem 

vizsgáltuk meg. A tudományos empíriára irányuló ismeretelméleti kérdés tétje tehát az, hogy 

akadályokba ütközik-e az emberi létezés naturalizálása oly módon, hogy magukat az 

intencionális jelenségeket, mint mentális jelenségeket redukáljuk. Ha igen, az alapjaiban 

érintheti a természettudomány naturalizmusát. 

 
[A] naturalizmus hit abban, hogy az emberi elme természeti szerveződés, s ilyenként is érthető 

meg (Pléh 2010: 81, vö. Pléh 2003). 

 

A következőkben ezért a természettudomány tapasztalatfogalmával foglalkozunk. Amíg ezzel 

kapcsolatban nem látunk tisztán, addig nem foghatunk hozzá tapasztalás és evolúció 

viszonyának vizsgálatához, s még remény sem mutatkozik arra, hogy saját animális 

lényünkhöz való viszonyunk sajátosságaira rákérdezzünk. A következő fejezetben azonban a 

tudományos empíria fogalma kapcsán egy olyan megközelítés körvonalait is felvázoljuk, 

amelynek keretében a később bevezetésre kerülő logikai struktúrák oly módon állíthatók 

munkába, hogy egy komprehenzív pillantásban mind az evolúció, mind pedig a tapasztalás 

területeit látókörünkbe vonhatjuk. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


2 A harmadik személyű ember 
 

 

Az előző fejezetben a természettudományos megismerés ismeretelméleti vonatkozásait a 

magyarázat fogalma köré szervezve oly módon kíséreltük meg áttekinteni, hogy, amennyire 

ez lehetséges volt, eltekintettünk e megismerés tapasztalati komponensének pontosabb 

meghatározásától. Jeleztük azonban, hogy e komponens teljes figyelmen kívül hagyása 

megtévesztő tulajdonságokkal ruházná fel a természettudományos megismerés valós 

teljesítőképességét. A mindennapi tapasztalatot azonban még nem különítettük el a 

tudományos empíriától, s azt sem tisztáztuk, hogy pontosan mely forrásból meríthet olyan 

adatokat a természettudomány, hogy azok a kívánatos validitást elnyerve megbízható 

tapasztalati komponenseivé válhassanak a természet megismerésének. A régi allegória helyett 

kirajzolódó természetkép vonásait a természettudományos magyarázat különböző típusainak 

bemutatása során emeltük ki. Ennek során megfogalmaztunk néhány olyan formális 

metafizikai tézist is, amelyeket a természettudomány háttérmetafizikájában materializmusként 

töltődnek fel konkrét tartalommal.  

Nem a természettudományos és a mindennapi tapasztalat elkülönítésének stratégiáját 

fogjuk azonban követni a következők során. Más kérdés felé fordulunk, s e distinkció vonala 

magától is ki fog rajzolódni. Jelen pillanatban ugyanis sürgetőbb az a probléma, ami az előző 

fejezet végén az intencionális magyarázat kapcsán felmerült: nevezetesen, az emberi létezés 

naturalizálásának sejthető akadályai. E problémát azonban nem a mindennapi tapasztalat és 

természettudományos empíria felől érdemes megközelíteni, főként pedig nem az ezek között 

már első pillantásra is kirajzolódó különbségek mentén. Az emberi létezés kimerítő 

természettudományos megismerésének hátterében ugyanis, mint ahogy a mindennapi és a 

természettudományos empíria különbségének hátterében is, a perspektivitás episztemológiai 

problémája, vagyis ahogyan itt kezeljük ezt, a különféle adatforrások problémája áll.  

A következőkben elsőként tehát elkülönítünk két adatforrást, az úgynevezett első és a 

harmadik személyű perspektívát. Mivel e két perspektíva elkülönítése a jelenkori értelemben 

vett pszichológia születésével függ össze, a történetet innen kezdjük el felgöngyölíteni, 

nemcsak a pszichológiára, hanem a párhuzamosan zajló filozófiai eseményekre is tekintettel. 

Sőt, felveszünk egy korábban elejtett fonalat is, amely a számítógéptudomány révén a 

reprezentáció olyan információelméleti fogalmát biztosította és biztosítja jelenleg is az emberi 

létezés természettudományos megismerése számára, amelynek segítségével az előző 
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fejezetben akadályként felmerült intencionalitás problémája is áthidalhatóvá válik. Másfelől, a 

perspektívák szigorú szétválasztása révén egy olyan új probléma bukkan elő, amelynek 

megoldása immár másodszor, ismételten túlhaladni látszik a naturalizálás hatókörét.  

Az alább tárgyalásra kerülő természettudományos perspektíva ugyanis az emberhez 

tapasztalati értelemben csakis a viselkedés, a viselkedés funkciója illetve a viselkedés mögött 

álló, ám mégis viselkedési adottságokra maradéktalanul redukálható tényezők révén enged 

hozzáférést. Jelezzük azonban, hogy ennek nem pusztán az a következménye elméleti 

értelemben, hogy a természettudomány esetleg nem képes megragadni az emberi létezés 

teljességét, vagyis, hogy az emberi létezés maradéktalanul nem naturalizálható, hanem az, 

hogy az empirikus kiindulópont eredményeként a természettudomány az ember animális 

lényét mindenkor csak másokban fedheti fel, animális természetünket a tapasztalás felől 

gyakorlatilag hozzáférhetetlenné téve. Még egyszerűbben, test és lélek dualizmusának 

felszámolása a természettudomány felől, vagyis azon tudás felől, amit másvalakiről 

megtudhatunk, még csak meg sem kísérelhető, mivel láthatatlan a dualizmus egyik oldala. A 

fejezet végén emiatt foglalkozunk a naturalizáló fenomenológia megközelítésével, s ennek 

komprehenzív, mindkét perspektívára nyitott szemléletét érvényesítjük a következő 

fejezetekben is. Előzetesen azonban azt is megjegyezzük, hogy test és lélek dualizmusa csakis 

a tapasztalás adottságaira tekintettel sem oldható fel (legalábbis az európai filozófiában). 

Ennek gyakorlati jelentősége az, hogy amennyiben nem fordítjuk vissza magunkra azt, amit 

egy csakis másokat megismerő megközelítés eredményeként a természettudomány révén az 

emberről megtudhatunk, saját animális természetünk éppúgy a sötétben marad, mint 

amennyire láthatatlan a tapasztalás a harmadik személyű perspektívából.  

 

2.1 Adatforrások 

 

A perspektíva fogalmát a két utolsó fejezetben külön vizsgálatnak vetjük alá. E ponton 

azonban egyszerűen csak bevezetjük: a perspektíva egy adatforrás meghatározottságára utaló 

kifejezés. E kifejezés egyelőre tehát csak arra szolgál, hogy jelezze azt a differenciát, amely 

adatforrások között állhat fenn. Nevesítve a két adatforrást, amelyre a természettudomány 

tapasztalatfogalmának meghatározásához jelen pillanatban szükségünk van a két perspektíva 

ismert elnevezésére utalunk, ahogy már az imént is tettük: az első és a harmadik személyű 

perspektíva. Episztemológiai megkülönböztetésről van tehát szó, amelynek neve egy 
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grammatikai megkülönböztetésre utal. Jelen pillanatban rávezetésként megelégedhetünk a 

grammatikai megkülönböztetés eredetének bemutatásával.  

Miként ismeretes, másként fogalmazunk, ha saját magunkról van szó, mint ha 

másvalakiről vagy másvalakikről. Az előbbi esetben egyes szám első személyű 

kifejezésmódot használunk, az utóbbi esetben pedig egyes vagy többes szám harmadik 

személyt. A kör azonban tovább szűkül, ha nem egyszerűen magunkról beszélünk, hanem 

kifejezetten arról kívánunk beszámolni, hogy miként éltünk át valamit, illetve arra utalunk, 

hogy valaki  más, vagy mások miként éltek vagy inkább élhettek meg valamit. Az előbbi 

esetben az egyes szám első személyű kifejezésmód nem változik, ám az utóbbi eset 

figyelemre méltó árnyalásra ad módot. Bár nyugodtan beszámolhatunk arról, hogy egy 

csoport miként élt át valamit, ha például mindannyian megdöbbennek, a megdöbbenés azon 

komponensére, amelyet akkor tapasztalunk, ha mi magunk éljük át azt, a többiek 

vonatkozásában nem együttesen, hanem csak külön-külön referálva utalhatunk. Nevezetesen, 

bár mindenki megdöbbent, de magát a megdöbbenést a csoport tagjai végső soron egyenként 

élték át, vagy, s ez a kulcs, nem élték át. Annak ellenére ugyanis, hogy a csoport minden tagja 

a megdöbbenés jelét mutatta, utólag kiderülhet, hogy valaki közülük, csak úgy tett, mintha 

megdöbbenne, valójában azonban nem döbbent meg, mert a hírről például, már korábban 

tudomást szerzett. Ez azt jelenti, hogy az egyes szám első személyben megfogalmazott 

sajátélmény harmadik személyben valójában csak egyes számban használható, s így a precíz 

szóhasználat a tapasztalatok átélése vonatkozásában egyes szám első és egyes szám harmadik 

személyű alakra szorítkozhat.  

Mivel azonban itt egy grammatikai luk tátong a két alak között, felmerül a kérdés, 

hogy mi a helyzet a második személyű alakokkal egyes és többes számban egyaránt. Ez a 

kérdés jogos, mert ha grammatikai szempont alapján különítünk el egymástól a tapasztalat 

vonatkozásában két alakot, akkor formálisan nem zárhatjuk ki a tárgyalásból a második 

személyt, nem is beszélve arról, hogy beszámolókról lévén szó, nemcsak a saját vagy valaki 

más élményei, hanem éppenséggel a beszélgetőtárs vagy társak átélt tapasztalatai is szóba 

hozhatóak és szóba is hozzuk gyakran. A második személy kizárása azonban a bevezetett 

különbségtevésből olyan jel, amely arra hívja fel a figyelmünket, hogy a distinkció hátterében 

nem csak grammatikai megfontolások húzódnak, hanem olyan kontextus, amely eleve 

feleslegessé teszi, hogy a második személyű alak használatára jellemző szituációkat is 

kifejezésre juttassuk az adott ismeretelméleti különbségtevésben. E szituáció pedig nem a 

diszkusszió, hanem a megismerés, bár e fogalom természetesen még további pontosításra 

szorul, hiszen éppenséggel a beszélgetést is magában foglalhatja, vagyis a megismerés 
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kapcsán szintén rákérdezhetnénk a második személyű alak hiányának miért-jére. A 

megismerés vonatkozásában tehát előbb egy olyan markáns vonást kell meghúznunk, amely 

különbséget tesz az első és minden további grammatikai személyrag között, majd pedig egy 

olyat, amely a másodikat is külön kategóriába sorolja, majd félreállítja.  

Az első vonás kapcsán természetesen Descartes-ra érdemes utalni, annál is inkább, 

mivel ezzel a megismerést éppen abban az irányban konkretizálhatjuk, amerre haladni 

szeretnénk, a tudományos megismerés felé. S miként sejthető, éppen a tudomány fogalma 

révén válik súlytalanná majd a második személyű perspektíva is. Nos, Descartes, mint tudjuk, 

éppen azon a területen találta meg a szilárd fundamentumot, amelyre a tudomány egész 

épületét alapozni kívánta, amelyre az első személyű grammatikai alakkal utalhatunk. Mindezt 

azért, mert az a kijelentés, amelyek saját átélésünk létére vonatkozik, soha nem lehet hamis, 

ellentétben azokkal a kijelentésekkel, amelyeket másvalaki vagy másvalakik élményeiről 

teszünk. Másként, szükségszerű igazság, amelyre alapozva Descartes szerint minden 

tudomány felépíthető (Descartes 2000). 

Ez ugyan fontos, de nem vezet rá arra a szempontra, hogy a distinkció miért csak első 

és harmadik személy megkülönböztetésére szorítkozik. Haladjunk azonban tovább: Descartes, 

mint racionalista filozófus, a tudomány felépítésének egészen más módját tartotta 

kívánatosnak, mint azok a gondolkodók, akiket empiristáknak nevezünk. Mint 

általánosságban kifejezhető, az empirizmus a tapasztalatra kívánta alapozni a tudományt, ám 

jelen kontextusban ez semmitmondó meghatározás, mivel az az átélés, amelyre Descartes 

cogito-ként utal, maga is tapasztalatnak számít abban az értelemben például, ahogyan a brit 

empirizmus meghatározza az idea fogalmát. A későbbi fejlemények, illetve az empirizmus 

azon  markáns vonala azonban, amelyet pozitivizmusnak nevezünk, jó közelítést adhat, 

egyrészt ahhoz, hogy megértsük, a második személyű alak miért vált lényegtelen mozzanattá, 

másrészt pedig ahhoz, hogy később majd lássuk, miért került az a terület, ahol Descartes a 

maga határvonalát kijelölte, vagyis az első személyű perspektíva, ismeretelméleti, 

pontosabban módszertani karantén mögé. 

Mint szintén ismeretes, a pozitivizmus egy olyan spekulatív metafizika ellenében 

formálódott gyakorlati értelemben is alkalmazható filozófiává (azaz háttérfilozófiává), amely 

metafizika a maga fogalmi eljárásaival olyan területre is behatolt, amely a tizenkilencedik 

században már empirikus módszerekkel is kutatott és sok tekintetben kikutatott volt (vö. 

Comte 1979). E terület a természet. Főként a hegeli természetfilozófiáról van szó (Hegel 

1968), de nem Hegel az egyetlen, aki a természettel a filozófia felől közelített, ám ő az, aki 

azáltal kerülhetett egyáltalán összetűzésbe a korabeli természettudománnyal, mert állításait 
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szándéka szerint is ugyanarra vonatkoztatta, mint az empirikus kutatás; tudomány akart lenni, 

rendszer, amely minden tudást magában foglal. Nem szükséges ezen összeütközés részleteivel 

foglalkozunk, hogy lássuk, bármely természetfilozófiára csapás mérhető, ha világossá válik, 

hogy a természetkutatás más módszert követel, mint általában a filozófiáé, vagy másképpen, 

nincs olyan univerzális módszer, amely mindent tudást ugyanazon a módon lenne képes 

generálni. A természet megismerése közvetlenül a megismerendő tárgytól származó adatokat 

követel, nem pedig dedukciót, másként, az kell, vagy enyhébben, az is kell, hogy számítson a 

természettudományban, ami megfigyelhető, nem pedig csak az, ami megfigyelés nélkül,  

fogalmi úton, olyan levezetési szabállyal mint amilyen például a dialektika, 

megkonstruálható.  

Az első és harmadik személyű perspektíva megkülönböztetése felé vezető úton így a 

tapasztalat fogalma mint az ismeretszerzés módszere vált meghatározóvá s a 

természettudomány ennek következtében vett olyan irányt, amely eleinte egy speciális 

diszciplínában, a pszichológiában az első személyű perspektíva területei felé is mutatott, ám a 

későbbiekben e területtől még e diszciplínában is határozottan elkanyarodott. Az 

ismeretszerzés azon módszere, amely a fenti kívánalmat a spekulációval szemben teljesíteni 

látszik, a megfigyelés és a leírás. Mint ismeretes, maga Darwin is részletes és pontos adatokat 

gyűjtött hajóútja során, s az evolúcióelméletet ezen adatok híján nem is lehetett volna 

megfogalmazni (vö. Darwin 1996), amiből persze nem következik, hogy ezek az adatok 

elégséges feltételként szolgáltak volna. A megfigyelés és a leírás fontossága az adatgyűjtés 

tisztaságának naivitásával párosulva azonban úgy fogalmazható meg a pozitivizmus kapcsán, 

hogy a természettudomány adatokra alapozva kívánta a természetet megismerni, amely 

adatok, miként magától értetődőnek tűnik, a tapasztalat számára egyszerűen felkínálkoznak, s 

a feladat így nem a hozzáférés, hanem inkább csak az összegyűjtés. Arról azonban, hogy ez 

miért erős túlzás, a természettudomány ugyancsak széles körben alkalmazott és elterjedt 

további módszere, a kísérlet felől világíthatunk rá. 

Az előző fejezetben, a célokság fogalma kapcsán már megemlítettük a kísérleti 

módszer azon jellegzetességét, amelynek eredményeként a kísérletek eredményeiben a ható 

okra korlátozódó kauzalitás vált irányadóvá. Bár említést tettünk arról, hogy a kísérlet azon 

kontextustól függetlenül teszi adatolhatóvá a megfigyelt jelenség sajátosságait, amelyben az 

természetes módon illeszkedik, nem határoztuk meg a kísérleti módszer azon jellegét, amelyet 

aktivitásként, de sokkal inkább kérdésfeltevésként jellemezhetünk. Óvakodnunk kell ugyanis 

attól, hogy a kísérlettel szemben az adatgyűjtést passzivitásként határozzuk meg, mint 

korábban már utaltunk erre, a természet tálcán kínált adatai kapcsán. Valójában mindkét 
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esetben olyan szűkítésről van szó, amely a megfigyelt vagy vizsgált jelenség teljességét olyan 

szűrőn engedi át, amely lehetővé teszi a változók számának lecsökkentését s e szűrő maga a 

kérdésfeltevés. A különbség megfigyelés és kísérlet között ebben az értelemben tehát csak 

fokozati, s az aktivitás inkább arra mutathat rá, hogy a kísérlet során mód nyílhat olyan 

ismétlésre, amelyre a megfigyelés során esetleg nincs mód. Az adat tehát a kérdésfeltevés 

által kijelölt válaszlehetőségek között különbségeket képző információ. 

Mind a megfigyelés, mind a kísérlet azonban lényegében problémamentes 

vállalkozásnak tűnik amellett, amihez a természettudományos megismerés kiterjesztésének 

igénye vezetett: az empirikus kutatás ugyanis minden további nélkül alkalmazhatónak tűnt 

olyan jelenségek megismerésére is, amelyek látszólag ugyanúgy adatokat kínáltak, illetve 

ugyanúgy kísérletileg is megközelíthetőnek tűntek, mint a természeti tárgyak és események. 

Ezek a mentális jelenségek. A kérdésfeltevés által kijelölt válaszlehetőségek között 

különbségeket képző adatok kapcsán ugyanis e jelenségek egy olyan szempont fontosságára 

világítottak rá, amely előtte nem volt látható: az adat relevanciájára, vagy tágabban az 

adatforrás érvényességi mutatójára. Az első és a harmadik személyű perspektíva mint két, 

radikálisan különböző adatforrás megkülönböztetése felé vezető út tehát a pszichológia útja. 

 

2.2 Behaviorizmus 

 

Mint ismeretes, Wilhelm Wundt, 1879-ben szögezte ki híres tábláját, amelyen a 

’pszichológiai laboratórium’ felirat állt. E jelképes gesztussal kezdetét vette a kísérleti 

pszichológia diadalmenete, vagyis a mentális jelenségek természettudományos módszerekkel 

való megközelítése. Wundt maga azonban a mai napig is érvényben lévő kísérleti és mérési 

eljárások mellett egy olyan módszert is alkalmazott a mentális jelenségekről való közvetlen 

adatgyűjtés érdekében, amelyet introspekciónak nevezünk. E beszélő név motivációja egy 

kép, amely szerint lelkünkben olyan események is zajlanak, méghozzá másoktól elzárva, 

amelyeket mi is csak akkor pillanthatunk meg, ha „befelé nézünk”. E jól akceptálható kép 

szerint éppen a befelé tekintés során találkozhatunk azokkal a tényezőkkel, amelyek az 

intencionális magyarázat kapcsán fentebb felmerültek: legfőképp a szándékokkal és a 

célokkal. S valóban: a színlelés sikere azon alapul ugyan, hogy a megfigyelő az ágens 

viselkedéséből következtet valamely szándékra vagy célra, következésképp átejthető, ám 

afelől, hogy a cselekvőnek magának miféle szándékai vannak, nos, ehhez úgy tűnik az 

ágensnek nemcsak, hogy nem kell, de felesleges is saját viselkedéséhez fordulnia 
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közvetítőként. Lehetséges persze, hogy időnként mindenkinek saját viselkedése árulkodik 

arról, hogy valójában mégsem az volt a szándéka, mint amit gondolt, de az esetek 

többségében nem ez a helyzet, s ez pedig már elégséges indok lehet arra, hogy az 

introspekció, mint adatgyűjtő eljárás munkába álljon. 

A befelé tekintés vállalkozása, amelynek módszere révén Wundt az empirikus 

pszichológia hatókörét olyan jelenségekre is kiterjeszteni kívánta, amelyek a fizikai 

jelenségekkel ellentétben nem figyelhetőek meg és mérésekkel így közvetlenül nem is 

kvantifikálhatóak, nos, mint tudjuk, zátonyra futott. Ahhoz ugyanis, hogy valamit 

megmérjünk, a tőlünk különböző mérőeszköznek épp úgy hozzá kell tudnia férni a 

jelenséghez, mint egy másik megfigyelőnek. A mérés ebben az értelemben olyan 

interszubjektív megfigyelés, amelyben a műszer oly módon képes egy társszubjektum 

helyettesítésére, hogy a jelenség sajátosságait, ellentétben akárhány társszubjektummal, 

kvantifikált formában rögzíti és teszi hozzáférhetővé. Az introspekció azonban olyan adathoz 

fér hozzá, amelyhez még egy társszubjektum sem képes hozzáférni, következésképp e 

társszubjektum műszerrel nem is helyettesíthető. Ebből fakad az introspekció 

megbízhatatlansága: inkorrigibílis és infallibílis. Kézenfekvő megoldás tehát e megbízhatatlan 

adatforrás kiiktatása, s ezt a konzekvenciát a behaviorizmus vonja le: a pszichológia 

empirikus tudománya a viselkedés adataira kell, hogy épüljön, amelyek pedig, mint 

nyilvánvaló, interszubjektíve hozzáférhető, így tehát mérhető, kvantifikálható adatokat 

kínálnak az emberi jelenségek természettudományos megismerése számára. 

A behaviorizmushoz módszertani problémája azonban az, hogy ha lemondunk az 

introspekcióról, akkor le kell mondanunk az intencionális tényezőről is, márpedig ez esetben a 

jelenségek egy része szervezőelv híján többé nem kapcsolható össze. Később látjuk majd, 

hogy amennyiben egy intencionális magyarázat mint valamely belső tényezőre való 

hivatkozás maradéktalanul redukálható csakis megfigyelési terminusokat tartalmazó 

leírásokra, akkor nagyszemcséjű magyarázatként érvényesíthető, vagyis az introspekció 

elvetése nem vonja szükségszerűen maga után azt, hogy a magyarázat nem tartalmazhat 

intencionális terminusokat. A korai behaviorizmus számára azonban ez dilemma volt, amelyet 

úgy oldott meg, hogy a megfigyelhető környezeten (ingereken) és a megfigyelhető 

viselkedésen (reakción) kívül mindent zárójelezett és „fekete dobozként” kívánt kezelni. Mint 

sejthető, e proximatív stratégia előbb utóbb problémákhoz vezet. Erre hamarosan 

visszatérünk, ám tanulságos lesz, ha a behaviorizmust előbb filozófiai alakjában is szemügyre 

vesszük. 
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Mint ismeretes, az analitikus filozófia első alakzata a nyelv logikai elemzésétől 

remélte a természettudomány megtisztítását a különféle, tapasztalati jelentéssel nem 

rendelkező kijelentésektől (Carnap 1999). Ugyancsak ismert azonban, hogy Wittgenstein, bár 

filozófiai téziseivel maga is inspirálta e projekt megfogalmazását (Wittgenstein 1989), mindig 

is megőrizte távolságát a bécsiektől, és emigrációja után később olyan fordulatot hajtott végre 

az analitikus filozófián belül, amely újabb filozófiai hullámot gerjesztett (Wittgenstein 1992). 

Ez a jól ismert terapeuta analízis, amely a filozófia fő célját a filozófiai problémák 

gyógyításban látja és a kúrát nyelvi és logikai analízisek segítségével reméli véghezvinni.  

Wittgenstein így maga is foglalkozott a mentális kifejezésekkel kapcsolatos filozófiai 

problémákkal (i. m.: 253 skk.), amikor azonban követője, Gilbert Ryle ennek nyomán éppen 

azon fogalmak logikai geográfiáját igyekezett feltérképezni (s ezáltal elsimítani az általuk 

gerjesztett filozófiai problémahullámokat), amelyeket a behavioristák is száműztek a 

pszichológia szótárából (Ryle 1974), akkor e két szellemi áramlat egy tekintetben bizonyosan 

egy platformra került. Nevezetesen, a behavioristák a karteziánus mítosz empirikus alapját, az 

introspekciót vetették el, a logikai behaviorizmus pedig a „gépben lakozó kísértet” (i. m.: 19) 

filozófiai dogmáját és a „két párhuzamos történet” erre épülő koncepcióját (i. m.: 13). A 

kapcsolat maga Ryle szerint is kétségtelen a két irányzat között:  

 

A behavioristák módszertani programja forradalmi jelentőségű volt a pszichológia programja 

szempontjából. Mi több, ez volt az egyik fő forrása annak a filozófiai gyanúnak, hogy a két-

világ meséje csak mítosz (i. m.: 480). 

 

Mint ismeretes, és mint utaltunk is már rá, a kartezianizmus metafizikai értelemben is 

elválasztja egymástól a testet, mint kiterjedt szubsztanciát (res extensa) és a lelket, mint 

gondolkodó szubsztanciát (res cogitans). E dualizmus az újkor mechanikus naturalizmusának 

kontextusában egyenesen ahhoz vezetett, hogy Descartes egyrészt tagadta az állati elme 

létezését, mivel az elme csak gondolkodásként létezik, márpedig az állatok nem 

gondolkodnak, csak az ember, másrészt, ebből adódóan, az állatokat puszta gépeknek tekinti 

(Descartes 2000).  

E distinkció azonban végzetesen kettéhasítja az embert magát is, hiszen az emberi test 

ugyanúgy gép, mivel csak kiterjedt, s a res cogitans nélkül csak alakilag különbözik az állat 

testétől. E koncepció legfőbb problémája az, hogy amennyiben a lélek és a test kategorikusan 

különbözik egymástól, akkor magyarázatra szorul, miként képesek kölcsönösen hatni 

egymásra. Descartes megoldását sem a kortársak, sem az utókor nem találta kielégítőnek, más 
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kísérlete pedig, amely az ember egységes fogalmának kimunkálását szolgálta volna, nem 

adott megnyugtató választ (vö. Descartes 1996), ám az introspekció magától értetődő 

tapasztalatával a mindennapi tapasztalat által is megtámogatott párhuzamosan zajló belső és 

külső történet elterjedt és természetes értelmezési kontextussá vált. Ha viszont a behavioristák 

szerint az introspekció elvetendő, Ryle szerint pedig nincs két dimenzió, akkor éppen a 

Descartes nyomán szövődő mítosz két pillére dől össze, ám sajátos módon, hiszen „az embert 

nem degradáljuk szükségképpen géppé, ha tagadjuk, hogy gépben lakozó kísértet lenne” 

(Ryle 1974: 480). Másként, nem a karteziánus dualizmus keretén belül kell a kísértetet 

kiiktatni, hanem teljesen új keretet kell az emberi viselkedés magyarázatára felépíteni. Miként 

látni fogjuk, a behaviorizmusnak ehhez nyitnia kell majd, helyet teremtve ezzel egy új 

pszichológiai irányzatnak, Ryle célja azonban nem pszichológiai volt, hanem filozófiai, s 

koncepciója is filozófiai okok folytán futott zátonyra. Analóg módon azonban éppen ennek 

nyomán alakult ki egy új filozófiai irányzat is. Erre hamarosan rátérünk., előbb azonban 

lássuk a pszichológiai vonalat. 

A behaviorizmus azzal, hogy csakis megfigyelhető stimulus-response ívekben kívánt 

gondolkodni és magyarázatokat szerkeszteni, mint kiderült, nemcsak az olyan intencionális 

tényezőkről kényszerült lemondani, amelyek egészen különböző viselkedéseket is képesek 

lettek volna maguk köré szervezni magyarázatként, hanem még a legegyszerűbb viselkedések 

kapcsán is egyre több kiegészítő tényezőt volt kénytelenek az inger és a válasz közé iktatni. E 

tényezők szükségképpen a környezet és a reagáló viselkedés közé voltak csak beilleszthetők, 

vagyis éppen azon „fekete doboz” belsejébe, amely az eredeti elgondolás szerint a maga 

mentális tényezőivel bizonyosan nem járulhat hozzá a viselkedés magyarázatához.  Ha tehát 

anélkül is hivatkozni lehetne a doboz belsejére, hogy ezzel olyan tényezők lendülnének 

mozgásba, amelyekhez csak introspektíve lehet hozzáférni, akkor az egyszerűsítés igénye 

kívánatossá tehetné egy új magyarázó mozzanat bevezetését. 

 

A kognitív pszichológia keletkezésének egyik közvetett oka is az volt, hogy a kései 

behavioristák megőrizték ugyan a viselkedéses zsargont, azt hirdették, hogy mindent az 

ingerre és a válaszra vonatkoztatva kell megfogalmazni, ugyanakkor egyre bonyolultabb 

paraméterekkel jellemzett belső válaszokra volt szükségük (Pléh 1998: 112). 

 

A belső válaszokat felváltó reprezentáció minden fenomenológiai mozzanattól mentes 

voltáról azonban nem a pszichológia, hanem az a diszciplína gondoskodott, amely még csak 

gyanúba sem keveredhetett, hogy introspekciót csempész a pszichológiába, hiszen gépek 
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irányításával foglalkozott. A kibernetika, illetve tágabban a számítógéptudomány pedig 

hamarosan olyan terminológiát kínált, amely anélkül is lehetővé tette akár a mentális 

reprezentációkról való beszédet, hogy ehhez bármiféle introspektív támaszt igénybe kellett 

volna venni a pszichológiában.  

Lássuk azonban, hogy e folyamatok a pszichológiában milyen támogatást kapnak a 

filozófiától. A logikai behaviorizmus a maga módján az intencionális terminusok teljes 

negligálást célozta meg azzal, hogy diszpozicionális leírásokkal helyettesítette azokat. 

Másként, az intencionális igék jelentését olyan viselkedési terminusok révén remélte 

definiálni, amelyek semmilyen elzárt, belső régióra való utalást nem implikálnak. Végső 

soron azonban e vállalkozás éppúgy kivitelezhetetlen vállalkozásnak bizonyult, mint a tiszta 

behaviorizmus. Az intencionális kifejezések az emberi viselkedés kapcsán nem válhatóak ki 

olyan viselkedési terminusokat tartalmazó terminológiával, amelyek kondicionálisokat, vagyis 

„ha…, akkor…” típusú állításhalmazokat tartalmaznának. Egy következő körben ugyanis a 

viselkedés magyarázatában ismét szükségessé válik egy intencionális kifejezés bevezetése 

(vö. Chisholm 1957). Példaként: 

 
A „Tamás egy sört akar inni” mondat azt jelenti, hogy: 

ha Tamás egy kocsmában volna, akkor rendelne magának egy korsó sört, 

ha Tamás otthon volna, akkor kivenne magának egy üveg sört a hűtőszekrényből, 

5 ha Tamás vendégségben volna, akkor kérne egy üveg sört a házigazdától, 

ha Tamás kirándulni volna, akkor sietne a legközelebbi falu első kocsmájába rendelni egy 

üveg sört,  

stb. (Tőzsér és Ullmann 2009) 

 

Feltehető ugyanis a kérdés, hogy Tamás honnan tudja, mit kell tennie. Ez esetben tehát a 

„Tamás tudja, hogy ha sört akarna inni és egy kocsmában volna, akkor … stb.” mondat 

jelentése a kérdés, amelyet azonban nem lehet viselkedési kondicionálisokkal kifejteni, mert 

ezzel kapcsolatban ismét felvethető egy intencionális igét tartalmazó kérdés, amelynek 

jelentése szintén redukcióra szorul.  

Megjegyzésre érdemes azonban e ponton, hogy az intenzió azon fogalma, amelyet a 

következő fejezetben határozunk meg és amelyet a negyedik fejezetben az evolúciós modulok 

sajátosságainak meghatározására használunk majd fel, szintén kondicionálisok sorozata révén 

strukturálódik. Az állati viselkedés magyarázatára ez azonban nyilván minden további nélkül 

alkalmas, mert ellentétben a jelen kontextussal, ahol az intencionális kifejezésekkel emberi 
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viselkedést írunk le, a modulok esetén nemcsak, hogy nem emberi, de mindenféle szándékot 

és célt is nélkülöző kontextusban foglalkozunk, amelynek ilyen értelemben vett 

intencionálismentességéről az evolúció elmélete gondoskodik. Másfelől, az intenzió fogalma 

a tapasztalás vonatkozásában pedig azért nem fog a fentiekhez hasonló problémát jelenteni, 

mert nem viselkedési, hanem kizárólag fenomenológiai kondicionálisokból áll, amelyeket 

nem kívánunk viselkedési leírásokra visszavezetni. 

A logikai behaviorizmus tehát nem vezet eredményre, az intencionalitás ily módon 

nem redukálható. Ha azonban az intencionális terminusok nem iktathatóak ki, akkor a 

pszichológia nyelvének is szükségképpen tartalmaznia kell intencionális terminusokat, vagyis 

a pszichológia csak egyfajta szofisztikált népi pszichológia lehet? Jeleztük fentebb, a 

számítógéptudomány információelméleti nyelve azzal kecsegtet, hogy anélkül is képes 

meghatározni egy megismerő rendszer belső szerkezetét, hogy ehhez introspektív 

terminusokra lenne szükség. Itt azonban most nem ez a kérdés, hanem az, hogy e nyelvezet 

arra is alkalmas-e, hogy felváltsa azokat a viselkedési kondicionálisokat, amelyek nem voltak 

alkalmasak az intencionális terminusok kiváltására vagy sem. Miként sejthető, amennyiben az 

információelméleti terminológia ismeretelméleti szempontból ugyanabba a kategóriába 

tartozik, mint a viselkedés, akkor erre képes lehet, azonban itt nem a megfigyelés a döntő, ez 

világos, mint ahogy az intencionalitás kapcsán sem a megfigyelhetetlenség okozta a 

problémát. Van azonban egy olyan közös vonás viselkedési leírás és információelmélet 

között, amely alá mindkét terminológia ismeretelméleti értelemben besorolható, s ez éppen a 

harmadik személyű perspektíva, mint adatforrás. 

 

2.3 Komputáció 

 

Bevezetésként idézzük fel az előző fejezet egyik példáját. Mint emlékszünk a szcéna szerint, 

mi, a megfigyelők egy állat viselkedését figyeljük a bozótban. A proximatív kauzalitás 

kontextusában akkor arra jutottunk e helyzet kapcsán, hogy a reprezentáció fogalmának 

segítségével a viselkedés reakcióként való magyarázata úgy általánosítható, hogy nem a 

környezeti eseményt, hanem – az ezáltal keletkező és tulajdonságai folytán okságilag 

hatékony – szenzoros mintázatot tekintjük kiindulópontnak. A reakció szempontjából tehát 

lényeges, hogy egy szenzoros mintázat nem egyszerűen esemény, amely bekövetkezik, hanem 

bizonyos tulajdonságai folytán tölti be funkcióját. A kérdést, hogy mi jellemzi e 

tulajdonságokat az előző fejezetben csak az eredet szempontjából vizsgáltuk meg, ám most 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 63

sort keríthetünk e kauzálisan releváns tulajdonságok tényleges sajátosságainak vizsgálatára. 

Arra kell tehát figyelnünk, hogy milyen forrásból nyert adatok segítségével határozható meg a 

mintázat, mint a viselkedés magyarázata szempontjából releváns bemeneti tényező. 

E kérdés azért különösen fontos, mert ennek mentén tudjuk demonstrálni, hogy lehet 

úgy visszavezetni az intencionalitást harmadik személyű perspektívából, vagyis 

interszubjektíve is hozzáférhető adatokra, hogy eközben az introspekció szükségessége még 

csak fel se merüljön. Az intencionális vonatkozás és az introspektíve hozzáférhető komponens 

érzetét ugyanis a reprezentáció fogalma sugallja. A ’reprezentáció’ kifejezés ugyanis szó 

szerint újra jelenvalóvá tételt jelent, s ilyenként ugyan csak az emlékezés vagy a felidézés 

folyamatára lenne alkalmazható, de már ez is elegendő ahhoz, hogy észrevegyük, maga a 

kifejezés intencionális és introspektív tényezőket mozgósít. A fogalom tágabb 

használhatóságának a kulcsa azonban az alábbi általános (quintillianus-i) szemiotikai 

szerkezet: 

 

valami – valamit – valaki számára 

 

A ’valami’ jelöli a struktúrában azt, ami a tulajdonképpeni repzentáció, a ’valamit’ az, amit a 

reprezentáció megjelenít, a ’valaki számára’ pedig a bevett elnevezéssel, az a szubjektum, aki 

e vonatkozásban úgyszólván benne áll. Mint tudjuk, nemcsak tárgyi jelek, hanem az újkor óta 

mentális képződmények is reprezentálhatnak a fenti szerkezetben s a modern kori filozófia 

egész korpusza kifejthetetlen a közvetett realizmus reprezentációfogalma nélkül: az elme ideái 

révén ismeri meg a világot. Óvatlanul eljárva azonban a ’valaki számára’ mozzanata ahhoz 

vezethet, hogy én, aki számára saját mentális reprezentációim a világot megjelenítik, 

homunkulusszá válok a saját elmémben. Ez a karteziánus színház szcénája, amely azonban 

végtelen regresszushoz vezet. 

A szubjektum és a homunkulusz azonban csak akkor jelent veszélyt, ha a 

reprezentáció fogalmát úgy alkalmazzuk például egy megfigyelt állat szenzoros mintázatára, 

hogy lehetővé váljon a megfogalmazás: a mintázat a közeledő veszedelmet reprezentálja az 

állat számára. A reprezentáció fogalma azonban szinte teljes mértékben kilúgozható, s ennek 

eredményeként a puszta szenzoros mintázat maga is elégséges ahhoz, hogy a reakció 

magyarázatához szükséges releváns információt tartalmazza. Az információ azon speciális 

fogalmáról van szó, amelynek azonban elnevezése is félrevezető, mint ahogy az a 

fogalmazásmód is, amelyet az imént alkalmaztunk s amely tartalmazási viszonyt sugall 

mintázat és releváns információ között. A mintázat azonban szintaktikai információként is 
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kezelhető, sőt, harmadik személyű perspektívából szigorú értelemben csakis így kezelhető, 

így a reakció szempontjából releváns információ nem a formában (in formation), hanem a 

forma révén hordozhat információt. Másként, az információ nem feltétlenül tartalom, amit 

valami hordoz, vagyis funkcionális értelemben alapvetően szintaktikai, nem pedig 

szemantikai fogalom (vö. Shannon 1948). 

Mindez nem azért fontos, mert így az információ mint szintaktikai forma értelmezés 

nélkül is funkciót tölthet be, hanem azért mert így szabadon értelmezhetővé válik. Másként, a 

jelentés utólag illeszthető a szintaxishoz és nem kell úgyszólván benne lennie a mintázatban. 

A gépek szempontjából ez azt jelenti, hogy a belső működés pusztán szintaktikai alapon is 

megvalósítható, amennyiben megoldható, hogy elegendő számú szintaktikailag különböző 

alakzat álljon rendelkezésre, márpedig bináris nyelven ez maradéktalanul megoldható. A 

jelentésvonatkozás, a szemantikai aspektus tehát ráépülhet ugyan a szintaxisra, de nem kell 

eleve benne lennie a mintázatban, mint formában. Ha azonban a jelentésvonatkozás utólagos 

és adott esetben tetszőleges is, akkor egy szintaktikai egység mint reprezentáció olyan 

szerkezet, amelynek révén a gép úgyszólván nyitva áll a harmadik személyű perspektívából 

való megközelítés tekintetben. 

Ám mi ennek a jelentősége a pszichológiában? Amennyiben egy gép képes olyan 

szintaktikai alapon zajló adatfeldolgozásra, amely meggyőző szinten modellálja az emberi 

viselkedés bizonyos aspektusait, akkor az emberi elme funkcionális szempontból lényegében 

megnyílik, hiszen olyan szintaxisként válik elemezhetővé és magyarázhatóvá, amelynek 

jelentésvonatkozásai nincsenek bezárva sem intencionális, sem introspektív értelemben. Az 

élőlényekre tekintettel ez lehetővé teszi, hogy a reakció szempontjából releváns információt a 

mintázat szintaktikai tulajdonságai hordozzák. A viselkedés magyarázatában nem szükséges 

tehát valami vagy valaki számára való megjelenésről beszélni, mint ahogy tulajdonképpen 

attól a környezeti tárgytól is eltekinthetünk, amelyet a reprezentációnak valaki számára 

reprezentálnia kellene. Az ember vonatkozásában ez azt jelenti, hogy ha az elme működése 

szintaktikai alapú, akkor funkcionális szempontból anélkül is magyarázható, hogy e 

magyarázatnak a szemantikai értékekkel ellátott szintaktikai egységek és összefüggések 

jelentését be kellene, hogy vigye az intelligens viselkedést mutató ágens fejébe. E 

megközelítés alkalmazásával tehát megvalósulni látszik a törekvés: úgy taglalni a fekete 

doboz belsejében zajló folyamatokat, hogy ehhez ne kelljen a rendszer intencionális 

állapotaihoz csakis az introspekcióban hozzáférő szubjektum fenomenológiáját igénybe venni. 
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Mint azonban ismeretes, e kognitivizmus nem problémamentes; hiszen e megközelítés nem 

érvényesíthető univerzálisan az emberi elme kapcsán.  A szabályokhoz igazodó intelligens 

viselkedés eseteihez, mint amilyen a számolás vagy a sakkozás, e megközelítés jó modellt ad 

ugyan, ám az emberi viselkedést nem pusztán ilyen magasrendű teljesítmények jellemzik. Az 

észlelést s ennek révén a világhoz való igazodást, alkalmazkodást, vagy éppen a világ 

eseményeibe való aktív beavatkozást nem lehet hatékonyan modellezni oly módon, hogy a 

szintaktikai alapú működéshez a szemantika kívülről és esetleg utólagosan járuljon hozzá.  

Másként, ha a maga gép nem érti, amit lát (márpedig nem érti, mert csak szintaktikai alapon 

végez műveleteket), akkor az észlelési feladatok megoldásánál mindenkor szükség lesz a 

programozó bábáskodására. Az észlelés, legalábbis saját fenomenológiánk tanúsága szerint, 

nem szintaktikai, hanem szemantikai alapú: mi értjük, hogy mit látunk, és képesek vagyunk 

az azonosításra még akkor is, ha esetleg csak töredékesek vagy egyenesen szabálytalanok az 

észlelésben konkrétan adott szintaktikai mintázatok. Ha a szemantika a rendszer részét kell, 

hogy képezze, de harmadik személyű perspektívából csak a szintaktikai folyamatokhoz 

férhetünk hozzá, akkor itt újraéled az introspekció problémája. Vagy meghatározható anélkül 

is, hogy valami mit jelent valaki számára, hogy nem hivatkoznánk rá, mint annak átélőjére, 

ami számára az első személyű perspektívából adódik? Induljunk neki még egyszer, 

máshonnan. 

A gépi rendszerek általános szerkezetének mintáját követve, az elme esetén is bemenet 

és kimenet összefüggéséről van szó. A fekete doboz a legelső bemenet és a végső kimenet 

közötti tartomány, amely azonban – különféle feladatok függvényében – további be- és 

kimeneti összefüggéseket tartalmaz. Minden szintaktikai alapon működik tehát, de a rendszer 

egésze és részei is szemantikai értékeket vesznek fel.  

 
Az emberi megismerés közös nyelve a mintázatokat átalakító ’ha, akkor’ algoritmusok világa 

[…] Ebben a mintázatkeresésben fontos észrevennünk […], hogy a gépi gondolkodásmódnak 

s a szigorú bináris logikában való hitnek megfelelően mindez az átalakítás annyit tesz, hogy 

szimbólumból szimbólumot csinál. A szimbólumokat mindig interpretáltnak tételezi fel, saját 

működése közben azonban nem használja fel ezt az interpretációt, nem hivatkozik sem a 

jelentésre, sem a jelöletre (Pléh 1998: 273). 

 

Az elme ezen mintázatkereső és mintázat átalakító működése, amelyet a szimbólum fogalma 

felől, tehát szemantikai értelemben komputációnak nevezünk, meghatározása szerint, szabály 

alapú szimbólummanipuláció, amely működés valamely fizikai hordozón valósul meg. E 
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fizikai realizáció kérdésével később a funkcionalizmus kapcsán még foglalkozunk, ám most 

másra szeretnénk felhívni a figyelmet. Nevezetesen arra, hogy a szimbólumok jelentése a 

rendszerhez képest kívül van, vagyis abban a pillanatban, amikor megszűnik az a külső 

értelmezési keret, amely a szimbólumokat interpretálja, tehát szemantikai értékkel, vagy 

szemantikai tartalommal látja el, az egész masinéria kapcsolata az emberi elmével egy 

villanás alatt eltűnik.   

Nem az a gond azonban ezzel, hogy körforgás lépne fel, vagyis hogy az emberi elme 

szintaktikai alapú modellje és magyarázata mindenkor előfeltételezne egy szemantikai elmét, 

amely folyamatosan jelentéssel telíti a magyarázatot, mert ez kikerülhető: a tudomány 

mindenkor másvalaki elméjét magyarázza meg, vagyis nem azt a megismerési folyamatot, 

amivel megismer, hanem azt, amit megismer. A gond inkább az, hogy még egy iniciáló 

interpretáció sem segít abban, hogy a rendszer szimbólumai képesek legyenek folyamatosan 

illeszkedni valamely tőlük függetlenül zajló komplex esemény kontextusába. Ehhez ugyanis 

az lenne kívánatos, hogy jelentés mégis valahogyan benne legyen a szintaxisban vagyis 

alakítaná például azokat a szabályokat, amelyek alapján a szintaxis szerveződik. Az emberi 

elme illeszkedése egy jelentésteli világba pusztán szintaktikai alapon nem oldható meg 

gazdaságosan, mert ez a szabályok túlburjánzáshoz vezet (Dreyfus 1972), amely hasonló 

helyzetbe hozza a megismerést alapvetően szintaktikai működésként definiáló kognitivizmust, 

mint korábban a behaviorizmust: túl sok kiegészítő tényezőt kellene mozgásba hozni.  

A gépeknek és bármely szintaktikai alapon definiált szabályok szerint működő 

lénynek azt kellene látnia, amit mi látunk, mi viszont nem mintázatokat észlelünk, hanem 

dolgokat és jelentésösszefüggéseket. Az emberi észlelés szemantikai és nem szintaktikai 

szerveződésű. Másként, mindenképpen szükség van a szimbólumok interpretálására, ám 

ahhoz, hogy az így kialakított szemantikai rendszer ne szigetelődjön el, ne forduljon magába, 

a szimbólumok jelentése folyamatos frissítésre szorul. Ez tehát a szimbólumlehorgonyzás 

problémája (Hernad 1996). A folyamatos külső frissítés (vagyis amikor a tervező 

újrakonfigurálja a szintaxist) nem valódi megoldás az emberi elme esetén, hiszen nekünk 

nincs ilyen külső programfrissítőnk. Az optimális megoldás tehát az lenne, ha a rendszer 

maga gondoskodna arról, hogy a szintaktikai működések kereteként szolgáló szemantikai 

összefüggések állandó kontroll alatt folyamatosan megújuljanak. S itt bukkan fel ismét annak 

veszélye, hogy a ’valami-valamit-valaki számára’ hármas szerkezete homunkuluszt csempész 

a rendszer belsejébe, hiszen ezt a feladatot belülről lehet hatékonyan elvégezni. 

Mindez a reprezentáció fogalma felől: a kilúgozott szemantikai mozzanatok nem 

egyszerűen függelékek a szintaktikán, hanem a rendszer konstitutív részét képezik. Vagyis oly 
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módon lehet fenntartani a kívánatos episztemológiai helyzetet, amelyben empirikus adatként 

csakis harmadik személyű perspektívából hozzáférhető adatok jöhetnek számításba (mint 

amilyen mintázatlapon működő szintaktika), ha a szemantika visszavezethető a szintaktikára. 

Ha az agy fizikai szimbólumrendszer, akkor az elme nem állhat azon kívül, mint ami e fizikai 

rendszer működésében benne foglaltatik, sőt, belőle kell, hogy képződjön. A reprezentáció 

szerkezetének harmadik mozzanata, a ’valaki számára’ relációja azonban olyan mozzanat, 

amelynek argumentumhelyét a fenomenológia felől könnyen kitöltjük (az én számomra), ám 

harmadik személyű perspektívából, mintázatalapon felfejteni, hogyan is képződik ez a reláció, 

nos, ez nemcsak nagyon nehéz, hanem egyesek szerint egyenesen lehetetlen.  

A kognitív forradalom kapcsán, a fentiek során azonban láthattuk: a szimbólumok 

lehorgonyzása alapkövetelmény, hiszen enélkül egy szintaktikai rendszer nem képes 

meggyőző emberi viselkedést produkálni, márpedig így veszélybe kerül az egész vállalkozás. 

Érdemes e ponton megemlíteni, hogy a kognitivizmus rivális elmélete a mesterséges 

intelligencia kutatásban az úgynevezett konnekcionizmus, olyan szintaktikai változtatást vezet 

be, amely nem az alapvető elven, hanem csak annak szerkezeti realizációján módosít. 

Nevezetesen, a megismerés továbbra is szintaktikai bemenetek és kimenetek 

összefüggéseinek rendszereként határozható meg, ám a működés egy központi adatkiolvasó 

helyett az adatfeldolgozás párhuzamosan futó folyamatai révén valósul meg. A 

konnekcionizmus nem okos gépekben gondolkodik, hanem sok, egyenként buta processzor 

hálózataként működő, az agyhoz hasonló felépítésű rendszerekben, amelyek teljesítménye 

észlelési feladatokban sokkal inkább megközelíti az emberi teljesítményeket, mint a 

kognitivista modellek (McClelland és Rumelhart 1986). A hálózati szerkezetben működő 

modellek azért fontosak, mert képességeiket tanulás révén szerzik meg, vagyis ellentétben a 

klasszikus géppel, amely a priori kiinduló szabályok szerint működik, az emberihez hasonló 

teljesítmény a posteriori folyamatok eredménye. 

Térjünk azonban vissza a kérdéshez: nem lehetne-e valamiképpen úgy bevinni a 

szemantikát a rendszerbe, hogy továbbra is fenntartható legyen a tézis, amely szerint az 

emberi elme szintaktikai alapú működés, ám maga e működés mégis már eleve szemantikai 

rendszer is legyen egyúttal. Ha ugyanis e tézis fenntartható, akkor az elme a harmadik 

személyű perspektívából adatolható mintázatalapú megközelítés az első személyű 

perspektívabeli adatok hiányában is az emberi megismerés kutatása maradhat s ha e működés 

bonyolult is, nem látszik elvi akadálya annak, hogy idővel teljes mértékben kiismertté váljon. 

Ehhez tulajdonképpen csak az kell, hogy az, amit egy mintázat valaki számára jelent semmi 

olyasmit ne tartalmazzon, ami a mintázatok felől elvi alapon elérhetetlen. Ám az, amit valami 
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számomra jelent, tényleg felépíthető olyan elemekből, amelyek semmiféle vonatkozást 

másvalamire nem tartalmaznak? 

Korábban említettük a behaviorizmus és a logikai behaviorizmus kapcsán, hogy 

nemcsak a pszichológiában bukkant fel egy új irányzat, a kognitivizmus, hanem a filozófiában 

is új irányzat van születőben, az elmefilozófia. A metafizika másként teszi fel a fenti kérdést. 

Itt nem az a tét, hogy építhető-e olyan szerkezet, amely úgy viselkedik, mintha számára is egy 

jelentésteli világ jelenne meg, vagyis úgy tűnik, mintha jelentések és nem mintázatok alapján 

működne. Nem is az, hogy az ember vagy bármely más lény működése megmagyarázható-e 

oly módon, hogy a magyarázat nem tartalmazzon olyan terminusokat, amelyekhez csakis első 

személyű perspektívából férhetünk hozzá. A metafizikai tét az általában vett jelenségek 

státusza. Elsőként nézzük így a kérdést: tapasztalásunk nem fizikai működésnek tűnik, ám 

lehetséges-e, hogy ennek ellenére valójában mégis az? A válasz nyilván igen, lehetséges. Ám 

a metafizika feladata az, hogy e lehetőségről kiderítse, ez határozza-e meg a valóságot vagy 

pedig nem. Másként, valóban fizikai működés-e a tapasztalás. A válaszkísérletek alakulásának 

megértéséhez ismét vissza kell térnünk Descartes-hoz, illetve egészen pontosan a mentális 

okozás problémájához. 

Descartes dualizmusával már foglalkoztunk, illetve az ebből fakadó commercium-

problémáról is volt szó: miként hat egymásra test és lélek, ha ezek kategorikusan különböznek 

egymástól. A mentális jelenségekkel a fő filozófiai probléma ugyanis nem az, hogy például a 

„szándék” nevű mentális képződmény csak introspekcióban hozzáférhető, de nem is az, hogy 

intencionális terminusként különféle viselkedési jelenségek összekapcsolására képes. A 

filozófiai probléma az, hogy a két-világ mítosz is úgy számol a mentális entitásokkal, mint oki 

tényezőkkel, méghozzá a causa efficiens értelmében. Mint láttuk, a logikai behaviorizmus a 

mentális jelenségek oksági szerepét azáltal igyekezett kiküszöbölni, hogy az emberi 

viselkedés leírásából kiiktatatta az intencionális kifejezéseket és viselkedési leírásokat 

tartalmazó szabályokkal helyettesítette őket. Szintén láttuk azonban, hogy ez sikertelen 

vállalkozásnak bizonyult. Másfelől, a kognitivizmus az információelméleti nyelvezet 

segítségével képessé vált arra, hogy leírja és szabályalapon rögzítse a doboz belsejében zajló 

folyamatokat, s ehhez csakis szintaktikai mintázatokra kellett utalnia. Láttuk azonban, hogy a 

szemantika tetszőleges függelékként való kezelése problematikus. Ha a szemantika nem 

hagyható ki a szintaktika szerveződéséből, az intencionális kifejezések jelentése nem váltható 

ki viselkedési szabályok sorával, akkor a jelentés, egészen pontosan az a dimenzió, amely 

jelentések szerint strukturálódik, vagyis a tapasztalás, oki tényezővé válik.  
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A mentális okozás kiküszöbölésére egy fizikalista metafizikában a legkézenfekvőbb 

stratégia a fizikai és a mentális jelenségek azonosítása. Az azonosságelmélet két fajtáját az 

azonosság kétféle módja különbözteti meg. A típusazonosság szerint a mentális tulajdonságok 

és a fizikai tulajdonságok azonos típusba sorolhatók: a fájdalom tulajdonságai ugyanazok, 

mint a C-rost tüzelésének tulajdonságai. Az azonosságelmélet másik fajtája a 

példányazonosság, amelynek révén egy mentális jelenség kauzális szerepe problémamentesen 

biztosítható: amikor valamit mentálisként megélek, akkor ez ugyanaz mint az a fizikai 

folyamat, amely eközben zajlik. 

Az azonosság azonban szimmetrikus reláció, így önmagában ez még kevés annak az 

aszimmetriának a megvilágításához, amely első személyű tűnés és harmadik személyű 

valóság között áll fenn. A tapasztalás első személyű perspektívából nem tűnik fizikai 

folyamatnak, ám másfelől, a fizikai folyamatok felől megkülönböztethetetlenek az olyan 

viselkedések, amelyek egyike esetén feltesszük, hogy azonosak egy mentális folyamattal, míg 

másika esetén ilyet nem is várunk el. Egy gép, ami átmegy a Turing teszten más anyagból 

épült fel, mint mi, tehát vagy tényleg tapasztal (ha egyszer a mentális események azonosak a 

fizikai eseményekkel) vagy a tapasztalás más relációban áll a fizikai folyamatokkal, mint az 

azonosság. A különböző fizikai állapotok, tehát mondjuk más módon felépülő idegrendszerek 

vagy a gépek különböző mentális eseményeket implikálnának. Pszichológiai értelemben, 

illetve tágabban, az élőlények viselkedésének vonatkozásában ez azonban azt jelenti, hogy a 

szemantikához ott belül más fajok vagy a gépek esetén semmi módon nem férhetünk hozzá.  

A természetkép vonatkozásában ez ismét az ember különállásához vezet, sőt, 

módszertani értelemben ugyanazt eredményezi mint a descartes-i dualizmus: az állatok gépek. 

Vagyis nem beemeli a szemantikát, hanem kirekeszti azt a harmadik személyű perspektívából. 

Furcsa módon tehát az azonosságelmélet hiába oldja meg metafizikai értelemben a mentális 

okozás problémáját, nem alkalmazható a tényleges naturalizációban: egy szintaktikai 

csodagép sem válthatja ki az emberi szemantikát, ha más anyagból épült a szerkezet. 

A funkcionalizmus szemléletváltása azonban éppen ezt teszi lehetővé, méghozzá oly 

módon, hogy az ember és más fajok között ismét kontinuus vonal képződhessen. E nézet 

megengedi, hogy ugyanazon mentális esemény különböző fizikai rendszereken realizálódjon. 

Ami közös: a funkcionális leírásban rögzített összefüggések. 

Egy funkció nyilván valóban sokféle módon megvalósítható. Ami a különféle 

realizációk között kapcsolatot teremt az a működési szabály, amely alapján két teljesen 

különbözőnek tűnő viselkedésre is azt mondhatjuk például, hogy ugyanazt a célt szolgálja. A 

szabály maga nyilván nem a megvalósulás szintjét leíró terminusokban fogalmazható meg, 
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hiszen ezek különbözőek lehetnek, hanem egy olyan absztrakt szinten, amely felől a különféle 

szintaktikai összefüggéseket közös struktúra alá sorolhatjuk. Ez az elvont, be- és kimeneti 

összefüggéseket rögzítő szabály nem azonos tehát egyetlen megvalósulással sem, ám 

valamiképpen ezt mégis minden magvalósulás tartalmazza. Ugyanakkor a szabály a maga 

pőre valójáéban nem létezik, hiszen ha ez nem lenne kikötve, a funkcionalizmus 

platonizmussá válna. Érdemes tehát a másik irányból, a megvalósulások felől közelíteni s ez 

már előrevetíti a funkcionalizmus tényleges alkalmazhatóságát a természettudományban.  

Ha ugyanis a megfigyelt viselkedések összefüggései tiszta szintaktikai nyelvezetben 

rögzíthetőek, akkor ezek össze is vethetőek ugyanilyen alapon, s ily módon maga az általános 

funkció, maga a szabály is tiszta szintaktikai terminusokban lesz megadható, s ilyenként más 

egyedi esetekben is alkalmazható. Márpedig ez azt jelenti, hogy a funkcionalizmus oly módon 

képes bevezetni a szemantikát a rendszerbe, hogy nem az a lényeg, hogy egy szimbólum mire 

referál, mit jelent valaki számára, hanem csakis az, hogy szintaktikai struktúraként milyen 

funkcionális szabály részét képezi. Amennyiben pedig e szabályok természeti folyamatok 

révén kialakult szintaktikai összefüggések, akkor a szemantika teljes mértékben feloldható a 

fizikai működésekben megvalósuló funkciókban. 

Az evolúció elmélete tehát közös keretet adhat a kognitivizmusnak, ahonnan beemeli a 

komputáció fogalmát, és a konnekcionizmusnak, ahonnan viszont a központi adatfeldolgozás 

híján is hatékonyan működő szintaxis koncepcióját merítheti. 

 
Az evolúciós pszichológusok hosszú távú tudományos célja univerzális emberi természetünk 

feltérképezése. E cél elérése érdekében az evolúciós pszichológusok [az evolúció során] 

kialakult mechanizmusok empirikus validitással bíró, nagy felbontású modelljeit alkotják meg. 

E mechanizmusok együttesen konstituálják az emberi természetet. Mivel pedig e pszichológiai 

mechanizmusok kialakult funkciói komputációs természetűek – vagyis feladatuk szerint a 

bemeneti információkra reagáló viselkedést illetve a testet határozzák meg adaptivitásuk 

szerint  – a modellek e funkcionális mechanizmusok logikai vagy információfeldolgozási 

folyamatainak architektúráit írják le (Tooby és Cosmides 2005: 5 – 6.) 

 

Egy ilyen funkcionalista keretben a tapasztalás mint szemantikai rendszer szerepe 

mellékszereppé válik. Az introspekció bizonyosan nem képes indokolttá tenni figyelembe 

vételét, hiszen éppen ez szolgált motivációként arra, hogy külső perspektívából rögzíthető 

adatok szolgáljanak empirikus alapként a természettudományban, s erre adott módot a 

viselkedés mintázatösszefüggésként való szintaktikai kezelése. Másfelől, az intencionalitás 
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sem szolgálhat indoklásul, hiszen a világ jelentésteli megjelenésének azon szervezőelvei, 

amelyekre szándékokként vagy célokként utalunk ily módon alulról, részfeladatokra 

specializálódott függvények révén válthatóak ki. Ahhoz azonban, hogy e funkcionális 

epifenomenalizmus jelentőségét felmérhessük, meg kell vizsgálnunk miként bukkant fel és 

milyen meglepő hozadékkal járt a naturalizáció vonatkozásában a fizikalista metafizikával 

szembeni filozófiai ellenállás.  

 

2.4 Epifenomenalizmus 

 

Korábban, az előző fejezetben, a reduktív magyarázatok kapcsán említettük már az 

epifenomenalizmust, ám ennek csak gyakorlati (negligáló) aspektusára fordítottunk figyelmet. 

Egy magyarázattípus hatókörét meghaladó jelenség kezelésének legegyszerűbb módja a 

jelenség mellékjelenséggé degradálása, másként, azon kategorizáció érvényességének 

visszautasítása, amely az adott jelensége a magyarázat hatókörébe esőként mutatja be. Sajátos 

módon azonban az is epifenomenalizmushoz vezethet, ha valamely jelenség kapcsán egy 

magyarázattípus határaira mutat rá valaki, mint ahogyan ez a fizikalizmus kapcsán történt a 

tapasztalás vonatkozásában.  Nem innen indulunk azonban. 

Ahogyan erre már az első fejezetben is utaltunk, a fizikalizmus metafizikai álláspontja 

szerint nincsenek nem-fizikai tulajdonságokkal rendelkező entitások, illetve, minden 

tulajdonság valamiképpen fizikai tulajdonságokra vezethető vissza. Ennek egyik aspektusa a 

mentális jelenségek kauzalitásának kérdése. Fentebb láttuk ennek megoldását az 

azonosságelmélet felől, ám rögvest elkanyarodtunk a funkcionalizmus irányában, mivel a 

természettudományban ez utóbbi álláspont alkalmazható.  Az azonosságelmélet, amely tehát a 

mentális és a fizikai események azonosságát vallja, más úton is támadható. A fizikalizmus 

azonosságelméletként való cáfolata igen kézenfekvőnek tűnik, hiszen azt kell csak 

megmutatni, hogy vannak olyan nem-fizikai tulajdonságok, amelyek nem azonosíthatóak 

semmilyen fizikai tulajdonságokat rendelkező rendszerrel. A közismert példa a fájdalom és a 

C-rostok tüzelésének azonosítása. Rendelkezik-e a fájdalom olyan tulajdonsággal, amely 

metafizikai értelemben megkülönböztethetővé teszi attól a fizikai típusú eseménytől, amellyel 

a fizikalizmus szerint azonos. Úgy is megfogalmazhatjuk ezt (hogy saját szempontunkból, a 

természettudomány tapasztalatiságának vonatkozásából is rálássunk erre), hogy vannak-e 

olyan első személyű perspektívabeli tulajdonságok, amelyek nem redukálhatóak harmadik 

személyű perspektívabeli tulajdonságokra. Később, az utolsó fejezetben igyekszünk majd 
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megmutatni, hogy az érvekben hivatkozott mentális tulajdonság a tapasztalás olyan 

szemantikai mozzanata, amely nem redukálható semmilyen szintaxisra, ám ehelyütt csak az 

adatforrásokra koncentrálunk.  

Az első érv a what-is-it-like-to-be kritérium Nageltől (Nagel 2004). Ez az ismert 

denevér-érv, amely arra mutat rá, hogy minden fizikai meghatározottságon felül még akad 

valami a szubjektivitásban, nevezetesen az, amilyen valaminek lenni. Sőt, éppen ez a ’valaki 

számára való milyenség’ az, amit szubjektivitásnak nevezhetünk. Metafizikai értelemben ez 

egy olyan tulajdonság, amely nem redukálható fizikai tulajdonságokra s amennyiben genuin 

mentális tulajdonságként vesszük, úgy a fizikalizmus hamis. Episztemológiai 

vonatkozásában: az, amilyen valaminek lenni, első személyű perspektívából hozzáférhető 

minőség s mint ilyen nem közelíthető meg semmilyen harmadik személyű perspektívából 

nyert adat felől. A fizikalizmus hamis: erre a konklúzióra jut Jackson is. Az a valami, amiről 

Mary nem tudhat (Jackson 1982), vagyis azon piros színélmény sajátos minősítettsége, 

amelyet a fekete-fehér környezetben élő képzelt neurofiziológus akkor se tud meg, ha mindent 

tud a színlátás biológiájáról, túl fekszik a fizikalizmus hatókörén. Amikor ugyanis ténylegesen 

meglát egy piros tárgyat, olyat tud meg, amit az előző tudás nem tartalmaz. Mindaz, ami a 

színlátásról tudható és amit Mary maga is tud, harmadik személyű adatokon alapul, az 

azonban, amit a pirosat látva átél, nem, hiszen feltettük, hogy mindent tud, tehát ez esetben 

már tudnia kellett volna róla. Kripke (2007) érve a lehetséges világokkal operál (ezekről a 

későbbiekben sok szó lesz még). Képzeljünk el egy, a mi világunkkal fizikai tekintetében 

minden szempontból azonos világot, amelyet azonban nem tudatos emberek, hanem 

úgynevezett zombik népesítenek be (az emberrel fizikai tulajdonságok tekintetben identikus 

lények), akik nem rendelkeznek tudatos belső állapotokkal. E feltevés, ha valószínűtlenül 

hangzik is, metafizikai értelemben lehetséges világot mutat be. Ez a világ tehát, ahol mi, de 

legalábbis én, tudatos állapotokkal is rendelkezem, olyan világ, amelyben az átélt 

tapasztaláshoz mintegy további teremtő gesztusra volt szükség ahhoz, hogy fenomenológia 

jöjjön létre, következésképp a mentális tulajdonságok nem redukálhatóak fizikaiakra, a 

redukciót abban az értelemben azonosításként értve, ahogyan Crick kapcsán példáztuk az 

előző fejezetben. Episztemológiai értelemben: a tapasztalás a harmadik személyű adatok felől 

elérhető megismerésen túl fekszik. Az utolsóként sorra kerülő érv Joseph Levine-é (1983). Ez 

a híres magyarázati szakadék (explanatory gap) argumentum. Levine szerint a redukcionista 

magyarázat explanandumában nem lehet olyan fenomenális tulajdonság, amely ne állna 

szükségszerű kapcsolatban a magyarázó fizikai tulajdonságokkal. Így például a víz minden 

fenomenális tulajdonsága kimerítően magyarázható a H2O sajátos atomszerkezet 
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mikrotulajdonságaival. Másképp, meghatározott atomi tulajdonságok alapján szükségszerű, 

hogy milyen fenomenális tulajdonságokat lelünk fel. Ugyanakkor például a fájdalom és az 

idegi aktivitás között ilyen kapocs nincsen. Nyugodtan elképzelhetem, hogy fáj valamim, ám 

C-ost nem tüzel, vagy fordítva, a C-ost ugyan tüzel, ám nekem mégsem fáj semmim. Nincs 

tehát szükségszerű kapcsolat a két dimenzió között. A természettudományos magyarázat tehát 

képtelen megmagyarázni azt, ami a mentális tulajdonságok legsajátabb jellegét konstituálják, 

például azt, amilyen fájni. Másként, az első és a harmadik személyű adottságok között 

szakadék tátong.  

Az első három érv episztemológiai premisszákból jut metafizikai konklúzióra s csak 

Levine érve marad meg ismeretelméleti kontextusban (vö. Tőzsér 2001). Az azonban jól 

észlelhető, hogy valamennyi érv ismeretelméleti konklúziója azonos: harmadik személyű 

perspektívából nyert adatok felől az első személyű perspektíva adottságai nem érhetők el. Ez 

azért érdekes, mert az érvekből így nem az következik, hogy a tapasztalás ne lehetne azonos 

fizikai folyamatokkal, hanem csak az, hogy a fizikai folyamatok felől nem ismerhető meg, 

másként nincs mód belátni azt, hogy miként lehetne mentális és fizikai azonos. 

Nem ez a lényeges következmény azonban, hanem az epifenomenalizmus. Ha a 

tapasztalás vagy az első személy perspektívabeli adottságok nem azonosak a fizikaiakkal, úgy 

a tapasztalás elveszíti oksági szerepét, illetve csakis a fizikaitól független mentális okozóként 

tölthet be ilyen szerepet. Mindkét eset ugyanarra vezet a természettudomány szempontjából: 

ha a mentális események nem azonosak fizikai eseményekkel és nincs oksági szerepük, 

vagyis csak „[a]fféle paszományai a fizikai létezésnek” (Sutyák 2010: 13), akkor nem is 

szükséges velük foglalkozni, ha pedig természeten túli mentális okozók, ugyanez a helyzet. 

Érdemes azonban megvizsgálni, hogy ezek az érvek kikezdik-e a funkcionalizmust is. 

Nos, annyiban igen, hogy ha oksági szerepet a tapasztalás nem játszik, funkcionális szerepe 

még éppenséggel lehet. Lehet, hogy éppen azáltal oldható meg egy probléma, mert éppen 

ilyen, illetve valamilyen e problémával szembesülni, vagy mert éppen ilyen a piros pirossága, 

azért működik egy funkció, mert valamilyen azt átélni, végül, csak azért tanulható meg 

valami, mert fáj? Ezek nem jó ellenvetések: az első személyű mozzanatok minden esetben 

kiválthatónak tűnnek. Egy probléma megoldásában nem az számít, hogy milyennek tűnik, 

hanem az, hogy mi a megoldás; nem lehet egy viselkedés úgy beállítva a piros látására, hogy 

az ne lenne szintaktikai alapon (hullámhosszal) is megadható; épp azért tudjuk feltenni, hogy 

tudatos tapasztalás nélkül is ugyanúgy működhet egy zombi, mert ez lehetséges; végül pedig a 

fájdalom is kiváltható funkcionálisan megfelelő szintaxissal. 
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Ám van még egy érv, s ez éppen a funkcionalizmus ellen irányul. Ez Chalmers nehéz 

problémája (hard problem), amely a tudat (consciousness), vagy ahogy erre utalunk, a tudatos 

tapasztalás problémája. 

 
A nehéz probléma […] azt veti fel, hogy az agyon belüli fizikai folyamatok hogyan hozhatják 

létre a szubjektív tapasztalatot. Ez a rejtély a gondolkodás és az észlelés belső vetületét 

foglalja magában, azt a módot, ahogyan a dolgok a szubjektum számára vannak (Chalmers 

2005: 8). 

 

A probléma azért nehéz, mert Chalmers szerint mert nem lehet úgy megválaszolni, hogy 

megadjuk, valamely mechanizmus miképpen hajt végre valamely funkciót. A probléma még 

akkor is fennáll, ha minden funkcionális kérdésre megadjuk a választ, vagyis valami olyan 

extra ingredient-re vonatkozik, amely a funkcionalitáson túl bukkan csak egyáltalán elő. Jól 

rámutat erre Chalmers kérdése: miért nem zajlik minden sötétben, ha egyszer sötétben is 

megoldható? A bevezetésben így parafrazáltuk Leibnizet: miért van valami nekem, miért 

nincs inkább semmi? 

Chalmers naturalisztikus dualizmusa, amely az univerzum egy olyan új típusú 

létezőjeként kívánja a tudatos tapasztalást posztulálni, mint amiképpen az addigi fizikához 

képest új létezőnek tűnt fel Maxwell nyomán az elektromosság, nem mond ellent a 

naturalizmusnak. Ám éppen ez árulkodik arról, hogy nem is tesz ahhoz hozzá semmit, 

másként, a tudatos tapasztalás problémája valójában nem természettudományos, hanem 

metafizikai probléma, egészen pontosan, nem az eddigi értelemben vett természettudomány 

problémája. Chalmers lényegében egy olyan univerzum megismerését várja el a tudománytól, 

amelynek eggyel több létezője van, mint annak a természetnek, amelyet a jelenlegi 

természettudomány a materializmus háttérmetafizikája felől megismer. 

A jelenlegi természettudomány funkcionalizmusát azonban önálló megfontolások is 

támogatják abban, hogy a tapasztaláshoz mindennek ellenére is epifenoménként viszonyuljon. 

Elsőként az, hogy a funkcionális magyarázatok olyan rendszerbe szervezhetők, amelyek 

együttesen lehetővé teszik, hogy a funkcionális színezetű, ám mellékes magyarázatok 

különváljanak. Példaként, egy hajó árboca kiváló alkalmat nyújt arra, hogy egy tengerész az 

árboc csúcsáról őrszemként körbefigyeljen. Egy hajó funkcionális architektúrájának leírása 

azonban hibás lesz, ha azt állítjuk, az árboc azért magas, hogy a vitorláknak támaszt nyújtson 

és a matrózoknak figyelőállást biztosítson. E két funkció nem konjunktív relációban áll 

egymással, önmagában szemügyre véve azonban őket, nem tudunk rangsorolni. A hajó más 
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alapvető funkciójának fényében azonban világos, hogy az árbocot nem ezért építik magasnak, 

hogy valaki felmászhasson rá, hanem azért, hogy a vitorlának minél magasabb támaszként 

szolgáljon, s ily módon, mellékesen, arra is alkalmas, hogy figyelőállásként is szolgálhat. Egy 

hajó funkcionális architektúrájának leírása, amely tehát arra a kérdésre ad választ, hogy 

milyen feladat megoldására alkották a különféle szerkezeti elemeket, így akkor is megfelelő 

lesz, ha kihagyjuk a megfigyelőállást. Ugyanez a helyzet a tapasztalással: ha adva van egy 

olyan átfogó funkció, amelynek fényében minden alárendelt funkció elrendeződik, akkor 

világossá tehető, hogy a tapasztalás e sajátossága nélkül is megadható az ember releváns 

funkcionális architektúrája. S miként sejthető, s sugalltuk is, ilyen alapvető szempont az 

evolúció. 

Továbbá, a tapasztalás mint önismeret az introspekciótól és az episztemológiai 

kétségektől függetlenül is csalóka, ha olyan problémákról van szó, amelyek megoldása az 

elme alapjául szolgáló szintaxissal pontosan megadható: 

 

A tudat csak a jéghegy csúcsa; azon folyamatok többsége, amely elménkben zajlik rejtve van 

előttünk. Ebből az adódik, hogy tudatos élményeink félrevezethetnek bennünket, mivel azt 

gondolhatjuk, hogy az elme áramkörei egyszerűebbek, mint valójában. A legtöbb probléma, 

amelynek megoldását egyszerűként éljük meg valójában nagyon nehéz megoldani – s e 

megoldás bonyolult idegrendszeri hálózatot követel. (Cosmides és Tooby 1997: 3. §) 

 

Az önismeret tehát megtévesztő lehet. Az, ami egyszerűnek tűnik, valójában igen bonyolult is 

lehet, noha a fenti idézetben ez, miként az előző fejezetben utaltunk rá, metafizikai tézis 

(tartalmazza a ’valójában’ kifejezést). Fordítsuk le azonban gyakorlati nyelvre: a tapasztalás 

szempontja egyszerűen nem ad hozzá semmit a természettudományos tudáshoz. Nemcsak 

arról van szó, hogy valamilyennek tűnik a tapasztalás felől egy probléma, ám valójában nem 

olyan, hanem arról, hogy a probléma megoldásában e tűnés nem funkcionális elem. Egy 

probléma megoldásának absztrakt leírása bizonyosan nem fog tartalmazni olyan lépést, 

amelyben az a releváns, hogy valami milyennek tűnt valaki számára. 

Nem véletlen azonban, hogy minden egy pont felé mutat: az emberi elme teljes 

naturalizációja harmadik személyű perspektívból hozzáférhető adatokra építve, szintaktikai 

összefüggésekkel definiált funkciók köré szervezve az evolúcióelmélet keretei között látszik 

realizálhatónak. Foglaljuk össze tehát, mire jutottunk a természettudomány 

tapasztalatiságának vonatkozásában az emberi létezés naturalizációját illetően. 
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2.5 Természettudományos empíria 

 

Ha visszatekintünk, világossá válik, hogy a természettudomány kapcsán a tapasztalatiság 

fogalma hogyan szorult pontosításra: a természettudomány nem egyszerűen tapasztalati 

jelenségekkel foglalkozik, hanem speciális tapasztalati jelenségekkel. E tapasztalati vagy 

inkább empirikus jelenségek specialitása abban áll, hogy csakis harmadik személyű 

perspektívából hozzáférhető adatok révén válnak ismertté. 

Kulcsfontosságú mindebben az adatforrás ismeretelméleti relevanciája. Korábban az 

adat fogalmát a tudományos kérdésfeltevésre adható lehetséges válaszok révén határoztuk 

meg. Nevezetesen, az empirikus megismerés alapsajátossága az, hogy a lehetséges válaszok 

között adatok révén hordozott információ alapján választ. Akár egyszerű választásról van szó, 

akár egy súlyozási folyamat végén kialakuló legmagasabb értékről, a választás kulcsát az adat 

jelenti. Döntő fontosságú tehát, hogy az adat miként hordoz információt. Az adathoz való elvi 

hozzáférhetőség egyszerűen azt jelenti, hogy adat által hordozott információhoz bárki 

hozzáférhet. Negatíve, nem olyan adatról van tehát szó, amelyhez csak egyvalaki férhet 

hozzá, méghozzá csakis elvi értelemben vett egyvalaki. Az első személyű perspektívával 

ebből a szempontból azonban az a gond, hogy adatai közvetlenül nem alkalmasak arra, hogy 

valamely kérdésfeltevés válaszlehetőségei közül választásra jogosító információt 

hordozzanak, mivel nem hozzáférhetőek bárki számára. 

A megismerés (kogníció) természettudományos kutatása esetén azonban még egy 

kényszer érvényesül. Nevezetesen, egy olyan logikai hiba veszélye fenyegeti a kutatást, amely 

módszertani úton hárítható. Nevezetesen, amíg a természettudományos megismerés tárgya a 

természet, addig a kutatás szerkezete irreflexív s mint ilyen nem hordozza annak lehetőségét, 

hogy circulus alakuljon ki. Ha azonban a megismerés mint olyan válik a kutatás tárgyává, 

akkor feltehető a kérdés, hogy a megismerés mint tárgy milyen viszonyban áll azzal a 

megismerési folyamattal, amelyben megismertté válik. A megismerés megismerése ugyanis 

reflexív szerkezet, márpedig ez kínos következménnyel járhat a naturalizáció hatókörét 

illetően. A természettudomány a megismerést természeti folyamatként ismeri meg, akkor 

felvethető a kérdés, hogy maga is természeti folyamat-e? Ha nem az, akkor nem minden 

megismerés természeti folyamat, vagyis a naturalizációs projektnek maga a naturalizációs 

projekt az akadálya. Ha viszont a naturalizáló megismerés maga is természeti folyamat, akkor 

naturalizációra szorul, mivel a tudományos megismerés egyáltalán nem úgy fest, mint ami 
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természeti folyamat lenne. Ha azonban naturalizálni kell, az egy újabb megismerési kört nyit, 

amellyel kapcsolatban ugyanez a kérdés ismét felvethető. 

Jól látható azonban, hogy e kellemetlen dilemma csakis akkor képződik, ha 

megengedjük, hogy az a megismerési folyamat is kutatási tárgyként szolgálhasson, amelyet 

valaki valamit kutatva éppen foganatosít. Ha tehát egyszerűen letiltjuk, hogy a vizsgált 

megismerés (mint tárgy, mint eredmény) ugyanaz legyen mint maga a vizsgálódás (mint 

megismerési működés), akkor mindez elkerülhető. Másként, a természettudományos vizsgálat 

tárgyát csakis másvalaki vagy másvalami megismerése képezheti, vagyis visszaérkeztünk a 

harmadik személyű perspektívához.  

Ám azt jelentené ez, hogy a tapasztalás mint olyan teljes mértékben kiszorul a 

természettudományból? Nos, nem. Az introspekció mint autofenomenológia: ennek nincs 

helye, ám az első személyű perspektíva adatai, amennyiben nem olyanként vesszük 

számításba, mint ami csakis egyvalaki számára adódik, hanem olyanként, ami bárki számára, 

tudományos kutatás tárgyát képezheti. Az úgynevezett kvalitatív módszerekről van szó, 

vagyis a tapasztalás szempontjából a heterofenomenológiáról (Dennett 1982, Dennett 1991: 

72 skk). E módszerek adatokként nem a kísérleti személyek által átélt első személyű 

perspektívához kötött adatokat, hanem a kísérletek által rendszerezett publikus 

megnyilatkozásait kezelik. A kvalitatív módszerek azonban végső soron kvantitatív, 

statisztikai módszerek révén nyerik ki az adatokból azt az információt, amely valamely 

kérdésfeltevés (hipotézis) empirikus alátámasztására vagy cáfolására szolgál (nullhipotézis). 

A kérdőívekkel és skálákkal nyert adatok esetén ugyanis, amennyiben megfelelő mennyiségű 

adat áll rendelkezésre (vagyis a mint reprezentatív) éppen azon terület kapcsán 

megfogalmazott összefüggések tesztelése válik lehetségessé, amely közvetlenül bárki számára 

nem hozzáférhető. Hangsúlyozzuk azonban, hogy az adat ez esetben is harmadik személyű 

perspektívabeli adottság, az a szám, amely változóként arról hordoz információt, hogy az 

illető (és még ezer másik) hányasra értékeli saját szubjektív állapotát egy adott szempontból. 

Ebben a korlátozott értelemben tehát bármely kvalitatív kutatás, amely előre rögzített 

szempontok szerint adatokat gyűjt valamely jelenséggel kapcsolatban arról, hogy az 

milyennek tűnik valaki számára, majd az adatokat statisztikai módszerekkel elemzi és 

általános összefüggések empirikus alátámasztásaként használja fenomenológiának nevezhető. 

Ez azonban megtévesztő, hiszen nem fenomenológiai megállapítások kvantifikációjáról van 

szó, hanem introspektív adatok átalakításáról. A fenomenológia mint kutatás eredményei nem 

egy ilyen típusú kutatás által megfogalmazható átlagértékek. A fizikai tárgyak észlelésének 

fenomenológiai törvényszerűségei nem statisztikai átlagok révén megfogalmazott empirikus 
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tézisek, hanem szükségszerű összefüggések. A kvalitatív módszer az introspektív átlagra 

nyújt rátekintést, amely épp annyira nem a tapasztalásról szól, mint ahogyan az átlagos 

magyar család két egész háromtized darab gyereke sem gyerek, hanem csak átlagérték. S ez 

arra is alkalmas pont, hogy pillantást vessünk a mindennapi tapasztalásra, megvizsgálva, 

vajon a fenti két adatforrás megkülönböztetése elégséges-e a természettudomány 

tapasztalatiságának elkülönítésére. 

Nyilván nem lehet kétséges, hogy életünk során a különféle válasz vagy választási 

lehetőségek között, ha egyáltalán adatok alapján döntünk, nem csak olyan adatok alapján 

döntünk, amelyek bárki számára hozzáférhetőek. Ha úgy érezzük, ha úgy sejtjük és főként, ha 

úgy tűnik, nos, ezek a kifejezések éppen arra utalnak, hogy az első személyű perspektíva 

adatforrása nem iktatható ki az élet döntéseiből. Ez nem azt jelenti azonban, hogy nem is 

lehetséges kiiktatni. Ám nem akkor érkezünk éppen egy tudományosnak nevezhető empirikus 

attitűdhöz, ha ezeket az első személyű mozzanatokat megpróbáljuk érvényteleníteni? Csakis a 

tapasztalatiság mozzanatára figyeljünk, hiszen most nem a racionalitásról vagy az 

objektivitásról van szó. Ha valamely kérdésben úgy kívánunk döntésre jutni, hogy a válaszok, 

illetve választások között adatokra hagyatkozunk, akkor mindkét forrást figyelembe vehetjük, 

míg egészen nyilvánvaló, hogy egy tudományos igényű empirikus vizsgálatban ezt nem 

tehetjük meg. Ez utóbbiban csakis harmadik személyű perspektívabeli információra 

támaszkodhatunk. A „felfedezés és az igazolás kontextusának” megkülönböztetése is éppen 

arra mutat rá, hogy az ötlet, az összefüggés, a hipotézis bárhonnan származhat, az empirikus 

tesztelés adatforrása viszont behatárolt (Popper 1997: 36 sk.). Ha csak ebben az értelemben is, 

a természettudomány tapasztalatisága a mindennapi tapasztalás leszűkítésének tekinthető, s 

ilyenként természetesen felveti a kérdést, vajon érvényesíthető-e maradéktalanul ez a szűrő. 

Másként, felvethető a kérdés, milyen mélyen itatja át a természettudományos empíriát a 

mindennapi tapasztalás (vö. Husserl 1998). Ez messze vezető kérdés, s bennünket nem ez 

foglalkoztat.  

A természettudomány, illetve előrevetítve, az evolúciós természettudománynak 

ugyanis nincs is mit kezdenie a tapasztalással. Egyszerűen nem az a dolga, hogy 

megmagyarázza, miként keletkezett a tapasztalás, hanem csakis az, hogy az emberi test és az 

emberi elme működését funkcionális rendbe szervezze és ezen architektúra elemeit 

szintaktikai szabályokkal definiálja. Meg lehet terhelni persze a természettudományt 

metafizikai problémákkal, sőt, időnként magát terheli ilyenekkel, mint ahogy történik ez a 

tapasztalás esetén, de ez nem hatáskör szerint kötelező feladat. Ami viszont kikerülhetetlen: a 

funkcionális rend kiismerése, s ennek elvégzéséhez az evolúció elmélete ad keretet. Az 
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evolúció elmélete azonban, bármilyen furcsán hangzik is ez, a tapasztalás vonatkozásában 

éppenséggel még akár a kreacionizmussal is összeegyeztethető lenne. Ahogy fentebb idéztük: 

a tapasztalás akár Isten teremtő gesztusának következménye is lehet, s ha Isten csak ennyit 

csinált volna, s az élővilágot hagyja azon funkcionális úton feltárható törvényszerűségek 

mentén alakulni, ahogyan azt az evolúció elmélete felfedi, nem lenne összeütközés 

természettudomány és teológia között. 

A probléma nem ez, hanem a mindennapi tapasztalás szűkítésével nyert általános, 

törvényszerű összefüggésekben megfogalmazott empirikus ismeretek utólagos viszonya a 

tapasztaláshoz. Amikor ugyanis kifejezetten arra kérdezünk rá, hogy a mindennapi tapasztalás 

felől mit kezdhetünk azzal, amit a természettudomány, s különösképp az evolúciós 

természettudomány ismer meg az emberből a maga harmadik személyű perspektívájából, 

akkor a jéghegy csúcsán találva magunk csak annyit mondhatunk, semmit. Nyilván nem 

mindegy azonban, hogy „fejünkben kőkori elme lakozik” (Cosmides és Tooby i. m. 5. §) vagy 

az a felvilágosult kultúrember, akinek magunkat hisszük, arról nem is szólva, pedig ez a 

lényeg, hogy testünkben miféle ősvilági lények működhetnek. 

A természettudomány ebben azonban egyszerűen nem segíthet, hacsak nem olyan 

metafizikai vagy más hangulatkeltő kijelentésekkel, amelyeket azonban tulajdonképpen nincs 

jogosultsága tenni. Az ár ugyanis, amelyet a természettudomány azért fizet, hogy meghaladja 

a mindennapi tapasztalás inkonzisztenciáit és az introspekció bizonytalanságát az, hogy a 

természettudományban nem realizálható olyan tudás, amelyet valaki saját létére 

vonatkozhatna. Olyan tudás ez, amely csakis a másikról tudhatunk, beleértve ebbe saját 

testünket is, amiről, ez a legfurcsább, csakis másvalaki testeként tudhatunk. Következésképp, 

ha célunk az, hogy meghatározzuk saját animális természetünkhöz való viszonyunk 

sajátosságait, akkor ehhez olyan megközelítést kell választanunk, amelynek perspektívájából 

mindkét adatforrás hozzáférhető s olyan keretet kell kialakítanunk, amelyben a funkcionális 

működés és a tapasztalás is helyet kaphat. Ilyen megközelítés a naturalizáló fenomenológia, 

noha az irányzat nem az evolúcióhoz kapcsolódva alakult ki s alapvetően nem is a bennünket 

mozgató motiváció révén jött is létre.  

 

2.6 Naturalizáló fenomenológia 

 

A ’naturalizing phenomenology’ a kilencvenes évektől vált elterjedté főként néhány érdekes 

komprehenzív szemléletmódot tükröző tanulmány kapcsán (Varela et al. 1991, Varela 
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1996/2002, 1999, van Gelder 1999, vö. Gallagher és Zahavi 2008: 28 skk.). Az ebben 

megfogalmazott törekvések közös vonása az, hogy a természettudományos módszerek mellett 

olyan módszereket kíván alkalmazni a tapasztalás jelenségei kapcsán, amelyek lehetővé teszik 

az első személyű perspektívából nyert adatok bevonását a tudományos kutatásban. Annak 

érdekében azonban, hogy pontosan lássuk, miről van szó, térjünk még vissza a naturalisztikus 

dualizmushoz: nézzük meg, mi jellemzi azt az új típusú létezőt, amelyet Chalmers az 

univerzum ontológiájába bevezetni kíván. 

Ehhez Dosztojevszkij Karamazov testvérek című művéből idézünk fel egy részletet. 

Ivan és Aljosa vitájáról lesz szó, amelynek tárgya Ivan elveszett hite. A provokatív példák, 

amelyeket Ivan a megváltásban és a megbocsátásban hívő Aljosa ellen szegez, egytől egyig 

ártatlan gyermekek szenvedéséről szól. Semmilyen megváltás és megbocsátás sem írhatja 

felül azt, hogy a gyermekek szenvedtek, mert a szenvedés tényként vésődik bele az univerzum 

történetébe. A szenvedés tényei azonban fenomenológiai tények, amelyekhez külső 

perspektívából nem lehet hozzáférni, így funkcionális értelemben ugyan minden további 

nélkül kiválthatók, de ezzel valami kimarad a magyarázatból. Innen szemlélve, az univerzum, 

amelyben csak C-rostok tüzelnek, egyszerűen nem meríti ki azt az univerzumot, amelynek 

történetét a fájdalom tényei írják meg.  

A naturalizáló fenomenológia innen olvasva tehát egy másik univerzum tudománya 

kíván lenni, amelynek természeti történetét kiegészíti egy olyan fenomenológiai tudomány, 

amely a természet felől láthatatlan történet összefüggéseit ragadja meg. Mivel pedig az 

univerzum ez utóbbi dimenziója az első személyű perspektíva felől hozzáférhető, olyan 

módszerekre van szükség, amelyek révén meghaladhatóak az introspekció módszertani 

korlátai. Így kerül képbe tehát a kontinentális fenomenológia, főként Husserl, ám a 

mesterséges intelligencia kutatás, főként a kognitivizmus-kritika kapcsán Heidegger (1989) és 

Merleau-Ponty (1962). Nem fogunk azonban minden árnyalatra kitérni, hanem egy olyan 

jellemző irányvonal bemutatására korlátozódunk, amely amellett, hogy jól példázza a 

naturalizáló fenomenológia általános habitusát, saját céljainkra is jó rávezetést kínál. 

Bár a kontinentális fenomenológia nem introspekció, már kezdetei óta küzd e vád 

ellen. Kézenfekvő ugyanis azt gondolni, hogy befelé tekinteni nem lehet másképp, mint az 

introspekció módján, s ebben kétségtelenül van is valami. A fenomenológiát általánosságban 

azonban inkább a reflexió jellemzi, s alapfogalma egy olyan reláció, amely oly módon tágítja 

ki a tapasztalás fogalmát, hogy az ne korlátozódhasson mentális folyamatokra: ez az 

intencionalitás. Az intencionalitás révén az általában vett megjelenés olyan általános leírásává 

alakítható, amely nem korlátozódik a befelé vetett pillantásra, hanem a tapasztalás 
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alapösszefüggéseit kívánja általánosságuk szerint rögzíteni. Ahogyan tehát statisztikai 

módszerei révén a kvalitatív kutatás is meghaladja az introspekció korlátait, ugyanúgy 

meghaladja ezeket a fenomenológia is, bár egészen más módon.  

Az a módszer, amelyhez a naturalizáló fenomenológia elsőként és általános érvénnyel 

kapcsolódik az invarianciakutatás. Legalapvetőbb formája ennek a kvantifikáció és az ezen 

alapuló mérés. Azok az egységek, amelyek révén kommenzurábilissá válnak a különféle 

jelenségek, invariáns mozzanatok, vagyis a jelenségek különbözősége ellenére is érvényre 

jutó állandó tényezők. Az invarianciák azonban nem csak közvetlenül kvantifikálható 

mozzanatok lehetnek, hanem olyam morfológiai vagy topológiai jellemzők is, amelyek 

tulajdonságai egzakt módon megragadhatóak, s amelyek a legkülönfélébb, adott esetben 

fizikai és fenomenológiai jelenségek között is kapcsolatot képezhetnek. A naturalizáló 

fenomenológia programja innen olvasva minden metafizikai konnotációtól függetleníthető 

módszertani célkitűzés: 

 

„Naturalizáción” a fenomenológia integrálását értjük abba a magyarázati keretbe, amelyben 

minden tulajdonság kontinuus azokkal a tulajdonságokkal, amelyeket a természettudomány 

akceptál. (Roy et al. 1999: 1-2)  

 

Nem egyszerűen arról van tehát szó, hogy a természettudomány mellett létre kellene hozni 

egy attól függetlenül működő új kutatást, amelynek tárgya az univerzum fenomenológiai 

tényeinek kutatása, hiszen ilyet nem kell létrehozni, lévén, hogy már létezik. A fő célkitűzés e 

két egymástól elválasztott terület, vagyis a fizikai, ismeretelméleti értelemben a harmadik 

személyű perspektíva adataira alapozó, illetve a fenomenológiai, az első személyű perspektíva 

adataira alapozó kutatások összekapcsolása. A ’naturalizáló’ kifejezés mégis jelzi az 

integráció irányát, vagyis azt, hogy ki marad otthon és kit kell a túlsó partra hozzá átrángatni. 

 

Általános érvénnyel állítjuk […], hogy a fenomenológiai leírások bármely fajtája csakis akkor 

naturalizálható, vagyis, kizárólag akkor integrálható a természettudomány általános keretei 

közé, ha matematizálható. (Roy et al. 1999: 42) 

 

Ez azonban önmagában félrevezető is lehet: ha pusztán azt tekintenénk sikernek, hogy 

fenomenológiai adatok jelennek meg természettudományos kutatásokban, akkor minden 

kvantitív alapokon működő kvalitatív vizsgálat ide lenne sorolható. Jeleztük azonban, hogy a 
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tapasztalás vonatkozásában kinyert átlagértékek nem fenomenológiai, hanem introspektív 

adatokból képzett mutatók. 

Még jellemzőbbé teszi e vállalkozást, ha a kutatás elsődleges terepére utalunk: az 

agykutatás. A naturalizáló fenomenológia e stílusát statikusnak fogjuk nevezni, ugyanazon 

megfontolásból, amelynek alapján Husserl is megkülönbözteti a statikus és a genetikus 

fenomenológiát. Az előbbi célja, hogy olyan, már eleve strukturáltan adódó képződmények 

szerveződési elveit ragadja meg, amelyek a tapasztalást a változástól, vagy még inkább a 

tapasztalás kialakulásának (genezisének) törvényszerűségeitől, függetlenül jellemzik (vö. 

Husserl 2000: 96). Mutatis mutandis ilyen az agykutatás azon területe is, amely a működő agy 

adott jellemzőit standardnak véve a működés sajátosságaira összpontosít és nem vizsgálja a 

kérdést, hogyan alakult ki az emberi idegrendszer, akár onto-, akár filogenetikus értelemben. 

Az idegtudományhoz kapcsolódó naturalizáló fenomenológia azonban ugyancsak statikus, 

hiszen adottnak veszi a fenomenológiát, s csak olyan jellemzőinek megragadását célozza, 

amelyek egy korrelációkutatásban összevethetőek az agykutatás adataival.   

 
[A naturalizáció a husserli fenomenológia integrációja] egy olyan elméleti keretbe, amelyben a 

fenomenológiai leírások kontinuusak a természettudományos magyarázatokkal. A kontinuitás 

azon fajtája, amelyet a szerzők elképzelnek, nem fenomenológiai számadások egyszerű 

redukciója neurobiológiaiakra, hanem [...] egy olyan leírási szint, amelyen az azonosított 

tulajdonságok egyaránt megpillanthatóak mind a fenomenológia, mind pedig a neurobiológia 

felől nézve (Murray 2002: 27-28) 

 

E leírási szint legegyszerűbb megközelítésében tehát matematikai, s a kutatás megelégszik az 

együttjárások adatolásával és legfeljebb deskriptív elméleteket fogalmaz meg. A fizikai és a 

fenomenológiai események tehát nem azonosak, de van olyan invariáns aspektusuk, amely 

azonos, s éppen ez a leírás szempontjából kívánatos pozíció. Még nyilvánvalóbbá válik ez, 

hogy a következő lépés a leíráson nem a reduktív magyarázat, hanem a funkcionalitás 

irányában lép tovább.  

 
A geometrikus deskriptív eidetika segítségével a fenomenológia naturalizációja hatékony 

algoritmusok implementációjának problémájára egyszerűsíthető. Számos okból meg vagyunk 

győződve arról, hogy a morfodinamikus funkcionalizmus a naturalizáló fenomenológia kulcsa 

(Petitot 1999: 371). 
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Az a leíró eidetika, amelyről az idézetben szó van, a geometriai alakzatok invariáns 

mozzanatait rögzíti, illetve függvények révén rögzíti az egyes alakzatok egymásba való 

átmenetét jellemző változásokat. Mivel a különféle alakzatok transzformációja neurológiailag 

és fenomenológiailag is megközelíthető vagyis adatolhatóak az idegi folyamatok, de az is, 

hogy a szemlélő számára melyik stádiumban vált a kiinduló alakzat egy másik alakzattá, a 

fizikai és a tapasztalati változások törvényszerűségei egyazon nyelven fogalmazhatóak meg. E 

morfodinamikus funkcionalizmus tehát a funkcionalizmus speciális alkalmazása, amelynek 

szempontjából az implementáció problémája, vagyis egy függvény tényleges realizációjának 

kérdése inkább technikai mint elméleti probléma (vö. Marr 1982). Másként, amennyiben 

függvényként rögzítésre kerül az összefüggés, a fenomenológia naturalizálása már lényegében 

csak a függvény e sajátos realizációjának mikéntjére szorítkozó speciális kérdés.    

Mindez azért fontos számunkra, mert a naturalizáló fenomenológia kulcsa eszerint a 

funkcionalizmus magva, nevezetesen a függvény fogalma. Miként a bevezetésben jeleztük, 

jelen tanulmány nem a fenomenológiai tulajdonságok matematizálásától reméli céljának 

elérését, hanem a logika kiterjesztésétől. Nevezetesen, a logikai szemantika két alapfogalma, 

az extenzió és az intenzió segítségével olyan formális rendszert kíván felépíteni, amely 

lehetővé teszi a jéghegy vízfelszín alatti és feletti részeinek integrációját. A következő 

fejezetben ezért a függvény logikai fogalmának meghatározása után a logikai szemantika e 

két alapfogalmát tárgyaljuk, hogy később, az evolúcióelmélet általános jellemzése után, 

felvázolhassuk azt a logikai keretet, amelyben lehetővé válik animalitás, vagyis a funkcionális 

architektúra és humanitás, vagyis a tapasztalás sajátos viszonyának jellemzése.  

Miként azonban sejthető, az evolúció elmélete lényeges pontokon módosítja mind a 

funkcionalizmust, mind egy esetlegesen ehhez kapcsolódó fenomenológia stratégiáját is. A 

funkcionalizmus azon speciális alakjával, amely az emberi létezés természeti alapját képező 

funkcionális architektúrát adaptív architektúraként értelmezi, külön fejezetben foglalkozunk. 

A fenomenológiai aspektusra azonban már most ki kell térnünk.  

Miként a statikus naturalizáló fenomenológia elnevezése is sugallja, feltehető egy 

olyan genetikus naturalizáló fenomenológiai megközelítés is, amely nem adott alakjában 

közelít az emberhez mint természeti lényhez harmadik személyű perspektívából, s nem adott 

alakjában tekint az emberi tapasztalásra sem első személyű perspektívából, hanem ezeket 

azon alakulás, illetve kialakulás felől vizsgálja meg, amelynek törvényszerűségeit az 

evolúcióelmélet tartalmazza.  

A naturalizáló fenomenológia azonban már legelső, a későbbieket még csak sejtető 

alakjában, enaktív kognitív tudományként is konfrontálódott az evolúcióelmélettel, egészen 
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pontosan annak adaptációfogalmával (Varela et al. 1991: 185 skk.). Valójában nem az 

evolúciós tudományról, hanem arról a metafizikai előfeltevésről van szó, amelyet az előző 

fejezet elején kiemeltünk: a természettudomány számára az anyagi valóság az elmétől 

függetlenül létezik. Az adaptáció vonatkozásában ez első körben azt jelentheti, hogy a 

környezet független változó, amelyhez az evolúciós ágens vagy idomul vagy elpusztul. A 

helyzet ennél azonban nyilván árnyaltabb, hiszen a koevolúció, mint amilyen például egy 

szimbiózis, ágensek egymáshoz adaptálódását jelenti, következésképp értelmetlenné válik egy 

aszimmetrikus reláció feltételezése. Az enaktív szemlélet azonban azt kifogásolja, hogy a 

kognitív ágens egyszerűen csak bepottyan egyfajta ejtőernyősként a környezetbe. 
 

Enaktív perspektívából azok a tulajdonságok, amelyek relevánsak egy kognitív rendszer 

számára nem preegzisztensek, hanem a rendszer és környezete interakciója révén képződnek. 

Ez az a csatolás [coupling], amely enaktálja [enacts], vagyis jelentésessé teszi az externális 

világot a rendszer számára (Petitot 2003: 108). 

 

Nem meglepő tehát, hogy Varela informálisan először interpretációnak nevezte az enaktációt 

(vö. Thompson 2006: 423), sőt, még a „hermeneutikai megközelítés” elnevezést is javasolta. 

A fenti példa is szemlélteti azonban, hogy „az enaktáció distinkciók egy halmazának 

képződése valamely háttérből” (Varela et al. 1991: 156) s így egy kvázi-első személyű 

perspektíva felől megfogalmazott folyamat leírása. Ha azonban tudatosítjuk, hogy a környezet 

függetlensége a funkcionális rendszerként felfogott ágens rendszerfüggvényeinek független 

változóit jelenti, tehát szintaktikai, nem pedig szemantikai függetlenséget jelent, akkor e 

szempont evolúciós távlatban inadekvátnak tűnik. Annál is inkább, mert a tanulás 

fenomenológiai szerkezetét írja le, mintsem egy evolúciós ágens a priori 

függvényrendszerének generatív változását. Ennek ellenére, miként hamarosan látjuk, az a 

kvázi-első személyű perspektíva, amely itt az enaktáció leírására szolgált saját céljaink 

eléréséhez óvatosan felhasználva hasznos eszköznek bizonyul majd. 

A morfodinamikus funkcionalizmus stratégiája ugyanis egy genetikus távlatokban 

dolgozó naturalizáló fenomenológiában használhatatlan. Az agyi folyamatok és a tapasztalás 

struktúrái szinkrón jelenségekként ugyan egymás mellé helyezhetőek egy megfelelően 

kialakított matematikai mezőben, ám sem a funkcionális architektúrához nem lehet a 

tapasztalás felől hozzáférni, sem a funkciók felől nem lehet elérni a tapasztalást mint olyat.  
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Az introspekciót persze amúgy is meg kell haladni. A jéghegy csúcsán nem maradhatunk, 

hiszen attól, hogy tudjuk, a vízfelszín alatt egy állati test és egy állati elme dolgozik, még 

semmi sem változik. Az a mód azonban, ahogyan a kvalitatív kutatás meghaladja az 

introspekciót saját animális lényünkhöz való viszonyunk meghatározásában és főként, e 

viszony megváltoztatásában nem segít. Az introspektív átlagok nem mondanak semmit erről: 

a statisztika csupán jelzi, hogy egy jelenség elterjedése mennyire széleskörű, ám ez legfeljebb 

abban erősíthet meg valakit, nem egyedül ő kénytelen szembesülni számára teljesen 

ismeretlen testével, vagy tágabban, animális természetével.  

A statikus naturalizáló fenomenológia azon módszere azonban, ahogyan meghaladja 

az introspekciót annak érdekében, hogy a tapasztalás általános struktúráit rögzítse a husserli 

fenomenológia bizonyos eljárásai segítségével, mégis irányadó lehet. A bevezetésre kerülő 

logikai struktúrák segítségével hozzáférhetővé tesszük animális lényünk funkcionális 

architektúráját a tapasztalás számára. Vagyis nem naturalizáljuk a fenomenológiát, hanem épp 

fordítva, fenomenalizáljuk a funkcionális architektúrát. 

Az irány megfordításának oka egyszerű: miként már utaltunk rá, az emberi létezés 

funkcionális alapjához a természettudomány hozzáfér, de csakis másvalaki animális 

természeteként. Következésképp, saját animális lényünkhöz csakis a fenomenológia felől 

vezet út, méghozzá éppen azon nyomok mentén, amelyek magáról a tapasztalásról is 

leolvashatóak testünk idegensége és ellenállása kapcsán.  

Egy kétség azonban felmerül. Eddigi bemutatásunk alapján naturalizáló 

fenomenológiának nevezni azt a vállalkozást, amely egyazon keretben kísérli elhelyezni az 

emberi létezés harmadik személyű perspektívából felfedhető funkcionális architektuáráját a 

maga szintaktikai összefüggéseivel és a tapasztalást, talán jogosulatlannak tetszik, ha ennek 

hátterében alapvetően nem elméleti, hanem gyakorlati indokok állnak. A bevezetésben 

azonban már rámutattunk: a vállalkozás tisztán elméleti értelemben is felfogható, s a 

gyakorlati változás csak az elméleti munka eredménye. Meglepő módon vállalkozásunk 

azonban pusztán gyakorlati vonatkozásai tekintetében sem idegen, ha nem is az általában vett 

naturalizáló fenomenológia egészének, csak annak egyik, fentebb polemizáló szándékkal már 

idézett meghatározó alakjának habitusától. Varelá-ról van szó. 

A genetikus naturalizáló fenomenológia is összefüggésbe hozható ugyanis olyan 

egzisztenciális vonatkozásokkal, amelyek már a kontinentális fenomenológia első alakzatában 

is feltűnnek. Nevezetesek Husserl alábbi sorai: 
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[Nincs szó arról,] hogy mindegy lenne valaki fenomenológus-e, vagy a pozitív tudományok 

gyakorlója. Még az is kiderülhet, hogy a teljes fenomenológiai beállítódás és a hozzá tartozó 

epokhé mindenekelőtt olyan teljes személyes átalakulást hivatott előidézni, amelyet leginkább 

a vallási megtéréshez lehetne hasonlítani […] (Husserl 1998: 175 – 176.)  

 

Varela eredeti távlatairól egy szóbeli megjegyzése tanúskodik (ő 2002-ben meghalt): a 

fenomenológia naturalizálása csak a projekt első része, a második egy fenomenologizáló  

természettudomány (phenomenologizing natural sciences) kialakítása (vö. Zahavi 2004: 344). 

Láthattuk fentebb, hogy Varela szándéka egyértelműen az, hogy más ugyancsak metafizikai 

változtatások mentén kiépített vállalkozásokhoz hasonlóan (van Gelder 1998) fellazítsa az 

ágens és a környezet harmadik személyű perspektívából nyilvánvaló, fenomenológiai 

szempontból azonban cseppfolyós elválasztását. Varela sajátos érdeklődése a buddhizmus 

iránt (Varela et al. 1991: 105 skk.) azonban talán megengedi a feltételezést, hogy a 

természettudomány fenomenologizálását nem csak európai értelemben vett hagyományos 

metafizikaként értsük, hanem a személyesség gyakorlati dimenzióját érintő felhívásként. 

Miként látni fogjuk, az a mód, ahogyan a funkcionális rendszert és a tapasztalást az előbbi 

fenomenalizációja révén összekapcsoljuk, elméleti értelemben akár a természettudomány 

fenomenologizálásának is nevezhető, ám még inkább az gyakorlati értelemben, hiszen terepe 

nem az általános tudás, hanem a személyes tapasztalás. 
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3 Függvény és jelentés 
 

E fejezet célja, miként már a bevezetésben és az előző fejezet végén is említettük, hogy 

felvázolja azt az elméleti keretet, amelyek kontextusában az animalitás és a tapasztalás 

jelenségeit együttesen kezelhetjük. A naturalizáló fenomenológia funkcionalista attitűdje 

kapcsán arra is utaltunk, hogy e fejezetben a függvény általános formális meghatározását 

adjuk, különös tekintettel azokra a logikai jellemzőkre, amelyeket egészen tág értelemben az 

animalitás és a tapasztalás formális ontológiájának alapfogalmaiként kívánunk később 

munkába állítani. Ugyancsak említettük: a két alapfogalommal foglalkozunk, ezek az extenzió 

és az intenzió. Mint ismeretes, az extenzió a logikában egy függvény igazságtartományát 

jelenti, vagyis általános értelemben egy halmaz. Az intenzió a jelentés logikai megfelelője, 

amely a függvények esetén egy olyan szabály, amely a függvény aktuális állapotán túl, ennek 

minden lehetséges állapotát is definiálja. A logikai függvény e formális sajátosságai, vagyis 

extenziója és intenziója szolgálnak majd a későbbiekben olyan invariáns mozzanatokként, 

amelyek révén mind a funkcionális architektúrára, mind pedig a fenomenológiára ugyanazon 

tényezők tekintetében nyerünk rálátást. A fejezet tehát a függvény logikai fogalma kapcsán 

egyfajta kivezetés a logikából egy olyan komprehenzív közegbe, ahol ugyanazon fogalmi 

keretek között taglalható majd a későbbiekben evolúció és tapasztalás. 

 

3.1 Függvény és függvényszabály 

 

Függvényen a továbbiakban azt a struktúrát értjük, amely független és függő mozzanatok 

között képez összefüggést oly módon, hogy az utóbbit az előbbi révén határozza meg 

valamely függvényszabály révén. E meghatározó kapcsolatot végrehajtásként (function), 

leképezésként (mapping) vagy hozzárendelésként (assigning) is megnevezhetjük. A közös 

formális mozzanat ezekben az összefüggés aszimmetrikus szerkezete, amelyet sematikusan 

így ábrázolhatunk:  

 

f(x) = y. 

 

E sémában x jelöli a független, y a függő mozzanatot, f pedig magát a függvényt, amely tehát 

valamely szabály alapján rendeli x-hez y-t vagy más fogalmazásban, képezi le x-et y-ra. 
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Összefüggésként a függvény tehát előfeltételez egy leképezésre kerülő elemekből képzett 

halmazt, ebből egy tetszőleges elem x, illetve egy olyan halmazt, amelynek valamely elemére 

a függvény a leképezést elvégzi, ez utóbbi halmaz egyik tetszőleges elemét reprezentálja a 

szabályt sematizáló fenti kifejezésben y. Az előbbi halmazt értelmezési tartománynak 

(domain), az utóbbit pedig értékkészletnek (range) nevezzük. A függvény x-szel jelölt 

argumentuma tehát az értelmezési tartomány valamely elemére referál, míg a 

függvényszabályban a ’=’ után következő jel, jelen esetben y, az értékkészlet valamely 

elemére. Előzetesen még egy fogalomra van szükségünk, az úgynevezett tárgyalási 

univerzumra, amely azokat az elemeket tartalmazza, amelyekből a függvény értelmezési 

tartományát (és adott esetben értékkészletét is) képező elemek kerülnek ki. Ezen univerzum 

nem lehet üres, mivel a függvény mint speciális reláció mindenképpen feltételezi relátumait, 

vagyis értelmezési tartományát és értékkészletét (amelyek esetleg egybeesnek). 

Példaként álljon itt a negáció logikai függvénye és függvényszabálya. Mint ismeretes, 

a negáció a tagadás természetes nyelvi megfogalmazásainak logikai struktúrája, amely 

formális építőelemként (”Nem igaz, hogy…”) mondatképző funkciót tölt be. Maga a 

függvény például így ábrázolható: 

 
N(…), 

 

ahol a kipontozott rész a zárójelben a függvény argumentumát jelöli (vagyis azt, amit a 

szabálysémában x-szel jelöltünk). Ahhoz azonban, hogy a függvény révén kifejezhető 

összefüggés is testet öltsön, a szabály ábrázolásához kell folyamodnunk. A negáció esetén 

ennek sémája az iménti jelölésmóddal ez: 

 

N(…) = … 

 

Az egyenlőség jel jelzi tehát, hogy a második kipontozott rész a függvény függő 

mozzanatának helye (vagyis az, amit a szabálysémában y-nal reprezentáltunk). Ez azonban 

még kevés; meg kell határoznunk pontosabban is a független és a függő mozzanat 

összefüggését, vagyis nevesítenünk kell a szabályt. Ehhez azonban szükségünk van a 

függvény értelmezési tartományára és értékkészletére. 

A negáció igazságfüggvény, ami azt jelenti, hogy értékkészlete, mint halmaz, két 

elemből áll. Ezek, mint ismeretes, az igaz és a hamis, amelyeket az 1 és 0 számjegyekkel 

reprezentálhatunk. E függvény értelmezési tartományaként vegyük most az egész tárgyalási 
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univerzum, vagyis a létező világ összes kijelentő mondatát. Kijelentő mondaton itt a világ 

azon entitásait értjük, amelyek igazak vagy hamisak lehetnek, de az egyszerűség kedvéért azt 

is kikötjük, hogy ami igaz vagy hamis, az mondat. Példaként álljon itt a negáció 

függvényszabályának egy alkalmazása:  

 
N(Darwin halhatatlan) = 0 

 

Nos, a ’Darwin halhatatlan’ alakzat kétségtelenül egy mondat, amely igaz, ha Darwin 

szellemóriás és minden szellemóriás halhatatlan. Ez esetben pedig tagadása, vagyis az a 

függvény révén képzett mondat, hogy ’Darwin nem halhatatlan’, hamis, ezt jelöltük 0-val. 

Másfelől, az is kétségtelen, hogy Darwin már meghalt, így ebben az értelemben nem lehet 

halhatatlan, azaz a ’Darwin halhatatlan’ mondat hamis. A szabály ezen esetét az alábbi példa 

ábrázolja: 

 
N(Darwin halhatatlan) = 1 

 

A negáció szabálya ebből már megfogalmazható. Általánosságban, a függvény függő 

mozzanata a független mozzanat igazságértékétől függ, nevezetesen, a függvény által képzett 

mondat igazságértéke az argumentum igazságértéke melletti másik igazságérték. Vagyis: 

 

ha N(1) = 0, 

ha N(0) = 1. 

 

Jól észlelhető, hogy a fenti szabályban nem maguk a mondatok töltik ki a függvény 

argumentumhelyét, még csak nem is a mondatok helyettesítő jele, hanem kizárólag egy adott 

mondat igazságértéke. Az is felfedezhető, hogy a függő változó, amelynek kételemű 

értékkészletére a függvény az értékkészlet valamely elemét szabály szerint leképezi, egy 

igazságérték, s ilyenként pedig egy újonnan képzett mondat reprezentánsa a szabályban. 

Mindez példaként csak rávezetés, ám, mint látni fogjuk, egészen másra, mint ehelyütt 

sejteni lehetne. Első célunk, hogy a függvény eddig általánosan rögzített és egy logikai példán 

illusztrált fogalmának sajátos jelentést adjunk egy újabb fogalom révén, amelyet logikai 

kontextusból merítünk. E fogalom az extenzió. Előre jelezzük: annak érdekében, hogy a 

függvény extenzióját megkülönböztessük a függvény kapcsán tárgyalásra kerülő más típusú 

extenzióktól, ez utóbbiak esetén, követve a magyar nyelvű hagyományt, a faktuális érték 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 90

kifejezést fogjuk használni (vö. Ruzsa 2001: 73). Az ’extenzió’ helyett időnként a 

’függvényextenzió’ kifejezés is előfordul. 

 

3.2 Extenzió 

 

A fenti példa a negáció szabályának szemléltetése mellett inkább arra mutat rá, hogy a 

negáció előfeltételezi az argumentumhelyét kitöltő mondat igazságértékének meglétét. Mivel 

az argumentumot kitöltő és a függvény által képzett mondatok számára is ugyanaz az 

értékkészlet áll rendelkezésre, egy olyan magasabb rendű függvény előmunkálatai sejlenek 

tehát fel, amely a tárgyalási univerzum egyes mondataihoz már előzetesen a két igazságérték 

valamelyikét rendeli, hogy aztán a függvény a maga szabálya szerint ezt a képzett mondat 

igazságértékére képezze le. Az aléthikus logikában ez a magasabb rendű függvény az 

interpretációs segédfüggvény, amelyre azért van szükség, mert miként a példán is jól látható, 

vannak mondatok, amelyekről önmagukban, kontextusukból kiszakítva, nem dönthető el, 

hogy igazak vagy hamisak. Ha Darwin halhatatlanságára egy méltató beszédben utalunk, 

akkor igaz mondatot képeztünk, de ha a ’Szókratész halandó’ mondat társaságában említjük 

meg, akkor hamis. Mivel azonban a logikát az általában vett következtések helytállósága 

érdekli, nem pedig az, hogy valamely mondat tényleges igaz-e vagy hamis, modellekkel 

dolgozhat. Nevezetesen, az interpretációs segédfüggvény révén olyan kontextust teremthet 

önmaga számára, amelyben meghatározza, hogy az egyes mondatok melyik igazságértékkel 

bírnak s ez lehetővé teszi a következtetések helytállósága szempontjából releváns 

függvényszabályok definiálását. 

Mindez számunkra most azért fontos, mert ily módon bevezethetünk egy olyan 

fogalmat, amely a későbbiekben fundamentális szerepet játszik majd. Az interpretációs 

függvény ugyanis azáltal, hogy az értelmezési tartomány mondataihoz igazságértékeket 

rendel, kijelölhetővé teszi például a negáció kapcsán azon mondatok körét, amelyekhez a 

függvény az igaz értéket rendeli. E halmaz az adott függvény extenziója, amely tehát a 

függvény értelmezési tartományának részhalmaza. 

Miként már jeleztük, az extenzió fogalmát jóval tágabb kontextusban kívánjuk 

munkába állítani, mint ahogy most logikai értelmében egy igazságfüggvény kapcsán 

meghatároztuk. E tágabb értelem nemcsak az igazságfüggvények, de a következtetések 

formális törvényszerűségeivel foglalkozó formális logika körét is túllépi majd, mivel az 

extenziót egy függvényalapú formális ontológia alapfogalmaként fogjuk kezelni. 
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A jelenlegi logikai kontextusban, mint már megfogalmaztuk másképp, az extenzió egy 

függvény értelmezési tartományába tartozó elemek közül azon elemek halmaza, amelyekhez 

általában véve a függvény az értékkészlet valamely preferált értékét, jelen esetben az 1-gyel 

jelölt igaz értéket rendeli. Általánosan, egy függvény extenziója az értelmezési tartomány 

azon elemeinek halmaza, amelyeket a függvény az értékkészlet ugyanazon elemére képez le. 

Fontos látnunk tehát, hogy valamely extenzió kijelölése konvencionális aktus és csakis akkor 

van egyáltalán értelme, ha az adott függvény értékkészlete legalább kételemű és e két elem 

között valamilyen szempontból különbséget teszünk. Nem arról van szó tehát, hogy az 

extenzió önkényesen képződne, hiszen szabály alapján határozzuk meg. Az azonban, hogy az 

értékkészlet melyik eleméhez tartozik, nos, ez formálisan tekintve, egyetlen függvényre 

szűkítve önkényes döntés. A logikában nyilván az igaz értékhez tartozó halmaz az extenzió, 

mivel a helytálló következtetés valamennyi premisszája igaz kell, hogy legyen. Ezt azonban 

formális értelemben semmi sem különbözteti meg az értelmezési tartomány a hamis értékhez 

tartozó részétől. Mindez azért fontos, mert a logikai kontextusból kilépve is mindig szem előtt 

kell majd tartanunk, hogy extenzióról beszélni annyi, mint valamely szempont szerint 

preferenciát tulajdonítani az értékkészlet valamely elemének vagy elemeinek. 

Az extenzió tehát egy halmaz, amely halmazelméleti jelöléssel a negáció esetén így 

fest: 

 
{m | N(m)}, 

 

ahol m egy olyan mondatot jelöl meg, amely mondattal a negációfüggvény argumentumát 

kitöltve a képződő mondathoz a függvény szabály szerint az igaz értéket rendeli. A negáció 

esetén az extenzió elemeinek egyetlen közös sajátossága az, hogy valamennyien hamisak, 

mivel a negáció csakis a hamisra értékelt mondatokból képezi 1 értékű mondatot. 

Az olyan típusú függvényeket, mint a negáció ezért igazságfüggvényeknek nevezzük. 

Ezek közös vonása az, hogy értelmezési tartományok mondatait reprezentáló 

igazságértékekhez mint független mozzanatokhoz, igazságértéket rendelnek. E függvények 

extenziója pedig azon mondatok halmaza, amelyekhez a függvények az igaz értéket rendelik. 

S ennyi elegendő is egyelőre. Innen tovább úgy léphetünk, ha belátjuk, az extenzió fogalmát 

nem csak igazságértékekkel rendelkező elemek vonatkozásában lehet értelmesen használni. 

Ehhez egyelőre még el sem kell hagynunk a logikát. 

A predikátumlogika, amelynek függvényei neveket képeznek le igazságértékre, olyan 

extenziókkal számol, amelyek elemei tetszőleges individuumok. Példaként álljon itt egy olyan 
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függvény, amelynek argumentumát nem mondattal, hanem valamely individuumot megjelölő 

logikai grammatikai alakzattal, azaz névvel tölthetünk ki: 

 
félelmetes(…) 

 

A negáció példája nyomán e függvény szabályát is sematizálhatjuk: 

 

félelmetes(…) = … 

 

A zárójelben lévő pontok az argumentumot, az egyenlőségjel utáni pontok pedig a függő 

mozzanat helyét mutatják. Ugyanúgy, ahogyan az előbb töltsük ki a függvény 

argumentumhelyét egy logikai értelemben vett névvel, amely legyen: „az a maszk”, utalva 

ezzel mondjuk arra az álarcra, amely állítólag Sartre szobájának falán lógott. 

 
félelmetes(az a maszk) = 1 

  

Ha a maszk valóban félelmetes, akkor a képződő mondat ’az a maszk félelmetes’ igaz értéket 

kap. A ’félelmetes’ címkéjű függvény azonban számos más esetben az igaz értékre képezi le a 

független mozzanatot és e halmaz, vagyis a predikátumextenzió, szervezőelve továbbra is a 

függvények értékkészletének igaz eleme, ám az értelmezési tartomány elemeinek nem 

igaznak vagy hamisnak kell lennie. Sem a maszkok, sem más dolgok, amelyekre nevekkel 

referálhatunk, nem igazak vagy hamisak, ez nyilvánvaló. Ám ez esetben mitől függ, hogy 

valamely individuum beleesik-e egy függvény extenziójába vagy sem? 

Ahhoz, hogy a függvény a preferált értékre képezze le a független mozzanatot, vagyis 

a predikátumok esetén egy individuum nevét, elégséges, hogy az individuum e nevezetes 

halmaz, vagyis a függvényextenzió eleme legyen. Ám természetesen itt ugyanaz a probléma 

merül fel, mint a mondatok esetén: nem mindig dönthető el, hogy egy individuum egy 

halmazba tartozik-e vagy sem. Az a maszk lehet, hogy Sartre-nak félelmetes volt, de másban 

talán nem ébreszt ilyen érzést, vagyis nem lehet kizárni, hogy 

 
félelmetes(az a maszk) = 0. 

 

Láthatjuk, ismét csak a kontextus, a szituáció a döntő: olyan egyértelműséggel, amelyet a 

halmazhoz tartozás relációja megkíván a maszk önmagában nem bizonyul félelmetesnek, még 
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akkor sem, ha résztulajdonságokra (újabb predikátumokra) bontjuk, hiszen ezek esetén 

ugyanaz a probléma merül fel, mint a kiinduló predikátumnál. A logika számára ez azonban 

nyilván továbbra is közömbös: az interpretációs segédfüggvény oly módon értékeli a neveket, 

hogy azokról egyértelműen eldönti, valamely függvény extenziójába esnek-e vagy sem. 

Formálisan a ’félelmetes’ címkéjű predikátum szabályát tehát így fogalmazhatjuk meg: 

 

ha x eleme F-nek, akkor az ’x félelmetes’ mondat igaz, 

ha x nem eleme F-nek, akkor az ’x félelmetes’ mondat hamis, 

 

ahol ’F’ a függvény és egyúttal extenziójának a címkéje. Ez abból adódik, hogy egy 

predikátum esetén egyszerűen nem foglalkozunk az értelmezési tartomány azon elemeivel, 

amelyekre nem igaz, mivel ez gyakorlati értelemben nem informatív. A függvényt magát, ha 

beszélő nevet alkalmaznánk, inkább úgy kellene címkézni, hogy ’félelmetes és nem 

félelmetes dolgokra alkalmazható, azokat igazságértékekre leképező operáció’. Ehelyett 

egyszerűen egy F-et használunk, amely valójában az extenzió címkéje, csak átvisszük a 

függvényre (mint tulajdonságra) is. Magát az extenziót tehát formálisan ugyanúgy 

határozhatjuk meg, mint a mondatok esetén (vö. Frege 1980a: 114): 

 
{x | F(x)}, 

 

vagyis azon x-ek halmaza, amelyekre F igaz. Ismét hangsúlyozzuk, e halmazba kizárólag 

olyan individuumok tartozhatnak, akikre igaz, hogy félelmetesek s a logikában erről az 

értékelés gondosodik is. 

Ugyancsak érvényes analógia a negáció példáján bemutatott igazságfüggvények és a 

predikátumok extenziója között, hogy az extenzió elemeinek szükséges, de elégséges is 

egyetlen tekintetben ugyanolyannak lenniük. Esetünkben a ’félelmetes’ címkéjű függvény 

extenziójába ugyanúgy beletartozik elemként egy vihar, egy bravúros akrobatamutatvány 

vagy egy óriást játszó kisgyerek. Másfelől, a mondatok kapcsán talán szembetűnőbb ez, ám a 

predikátumok extenziójának elemeire is ugyanúgy érvénye, hogy bármelyikük ugyanolyan 

mértékben képes a függvény exemplifikálására. Másként, az extenzió egyetlen közös 

tulajdonsággal rendelkező elemei között az adott vonatkozásban nincsen különbség, más 

különbség pedig irreleváns, mivel a halmazhoz tartozás relációja csakis az értékkészlet két 

eleme alapján tagolódik: egy mondat, egy individuum vagy az extenzióhoz tartozik vagy nem. 
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Mindez több szempontból is jelentőségteljes sajátosság, most azonban csak egy ilyet emelünk 

ki. 

Nevezetesen, a halmaz elemeit egybefogó egyetlen szempont, illetve ebből 

következően a halmaz elemeinek egyneműsége a függvényszabály megfogalmazásában 

lehetővé teszi, hogy a függő változó az extenzióhoz tartozás szempontjából releváns értéke 

önmagában is egyértelműen meghatározza a független változó értékét. Az ilyen típusú 

függvényeket a logikában extenzionális függvényeknek nevezzük. Ahhoz, hogy ezt 

általánosságban is megfogalmazzuk, áttérünk egy másik terminológiai konvencióra a 

függvények kapcsán. 

A függvényeket eddig független és függő mozzanat vagy változó szabályalapú 

összefüggéseként jellemeztük. Ugyancsak elterjedt azonban a függvény azon formális 

meghatározása, amely a függvényt bemenet (input) és kimenet (output) összefüggéseként 

határozza meg. A továbbiakban mi is ezt követjük majd, legfőképp azért, mert ezzel az 

extenzió (és az intenzió) bevett fogalmainak hatókörét a számunkra kívánatosnak irányban 

már a terminológia szintjén is tágíthatjuk. A bemenet és kimenet ugyancsak metafora, miként 

a leképezés, de az a komputációs hangulat, amelyet e két fogalom áraszt, mint sejthető, 

nagyon is megfelel céljainknak. Egy függvény így nem más, mint az a művelet, amely a 

bemenet értékéből kiszámítja a kimenet értékét. Az eddig tárgyalt logikai függvények két 

fajtája esetén az az érték, amelyet a kimenethez számításba kell vennünk a bemenet 

igazságértéke (igazságfüggvény), illetve a bementként szolgáló név jelölete (predikátum).  

Az idegen nyelvű logikai tradíció mind a bemeneti mondat igazságértékét, mind pedig 

a bemeneti név jelöletét extenziónak (extension) nevezi, magyarul, logikai kontextusban, mint 

már jeleztük, faktuális értékeknek fogjuk hívni őket. Míg ugyanis egy függvény esetén az 

extenzió, mint halmaz valóban szemléltethető egyfajta kiterjedésként, amely az univerzum 

elemi közül azokat érinti, amelyek esetén a függvény igaz kimenetet ad, addig egy mondat 

igaz vagy hamis értéke, illetve egy név jelöletének vonatkozásában e kép kontraintuitív. A 

faktuális érték viszont jól mutat rá arra, hogy mind a mondatok igazságértéke, mind pedig az, 

hogy a nevek mit jelölnek és megjelölnek-e egyáltalán valamit, az életben többnyire a 

tényektől függ. Jelezzük azonban, hogy később, a logikai kontextust elhagyva a faktuális érték 

helyett új kifejezést vezetünk be a bemenet és a kimenet értékének jelölésére, intuitíven is 

utalva arra, hogy az extenzió fogalmát más kontextusban használjuk.  

Az extenzionális függvény fent már előkészített, teljessé még nem tett meghatározás, 

az új fogalmakkal: egy függvényt extenzionálisnak nevezünk, amennyiben bemenetének 

faktuális értéke (extension) egyértelműen meghatározza kimenetét. Hangsúlyozzuk, e 
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definíció még nem teljes: a kimenet értékének mibenlétével még nem foglalkoztunk, de 

megkülönböztettük már a függvény extenzióját és a bemenet faktuális értékét (extension). A 

logikai függvények extenziójára két példát is láttunk: mondatokból vagy individuumokból 

képzett halmazok. Miként azonban az eddigi példákon látható, abból adódóan, hogy mindkét 

függvény esetén mondat a kimenet, de kizárólag abból a szempontból tekintve, hogy igaz 

vagy hamis, az extenzionális függvények esetén a kimenet faktuális értéke (extension) a függő 

mozzanat.  

A propozicionális logika extenzionális függvényei esetén tehát a bemenetek 

igazságértéke egyértelműen meghatározza kimenetük igazságértékét, a predikátumlogikában 

pedig a bemenet jelölete határozza meg egyértelműen a kimenet igazságértékét. Ha tehát a 

mondatokat is nevekként kezeljük, akkor ebben a vonatkozásban úgy is fogalmazhatunk, hogy 

a mondatok jelölete a két igazságérték valamelyike. Frege így fogalmazza meg ezt: 

 

Egy mondat igazságértékén azt a körülményt értem, hogy a mondat igaz, vagy hogy a mondat 

hamis. Több igazságérték nincs. A rövidség kedvéért az egyik igazságértéket Igaznak, a 

másikat Hamisnak nevezem. Tehát minden kijelentő mondat, amelyben a szavak jelölete 

lényeges, tulajdonnévként fogható fel, amelynek jelölete – föltéve, hogy van jelölete – az Igaz, 

vagy a Hamis (Frege 1980b: 166).  

 

Ha a mondatokat tehát Frege nyomán neveknek tekintjük, akkor mód nyílik arra, hogy a 

függvény bemenete és a kimenet szempontjából egyedül releváns értékét a jelölet vagy 

denotátum fogalma által határozzuk meg: az, hogy egy extenzionális függvény kimenete mit 

jelöl így attól és csakis attól függ, hogy bemenete mit jelöl. A jelölet vagy denotátum 

fogalmával később részletesen foglalkozunk, ám speciálisan azon kontextusban, ahol 

tárgyalni kívánatos, az információhordozó reprezentációk kapcsán. Mint látni fogjuk, a 

reprezentáció egy függvény bemeneteként anélkül is képes lesz releváns információt 

hordozni, amelyből a függvény a kimeneti reprezentációt kiszámolhatja, hogy ehhez a 

reprezentációnak valóban meg kellene jelölnie valamit, s ugyanez áll a kimenetre is. Ez persze 

furcsán szól, ám talán sejthető, hogy szintaktikai információról, vagyis valójában mintázatról 

nem pedig reprezentációról lesz szó. Hamarosan látni fogjuk azt is, hogy evolúciós 

kontextusban hogyan működhetnek olyan „vak” vagy önmagukban zárt extenzionális 

függvények is, amelyeknek sem bemenetei, sem pedig kimenetei nem denotálnak semmit.  

Ugyancsak megjegyzésre érdemes, hogy a fentiek során a mondatokat nevekként 

kezeltük s így fogalmaztuk a jelölet vonatkozásában az extenzionális függvény definícióját. 
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Később azonban másként fogunk eljárni. A mondatok viszonya az igazsághoz ugyanis nem 

pusztán jelölő reláció lehet: egy mondat maga lehet igaz vagy hamis, az ’igaz’ terminust 

függvényként kezelve. Mind az evolúció, mind pedig a tapasztalás kontextusában a 

függvények kapcsán ez nyújt majd megfelelő eszközt a felmerülő problémák megoldására. 

Igaz, ezzel sem árultunk el sokat, de ily módon közelítve talán inkább megfogható, hogy is 

képes egy reprezentáció anélkül is az extenzionalitás szempontjából releváns információt 

hordozni, hogy valamit megjelölne: úgy mint egy mondat, vagyis valamely tulajdonsága által, 

csak éppen nem szemantikai, hanem szintaktikai tulajdonságról lesz majd szó. Egyelőre tehát 

térjünk még vissza az extenzionális függvény a jelölet kapcsán megfogalmazott 

meghatározásához. 

Következő lépésként egy olyan könnyen megfogalmazható összefüggést érdemes e 

ponton kiemelnünk, amelyre később szükségünk lesz: Leibniz törvényét. Ezen elv azt mondja 

ki, a jelenleg használt terminológiában megfogalmazva, hogy az azonos jelöletű bemeneti 

argumentumok felcserélhetők egymással a kimeneti jelölet megváltozása nélkül. Az eddigiek 

alapján az elv érvényessége könnyen belátható: ha egyetlen szempont elégséges ahhoz, hogy a 

kimenetet a bemenetből a függvény kiszámolja, akkor bármi bemenetként szolgálhat, ami e 

szempontnak eleget tesz, s emiatt lehet egyébként egy függvényt a függvényextenzió bármely 

elemével exemplifikálni. 

Ezzel elérkeztünk az extenzió tág fogalmához vezető út feléhez: a hátralévő már 

rövidebb lesz. Az értelmezési tartományt kinyitottuk, nem azzal azonban, hogy bármilyen 

entitás lehet éppenséggel egy függvény extenziójának eleme, hanem azzal, hogy bármi 

megjelölhető, másként, a logika azon extenziófogalma, amely a propozicionális logikában 

igazságértéket megjelölő mondatokat, a predikátumlogikában pedig csak azonos 

tulajdonsággal bíró individuumokat megjelölő neveket vesz figyelembe egy tágabb 

extenziófogalom aleseteként fogható fel, amely bemenetként bármilyen megjelölt entitást 

valamely függvény kimenetének kiszámításában relevánsnak tekint. Miként azonban sejthető, 

mindez úgy bővíthető tovább, hogy a függvények értékkészletét is kitágítjuk oly módon, hogy 

ennek nyomán az extenzió távoli célunk elérésére alkalmas fogalmi eszközzé alakuljon. 

Az aléthikus logika klasszikusnak nevezett részében a függvények értékkészlete 

kételemű. Miként már láttuk, a kijelentéslogika függvényeinek kimenetei mondatok, így 

jelöletük az igaz és a hamis. A mondatok mint jelölők frege-i koncepciója ugyan már 

magában a logikában is problematikus (vö. Kneale és Kneale 1987: 546 skk.), ám a logikából 

való jelen kivezetés számára ez nem jelent gondot. Sőt, egyrészt egyszerűsítési törekvésként 

fedheti fel a logikai grammatikai kategóriák (mondat, név és funktor mint függvényjel) 
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azonos szerkezetű szemantikai keretekben (jelölet és jelentés) való elhelyezésének frege-i 

motivációját, másrészt, arra is rámutathat, hogy miért olyan könnyű akceptálni a függvények, 

illetve az Igaz és a Hamis autonóm létezését posztuláló ontológiát (Frege 2000). Innen 

tekintve ugyanis az, hogy a predikátumfüggvények megnevezésre használt kifejezéseink, 

vagyis az általános fogalmak nevei megjelölnek, illetve meg kell, hogy jelöljenek valamit, 

csak azon taxonómiai kényszer következményeinek tetszenek, amely a mondatok és a nevek 

szemantikai jellemzőjét a függvényekre is átviszi. Mint majd látni fogjuk, az animalitás 

kapcsán a függvények antirealista felfogása elkerülhetetlen: nemcsak kézenfekvő, de mint 

már jeleztük, a funkcionális platonizmus az evolúció vonatkozásában még az animális elme 

esetén is eleve kizárt.  

Visszatérve gondolatmenetünkhöz, tágítsuk ki első lépésként az értékkészlet körét. Ha 

ismét csak megmaradunk elsőként a logika területén, láthatjuk, hogy ebben semmi új nincs: 

egy többértékű logikai rendszerhez jutunk. Olyan függvényekről van szó, pontosabban, a 

függvényeket oly módon határozzuk meg ekkor, hogy nem csak az igazat és a hamisat 

megjelölő kimeneteket adnak a bemenetek függvényében, hanem további lehetőségek is 

számba vehetők. Egy ilyen rendszer háromelemű értékkészlete lehet például az alábbi halmaz 

(Lukasiewicz 1930): 

 

<1; 0,5; 0 >, 

 

ahol a két ismert igazságérték mellett a 0,5-ös értéket azon mondatok jelöleteként 

használhatjuk például, amelyek igazságértéke eldöntetlen vagy eldönthetetlen. Világos persze, 

hogy kimenetként csakis akkor kaphatunk ilyen értékű mondatokat, ha ezt a függvények saját 

bemenetükből számítják ki, vagyis hasonlóan az eddigiekhez, az értelmezési tartomány 

bemenetként szolgáló elemei, amennyiben mondatok, ugyanezen három elem közül kell, hogy 

valamelyiket megjelöljék. E háromértékű értékkészlet emellett a predikátumokra is 

kiterjeszthető. Mivel ennek a későbbiek szempontjából fontos szerepe lesz, röviden kitérünk 

rá, miképp, ez ugyanis korántsem kézenfekvő. 

Bár ez nehezen szemléltethető, feltehetjük, hogy valamely individuum ne diszjunktív 

értelemben vett relációban álljon egy halmazzal. Másként, ez talán szemléletesebb, 

elgondolható, hogy egy individuumra csak félig legyen igaz egy tulajdonság. Ha csak két 

kategóriánk van, tehát x vagy F, vagy non-F, akkor ugyan megismerhetjük a világot, de 

bizonyos jelenségeket olyan keretbe leszünk kénytelenek beszorítani, amely 

felismerhetetlenné torzítja őket. Tegyük fel, hogy nem áll rendelkezésre az módszer, amelyet 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 98

ilyenkor magától értetődő módon alkalmazunk, vagyis azon analízis, amely újabb 

predikátumok bevezetésével árnyaltabbá teheti a képet. Ha el akarjuk kerülni a 

szimplifikálást, nem tehetünk egyebet, minthogy új elemeket vezetünk be az értékkészletbe, 

annyit, amennyi csak tetszik, az alábbi összefüggésre tekintettel: 

 
1 ≥ n ≥ 0  

 

ahol n azon további értékeket reprezentálja, amelyet a predikátum révén képzett mondat 1 és 0 

közötti értékként felvehet, beleértve ebbe az igazat (1) és a hamisat (0) is. Ily módon azon 

individuumokat megjelölő nevek esetén, amely individuumok csak félig-meddig tartoznak az 

adott halmazba a kimenet a két szélső igazságértéktől eltérő értéket is megjelölhet. 

Természetesen, ez is csak akkor lehetséges, ha a nevekhez jelöletet rendelő interpretációs 

segédfüggvény megfelelő kapacitással ruházzuk fel, vagyis úgy is képes értékelni, hogy 

minden individuum esetén egyértelmű legyen, milyen mértékben tartozik egy extenzióba.  

A halmazokra tekintettel így homályos, elmosódó vagy rojtos szélű (fuzzy) halmazok 

is képezhetők, amelyek relációi minden további nélkül meghatározhatók, így 

halmazműveletek is lehetővé válnak keretében (Zadeh 1965). E halmazok körvonalai, miként 

ezt elnevezésük is sejteti, elmosódottak, de a holdudvar árnyalatai az értékkészlet 

intervallumának további tagolásával nagy pontossággal is meghatározhatóak. Ismét jelezzük, 

a fuzzy logika fontos szerepet játszik majd a későbbiekben, csakúgy, mint az a másik 

halmazelméleti rendszer, amelyet ugyancsak a predikátumok kapcsán mutathatunk be 

előzetesen.  

Ha a homályos halmazok helyett a szituációt a megjelölés felől nézzük, akkor egy 

másféle árnyalási módra is lehetőség nyílik. Nevezetesen, lehetséges, hogy a halmazba tartozó 

individuumok nem látszanak jól. Ez persze ugyancsak metafora, de a fenomenológiai 

nyelvezet, miként látni fogjuk ez esetben több mint szemléltetés. A homályosan látszó, tehát 

egyértelműen valamely halmazba egyetlen tulajdonságuk alapján nem besorolható 

individuumok egymás közötti viszonyai révén ugyanis olyan ekvivalenciosztályok 

képezhetők, amelyek anélkül is lehetővé teszik az individuumok halmazba sorolását, hogy 

ehhez az individuumoknak ugyanazon közös tulajdonsággal kellene rendelkeznie. Másként, a 

és z attól még lehet F extenziójának eleme, hogy sem a, sem z nem rendelkezik egy olyan 

közös tulajdonsággal, amely alapján F extenziójába sorolhatnánk őket. Intuitív példa erre 

Wittgenstein „családi hasonlóság” fogalma (amely, mint hamarosan látjuk, az evolúcióelmélet 

kapcsán is felbukkan majd).  
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66. §. Vizsgáld meg például azokat a folyamatokat, amelyeket „játékok”-nak nevezünk. […] 

Mi a közös ezekben? – Ne mond, hogy „Kell valami közösnek lennie bennük, különben nem 

hívnák őket ’játékok’-nak” – hanem nézd meg, van-e valami közös mindben. – Mert ha 

megnézed őket, nem fogsz olyasmit látni, ami mindben közös, de látsz majd hasonlóságokat, 

rokonságokat, mégpedig egész halomnyit. […] 67. §. Ezeket a hasonlóságokat nem tudom 

jobb szóval jellemezni, mint hogy „családi hasonlóság”-ok; mert így fedik át és keresztezik 

egymást azok a különböző hasonlóságok, amelyek egy család tagjai között állnak fenn […]. – 

És  azt állítom: a ’játékok’ egy családot alkotnak (Wittgenstein 1992: 57 – 58.). 

 

A családi hasonlóság a tagok szimmetrikus, tagonként reflexív, de nem tranzitív relációján 

alapul. Ilyen reláció a hasonlóság, amely szimmetrikus (a hasonlít b-re és b hasonlít a-ra), 

tagonként reflexív (a hasonlít a-ra és b hasonlít b-re). Nem tranzitív azonban, mert ha a 

hasonlít b-re és b hasonlít c-re, akkor ebből még nem következik, hogy a c-re is hasonlít. Arra 

azonban e reláció mégis alkalmas, hogy a-t, b-t, c-t egyazon osztályba sorolhatóként ragadjuk 

meg. Az a rendszer, amely a halmazképzést ezen az elven hajtja végre a közelítő halmaz 

(rough set) elmélete (Pawlak 1982). Ismét jelezzük, hogy a későbbiek szempontjából ezen 

elméletnek is fontos szerepe lesz. 

Gyorsan visszatekintve. Az út második felének első szakaszaként megnöveltük az 

aléthikus logika értékkészletének számát: a kimenet (és a bemenetek) immár nem két, hanem 

akár végtelen sok értéket is megjelölhetnek. Egyetlen lépés hiányzik még, de ezt lényegében 

már megtettük: meg kell csak engednünk, hogy egy függvény kimeneteként bármilyen elem 

szolgálhasson. Mielőtt azonban célba érnénk, még egy olyan szempontra is ki kell térnünk, 

amelyről az eddigiekben még nem volt szó.  

Ezt a kitételt úgy szokás megfogalmazni, hogy a függvény az értelmezési tartomány 

minden elemére értelmezve kell, hogy legyen. A predikátumok esetén szemléltetve, ez így 

fogalmazható meg: 

 

A fogalmakat illetően ahhoz a követelményhez jutunk, hogy minden argumentumra legyen 

értékként igazságértékük, azaz minden tárgyra meghatározott legyen, hogy a fogalom alá esik-

e vagy sem (Frege 1980b: 123) 

 

E követelmény kiterjesztve annyit tesz, hogy egy függvény értelmezési tartománya minden 

esetére kimenetet kell, hogy adjon. Ennek előfeltétele a logikában az, hogy a mondatok illetve 

az individuumjelölők szemantikai értéket kapjanak. A logikai kontextusban ez is jól 
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szemléltethető: az interpretációs segédfüggvény nem hagyhat ki esetet, mint ahogy tudunk a 

tagadás révén igaz vagy hamis mondatot képezni, ha a bemeneti mondatnak nincs 

igazságértéke vagy egy olyan névvel töltünk ki valamely predikátumot, amely nem jelöl 

semmit. Logikai kontextusban ez a szemantikai értékrés problémája, esetünkben pedig, 

miként majd látni fogjuk, a jelöletet nélkülöző „reprezentációk” bemeneti szintaktikai 

mintázatokként érdekes szerepet fognak játszani az élőlények kapcsán. 

Visszatérve tehát a célegyenesbe: a megjelölés értelmében vett extenziófogalom 

hatókörének e kitágításával lehetővé vált egy általános elv megfogalmazása. Függvénynek 

tekinthető minden olyan rendszer, amelynek bemenete egy halmaz elemeit jelölő 

reprezentációkat fogad be, s minden lehetséges bemeneti értékre értelmezettként, a 

bemenethez olyan kimeneti reprezentációt rendel, amely egy halmaz valamely individuumát 

denotálja. 

Nem állítjuk tehát, hogy egy ilyen rendszer mint olyan: függvény, vagyis ontológiai 

értelemben az. Egyelőre még azt sem, hogy függvényként ismerhető meg, vagyis, hogy 

episztemológiai értelemben az. Ezekről később még lesz szó. Egyelőre csak arra szeretnénk 

felhívni ezzel a figyelmet, hogy a függvény olyan általános struktúraként is kezelhető, 

amelynek esetén bizonyos logikai fogalmak továbbra is értelmesen használhatók maradnak. 

Ilyen az extenzió fogalma, amely a függvény vonatkozásában ennek értelmezési 

tartományából (vagy az annak elemeire referáló reprezentációk halmazából) képzett 

részhalmaz. Ugyancsak ilyen a bemenet illetve a kimenet extenziója, jelölete, amelyet 

egyelőre általánosságban csak denotátumként határoztunk meg, amely megjelölés azonban a 

függvény által végzett számítás szempontjából releváns információt hordoz, nyitva hagyva 

azonban a kérdést, hogy miképp. Ugyancsak általános mozzanat, hogy a függvényextenziót a 

bemenet vagy bemenetek jelöleteinek (vagy jelölőinek) halmazából képezzük az értelmezési 

tartomány részhalmazaként oly módon, hogy elemei csakis azon individuumok 

(indviduumjelölők) lehetnek, amelyeket a függvény valamely preferált értékre képez le. 

Ahhoz azonban, hogy ezeket az összefüggéseket tovább árnyalhassuk, a logikai szemantika 

másik alapvető fogalmára, az intenzióra is szükségünk lesz. 

 

3.3 Intenzió 

 

Térjünk vissza elsőként Darwin halhatatlanságára. Mint már láthattuk, az erről informáló 

mondatról önmagában egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy igaz-e vagy hamis. Ha olyan 
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kontextusban használjuk, amelyben Darwin szellemi teljesítményéről van szó, akkor nyilván 

igaz, s bár elég valószínűtlen, hogy más kontextusban fogalmazódjon meg-e mondat, erre is 

láttunk esetet. Jelezzük egyúttal, hogy Darwin halhatatlansága helyett más, alkalmasabb 

példát is választhattunk volna a függvénytulajdonságok szemléltetésére, de a későbbiek 

szempontjából e példa maga éppen annak példázásra vált ily módon alkalmassá, hogy a 

szemléltető példák, ellentétben az exemplifikációkkal, nem homogén halmazt alkotnak. 

Másként, exemplifikálni egy függvényt egy halmaz (függvényextenzió) bármelyik elemével 

lehet, de példázni nem. Darwin halhatatlan tehát, és Frege is az, ez nem lehet vitás, még akkor 

sem, ha a példázás fogalmával a prototípuselmélethez kapcsolódva (Rosch 1973), a példázás 

kapcsán az utolsó fejezetben, a tapasztalás területén éppen azokat az episztemológiai 

kereteket igyekszünk majd áttörni, amelyeket a frege-i hagyomány mereven rögzít.  

Mivel az előző mondatban ismét használtuk a fordulatot „Darwin halhatatlan” 

fordulatot, vegyük most e használatot példaként. Világos, hogy miként értettük Darwin 

halhatatlanságát: e mondatot a kontextus miatt igazként fogadjuk el. Ha azonban az ilyen 

értékelés valamilyen okból mégis akadályba ütközne, akkor egyszerűen (hétköznapi 

értelemben) csak interpretálnunk kell a mondatot, vagyis oly módon kell világossá tennünk a 

mondat jelentését, hogy ennek révén a mondat akár igazságértéket is nyerhessen. Mint 

láthattuk, ezután már könnyen boldogulhatunk, ám az olyan esetek, mint Darwin 

halhatatlansága mégis magukra vonják a figyelmet és jelzik, az univerzumban vannak 

interpretálatlan mondatok. Mint sejthető azonban, ennél itt súlyosabb probléma rejlik. Először 

azonban ismételjünk, annál is inkább, mert a továbbiakhoz szükségünk lesz egy fogalomra, 

amelyet már bevezettünk, de részleteiben még nem vizsgáltunk meg: ez a függvényszabály. 

Mint már a fejezet kezdetén megfogalmaztuk, a bemenet a kimenetre való leképezése 

függvényszabályt feltételez, amely az értelmezési tartomány és az értékkészlet összefüggését 

adja meg, s később még hozzáfűztük: oly módon, hogy a függvény kimenete minden 

lehetséges bemenetre definiálva legyen. Akkor a ’minden’-re helyeztük a hangsúlyt, most 

azonban a ’lehetséges’-re fogjuk. Ha ugyanis egy függvény teljes függvényszabályát akarjuk 

szemügyre venni, akkor úgyszólván ki kell göngyölítenünk azt oly módon, hogy a függvény 

működésének minden egyes operációját számba vehessük, s ne kelljen megelégednünk annak 

rögzítésével amit a függvény éppen csinál, netán folyamatosan ismétel. 

A függvényszabály kibontva ugyanis egy sorozat, amelynek mindegyik sorát, vagy 

ahogy majd nevezzük moduszát egy-egy kondicionális alkotja, amelynek előtagja az 

értelmezési tartomány egy eleme, utótagja pedig az értékkészleté. A függvényt tehát, 

eltekintve immár a végrehajtástól, mint metaforától, az értelmezési tartomány és az 
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értékkészletet között összefüggést teremtő függvényszabály definiálja egyértelműen, amely 

szabálynak mindkét halmaz a részét képezi és amely szabály így minden lehetséges bemeneti 

esetre megadja, hogy a függvény mit csináljon, vagyis milyen kimeneti értékre képezze le azt. 

Már láttuk a negáció szabályát, de átmásoljuk ide, mert most más összefüggésekre 

foglalkozunk vele: 

 

ha N(1) = 0, 

ha N(0) = 1. 

 

Olvassuk csak ki a szabályt: ha a negáció bemenete igaz, akkor kimenete hamis, ha bemenete 

hamis, akkor kimenete igaz. Ezt egyszerűebben így ábrázolhatjuk: 

 

ha 1, akkor 0 

ha 0, akkor 1. 

 

Miként látható, a szabály a függvény minden lehetséges bemeneti értékére meghatározza, 

hogy ezekhez rendre milyen kimeneti értéket rendeljen. A függvénynek egy argumentuma 

van, amelyet kétféle bemenettel lehet kitölteni, igaz mondattal vagy hamis mondattal. Vagyis, 

a negáció függvényszabályának összesen két modusza van, amennyiben a függvényt kételemű 

értékkészleten definiáljuk. Ebből már látható, a kétargumentumú függvények szabálya a 

kétértékű logikában négy sorral, háromargumentumúak pedig nyolc modusszal definiálhatók, 

de az igazságértékek számának bővítésével ugyancsak növekszik a sorok száma. Mivel pedig 

e fejezet első részében éppen azon munkálkodtunk, hogy kibővítsük az értelmezési tartomány 

és az értékkészlet elemszámát, levonhatjuk a következtetést, hogy e bővítés végzetesen 

megnöveli az ilyen értelemben vett függvények szabályainak moduszait, következésképp 

definiálásukat is megnehezíti. Miként látni fogjuk, sajnos nem egyszerűen a definíció 

technikai nehézségéről van szó: a végtelen elemszám gondot jelent. Erre hamarosan 

visszatérünk, ám előbb egy fontosabb problémával kell megbirkóznunk. Már az eddigiek is 

óvatosságra intenek ugyanis azon vonatkozásban, vajon mennyire kell szó szerint vennünk 

egy függvényszabály definiálhatóságát. 

Jól látható, hogy a fenti függvényszabályt egy másik függvény révén határoztuk meg, 

amely függvény pedig maga is szabályt feltételez. Ha azonban a negáció 

függvényszabályának megfogalmazásában segédkező függvény szabályára vagyunk 
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kíváncsiak, akkor ugyan elővezethetjük a kondicionális konvencionális szabályát, de ez sem 

lesz megnyugtató: 

 
ha 1 és 1, akkor 1 

ha 1 és 0, akkor 0 

ha 0 és 1, akkor 1 

ha 0 és 0, akkor 1 

 

A kondicionális kétargumentumú, szabálya tehát négy sort számlál két igazságértékre, a 

lényeg azonban nem ez, hanem az, hogy e szabályt éppen olyan típusú feltételes állításokkal 

fogalmaztuk meg, amelyek logikai szerkezetét kondicionálissal fejezzük ki. Ez pedig azt 

jelenti, hogy a függvényszabály definíciója körbenforgó. Mit kezdhetünk tehát? Ezt a körben 

forgást csak úgy kerülhetjük el, ha a függvényszabályt más szinten helyezzük el, mint a 

függvényt, amelynek szabályát adja. Nyelvi értelemben ezt jelenti, hogy másként értjük a 

függvényt, mint a függvényszabályt, különösen abban az esetben, ha mindkettő ugyanaz a 

művelet. Ezzel elkerülhető a körforgás, de végtelen regresszus nyílik előttünk. 

Mielőtt folytatnánk, álljunk meg egy pillanatra: miként már talán sejthető, a jelentés 

logikai fogalma felé közeledünk lassanként, így bizonyára nem lesz meglepő, hogy egy 

függvény jelentését vagy a szerényebb teljesítőképesség miatt inkább így nevezve, egy 

függvény intenzióját azonosnak tekintjük függvényszabályával. Az ’intenzió’ (intension) 

kifejezést Carnap vezette be a logikába, a jelentés logikai szinonimájaként (Carnap 1947), de 

az intenzió csak részben fedi a nyelvi jelentést. Mi a következő értelemben fogjuk használni: 

arra a kérdésre, hogy egy függvényként kezelhető struktúra mit jelent, a függvény 

szabályának megadásával lehet válaszolni. Olyan természetes nyelvi képződmények esetén, 

amelyeket függvénynek tekintünk, mint amilyenek fogalmaink, ez talán természetes (bár 

vitatható), de számunkra nem ez jelenti az azonosítás pozitív hozadékát, hanem az, hogy ily 

módon nem nyelvi függvények esetén is értelmesen beszélhetünk majd az adott képződmény 

jelentéséről.  

Aléthikus kontextusban a függvényszabály és az intenzió azonossága egyébként annyit 

tesz, hogy egy függvény jelentése azon függvénymoduszok összessége, amelyek minden 

lehetséges esetben meghatározzák a függvény kimenetének igazságértékét. Ez a jelentés 

igazságfeltétel elméletének alapja. Fontos azonban látnunk, hogy az intenzió nem határozza 

meg, hogy egy adott mondat aktuálisan igaz-e vagy hamis. Másként, abból, hogy valaki 

megérti egy mondat jelentését még nem következik, hogy egyúttal azt is megtudja, igaz-e 
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vagy hamis. Mint jeleztük korábban, e meghatározásban is kulcsszerepet játszik a 

posszibilitás fogalma; ennek kapcsán természetesen Kripkéről lesz majd szó, illetve a 

metafizikai szükségszerűség kapcsán a tényellentétes állításokról és a lehetséges világokról 

vagy szituációkról (Kripke 2007).  

Előbukkan azonban egy már taglalt összefüggés. A logikai behaviorizmus problémáját 

az intenzió függvényszabályként való kezelésének kapcsán már említettük: ha az emberi 

viselkedés magyarázatát tisztán viselkedési terminusokat tartalmazó mondatok révén kívánjuk 

megvalósítani, akkor ugyancsak kondicionálisak tartalmazó sorozathoz jutunk. A logikai 

behaviorizmus olyan fogalmak jelentésének meghatározása során ütközött akadályba, 

amelyeket intencionális igékként határoztunk meg. Mint azonban más akkor is utaltunk erre, a 

probléma a kereszteződésből fakad, vagyis ha viselkedési terminusokkal kívánjuk 

fenomenológiai terminusok jelentését megadni. Ha azonban megmaradunk külön-külön 

területen, akkor nem merül fel probléma: egy viselkedési függvénykifejezés jelentése minden 

további nélkül definiálható lehetséges viselkedési szituációk halmazán, s ugyanígy, egy 

fenomenológiai terminus fenomenológiai szituációk halmazán. Ezt fogjuk tehát kihasználni. 

Lássuk azonban, hogyan lehet megküzdeni a függvényszabály kapcsán felmerülő végtelen 

regresszussal. 

A teoretikus hagyományban nemkívánatos valamely következmény, ha akadályt gördít 

a racionális megismerés útjába. A körben forgás és a végtelen regresszus éppen ilyen 

probléma, lévén, hogy véges lényekként a racionalitás kizárólag olyan formáit részesítjük 

előnyben, amelyek ha megoldást adnak valamilyen feladatra, véges lépésben teszik azt. 

Márpedig a körben forgás nem ad megoldást, a regresszus pedig ad, csakde nem véges 

lépésben. Ez az oka azonban annak is, hogy ezeknél sokkal súlyosabb csapásként éljük meg 

azt a problémát, amit paradoxonnak nevezünk. A paradoxon nem egyszerűen azért sokkoló, 

mert látszólag megoldást ad, hanem azért, mert végességünkkel úgy szembesít, hogy ezt nem 

a végtelenség révén éri el: belátunk valamit, amit vonakodunk elfogadni. Egy ilyen paradoxon 

kiiktatásának ténye húzódik meg tehát a függvényszabály meghatározásából adódó körforgás 

elkerülésére bevezetett végtelen regresszus mögött. 

Mint ugyancsak sejthető, a felmerült probléma megoldása tárgyfüggvény és 

metafüggvény megkülönböztetése lehet annak nyomán, ahogyan Tarski (1991) 

megkülönbözteti a tárgynyelvet és a metanyelvet az ’igaz’ terminus definíciója kapcsán: 

 
[A] szemantikában az igazság definiálásának és általában véve bármely más problémának a 

vizsgálatakor két különböző nyelvet kell használnunk (Tarski 1990: 325).  
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Lássuk, miért. Ismeretes, hogy Tarski az ’igaz’ terminust függvényként vizsgálja, amelynek 

értelmezési tartománya mondatok halmaza, jelentése pedig az, amelyet az igazság 

definíciójával határozhatunk meg. E definíció általános formájában a következő: 

 
X akkor és csak akkor igaz, ha p (i. m. 315), 

 

ahol p egy tetszőleges mondat, amely igaz lehet, X pedig e mondat reprezentánsa. A probléma 

az, hogy ezen általános ekvivalencia paradoxonhoz vezethet, nevezetesen a hazug 

antinómiájához.  

Mint tudjuk, Epimenidész állítása szerint a krétaiak hazugok. Mivel azonban ő is 

krétai, állítása nyilván hazugság. Ha viszont hazugság, akkor nem minden krétai hazug, 

éppenséggel tehát lehetséges, hogy Epimenidész állítása is igaz vagyis indulhatunk elölről. 

Még szikárabbá téve az ellentmondást, vegyük az alábbi állítást: 

 

Ez a mondat hamis. 

 

A mondat nem lehet igaz, mert az nem ugyanez a mondat lenne, ha viszont hamis, akkor nem 

igaz az, amit állít, tehát nem lehet hamis (vö. Reid 2001: 177 skk.). Tarski arra jut, hogy az 

ilyen típusú paradoxonok megfogalmazására amiatt nyílik mód, mert „az a nyelv, amelyen az 

antinómiát megszerkesztettük, a  kifejezések mellett nevüket is tartalmazza, továbbá 

szemantikai terminusokat is magában foglal, pl. az ’igaz’ terminust, amely e nyelv mondataira 

vonatkozik (Tarski i. m.: 322). Az ilyen szemantikailag zárt nyelvek inkonzisztensek.  

A paradoxon képződését megakadályozhatjuk, ha megkülönböztetjük a nyelvet, 

amelyről beszélünk és a nyelvet, amelyen az adott nyelvről beszélünk. Az első nyelv Tarski 

nyomán a tárgynyelv, a második a metanyelv, s ennek mintájára különböztethetjük meg 

egymástól a tárgyfüggvényt, amelynek jelentése a tárgyfüggvény szabálya, és a 

metafüggvényt, amelyet a tárgyfüggvény szabályának definiálására használunk fel. Mivel a 

függvényszabályt azonosítjuk a függvény intenziójával, az a jelentés, amelyre hagyatkozva 

meghatározzuk egy függvény jelentését az adott kontextusban szükségszerűen megvilágítatlan 

marad. Vagyis, az eredeti kontextus terminológiájába megfogalmazva: 

 

[a] ’tárgynyelv’ és ’metanyelv’ terminusok jelentése csak viszonylagos. Ha pl. a mondatok 

igazságának fogalma felől érdeklődünk, mégpedig nem voltaképpeni tárgynyelvi mondataink, 
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hanem a rá vonatkozó metanyelv mondatainak igazsága felől, akkor ez utóbbi válik 

vizsgálódásunk tárgynyelvévé. S hogy az igazságot e nyelv számára definiálhassuk, egy újabb 

metanyelvhez kell előrelépnünk, úgymond, egy magasabb szintű metanyelvhez. Így a nyelvek 

egész hierarchiájához jutunk (Tarski 1990: 325). 

 

S ugyanez áll a függvényszabályok hierarchiájára is, s ezért a körben forgás elkerülése 

érdekében bevezetett lépés elvileg, eltekintve most Kripke szemantikai zárlatának 

lehetőségétől (Kripke 1975), a végtelenbe vezet.. Mivel azonban a végtelen már egy másik 

probléma kapcsán is felmerült, térjünk tehát úgy vissza a függvényszabályhoz vagyis az 

intenzióhoz, hogy ezt is orvosoljuk. 

Miként láthattuk, a függvényszabály sorai az igazságfüggvények kapcsán az 

argumentumszám növekedésével négyzetesen szaporodnak, ám e folyamat robbanásszerűen 

felgyorsul, ha további értékeket vezetünk be. Márpedig erre szükségünk lesz, ha a függvény 

fogalmát logikai kifejezésekkel határozzuk meg, ám nem kívánunk a logika köreiben maradni. 

Ugyancsak ide tartozik, hogy amennyiben a függvényszabályt azonosítjuk az intenzióval, 

akkor egyáltalán nem világos, milyen jogon beszélhetünk egy függvény „jelentéséről” például 

végtelen sok moduszból konstituálódó függvényszabályok esetén. 

A két probléma együtt oldható meg. Elsőként, azon függvények függvényszabályát, 

amelyek értelmezési tartománya végtelen (mint amilyen függvény például az ’x + 1’) induktív 

definícióval lehet megadni. Mivel nem a megoldás érdekes jelen pillanatban számunkra, 

hanem az, hogy létezik megoldás, egyszerűsítünk. Az ’x + 1’ esetén például lényegében arról 

van szó, hogy egy olyan rekurzív formulát kell alkalmazni a definícióban, amely véges 

készleten egyszerűen végigkattoghatna az értelmezési tartomány elemein (vagyis az össze 

moduszon), végtelen értelmezési tartományon azonban ez szükségtelen. Az induktív definíció 

ugyanis olyan pars pro toto eljárás, amely első lépésben pontosan meghatározza, a 

értelmezési tartomány egy részhalmazát (bázis), majd indukciós szabályokkal meghatározza, 

hogy ha a bázisba a meghatározott elemek tartoznak, akkor milyen további elemek kell, hogy 

az extenzióba tartozzanak, valamint, hogy milyen elemek nem tartozhatnak bele (záradék). 

Később látni fogjuk, hogy egy intenzióanalízis során miként alkalmazhatjuk ezt a szabályt 

végtelen halmazokon anélkül, hogy a végtelenség problémát jelentene. Egyelőre azonban még 

térjünk vissza az intenzió általános fogalmára. 

Miként sejthető, ahogyan az extenziót sem csak a függvény kapcsán állíthatjuk 

munkába, úgy az intenzió, mint speciális logikai szemantikai fogalom, a mondatokra és a 

nevekre is alkalmazható. Nemcsak azért, mert a mondatoknak és a neveknek is van, illetve 
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lehet jelentése (intenziója), hanem azért is, mert az extenzionális függvények kapcsán 

megfogalmazott elv nem minden függvényre igaz. Nevezetesen, vannak olyan logikai 

függvények, amelyek esetén nem elégséges megadni a bemenet faktuális értékét, mivel 

pusztán ezáltal nem lehet egyértelműen meghatározni a kimenet faktuális értékét. A 

legismertebb példa erre azon logikai értelemben vett nevek esete, amelyeket deskripcióknak 

nevezünk. Példaként azonban mást, nevezetesen a negációhoz hasonló egyargumentumú 

logika függvényt veszünk, az úgynevezett identitásfüggvényt, illetve később egy másikat, 

amelynek azonban nem áruljuk el a nevét. Két olyan logika függvényről lesz tehát szó, 

amelyek mondatokból képeznek mondatokat, mégis jelentős különbség van közöttük. A 

gondolatmenet kifejtése után térünk ki a mondatok és a nevek intenziójának meghatározására.  

Halmazelméleti axióma, hogy a halmazt egyértelműen meghatározzák elemei. Az 

elemek számbavételével tehát nemcsak a halmaz, hanem az a függvény is meghatározható, 

amelynek az adott halmaz éppen az extenziója. Másként, az elemek felől a halmaz révén 

definiálhatjuk a függvényt, amelynek az adott halmazba eső elemei képezik a függvény 

igazságtartományát vagyis extenzióját, illetve általánosságban, valamely preferált érték 

teljesülési feltételeinek halmazát. F tehát az a függvény, amelyet éppen azon elemek (x) 

elégítenek ki, amelyeket a függvény extenzióját képező halmaz tartalmaz. Másfelől, e halmazt 

éppen azok az elemek képezik, amelyekre igaz (itt bukkan fel tehát újra a fenti körforgás). Az 

extenziót fentebb így jelöltük meg: 

 

{x | F(x)}, 

 

ahol véges halmaz esetén akár fel is sorolhatjuk mindazokat elemeket, amelyekre igaz a 

szóban forgó predikátum és amelyek egyértelműen meghatározzák a halmazt, s ily módon 

közvetve a függvényt is. Mindez azért szükséges, hogy pontosan láthassuk, miként képezhető 

meg az intenzionalitás dimenziója az extenzió mint halmaz felől.  

Ha ugyanis a függvényt {x | F(x)} halmaz elemei teszik igazzá, ám a függvény annak 

ellenére is igaz kimenetet adhat, hogy az adott elem, amelyre igaz, nem az extenzió része, 

vagy fordítva, annak ellenére hamis lehet, hogy az adott elem az extenzió része, akkor nem 

extenzionális típusú függvénnyel van dolgunk. Ez persze ellentmondásosan hangzik és 

valóban, ellentmondásról van szó. Lássuk, miért. 

A kijelentéslogikában egy függvény argumentumhelyét vagy argumentumhelyeit 

interpretált mondattal vagy mondatokkal kitöltve igaz vagy hamis mondatot kapunk 

eredményül. Vegyük azt a speciális egyargumentumú igazságfüggvényt, amelyet 
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azonosságfüggvénynek vagy identitásfüggvény nevezünk és jelöljük I-vel. I 

igazságtartományát egy adott interpretációban azok a mondatok fogják képezni, amelyek 

igazak, lévén, hogy I akkor és csak akkor ad igaz mondatot eredményül, ha 

argumentumhelyét igaz mondatokkal töltjük ki. Ha a bemenet hamis, akkor I kimenete is 

hamis mondat. Informálisan így azt mondhatjuk, hogy az azonosságfüggvény nem csinál 

semmit, ám valamit mégiscsak tesz ezzel, mivel bemenetének faktuális értéke az extenzionális 

elv értelmében meghatározza a kimenet faktuális értékét. Halmazelméleti jelöléssel I 

extenziója tehát a következő: 

 

{p | I(p)}, 

 

ahol p-vel reprezentáltuk az értelmezési tartomány igaz mondatait. Világos, hogy {p | I(p)} 

extenzió minden eleme igaz mondat kell, hogy legyen. I hamisságtartományát ugyanígy 

megjelölhetjük: 

 

  {q | I(q)}, 

 

ahol q sohasem lehet p, de minden további nélkül lehet ~p. Ez azt jelenti, hogy egy ~p-vel 

hivatkozott mondat (vagyis I igazságtartományának egy negált eleme) I 

hamisságtartományának elemét fogja képezni. Vegyük észre azonban, hogy ezzel a 

szintaktikai megkülönböztetéssel olyan helyzetbe kerültünk, hogy már nem szükséges az 

igazságra vagy a hamisságra hivatkoznunk. Bizonyos ugyanis, hogy 

 

 {~p| I(~p)} = {q | I(q)}, 

 

vagyis I hamisságtartományának bármely eleme helyettesíthető I igazságtartományának 

bármely negált elemeivel. Mivel pedig I hamisságtartománya I igazságtartományának 

komplementere az értelmezési tartományon, nincs metszetük. Másként, 

 

{p | I(p)} metszet {q | I(q)} = Ø. 

 

A harmadik kizárásának elvét pedig így fejezhetjük ki: 

 

{p | I(p)} metszet {~p| I(~p)} = Ø. 
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Vegyük most azonban a P egyargumentumú mondatfüggvényt, amelynek extenzióját az 

eddigiek mintájára jelöljük így: 

 

{p | P(p)}. 

 

P extenziója mindazon mondatok halmaza, amelyekkel kitöltve P argumentumhelyét igaz 

mondatot kapunk. Reprezentálja p a következő mondatot (ezzel utalva az első fejezetben 

említett botrányt kavaró témára, vagyis a pszi jelenségekre): 

 

Létezik telepátia. 

 

Behelyettesítve és a függvényszabály sémáját kitöltve: 

 
ha ’létezik telepátia’ igaz, akkor P(létezik telepátia) = 1 

 

Vegyük azonban a függvény egy másik alkalmazását is, amelyet így fejezhetünk ki: 

 
ha ’létezik telepátia’ hamis, akkor P(létezik telepátia) = 1 

 

Milyen természetes nyelvi kifejezést reprezentálhat P? A fenti két esetet általánosítva a 

következő összefüggést regisztrálhatjuk: 

 
Amennyiben p igaz mondat, akkor P(p) igaz és amennyiben p hamis mondat, P(p) akkor is 

igaz. 

 

Nos, nem lesz nagy meglepetés: P a „Lehetséges, hogy, …” természetes nyelvi formulát 

helyettesítette. Lehetséges, hogy létezik telepátia, de az is lehetséges, hogy nem létezik, 

hiszen p-vel kitöltve P-t, akkor is igaz mondatot kapunk, ha p igaz és akkor is ha p hamis. Ha 

a függvényt hamis értékű mondattal töltjük ki, azt így is jelölhetjük, ~p. Másként, P 

igazságtartománya ellentmondást tartalmaz, mert egyaránt tartalmazza p-t és ~p-t. 

Következésképp, és itt látjuk be az intenzionalitás bevezetésének kényszerét, P igazsága nem 

az extenzióját alkotó elemek faktuális értékétől függ, hanem valami mástól. Másként, P 

függvényszabálya extenzionálisan indeterminált. Általánosítva tehát, azon függvények, 
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amelyek extenziója ellentmondó formulapárt tartalmaz (negációteljes), nem extenzionális 

függvények, így függvényszabályuk nem definiálható extenziójuk elemeinek faktuális értéke 

révén. 

Az intenzionális logika tehát nem halmazelmélet abból a szempontból, hogy a 

függvényhez az elemei által egyértelműen meghatározott halmazból vagyis az extenzióból és 

csakis abból nem vezet út. Az extenzióban fellelhető formális különbség nyitja meg az 

intenzionalitás dimenzióját. Egy intenzionális függvény szabálya mindenkor többet kell 

tartalmazzon, mint egy extenzionálisan definiált bemeneteket extenzionálisan definiált 

kimenetre leképező függvény szabálya. Másként, sem a bemeneteket, sem a kimenetet nem 

reprezentálja elégséges módon ezek faktuális értéke. A kérdés tehát az, hogy miképpen függ 

egy ilyen típusú függvény kimenete a bemeneti mozzanattól? 

Nos, mint fentebb láttuk, e kérdés megválaszolásához egy olyan metafüggvényre, 

illetve egy ezáltal meghatározott függvényszabályra van szükségünk, amely a fenti 

ellentmondó esetet szabályszerű moduszokként magában foglalja. Másként, csak az extenzió 

felől ugyan nem látszik a szabály, ám ilyen szabály mégis létezik és egy metafüggvény 

segítségével, vagyis az adott függvény intenziójának definiálásával meg is adható. Ez a 

lehetséges világok szemantikája, vagyis a tényellenes szituációkon definiált függvények 

elmélete (Kripke 1963), amelyre a nevek intenziójának meghatározása kapcsánának 

apropóján fejtünk ki vázlatosan.   

Miként már láthattuk a negáció esetén is, a fenti identitásfüggvény is igazságértékből 

számol ki igazságértéket. Korábban a bemeneti mondat és az igazságérték kapcsolatát Frege 

nyomán megjelölésként vagy denotálásként határoztuk meg. Ez módot adott arra, hogy a 

mondatok faktuális értékét első lépésben ugyanúgy határozzuk meg, mint a nevekét. A 

mondatok jelölete vagyis faktuális értéke így a kétértékű rendszerben az igaz és a hamis, 

illetve több értékű rendszerben bármilyen érték, a nevek jelöletei pedig individuumok. Ahhoz, 

hogy belássuk, miért szükséges még egy más típusú szemantikai érték bevezetése is, 

demonstrálnunk kellett, hogy a nevek (illetve nevekként kezelt képződmények) faktuális 

értéke miért nem elegendő minden lehetséges esetben ahhoz, hogy egy függvény kimeneti 

értékét egyértelműen meghatározza. Azt is jeleztük, hogy az intenzionális függvények esetén 

sem kívánjuk feladni azt, hogy valódi függvényekről van szó, márpedig ez azt jelenti, hogy 

kimenetüket mindenképpen bemenetüktől függőként kell meghatározni. Mint ismeretes, erre 

ad módot a bemeneti reprezentációk faktuális értékének tágabb kontextusba ágyazása a 

bemenet intenziója révén. Ahhoz azonban, hogy megérthessük, miként, látnunk kell, miben is 

áll a bemenet, esetünkben a nevek és a mondatok intenziója. 
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A fenti megfogalmazás persze többet sugall, mint amit valójában tartalmazni fog, 

hiszen a nevek intenziója nagyon súlyos problémákat vet fel. Azért említjük a nevek 

intenzióját, mert a jelentés igazságfeltétel elmélete mellett egy újabb logikai alapaxióma a 

felelősséget éppen a nevekre hárítja: ez a kompozicionalitás elve. Nevezetesen, az összetett 

nyelvi képződmények szemantikai értéke komponenseik szemantikai értékének függvénye. 

Ezért is szükséges az extenzionális kontextus kitágítása, mivel ez esetben a részek faktuális 

értéke, láthattuk, nem képes meghatározni az egészét. Mondatok képezhetők mondatokból, de 

ezek nevekből (és függvényekből) képződnek, ezért a nevek jelentése fundamentális kérdés. 

A logikai értelemben vett nevekhez logikai kontextusban az értékelés (tehát egy 

segédfüggvény) rendel jelöletet. A természetes nyelvben azonban elsősorban olyan jelölőkkel 

találkozunk, amelyek úgyszólván maguktól is képesek arra, hogy valamit megjelöljenek. E 

mozzanatot szokás jelentésnek nevezni, s a jelentés leíró elmélete szerint a nevek éppen 

jelentésük révén jelölik meg jelöletüket, vagy másképpen, nem egyszerűen megjelölnek 

valamit, hanem valamilyen módon teszik azt.  

Azt, hogy a jelentés nem egyszerűsíthető a jelöletre, Frege a Hajnali csillag és az 

Alkonyi csillag beszélő neveinek példáján demonstrálja. E két név jelentése (Sinn) különböző, 

jelöletük (Bedeutung), a Vénusz bolygó azonban azonos (Frege 1980b: 158). Másfelől, azt, 

hogy a jelentés sem függetleníthető a jelölettől, olyan leíró kifejezések kapcsán mutatható 

meg, amelyek logikai értelemben nevek, tehát individuumot és csakis egy individuumot 

jelölnek meg, ám anélkül is megjelölhetnek különböző denotátumokat, hogy jelentésük 

megváltozna. „A legmagasabb versenyző” jelölete kontextusról kontextusra változik. E 

gondolatmenet a mondatok esetére is alkalmazható. Különböző mondatok lehetnek igazak, ez 

nyilvánvaló, esetleg úgy lehet szemléletesebbé tenni ezt, hogy különbségük éppen abban áll, 

hogy más módon jelölik meg az igazat. Másfelől, ugyanazon mondat ugyanazon módon 

jelölve jelöletét sem feltétlenül ugyanazt az igazságértéket találja el. 

A későbbiekben a mondatok esetén más, ám szintén ismert definíciót veszünk 

használatba. Az immár szintén klasszikus meghatározás szerint ugyanis a mondat jelentése 

nem más, mint azon feltételek összessége, amelyek teljesülése esetén a mondat igaz. 

Episztemikus példaként: aki érti a mondat jelentését, az meg tudja mondani, hogy milyen 

körülmények között igaz (vö. Ruzsa 1998: 112), de tegyük rögtön hozzá, miként erre már 

utaltunk is, ebből nem következik, hogy azt is tudja, hogy a mondat aktuálisan igaz-e vagy 

hamis. E meghatározás ugyanis olyan dimenziót nyit meg, amelyre már többször utalást 

tettünk s ez a modalitás. Hogy lássuk, miként, pillantsunk még vissza egy pillanatra a 

mondatok névként való kezelésre. 
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Ha valaki csak egyszer is olyan helyzetbe kerül, hogy megismételve egy igaz 

mondatot a mondat másodjára már nem igaz, akkor kénytelen lesz tudomásul venni, hogy a 

mondatok az igazat is és a hamisat is megjelölhetik. A kurziválással rögvest két dologra is fel 

szeretnénk hívni a figyelmet, egyrészt arra, hogy egy mondat igazságértéke valamitől függ 

(amely megfogalmazás valamely függvényt sejtet), másrészt arra, hogy feltételes móddal 

fejezhető ki a helyzet, amellyel a szituáció szembesít. E két mozzanat együttesen pedig éppen 

olyan módon formulázható, amelyre korábban a függvényszabályok moduszai kapcsán láttunk 

példát: 

 
ha x, akkor p igaz 

ha y, akkor p hamis. 

 

A fenti két sor egy függvényszabály két moduszát reprezentálja, így önmagában csak annyit 

fejez ki, hogy x esetén a függvény igaz mondatot képez, y esetén pedig hamisat. Vagyis 

semmit sem árul el arról, hogy a képződő mondat igaz-e vagy hamis, mivel csakis azt 

határozza meg, hogy ha valami fennáll, akkor igaz, ha pedig másvalami áll fenn, akkor hamis. 

A fenti összefüggés így egy olyan mondat igazságfeltételét rögzítő függvényszabály sémája, 

amely x esetén igaz, y esetén pedig hamis, de pusztán e szabály ismeretében még nem tudjuk 

meghatározni, hogy a mondat éppen igaz-e vagy hamis. Ám nem pusztán arról van szó, hogy 

nem nevesítettük x-et illetve y-t. Ha ugyanis ezt megtesszük, vagyis meghatározzuk az adott 

mondat igazságfeltételeit, még akkor sem lesz elegendő információnk arról, hogy a mondat, 

amelynek ezáltal megismertük a jelentését, aktuálisan igaz-e vagy hamis. Lássuk: 

 
ha a hó fehér, akkor ’a hó fehér’ mondat igaz, 

ha a hó nem fehér, akkor a ’hó fehér’ mondat hamis. 

 

Világos, hogy ebből nem tudjuk meg, hogy a mondat hic et nunc igaz-e vagy hamis 

(mellesleg, most éppen igaz, de ez nem a szabályból derült ki e sorok írója számára, hanem 

onnan, hogy kinézett az ablakon). Ebből pedig az következik, hogy meg kell különböztetnünk 

egymástól egy mondat (és egy név) aktuális jelöletét valamint a mondat (és egy név) 

lehetséges jelöleteit tartalmazó függvényszabályt, vagyis a mondat intenzióját.   

Mint felismerhető, a gondolatmenet az igazság klasszikus korrespondenciaelméletének 

egy rekonstrukciója is, hiszen világos, hogy arra a kérdésre, mitől függ ténylegesen egy 

mondat igazsága a mondattól független tényekre fogunk hivatkozni. Ezért is találó elnevezés 
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az igazságértékre a faktuális érték az extenzió helyett. A fenti mondat faktuális értéke tehát 

nem egyedül jelentésétől, hanem a tényektől is függ.  

Ha az extenzió sötét oldala az, hogy nem minden esetben képes meghatározni a 

kimenetet, vagyis az extenzió olykor túl kevés, akkor az intenzióé az, hogy ugyan minden 

esetre meghatározza a kimenetet, csak éppen mindenkor minden esetre teszi ezt, nem pedig 

csak egy esetre, vagyis, az intenzió pedig túl sok. Az eredmény mindkét esetben ugyanaz: sem 

az nem ismeri az aktuális kimenetet, aki csak a bemeneti extenziót ismeri, sem az, aki minden 

kimenetet ismer. Ez azonban nem általánosítható. Mint láttuk, vannak esetek, amikor a 

bemenetből pontosan kiszámolható az aktuális kimenet, másfelől mindazok a formulák, 

amelyek bármikor kimondva mindig igazak vagy mindig ugyanazt az individuumot jelölik 

meg mindig aktuálisak. Ezt persze nem ebből a perspektívából szokás kifejezni, de ez utóbbi 

esetben természetesen a metafizikai szükségszerűségről van szó.  Ilyenek a mindig aktuális, 

vagyis inkább minden lehetséges körülmény között igaz, illetve a minden lehetséges 

szituációban ugyanazt az individuumot megjelölő formulák, vagyis a logikai igazságok és a 

konvencióval rögzített tulajdonnevek. 

S ennyivel egyelőre meg is elégedhetünk: a mondatok esetén tehát lehetséges 

szituációk halmazát feltételezve oly módon határozhatjuk meg a jelentést, hogy 

meghatározzuk azt a halmazt, amelyet olyan szituációk alkotnak, amelyekben a mondat igaz. 

Ezzel pedig éppen azon függvény extenzióját kapjuk meg, amelynek függvényszabálya a 

mondat jelentése. Ennek az a következménye, hogy mondatképző függvények nélkül a 

mondatoknak nem lehet jelentése, vagy másként, minden mondat összetett.  

Ám ténylegesen hogyan különítjük el a lehetséges szituációk végtelen halmazán 

azokat a részhalmazokat, amelyekben egy-egy mondat igaz? S kiterjeszthetjük ezt a 

predikátumokra is? Esetleg a logika körein túlra is?  Azt már beláttuk, hogy a referencia 

fogalmát alkalmazva arra a vonatkozásra, amelyet egy függvény bemeneti argumentumhelyét 

kitöltő reprezentáció képez az értelmezési tartomány egy elemével, elvileg bármilyen 

entitásokból képzett halmazokra alkalmazhatunk egy függvényt, s ugyanez áll az 

értékkészletre is. Miként látni fogjuk, az extenzionális függvény definícióját kiterjesztjük 

majd az evolúció területére, méghozzá egészen sajátos módon, ám az intenzionalitás 

kiterjesztéséhez, különös tekintettel a tapasztalásra, további megfontolások szükségesek. A 

fenti kérdésekre tehát most még nem tudunk választ adni, vagy még pontosabban, ezekre nem 

általános, hanem konkrét, gyakorolati választ kívánunk adni, így egyelőre felfüggesztjük 

logikai fejtegetéseinket és az eddigiek birtokában tovább lépünk az evolúcióelméletnek is 

keretet adó kontextus kiépítése felé. 
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4 Evolúciós funkcionalizmus 
 

Episztemológiai értelemben a függvények a jelenségek megismerése szolgáló 

instrumentumok, amelyek a vizsgált jelenségeket szerkezetét alkotó elemek más elemektől 

függő kapcsolatát képezik meg. E fejezetben ehhez kapcsolódva azt a kontextust vázoljuk fel, 

amelyben elhelyezhető az evolúciós tudományok funkcionalizmusa, vagyis a funkcionalista 

evolúciós magyarázat. E kontextus az evolúció elmélete. Az evolúció kontextusába az 

evolúciós magyarázatok négy meghatározó mozzanatának kifejtésével lépünk be. E négy 

mozzanat: a hipotetikus-deduktív magyarázat formális sémája, a magyarázatoknak speciális 

funkcionális jelleget adó adaptivitás fogalma, a magyarázatok disztantív tényezői, végül pedig 

az ultimatív kauzalitás fogalma. E felosztás alapjaiban illeszkedik ahhoz a tagoláshoz, amely 

az evolúciós pszichológiai magyarázatokat strukturálja (vö. Bereczkei 2003: 23 sk.), csak 

annyiban tér el ettől, hogy a magyarázat távlati mozzanatát kétfelé osztja (disztantív és 

ultimatív) és ekként tárgyalja. 

 

4.1 Funkcionalizmus 

 

A funkcionalizmussal metafizikai kontextusban a második fejezetben már foglalkoztunk. 

Most máshonnan közelítünk hozzá. Kiindulópontunk egy általános meghatározás. 

 
A funkcionalizmus az a filozófiai tanítás, amely szerint valamely működő egység fizikai 

realizációja nem tartozik annak lényegéhez. Ami egy funkcionális egységet a megfelelő 

típusúvá tesz, az nem más, mint az a mód, ahogyan az illető egység működése annak 

kimeneteit és bemeneteit egymással összekapcsolja. (Kampis 2000b: 168) 

 

Az idézetben jól kivehető a formális függvényfogalom. A funkcionalizmus szerint bemenet és 

a kimenet összekapcsolása olyan függvény (function) tehát, amely anélkül is individuálni 

képes egy működést, hogy a be- és kimeneti összefüggésen kívül másra is tekintettel kellene 

lenni. Az individuálás típusba sorolás, amelynek elve tehát a függvényszabály, amelynek ily 

módon semmiféle utalást nem szükséges tartalmaznia a működés esetleges realizációjáról. 

Példaként, az összeadás függvényszabálya (vagyis intenziója) olyan összefüggést rögzít, 

amely a legkülönfélébb működések esetén is lehetővé teszi, hogy ezeket ugyanakként 

határozzuk meg: az abakuszon és a papíron végzett összeadás ugyanazon típus 
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megvalósulása, vagyis e két különböző realizáció egymás funkcionális ekvivalense, s ily 

módon bármelyik alkalmas a típus exemplifikációjára. 

Mindez azonban sajátos episztemológiai helyzetet teremt. A metafizikai 

funkcionalizmus szerint, most másként közelítve a korábban már elmondottakhoz, a mentális 

kifejezések így a függvénytípus címkéi, s a különféle fizikai realizációk a be- és kimeneti 

összefüggései révén tartoznak egy halmazba, mint az adott típus megvalósulásai. Másként, az 

’emlékezni’ egy olyan halmaz neve, amelybe azokat a működéséket sorolhatjuk, amelyek 

különféle anyagokon ugyanazt a funkciót realizálják. Putman provokatív kijelentése, 

„lehetnénk akár ementáli sajtból is” (Putnam 1975: 291) éppen erre az 

implementációfüggetlenségre utal. Arra is utaltunk azonban, hogy a funkcionalizmus nem 

idealizmus, sőt, ami materialista metafizikává teszi az éppen az, hogy tagadja a típus 

megvalósulástól független létezését. Mivel pedig a megvalósulás mindenkor fizikai, érthetővé 

válik a materialista jelleg. Ismeretelméleti, illetve a tudományt illetően módszertani 

vonatkozásban ennek azonban az a következménye, hogy a típus, amennyiben nem 

posztuláljuk előre, csakis a megvalósulásokon keresztül ismerhető meg. Másként, a 

mentálishoz csakis a fizikain, vagyis a megfigyelhető viselkedésen (az instanciákon) keresztül 

férhetünk hozzá, amely azonban nem probléma, hanem éppenséggel az a mozzanat, amely a 

funkcionalizmust a harmadik személyű perspektívaként meghatározott empíriafogalommal is 

összehangolja. A probléma máshol bukkan elő. 

A funkcionalizmus alapgondolata, mint láttuk az, hogy egy függvény azonosításának 

szükséges és elégséges feltétele a bemeneti és a kimeneti összefüggéseket tartalmazó 

függvényszabály ismerete. Másként, ha ismerjük a szabályt, azonosíthatjuk a függvényt a 

megvalósulásokon, illetve másfelől (a szükséges és elégséges feltételt megfogalmazó 

bikondicionális miatt), egy függvény felismerése tulajdonképpen nem más, mint a 

függvényszabály azonosítása, s mindez implementációfüggetlen. E nézetre a továbbiakban 

tiszta funkcionalizmusként fogunk hivatkozni. A gond azonban az, hogy a szabályt 

episztemikus értelemben nem ismerhetjük előre, amennyiben ehhez csakis a realizációkon 

keresztül férünk hozzá. E probléma, így megfogalmazva, analóg az „indukció vagy dedukció” 

újkori ismeretelméleti dilemmájával. A gyakorlatban ennek ellenére a metafizikai (a 

realizáció nélkülözhetetlenségét kikötő) és az episztemológiai értelemben vett tiszta 

(realizációfüggetlenséget valló) funkcionalizmus jól megfér egymással, vagyis a dilemma 

feloldható. Lássuk, miképp. 

Mint ismeretes, ha egyedüli tudományos módszerként a deduktív eljárást ismerjük el, 

akkor univerzális összefüggések felől kell közelítenünk a tapasztalat számára hozzáférhető 
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egyedi eseményekhez. Amennyiben tehát egy alkalmazott funkcionalizmus komputációs 

terminusokban pontosan meghatározza egy működés szabályszerűségeit, akkor ezek 

empirikus azonosítása deduktív magyarázatok megfogalmazását teszi lehetővé. Másfelől, ha a 

fenti racionalista eljárással ellentétben, a megismerést alapvetően az empíriára kívánjuk 

alapozni, akkor az univerzális összefüggéseket az egyedi tapasztalati eseményekből kell 

valamiképpen kinyerni. Egy alkalmazott funkcionalizmus esetén ez annyit tesz, hogy a 

megfigyelhető viselkedés empirikus adataiból kell az összefüggést meghatározni, vagyis 

induktív eljárással. A deduktív eljárás előnye a magyarázat a logikai következményrelációból 

fakadó ereje, hátránya viszont, hogy a kiinduló univerzális összefüggésnek igaznak kell 

lennie. A racionalizmus vele született ideái garantálhatják ezt, ám ily módon a tapasztalati 

megismerés szerepe leértékelődik. Másfelől, az induktív eljárás révén nem nyerhetőek olyan 

univerzális összefüggések, amelyek az újkorban kívánatos ismeretelméleti értékkel bírhattak 

volna: a tapasztalati általánosítások pars pro toto eljárásként nem képesek szükségszerűen 

igaz tételeket generálni.  

Egy alkalmazott funkcionalizmus ma már azonban kiszabadítható az újkori 

gondolkodás béklyóiból. A dedukció és az indukció összehangolható, s ily módon egy 

materialista metafizika előterében kutató funkcionalizmus a megfigyelhető viselkedés felől is 

közelíthet a függvényhez és fordítva, a definiált összefüggés felől is az egyedi realizációkhoz. 

Ez a hipotetikus-deduktív módszer ciklikus szerkezetének köszönhető: a megfigyelések egy 

előzetes hipotézis keretében zajlanak, amelynek megfogalmazását valamely elmélet teszi 

lehetővé, másfelől, a megfigyelések módosíthatják a hipotézist (a magyarázati dedukció 

kiindulópontját), illetve újabb hipotézisek megfogalmazására ösztönözhetnek s a folyamat 

indulhat elölről. E szerkezettel alább az evolúciós magyarázatok kapcsán részletesen is 

foglalkozunk, most mindennek ismeretelméleti következményeire szeretnénk felhívni a 

figyelmet. 

A ciklikus szerkezet teszi tehát érthetővé, miért működhet a tiszta funkcionalizmus 

materializmusként is: úgy, hogy valójában mégsem tiszta, csak névleg az. Nevezetesen, a 

függvények, amelyek a funkcionalizmus szerint különféleképpen realizálódnak, nem 

maradhatnak meg a maguk logikai vagy matematikai szükségszerűségük közegében, 

amennyiben empirikus úton jutunk el hozzájuk. A kognitivizmus a mesterséges intelligencia 

kutatásában ilyen probléma nem merül fel, mert a funkcionális terv megelőzi a realizációt, 

vagyis a priori szabályszerűségek rendszere, éppen úgy mint a racionalizmus számára a 

velünk született ideák elménkben. Egy empirikus területen alkalmazott funkcionalizmus mint  

empirikus megismerés sajátossága azonban az, hogy egy függvényként rögzített tapasztalati 
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összefüggés tényezői (a bemenet és a kimenet) között soha nem tud szükségszerű relációt 

képezni. Következésképp, h a függvényszabály empirikus összefüggések révén fogalmazódik 

meg, akkor a megfogalmazás szükségszerű logikai kontenxtusa ellenére is empirikus 

összefüggés marad. Másként, tapasztalatok alapján rögzített összefüggések esetén a definiált 

függvény kimenete nem logikailag függ a bemenet értékétől. A tiszta funkcionalizmus a 

természettudományban a hipotézis színeváltozásán érhető tetten: bár empirikus törvény 

mindenkor csak valószínű lehet, a függvényterminológia szükségszerű összefüggéssé 

minősíti. Jól mutatja ezt, hogy egy megfogalmazott függvényszabály csakis akkor válik 

tudományos ismeretté, ha az általa definiált függvény a megvizsgált egyedi viselkedések 

szignifikáns hányadán nemcsak azonosítható, de ténylegesen azonosított is, holott 

szükségszerű összefüggés esetén ez irreleváns eljárás lenne.  

A tiszta funkcionalizmus további „piszkos” empirikus komponense, hogy az empirikus 

adatok alapján rögzített és igazolt tiszta függvényszabály mindenkor olyan tágabb elméleti 

kontextusba ágyazódik, amely az animális természethez kapcsolódó jelenségek komplexitása, 

illetve az evolúcióelmélet empirikus értelemben bizonytalan tényezői miatt még tovább 

gyengíti az összefüggés érvényességének episztemológiai mértékét. Az első fejezetben a 

törvény nominális fogalma kapcsán már volt szó arról, hogy még a legerősebb univerzális 

összefüggések sem logikai értelemben vett törvények. E fejezetben alább mindezt az 

élőlények viselkedésének komplexitása kapcsán is megvizsgáljuk. Az evolúció elmélete pedig 

mint teoretikus keret, ahogy ezt látni fogjuk, éppen a függvények realizációjára vonatkozó 

nélkülözhetetlen információk miatt tartalmaz szükségszerűen empirikus mozzanatokat. 

Vagyis, egy élőlény természeti léte mint függvényrendszer ugyan tisztán funkcionálisan is 

kifejthető, de innen egyszerűen láthatatlanok azok az alakító tényezők, amelyek egy élőlény 

mint funkcionális architektúra evolúciós történetét éppen a realizáció felől befolyásolták. 

Nem lehetséges tehát az animális természet evolúciós megismerése anélkül, hogy a 

függvények realizációjára ne hivatkoznánk valamiképp, másként, az evolúciós 

funkcionalizmus soha nem lehet tiszta. 

A továbbiakban azon természettudományos kutatások összességére, amelyek elméleti 

kerete az evolúció elmélete, s amelyek e keretben empirikus adatok alapján 

függvényösszefüggéseket rögzítenek, funkcionalista evolúciós megközelítésként hivatkozunk. 

E megkülönböztetésre azért van szükség, mert az evolúciós keretben kutató 

természettudomány egésze nem funkcionalista a fenti értelemben. Azok a kutatások, amelyek 

az evolúció történetéhez kapcsolódnak nemcsak összefüggéseket kívánnak rögzíteni, hanem 

éppen az összefüggések alapjául illetve igazolásául szolgáló adatok összegyűjtésére és 
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kategorizálására rendezkedtek be. A funkcionalista megközelítés a természettudományban, 

így evolúciós keretben is, speciális célt szolgál: a jelenségek magyarázatát. Másként, 

természettudományosan a jelenségeket bemeneti és kimeneti összefüggésként rögzített 

szabályszerűségek, vagyis függvények révén ismerhetjük meg. Következésképp, ahhoz, hogy 

tovább léphessünk, elemeznünk kell az evolúciós magyarázat fogalmát. Ez esetünkben azért is 

elkerülhetetlen, mert miként már említettük, az evolúciós funkcionalista tudományok 

magyarázatainak alapszerkezete négy mozzanatból tevődik össze, s éppen e négy mozzanat 

kapcsán mutatható meg, hogy evolúciós megközelítés miért nem lehet tiszta funkcionalizmus, 

másként, miért követeli meg, hogy a függvények realizációja is konstitutív szerepet játsszon a 

magyarázatban.  

Előzetesen: maga a magyarázat, mint absztrakt struktúra egyrészt tartalmaz egy 

viselkedési terminusokban megfogalmazott univerzális összefüggést, amely az egyes 

megfigyelésekre alkalmazható s fordítva is, amely megfigyelésekből általánosított 

(hipotetikus-deduktív modell), másrészt ez evolúciós területen olyan speciális kontextusban 

fogalmazódik meg, amely az általában vett funkcionalizmust speciális értelemben vett 

funkcionális magyarázatok megfogalmazására teszi képessé. E komponenst fémjelzi az 

adaptáció fogalma. Harmadik mozzanat az, hogy a megfigyelésekre alapozott egyedi 

empirikus állítások bázisául nem pusztán a jelenleg is megfigyelhető jelenségek szolgálnak, 

hanem egy olyan empirikus adatokból és egy kvázi-empirikus konstrukció elemeiből álló 

rendszer, amely a magyarázandó viselkedést egy valamikori környezetbe ágyazza s annak 

tényezői révén magyarázza. Ez az ultimativitás komponense. Végül, ez utóbbi mozzanathoz 

kapcsolódik az evolúciós magyarázat kauzális jellegének azon sajátossága, amely egy 

magyarázandó evolúciós összefüggés valódi oksági tényezőjeként távoli okokra hivatkozik. 

Ezt a disztantív kauzalitás címszava alatt tárgyaljuk.  

 

4.2 A hipotetikus-deduktív séma 

 

Egy magyarázat formális értelemben olyan struktúra, amely függvényt tartalmaz. Ezáltal 

lehetővé válik a megfigyelhető jelenségek általános összefüggések alá sorolása s ily módon 

egy-egy jelenség logikai következményként való demonstrációja. A magyarázat formális 

logikai értelemben tehát következtetés. E következtetés tényleges ismeretértéke azonban nem 

formális hanem informális, vagyis empirikus, tartalmi jellegéből fakad. Mint ismeretes persze, 

a tudományos megismerés általános kereteként mindenkor a logika szolgált, amely 
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kézenfekvő módon minden megismerés formális vázaként kínálkozott. Egy eszerint alakított 

felfogás szerint a racionális megismerésnek összhangban kellene lennie a logikailag helytálló 

következtetésformákkal. A probléma az, hogy egy helytálló következtetés formális sémája 

(amelynek premisszái és konklúziója között szükségszerű az összefüggés) egyszerűen nem 

tölthető fel empirikus tartalommal oly módon, hogy a formális összefüggés érvénye 

episztemológiai értelemben ne változzon. A séma tehát nem vihető át formális kontextusból 

tapasztalati kontextusokra. Következésképp, empirikus területen egy magyarázat 

episztemológiai teljesítőképességére egyszerűen nem öröklődik a formális összefüggés 

szükségszerűsége, így a megfogalmazódó összefüggés ismeretelméleti státusza csakis 

hipotetikus lehet.  

Mint ismeretes, a magyarázat deduktív-nomologikus modellje (Hempel és Oppenheim 

1948/1999, Hempel 1965) a magyarázat magvát alkotó univerzális függvényösszefüggést 

törvényként (nomosz) jellemzi. Miként már magából a kifejezésből is kiolvasható, a 

nomotetikus séma egyrészt tartalmaz valamely törvényt (nomosz), amely logikai 

terminusokban egy univerzális kondicionális, másrészt pedig utalást tesz arra, hogy 

magyarázó funkcióját e séma miként látja el: ez a logikai következményreláció (dedukció). 

Formálisan a hipotetikus modell ugyanilyen szerkezetű, de abból adódóan, hogy a 

magyarázatban szereplő univerzális összefüggés igazságértéke csak valószínű, még ha esetleg 

rendkívül nagy mértékű valószínűség is, törvény helyett valójában csak feltevést tartalmaz.  

Egy hipotetikus-deduktív magyarázat tehát nem szerkezetében tér el a nomologikustól, 

hanem episztemológiai értékében. Ebből adódik az a lehetőség is, hogy egy hipotetikus-

deduktív magyarázatmodellben az általános összefüggés és a belőle következményként 

levezetett egyedi állítás nemcsak valamely jelenség magyarázatául, hanem előrejelzésként is 

szolgálhat. Ez utóbbi lehetőség jelentősége abban rejlik, hogy ezáltal empirikusan 

tesztelhetővé, vagyis empirikusan igazolhatóvá válik az általános összefüggés (Szokolszky 

2004: 45). Ahhoz azonban, hogy mindezt láthassuk is, azt kell megvizsgálnunk, hogy a 

magyarázat formális sémájának empirikus területen való alkalmazása milyen ismeretelméleti 

problémákat vet fel, amelyek következtében a nomologikus magyarázat valószínűségi 

kontextusba helyeződik és hipotetikus dedukcióként válik ténylegesen alkalmazhatóvá. 

A hagyományos metafora két szinten ábrázolja a világ megismerésére szolgáló 

ismeretalakzatokat: e kép egy részletét fentebb racionalizmus és empirizmus dilemmája 

kapcsán már láttuk. Az alsó szinten helyezkednek el az egyedi tényálltások, amelyek az 

empirikus tudományok esetén kívánalom, hogy tapasztalatilag ellenőrizhetőek legyenek, 

másrészt, magasabb szinten, mintegy ernyőként terülve az alsó szintre, olyan univerzális 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 120

állításokat találunk, amelyek valamely összefüggést fejeznek ki éppen abban a 

vonatkozásban, amelyet az alsóbb szint egyedi állításai empirikusan megfogalmaznak. E 

formális különbségből fakad az indukció klasszikus problémája és válik kényszerré a formális 

értelemben vett törvények hipotézisként (feltevésként) való tartalmasítása.  

Mint láthattuk, formális értelemben az általános összefüggések és az egyedi 

ténymegállapítások között két irányból teremthetünk kapcsolatot. Az indukció egyedi 

ténymegállapítások pars pro toto általánosítása, a dedukció pedig valamely érvényes logikai 

következményreláció keretében elhelyezett igaz univerzális és igaz egyedi állítások strukturált 

mondatosztálya. Az indukció problémájára a legismertebb példa természetesen a fehér 

hattyúk megfigyeléséből általánosított „minden hattyú fehér” általános tézis. E felsorolásos 

indukción kívül azonban más, komplexebb formák is léteznek (Hársing 1981: 148 skk.)., 

amelyekre azonban az indukció klasszikus problémája éppen úgy áll. E probléma a 

következő: a részből az egészre való következtetés a kétértékű logikában nem helytálló, mivel 

igaz egyedi állításokból nem folyik törvényszerűen az egyedi állításokban szereplő eseteket 

meghaladó elemszámú halmazokon értelmezett univerzális függvények igazsága. Márpedig a 

világ, mint lehetséges függvények értelmezési tartománya mindenkor nagyobb elemszámú, 

mint a megfigyelési állításokban megfogalmazható esetek száma. Kétértékű logikában így 

csakis teljes indukció esetén kapunk helytálló következtetést. Általános tézisek tehát 

ismeretelméleti értelemben mindenkor csakis hipotézisek lehetnek.  

Az indukció fenti klasszikus problémájának megoldására a kétértékű logikában az 

egyedi és az általános közötti kapcsolatteremtés irányának megfordítása kínálkozik: ez a 

racionalizmus megoldása. A kétértékű elsőrendű logikában ugyanis egyedi állítások minden 

további nélkül levezethetők univerzális kondicionálisokból. Ha tehát bizonyosan tudnánk, 

hogy egy univerzális összefüggés igaz, akkor ebből éppen olyan egyedi állításokat 

vezethetnénk le, mint amelyek tapasztalataink leírására használunk. Következésképp, ha 

sikerülne igaz általános összefüggéseket megfogalmazni, akkor a világ megismerésének 

logikai kontextusa a kétértékű logika lehetne, aminek az a felbecsülhetetlen előnye, hogy az 

ebben megfogalmazott helytálló következményreláció szükségszerű reláció a premisszák és a 

konklúzió között.  

A kétértékű szemantika empirikus alkalmazása kísértésként azzal kecsegtetett, hogy a 

világról nyert ismeretek a legtisztább racionalitás keretében válnak elhelyezhetővé, s ez a 

dedukció jelentőségét az empirikus tudományokban óriásivá növelte. Mint ismeretes azonban, 

a megfigyelésre alapozó tudományokban a dedukciók premisszájaként szolgáló univerzális 

törvények episztemológiai értelemben csak valószínűek és az empirikus tapasztalat 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 121

természetéből adódóan soha nem is minősülhetnek át szükségszerű igazsággá. Másként, 

igazolásuk a magyarázatban szereplő univerzális összefüggés függvényszabályában szereplő 

minden egyes sor egyenkénti ellenőrzését követelné meg, amely olykor ugyan csak gyakorlati 

akadályokba ütközik, ám például térbeli vagy főként, temporális vonatkozásban elvi 

lehetetlenség. A deduktív-nomologikus modell tehát olyan ideál, amelynek tényleges 

realizációja a törvényt tézisből szükségszerűen gyengíti hipotézissé. Formálisan minden 

ugyanaz, de tartalmát tekintve az empirikus tudományok, így a funkcionalista evolúciós 

tudományok magyarázatai is csak hipotetikus-deduktív magyarázatok lehetnek, amelyek a 

fentebb már bemutatott empirikus ciklusban válnak alkalmazhatóvá. 

Azok a magyarázatok tehát egészen tág értelemben, amelyekre a funkcionalista 

evolúciós tudományok törekszenek egy valószínűségi érvénnyel bíró hipotézisből és egyedi 

empirikus állításokból felépülő következtetések: ez tehát az első mozzanat. Egyelőre nem 

nevesítettük, hogy a magyarázatokban szereplő függvények mit, mivel kötnek össze, másként, 

mi szolgál bemenetként és mi kimenetként. Ez azonban fontos lesz. A magyarázatban 

szereplő függvény ugyanis nem azonos a magyarázandó függvénnyel, hanem annak szabályát 

fogalmazza meg absztrakt módon. Ezt azonban csak akkor látjuk majd tisztán, ha először 

meghatározzuk, az evolúciós magyarázat mire vonatkozik. 

Bizonyos értelemben minden természettudomány funkcionalista annyiban, hogy 

általános, az egyedi megvalósulásoknál magasabb dimenzióban elhelyezkedő formális 

összefüggések, vagyis függvények megfogalmazására törekszik. Az ilyen összefüggések 

azonban leíró elméletek részeit képezhetik, amelyek tehát egyedül a ’hogyan’ kérdésére 

adnak választ és nem is kívánják a ’miért’-et firtatni, miként a funkcionalista magyarázatok. 

Következésképp, a fenti logikai sajátosságok még nem határozzák meg a funkcionalista 

evolúciós magyarázatok specifikumát, mivel az eddig vizsgált általános értelemben éppen 

olyanok, mint minden más empirikus tudományban. Ahhoz azonban, hogy rátérhessünk a 

magyarázat második aspektusára nevesítenünk kell azt, hogy e magyarázatok mit 

magyaráznak meg. 

Nos, az idevágó jelenségcsoport a világ jelenségei közül, mint tudjuk, az élőlények 

viselkedése. Mivel ez fontos pont, megállunk egy rövid reflexióra. Vizsgálódásunk jelenlegi 

episztemológiai kontextusában az ember animális lényének függvényrendszerként való 

megismeréséről van szó. E megismerés eszköze egy olyan függvényrendszer kimunkálása, 

amely távlati célként az emberi viselkedés minden aspektusára magyarázatot ad. Fent 

megmutattuk a függvényrendszert alkotó magyarázatok első sajátosságát, annak érdekében 
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pedig, hogy e magyarázatok második sajátosságát is megragadjuk, e magyarázatok tárgyára 

térünk rá, amely a viselkedés. 

Viselkedésen általában az élőlények megfigyelhető és publikus módon adatolható 

sajátosságait értjük, vagyis a magyarázandó jelenségek az élőlények megfigyelhető 

sajátossága, amelyek tehát a magyarázati modell révén általános összefüggések logikai 

következményeként válnak érthetővé. Az evolúciós megközelítés és a fentebb már jelzett 

átfogó naturalizálás esetében azonban a viselkedést ennél tágabb értelemben kell felfognunk, 

még akkor is, ha ezzel az empíria olyan határvidékére sodródunk, amely a hagyományosan 

hosszú ideig index alatt állt a tapasztalati tudományokban. A humánetológia ebből a 

szempontból nem érintett, mivel minden olyan emberi viselkedési sajátosság, amelyet leírni és 

magyarázni törekszik hozzáférhető harmadik személyű perspektívából is. Az evolúciós 

pszichológia jelenségei azonban első személyű perspektívabeli adottságok, pszichológiai, 

vagy filozófiai értelemben, mentális jelenségek, amelyek sajátossága az, miként ezzel már 

külön fejezetben foglalkoztunk, hogy episztemikusan csakis átélője számára megközelíthető 

közvetlenül.  

Ugyancsak jeleztük azonban, hogy az evolúciós kutatás nem egyszerűen a viselkedést 

kívánja megragadni és összefüggések révén rögzíteni, hanem a viselkedés egy speciális jegyét 

igyekszik kimutatni, nevezetesen, a reszponzív viselkedés adaptivitását, illetve ily módon 

közvetve, a függvényszabály adaptivitását. Jeleztük már, hogy e specifikum révén válik a 

’hogyan’ kérdésére válaszoló általában vett leíró magyarázat a ’miért’-re választ adó 

funkcionális magyarázattá.  

Rávezető példaként minderre, vegyük az alábbi egyszerű esetet, eltekintve most attól a 

problémától, hogy a megfigyelési állítások kontextusukból való kiragadása és 

kontextusfüggetlen logikai keretben való ábrázolása megtévesztő képet festhet az empirikus 

munkáról.  

Mint sokszor láthattuk akár háziállatok példáján, sőt, magunkon is tapasztalhattuk, egy 

hirtelen környezeti zajra a zajforrás irányába fordítjuk tekintetünk. E példa, ismételjük, 

egyszerűsítés, de arra alkalmas, hogy a megfigyelési állításokat az alábbi módon szemléltetve, 

e formuláknak szemléleti tartalmat adjon: 

 

F(a) és G(a) (megfigyelési állítás) 

F(b) és G(b) (megfigyelési állítás) 

F(c) és G(c) (megfigyelési állítás) 
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ahol F és G a fenti példában szereplő megfigyelhető tulajdonságokhoz kapcsolódó 

viselkedések, a kis latin betűk pedig individuumokat, jelen esetben egy-egy élőlényt 

reprezentálnak. F utalhat a zaj szenzoros detektálására, G pedig a motoros működésre, vagyis 

a zajforrás felé forduló mozgásra. Megjegyzendő, hogy a környezeti zajt és a zaj auditívális 

észlelését ekvivalensnek vettük azért, hogy egyazon individuumra vonatkoztathassuk F-ként, 

mint G-t, ez az azonosítás azonban e kényelmi szemponttól függetlenül is igazolható, mint az 

első fejezetben a proximatív magyarázat kapcsán láttuk: a környezeti esemény helyettesíthető 

ennek szenzoros mintázatával. Ezek alapján már megfogalmazható egy hipotézis: 

 

Minden x-re [ha F(x), akkor G(x)] 

 

E formula egy szimpla leíró magyarázat általános összefüggést kifejező formulája, amely 

hipotézisként nemcsak magyarázat, hanem, miként már említettük, predikciók kiindulópontja 

is lehet. Mivel e példa, illetve az előrejelzés arra is alkalmas, hogy nomosz (axiomatikus 

kontextusban megfogalmazott összefüggés) és hipotézis (empirikus kontextusban 

megfogalmazott összefüggés) különbségét szemléltessük, kihasználjuk a lehetőséget. A fenti 

általános összefüggés elfogadása tehát lehetővé teszi, hogy megjósoljuk, a következő kutya, 

amit szemügyre veszünk, ugyancsak a zajforrás felé fog fordulni. 

Nos, ez többnyire be is jön. Jeleztük, hogy ha törvényként fogjuk fel az általános 

összefüggést, akkor elegendő egyetlen eset, amely ellentmond neki, hogy hamisként elvessük. 

Mint tudjuk, az empirikus tudományokban azonban nem ez a helyzet. Nemcsak arról van 

azonban szó, hogy attól még racionális magatartás maradhat egy hipotézis fenntartása 

valamely elmélet keretében, hogy tapasztalatilag cáfoló esetek merülnek fel vele szemben (vö. 

Lakatos 1999), hanem főként arról, hogy az élőlények viselkedése annyira komplex, hogy 

valamely törvényszerű összefüggés tiszta manifesztációja szinte lehetetlen. Ahhoz azonban, 

hogy valamely összefüggés két (vagy több) tényezője tisztán (és kellő számban ismételten) 

tesztelhető legyen, ki kellene szakítani természetes kontextusából. Ez a kísérlet, amelynek 

eredménye az evolúció vonatkozásában az, a funkcionális architektúra elemei egymástól 

függetlenül kerülnek meghatározásra. Másként, az egyváltozós kísérletek mindenkor 

kontextusfüggetlen összefüggések megfogalmazását teszik lehetővé. Ezzel a problémával a 

masszív modularitás kapcsán később még foglalkozunk, de most visszatérünk a hipotetikus-

deduktív magyarázathoz. 

Az élőlények viselkedésének magyarázata ezért megelégedhet a statisztikai 

valószínűséggel, amelyet a kétértékű logikában egy homályos kvantorral fejezhetünk ki: 
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Többnyire igaz x-re [ha F(x), akkor G(x)]. 

 

Mint látható, mivel e formula jelentése nem adható meg egzakt módon. Ha ugyanis egy több 

értékű függvény értékkészletét két értéken reprezentáljuk, akkor valahol meg kell húznunk 

egy határt, amelytől innen az igazoló, azon túl pedig a cáfoló eseteket csoportosítjuk. 

Csakhogy a számba vehető esetekből ugyan kikeríthetünk egy egzakt részhalmazt (az 

összefüggés extenzióját, igazságtartományát, amely részhalmaz elemeire és csakis ezekre az 

összefüggés igaz), de ezek számát, egészen pontosan számarányát a cáfoló esetekhez képest 

nem leszünk képesek a vizsgálat empirikus kontextusától függetlenül meghatározni. Vagyis a 

fenti séma tényleges alkalmazása olyan kontextust feltételez, amely az alkalmazott terület 

sajátosságainak figyelembevételével határozza meg a megvizsgálandó minimális esetszámot 

illetve az igazoló és cáfoló esetek arányszámát.  

A gravitáció törvénye azért nevezhető törvénynek (holott szigorú értelemben ez 

hipotézis), mert már egyetlen cáfoló eset felmerülése is cáfolná, ám nem azért, mert az 

összefüggés logikai értelemben vett törvény, hanem azért, mert az összefüggés kereteként 

szolgáló empirikus kontextus ilyenként határozza meg. Rendkívül magas ugyanis az igazoló 

esetek száma, mivel az összefüggés egy kiterjedt test viselkedése az alátámasztás 

függvényében tisztán tesztelhető, így az esetleges cáfolat alapjául szolgáló arányszám az 

igazoló és cáfoló esetek között magas. Másfelől, egy élőlény viselkedésére vonatkozó 

összefüggés sem csak azért nem törvény, mert hipotézis s nem is csak azért, mert az 

összefüggés tiszta tesztelése nehézségekbe ütközik (nagyon nehéz kizárni a lehetséges további 

oki tényezőket), hanem főként azért nem, mert a kontextus e terület komplexitása miatt 

viszonylag sok cáfoló esetet megenged, s ezért a feltevés nehezebben cáfolható. 

A hipotetikus-deduktív magyarázatot a fenti példában konkrét esetre alkalmaztuk, így 

rátérhetünk a magyarázatban szereplő függvény és a magyarázandó jelenség szerkezetét 

alkotó függvény megkülönböztetésére. Miként láthattuk, a magyarázat lelkét alkotó függvény 

egy univerzális kondicionális, amely formálisan „ha…, akkor…” típusú. Ez az összefüggés 

függvényként kétargumentumú s kimenete valamely igazságérték (akár kétértékű, akár 

többértékű logikai kontextusba helyezzük). Az élőlények viselkedésének magyarázata 

azonban valamely viselkedést valamely más tényező függvényében kívánja racionális 

eszközökkel feltárni. Esetünkben például a környezeti zaj (illetve ennek rendszeren belüli 

reprezentációja) az, amitől a kérdéses viselkedés, a zajforrás felé fordulás függ. Másként, 

maga a magyarázandó összefüggés a zajforrást (auditív reprezentációt) köti össze a 
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viselkedéssel. Amennyiben tehát ezt az összefüggést függvényként kezeljük, akkor ennek 

bemenete valamely környezeti esemény, kimenete pedig a viselkedés lesz, s e függvény 

függvényszabálya az, amely éppen „ha…, akkor…” típusú állításokban fogalmazhatunk meg. 

Másként, maga a jelenség (a viselkedés) szerkezete mint függvény egy olyan 

függvényszabállyal bíró összefüggés, amely minden releváns környezeti változást, mint 

értelmezési tartományt az adott viselkedésre jellemző elemeket tartalmazó értékkészletre 

képez le. Ez azt jelenti, hogy a magyarázat a viselkedés függvényszabályát tartalmazza és 

fogalmazza meg explicit módon. A továbbiakban ezért modulon mindenkor olyan függvényt 

értünk, amelynek bemenete valamely környezeti esemény vagy ennek reprezentációja, 

kimenete pedig valamely viselkedés, annyira tágan értve ezt, hogy ebbe közvetlen 

megfigyelhető viselkedést esetleg csak később kiváltó mentális események is beletartozzanak. 

A modulokat, másfelől, függvényszabályuk definiálása révén ismerhetjük meg oly módon, 

hogy e függvényszabály általános alakját egy magyarázat univerzális hipotéziseként 

megfogalmazzuk, majd a megfigyelhető jelenségeket leíró egyedi állításokat vezetünk le 

belőle. 

Térjünk azonban vissza témánkhoz: a valószínűségi szemantikában értelmezett 

magyarázati séma a funkcionalista evolúciós tudományokban azáltal válik funkcionális 

magyarázattá, hogy kiegészíti egy melléktézis. 

 

Többnyire igaz x-re [ha F(x), akkor G(x)], mert G(x) adaptív viselkedés. 

 

Alkalmazva ezt a fenti példára, a kutya esetén ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a zajforrás 

felé forduló viselkedés olyan funkcióval bír, amely az egyed szempontjából előnyös. Mint 

részleteiben már megfogalmaztuk, bár még nem foglaltuk egybe, a funkcionalista evolúciós 

megközelítések tehát az élőlények viselkedését általános összefüggések megfogalmazásával 

magyarázzák, amely összefüggéseket funkcionális magyarázattá oly módon alakítják át, hogy 

igazolják a felfedezett összefüggés adaptivitását. E ponton tehát ki kell fejtenünk, mit jelent az 

adaptivitás, s egyáltalán hogyan igazolható egy viselkedés adaptivitása empirikusan. 

 

4.3 Adaptivitás 

 

Az ’adaptáció’ kifejezés maga valamely feltételrendszerhez való alkalmazkodást jelent. 

Számunkra releváns értelmét természetesen Charles Darwin révén nyeri el (Darwin 
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1859/2000). Tekintettel kell lennünk azonban arra, hogy a kifejezés jelentése lényegi 

változásokat mutat az eredeti darwinizmusban és a kortárs evolúciós tudományok elméleti 

keretét adó neodarwinizmusban, vagy mint „„modern szintézisben” (Huxley 1942) vagy még 

inkább mint „kiterjesztett szintézisben” (Pigliucci és Müller 2010).”. 

A régi és az új szemléletmód különbségét főként abban ragadhatjuk megt úgy 

szemléltetjük, hogy míg a klasszikus darwinizmus empirikus bázisa csakis a fenotípushoz 

kapcsolódik, addig a neodarwinizmus ezt kiegészíti a genotípus vizsgálatával. A fenotípus 

olyan ténylegesen megfigyelt tulajdonságok összessége, amely révén egy élőlény más 

élőlényekkel összehasonlítható, illetve más élőlényektől megkülönböztethető. A fenotípus az 

adott élőlény design-ja, bár mint már utaltunk rá, ezt semmiképpen nem az előzetes 

tervezettség értelmében kell vennünk. A fenotípusos kategorizáció túlzó példája: így kerülhet 

egy naiv fenotipológiában a cet a halak, a denevér pedig a madarak nemébe. A fenotípusra 

alapozott megismerés veszélye az evolúció szempontjából azonban nem a téves 

kategorizációban rejlik, hanem abban, hogy nem találja el azt a dimenziót, ahol az élőlények 

tulajdonságaiért felelős természeti folyamatok valójában működnek. A neodarwinizmus a 

genetikus szemlélet bevezetésével éppen ezt a problémát oldja meg: az alakító hatások 

dimenziója a genotípus kontextusa, vagyis egy élőlény összes öröklődő tulajdonságait 

genetikusan meghatározó tényezők halmaza. A genotípus olyan tulajdonságot is tartalmazhat, 

amelyet a fenotípusról esetleg nem lehet leolvasni, mert például csak generációs távlatban 

észrevehető. Fenotípus és genotípus egymáshoz való viszonya mutatis mutandis a manifeszt 

és a látens viselkedés azon különbségével is szemléltethető, amelyet az első fejezetben 

tárgyaltunk az intencionális magyarázat kapcsán: ha csak arra támaszkodhat az evolúció 

kutatás, ami megnyilvánul, akkor magyarázatainak érvényességi köre korlátok közé szorul. A 

genotípusra alapozott megismerés e korlátok átlépését teszi lehetővé. 

Az alábbiakban e különbségre úgy építünk, hogy eddigi vizsgálódásainkat elsőként a 

fenotípusok megfigyelésére alapozott empirikus területen folytatjuk, majd ezután kiegészítve 

a magyarázat fenti hipotetikus-deduktív modelljét, megmutatjuk, hogy miként hatol a 

neodarwinizmus a magyarázati formula mélyére és mikén ad belső tagolást annak a 

modulnak, amely függvényként valamely viselkedés lelke. Az az ív tehát, amellyel a 

magyarázat megfigyelhető tulajdonságokat fog össze, ahogyan azt fentebb a példán 

bemutattuk, jóval összetettebb struktúra, mint eddig láthatóvá tettük. Ahhoz azonban, hogy a 

részleteket is megpillantsuk, az evolúció alapvető elméleti keretét elsőként a fenotípusok 

dimenziójában kell felvázolnunk. 
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A darwinizmus alapgondolatát episztemológiai szempontból így interpretálhatjuk: az 

élőlények általános értelemben vett viselkedése (beleértve ebbe minden fenotípusos 

tulajdonságot, tehát a testalkatot is) nem változatlan adottság, hanem okozat. Ezen okozat 

hátterében olyan természeti folyamatok állnak, amelyek törvényszerűségei megismerhetők. 

Darwin eredeti koncepciója e természeti törvényszerűségek mentén vázolható fel.  

Ahhoz, hogy az élőlények viselkedését okozatként demonstrálhassuk, meg kell 

fogalmaznunk az oksági keret oki tényezőit alkotó összefüggéseket. Összesen öt, 

episztemológiai értelemben indukcióval nyert törvényszerűségről és egy posztulátumról van 

szó, amelyek keretében az élőlények tulajdonságai mint okozatok válnak érthetővé. 

Az első törvényszerűség szerint az utódok száma meghaladja a szülőkét. E tézis azt 

jelenti, hogy abban az esetben, ha minden utód maga is utódokat hozna létre, az élőlények 

száma csillagászati mértékben növekedne generációról-generációra. A második 

törvényszerűség azonban azt mondja ki, hogy a populációk egyedszáma stabil, másként nincs 

túlszaporodás. Egybevetve az első törvényszerűséggel arra jutunk, hogy valamilyen okból 

kifolyólag nem minden utód szaporodik tovább. Mint látható, empirikusan mindkét tézis 

megfelelően alátámasztható, mivel egyrészt, az utódok tényleg többen vannak a szülőknél, 

másrészt, a Földet tényleg nem borítják el több rétegben az élőlények (Darwin 2000: 62). Az 

eddigieket azonban a harmadik törvényszerűség dinamizálja: eszerint az élőlények 

rendelkezésére álló erőforrások korlátozottak. S e ponton egy pillanatra megállunk. 

Az eddigiek ugyanis már módot adnak egy előzetes összekapcsolásra: nevezetesen, a 

populációk stabilitásának oka az erőforrások szűkössége. Ha azonban ennyiben maradnánk, 

akkor homályban maradna a végső cél, az élőlények viselkedési sajátosságaiért felelős 

természeti folyamatok mibenléte, mivel az eddigiek csak a populációk egyedszámára 

vonatkoznak és nem veszik tekintetbe ezek belső sajátosságait, nevezetesen az egyedek 

tulajdonságait.  

A negyedik törvényszerűség szerint azonban egy populáció egyedei örökölt 

tulajdonságaikban (vagyis tág értelemben vett viselkedésükben) valamilyen mértékben 

mindenkor eltérnek egymástól. Másként, az azonos fajba sorolt élőlények egyediek, de 

egyedivé őket nem csak életük folyamán szerzett tulajdonságaik teszik, hanem olyanok is, 

amelyekkel már születésüktől fogva rendelkeznek. E tézissel kiegészítve az eddigieket, immár 

meg tudjuk különböztetni egymástól egy populáció egyedeit. Másként, mód nyílik arra, hogy 

feltegyük a kérdést, vajon milyen tulajdonságokkal rendelkező egyedek szaporodnak tovább s 

melyek azok, amelyek pusztulása következtében a populáció egyedszáma stabil marad. Ha 

pedig ehhez ötödik törvényszerűségként hozzávesszük, hogy az egyedek tulajdonságai tovább 
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is öröklődnek, akkor az egyedek eltérő tulajdonságaira hivatkozva elvileg magyarázhatóvá 

válik, hogy mely egyedek maradnak életben a szűkös erőforrások behatárolta kereten belül, 

lehetővé téve ezzel a továbbszaporodást, vagyis tulajdonságaik öröklődését. 

Mindez módot ad arra tehát, hogy az élőlények tulajdonságait generatív dimenzióban 

törvényszerűségek szerint feltárható természeti folyamatok révén magyarázzuk, ám mindezt 

egyelőre csak formálisan. A fentiek alapján ugyanis még semmit sem tudunk meg arról, hogy 

mi jellemzi azokat a tulajdonságokat, amelyek révén egyes egyedek a generatív sorban 

maradnak, mások pedig nem.  

Az eddigiek tehát még mindig nem elégségesek. Amennyiben ugyanis a variabilitás a 

szülő-utód kapcsolatra is kiterjed, márpedig az utódok eltérnek szüleiktől, tehát kiterjed, 

akkor semmi biztosíték arra, hogy az élőlények jelenleg megfigyelhető tulajdonságai 

ugyanazok, mint amelyekkel a korábbi generációk is rendelkeztek. Másként, a jelenleg 

megfigyelt élőlények tulajdonságai csakis akkor magyarázhatóak a korábbi generációkra ható 

törvényszerű természeti hatások révén, ha a tulajdonságokat az utódok megőrzik, vagyis azok 

felhalmozódnak. 

Miként látható, e tézis empirikusan közvetlen megfigyelésekkel csak viszonylag rövid 

távon támasztható alá, például oly módon, hogy megvizsgáljuk és összehasonlítjuk a 

háziasított élőlények generációinak tulajdonságait, illetve ezek maradandóságát, miként azt 

Darwin is tette. E tézis érvényessége azonban olyan hosszú távú intervallumot előfeltételez, 

amelyben generációk sokaságán keresztül lenne csak közvetlen ellenőrizhető egy tulajdonság 

megmaradása, illetve a variabilitás folytán felbukkanó új tulajdonságok megmaradása révén,  

ezek felhalmozódása. Nem lehetetlen, tehát elvileg nem lehet kizárni, hogy éppen valamely 

megelőző tulajdonság hiánya a variancia, vagyis olyan egyed válik a generációs sor részévé, 

amelynek elődeihez képest valamely tulajdonsága hiányzik. Ez azonban egy kitétellel 

elkerülhető: 

 

[A]z elvet, amelynek alapján minden csekély változás megőrződik, ha hasznos, természetes 

kiválasztásnak neveztem, hogy jelezzem kapcsolatát az ember kiválasztó képességével 

(Darwin 2000: 60. – kiemelés tőlem. K. L.) 

 

Vagyis, a hasznos tulajdonságoknak kell felhalmozódniuk, amelyek tehát ily módon akár 

privatívak is lehetnek. Maga az elv azonban még így sem igazolható empirikusan. Minden 

élőlénynek ugyanis végtelen sok privatív tulajdonsága van, hiszen megszámlálhatatlan sok 
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olyan állítás igaz minden egyedre, hogy valamije hiányzik. Ezért a felhalmozódás tézise 

posztulátum, amelyet be kell vezetni a rendszerbe 

S e ponton már csak egyetlen gondolat hiányzik: annak meghatározása, hogy mely 

tulajdonságok azok a hasznos tulajdonságok, amelyek felhalmozódnak. Másként, a 

kiválasztás elvének tartalma a kérdés. A válaszra, ami a klasszikus darwinizmus alapján e 

kérdésre adható, az a metafora vezet rá, amely a „létért való küzdelem” szófordulatban vált 

ismertté (i. m.: 61). E „tág és képletes értelemben” használt kifejezés (i. m.: 60) arra mutat rá, 

hogy a szaporodás során képződő egyedszámot csökkentő s így a túlszaporodást 

megakadályozó természetes szelekció mint a túlélésért vívott háború formális kerete nem 

véletlenszerű (csak numerikusan ható) folyamat, hanem éppen hogy az egyedek közötti 

eltérések alapján zajlik. Az egyedek közötti varianciák akár szerteágazóak is lehetnek a 

„küzdelem” olyan kontextust teremt, amelyben a különbségeket egyazon skála különböző 

fokozataiként pozícionálhatjuk. Így értendő tehát az a kifejezés, amely ugyancsak a metafora 

részét képezi: valamely viselkedés előnyös vagy előnytelen, sőt, esetleg kevésbé előnyös. 

Mindez már előrerajzolja, hogy a viselkedés nem autonóm struktúra, hanem 

megismerése mindenkor valamely szempontrendszerbe ágyazódik, miként azt már a ’hasznos’ 

kifejezés is sejtetni engedte. E szempont jelen esetben az a skála, amelyen az egymástól eltérő 

egyedek versenyhelyzetbe hozhatók oly módon, hogy viselkedésük alapján dől el, melyikük 

lesz utódok sokaságnak őse s melyikük nem. E versenyhelyzetet azonban tágan kell 

felfognunk: 

 
[A létért való küzdelem] az egyik élőlénynek a másiktól való függését és (ami még fontosabb) 

nemcsak az egyed életét, hanem annak az utódok hagyásában való sikerességét is magában 

foglalja (i. m.: 60-61). 

 

Ez a komplex értelem az, amire a ’túlélés és/vagy szaporodás’ formulája utalhat, lehetővé 

téve, hogy a viselkedéseket alapvetően két osztályba soroljuk, még akkor is, ha a szaporodás 

egyértelműen a legfőbb szempont. A sikeres szaporodás utáni túlélést szolgáló minták a 

leszármazás szempontjából azonban indifferensekközömbösek, mégis önálló vizsgálatot 

követelnek (vö. Kampis 2000a: xxv).  

Mindennek a jelentősége az, hogy a túlélés és a szaporodás teleológiai fogalmai adják 

meg azt a szempontrendszert, amely alapján a ’hasznos’ vagy az ’előnyös’ kifejezéseknek 

empirikus értelmet adhatunk. Másként, csakis akkor lehetséges egy viselkedésminta 

előnyösként való predikálása, ha a „mihez képest” kérdésére választ adunk, s ez jelen esetben 
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az egyedek szükségleteik kielégítése vagy egyszerűbben, egy adott feladat (Sober 2000: 85). 

A variabilitás így nem más, mint azon viselkedési lehetőségek halmaza, amelyek, közvetlenül 

vagy közvetve valamely túlélési vagy szaporodási funkció mint feladat köré szerveződnek (e 

halmaz fizikai korlátai jelentik például az evolúciós funkcionalizmus egyik „piszkos” 

mozzanatát, mint alább látni fogjuk). Azon skálát ugyanis, amelyen a viselkedési varianciákat 

elhelyezhetjük és összemérhetjük, csakis azon előfeltevéssel állíthatjuk fel, hogy különböző 

viselkedésmintázatok ugyanazt a célt szolgálják.  

Az erőforrások szűkössége és az egyedek közötti varianciák együttesen arra mutatnak 

rá, hogy az élőlények alapvető szükségleteik kielégítésére különféle módokon képesek, a 

módok egymással összemérhetőek és a magasabb értékkel bíró viselkedésminta nagyobb 

valószínűséggel kerül ki győztesként a küzdelemből. Ezt jelenti tehát a „legalkalmasabb 

túlélése” (Darwin 2000: 60). 

Lényegében tehát ez az a keret, amelyben az élőlények, beleértve ebbe tulajdon 

animális természetünket is klasszikus darwinista elméleti perspektívából megismerhető. S 

most már megfogalmazhatjuk az adaptivitás előzetes fogalmát. Ez egy viselkedés 

vonatkozásában olyan előnyös tulajdonság, amely valamely szükséglet közvetlen vagy 

közvetve kapcsolódó más kielégítési módokhoz képest magasabb értékkel bíró kielégítési 

módja.  

A funkcionalista evolúciós tudományok az előzőekben formálisan meghatározott és 

fenotípusos tulajdonságokra alkalmazott példán szemléltetett magyarázatai tehát ebben az 

elméleti keretben válnak specifikusan funkcionalista magyarázatokká oly módon, hogy a 

szóban forgó viselkedés adaptivitását vagyis előnyös jellegét állítják. Klasszikus keretben 

tehát példánk, a zajforrás felé forduló kutya viselkedése az összefüggést rögzítő leíró 

magyarázati sémán túl oly módon kap evolúciós színezetet, hogy e viselkedés adaptivitása 

más viselkedésmintákkal ellentétben nyilvánvalóvá válik. A példa persze egyszerű, de az 

könnyen belátható, hogy miért lehet előnytelen más irányban, s nem a zajforrás felé fordulni. 

A valódi empirikus kérdés inkább az, hogy milyen mutatói lehetnek e viselkedésnek például a 

zaj erőssége és iránya vonatkozásában. Egy részletesebb összefüggés azonban a szóban forgó 

viselkedés adaptivitása vonatkozásában már összetettebb bemutatást kíván, vagyis a munka 

evolúciós területen folytatható tovább és így tovább, ciklikusan. Mivel azonban célunk az 

adaptivitás fogalmának neodarwinista jelentése, ezért a fenotípusok szintjénél mélyebbre, 

mint jeleztük a genetika kis felbontású dimenzióiba is le kell bocsátkozzunk 

Kiindulópontunk egy idézet: 
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Sok szerző félreértette vagy kifogásolta a „természetes kiválasztás” kifejezést. Volt, aki 

egyenesen azt képzelte, a természetes kiválasztás idézi elő a változékonyságot, holott ez csak 

megőrzi az egyébként fellépő, az élőlény saját életfeltételei között előnyös változásokat 

(Darwin 2000: 74). 

 

A részlet világossá teszi, hogy a variabilitás oka nem az eddig felvázolt rendszer valamelyik 

tényezője. Mint ismeretes, a Fajok eredete születésének időszakában a fenotípusos 

tulajdonságok genetikai okai még felderítetlenek voltak. Ennek híján tehát nem is volt más 

mód az adaptivitás meghatározására, mint a fenotípusok szintjén megfogalmazott 

összefüggések rögzítése. 

A genetika fejlődése viszont módot adott arra, hogy a fenotípusos tulajdonságokat 

genotípusos összefüggésekre redukálják. Azok a megfigyelések tehát, amelyeket fentebb 

Darwin nyomán törvényszerűségként megfogalmaztunk, egy nagyobb felbontású 

terminológiában genetikai kontextusra alapozva a gének szintjén is megalapozhatókká váltak, 

valamint igazolhatóvá vált a felhalmozódás fenomenális szinten csak posztulálható tézise is. 

Az utódok a szülőkhöz képest tapasztalható eltérése és hasonlósága a genetika révén egzaktan 

is meghatározható és az archeológiai leletek genetikai feldolgozása azt is lehetővé tette az 

egymástól időben igen távol elhelyezkedő minták összevetését. A változékonyság okaként az 

a jelenség vált felmutathatóvá, amelyet mutációnak nevezünk, s ezzel egy mélyebb szinten 

igazolódott Darwin azon sejtése, hogy a fajok megfigyelhető sajátosságai nem esszenciális 

természetűek, hanem változékonyak, s ehhez szorosan kapcsolódva, a sajátosságok hátterében 

nem előzetes tervezés, hanem véletlenszerűség áll, ezen a korábban Aquinói Szent Tamás 

kapcsán már említett, de jelen kontextusban lamarck-inak nevezhető irányítottság hiányát 

értve. Mivel pedig e véletlenszerű genetikai változás csak igen kis mértékű változást 

eredményez a generációk között, az evolúciós folyamat olyan időbeli távlatot kap, amely, 

mint később látni fogjuk, a leíró és funkcionális evolúciós magyarázatok hamarosan 

tárgyalásra kerülő kauzális értelmének is sajátos jelentést kölcsönöz. Ahhoz azonban, hogy 

ezt az idői távlatot a maga valós kiterjedésében is felmérhessük, röviden foglalkoznunk kell a 

faj fogalma kapcsán felmerülő problémákkal. 

Mint ismeretes s miként már jeleztük, az előzetes tervezés koncepciója a fajok 

vonatkozásában logikai esszencializmust von maga után. Ez azt jelenti, hogy a tervező maga 

(a teremtő) funkcionalista módjára a tényleges realizáció (teremtés) előtt már rendelkezik a 

természet részletes funkcionális (tehát üzemeltetési) tervezetével. Az esszencializmus ebben a 

vonatkozásban azt jelenti, hogy a teremtés csak realizálja azt, ami elvi szinten már a teremtő 
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rendelkezésére áll. A fajok tehát az egymásba illesztett rendszer olyan elemei, amelyek nem 

változhatnak, mivel ez a rendszer (a teremtett világ) diszfunkcionálását vonná maga után.  

Miként már láttuk, a funkcionalizmus mindenkor magában hordozza a platonizmus 

kísértését is, vagyis az esszencializmus ontológiai nevesítését, a kreacionizmus 

vonatkozásában azonban nemcsak a természeti fajták, hanem egy további létező, ez értelmes 

tervező létezését illetően is. Visszatérve azonban az episztemológiához: ha az 

esszencializmushoz, amely tehát a fajok időbeli változatlanságát implikálja, a fajok 

egymáshoz való viszonyát a kétértékű logika alapján határozzuk meg, akkor a változatlan 

fajok között éles határok húzódnak, mivel minden egyes egyedről, mint valamely halmaz 

eleméről egyértelműen eldönthető, hogy melyik fajba (osztályba) tartozik. A faj esszenciája 

így olyan tulajdonságok listája, amelyek predikátumként igazak arra az individuumra, amelyet 

valamely fajhoz tartozó egyedként kívánunk számításba venni. 

Mint tudjuk azonban, Darwin legfontosabb empirikus indíttatása éppen a fajfogalom 

változása, a tulajdonságlista képlékenysége, következésképp az egyértelmű osztályozás és 

határvonás problematikus alkalmazása volt. Ismeretelméleti szempontból ez azt jelenti, hogy 

nincs olyan egyértelmű fenotípusos lista, amely valamely faj vonatkozásában lehetővé tenné 

az egyedek egyértelmű besorolását. Ez idői távlatban azt jelenti, hogy a jelenlegi és a 

valamikori egyedeket a leszármazási sorban nem valamely esszencia köti össze, amely az 

ősben és a távoli utódban is megtestesül, lehetővé téve, hogy ezeket egyazon típus 

exemplumaiként fogjuk fel, hanem közöttük fokozatos átmenet teremt kapcsolatot, amelynek 

bázisrelációja nem tranzitív.  Ez a „családi hasonlóság” wittgensteini koncepciója, amelyet az 

előző fejezetben már példáztunk. A fajok esetén ez azt jelenti, hogy annak ellenére is egy 

halmazcímke alá sorolhatóak elemeként individuumok, hogy ehhez minden individuumnak 

közös tulajdonsággal kelljen rendelkeznie. Hogy pontosan miként, azt később, a tapasztalás 

fogalma kapcsán mutatjuk meg részleteiben. Ha pedig most ehhez hozzágondoljuk, hogy a 

generációk közötti hasonlósági reláció nem csak a fenotípus tulajdonságai kapcsán 

határozható meg, hanem az ennek okaként feltárt genetikus dimenzióban, akkor máris 

felmérhető, hogy a neodarwinizmus mennyivel többre képes, mint egy fenotípusos vizsgálat, 

hizszen a genotípus minden tulajdonságot, tehát a rejtett tulajdonságokat is tartalmazza.  

Amennyiben azonban feladjuk, hogy a generációk közötti viszonyt a tulajdonságok, 

akár a genotipikus tulajdonságok azonossága révén határozzuk meg, akkor felmerül a kérdés, 

honnan származtatható egzakt mérce a hasonlósági reláció meghatározására. Nos, a 

statisztikai módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy számszerűsítse a genotípusok 

azonosságát és eltérését, amivel mód nyílik arra is, hogy a generációról-generációra 
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bekövetkező változásokat modellezhetővé téve az evolúciós genetika olyan genetikus sorokat 

alkosson, amelyek révén valamikor élt és jelenleg élő élőlények genetikai térképei között 

tátongó űrök kitöltése is lehetségessé válik. Megjegyzésre érdemes azonban, hogy csakis a 

generatív hasonlóság alapján a faj fogalma még elmosódott s csak a leszármazás funkcionális 

fogalma révén osztályozhatók megfelelően a hasonló, illetve genetikai értelemben csaknem 

egyező példányok.  

A genetikai dimenzió megnyílásával azonban megváltozik a természetes kiválasztás 

dimenziója is. Egy faj evolúciós története géntérképének története köré szervezhető, 

következésképp a természetes kiválasztás egy-egy generációra vonatkozó készlete (vagyis 

azon lehetséges variációk halmaza, amelyek a különféle viselkedések genetikai alapját 

képezik) már nem a fenotípus, hanem a genotípus szintjén válnak megragadhatóvá. Mindez 

azért, fontos, mert az adaptivitás a genombázisú meghatározása olyan elméleti közegbe 

helyezi az evolúciós történetet, ahol ennek bizonyos eseményei egyszerűen láthatatlanok. A 

genetikus térképsor csak azt mutatja meg, hogy milyen változások történtek a genetikus 

készletben, de semmit sem tud mondani önmagában arról, hogy a történet miért így alakult s 

miért nem másként. Másként, elkerülhetetlen, hogy olyan empirikus tényezők is 

felbukkanjanak a magyarázatban, amelyek végső soron a fenotípus szintjén bekövetkező 

változások konkrét okait igyekeznek felderíteni. Ennél azonban sokkal komolyabb probléma, 

hogy önmagában a genetikus vizsgálat adaptáció és exaptáció között sem képes különbséget 

tenni, a genetikai közelítésmód szükséges, de nem elégséges episztemológiailag egy evolúciós 

magyarázat funkcionális színezetéhez. 

Az exaptáció fogalmára azonban ki kell térnünk. Induljunk a másik véglet felől: ha 

csakis a fenotípusok felől közelítünk az evolúcióhoz, akkor az élőlények jelenleg is 

megfigyelhető tulajdonságai közül egyesekről ugyan látszik (és jelenleg is megfigyelhető), 

hogy előnyösek, de az evolúciós történet korábbi szakaszaiban előnyös, ám a környezet 

alakulása miatt immár más kontextusba helyeződött viselkedésminták esetén önmagában 

eldönthetetlen, hogy a viselkedés rendelkezett-e valamikor adaptív funkcióval vagy sem. 

Lehetséges ugyanis, hogy valamely tulajdonság öröklődő ugyan, ám még sincs adaptív 

jelentősége, mivel egyszerűen melléktermék, zaj (Williams 1966). Gondolhatunk akár a 

tapasztalásra is, amely ebben az értelemben is lehet funkcionális epifenomén. Mivel azonban 

e melléktermékek annyira hangsúlyosak is lehetnek, hogy viselkedésmintázatokként evolúciós 

magyarázatot követelő jelenségként hívják fel a figyelmet magukra, kritérium híján nem 

zárható ki az a szélsőséges nézet, amelyet (totális) adaptácionizmusnak nevezhetünk.  

E nézet így foglalható össze tömören: 
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[A]z adaptacionista olyasvalaki, aki egy szervezet minden egyes kiugró tulajdonságára 

közvetlen evolúciós magyarázatot keres, vagyis a tulajdonság jelenlétét egy olyan történet 

segítségével próbálja magyarázni, ami azokról az evolúciós előnyökről szól, melyeket a 

tulajdonság eredményez (Clark 1996: 116 – kiemelés az eredetiben. K. L.). 

 

E szemléletmód kritikája (Gould és Lewontin 1978) arra mutat rá, hogy a veszély a 

funkcionális oksági relációk mélységi tagolódásának figyelmen kívül hagyása. Panglossiánus 

magyarázataival ugyanis az adaptácionista azzal, hogy minden tulajdonsághoz külön 

evolúciós okot rendel, nem hagy helyet például a valódi adaptációk következményeként 

létrejövő mellékes, vagyis közvetlen előnyt nem jelentő tulajdonságoknak. Gould és Lewontin 

szemléletes példája egy katedrális tetőszerkezetében statikai okok folytán keletkezett 

háromszög alakú terület, amelybe a korabeli díszítők freskót festettek. Maga a háromszög 

azonban nem azért jött létre, hogy egy éppen odaillő kép kereteként szolgáljon, hanem ehhez 

képest külső tényezők következménye. Ha azonban mint a székesegyház szembeötlő s ily 

módon külön magyarázandó tulajdonságát közelítjük meg, akkor szem elől tévesztjük, hogy 

egyszerűbben is magyarázható s létrejöttének külön okot keresünk.   

Az adaptacionista szemléletmód ellen csak egy rövid logikai érvet fogalmazunk meg. 

Célunk ezzel azonban nem pusztán annak szemléltetése, mihez vezethet az 

evolúcióelméletben e szemléletmód alkalmazása, hanem az is, hogy rámutassunk, az 

adaptivitás igazolása empirikusan ugyan a fenotípusos tulajdonságokhoz kötődik, ám ennek 

ellenére ezektől független bizonyítást követel. 

A fenotípus empirikusan számba vett tulajdonságok rendszere. Ha azonban egy 

élőlény viselkedése egy evolúciós történet következménye, akkor felmerül a kérés, hogyan 

ismerhető meg e történet egy fenotípus empirikusan rendelkezésre álló adatai felől anélkül, 

hogy elkövetnénk azt a hibát, hogy a következmény felől következtessünk vissza valamely 

adaptív funkcióra. Abból ugyanis önmagában, hogy a jelenlegi élőlények különféle 

megfigyelhető tulajdonságokkal rendelkezek, nem következik, hogy ezek mindegyike, sőt 

egyáltalán valamelyike is, adaptív mechanizmusok kifejeződése avagy manifesztációja lenne. 

Az az episztemológiai kényszer, hogy olykor valamely oksági összefüggést csakis egy 

megfigyelhető jelenség, mint empirikusan egyedül rendelkezésünkre álló következmény felől 

vagyunk kénytelenek megfogalmazni, logikai értelemben igen veszélyes helyzet. Mint tudjuk, 

a következmény felőli bizonyítás útján mély vermek tátonganak, amelyekbe könnyű 

belezuhanni. Vegyük például az alábbi következtetést: 
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Minden x-re: ha x (tetszőleges) tulajdonság fennmaradt, akkor x adaptív. 

t (egy tényleges, megfigyelhető tulajdonság) fennmaradt 

_________ 

 

t adaptív 

 

Ez formálisan kifogástalan okoskodás, csakhogy a darwini elmélet általános tézisében nem a 

fenti kondicionális, hanem ennek konverze szerepel, természetesen hipotézisként értve. 

 

Minden x-re: ha x (tetszőleges) tulajdonság adaptáció, akkor x (nagy valószínűséggel) 

fennmarad. 

 

Márpedig ezzel helyettesítve a fenti következtetés főtételét azon hibás dedukciót kapjuk, 

amely „a következmény affirmációja” nevet viseli. 

 
Minden x-re: ha x adaptáció, akkor x fennmarad. 
a fennmaradt 

_________ 

 

a adaptáció 

 

Jól látható, hogy a fenotípus, a következmény felől az adaptivitás közvetlenül nem igazolható, 

hanem ettől független bizonyítást követel. Amúgy is csak előre lehet azonban kitörni ebből a 

körből, vagyis független bizonyítás révén, mivel egy exaptációról szigorú értelemben nem 

bizonyítható, hogy az. Vagyis, független bizonyítás nélkül minden tulajdonság exaptációnak 

tekintendő, amely helyzet azonban ismereti szempontból alig informatív. Ahhoz, ugyanis, 

hogy igazoljuk, egy megfigyelhető tulajdonság melléktermék, logikai értelemben ki kellene 

zárni, hogy adaptáció lehessen. Ez azonban nem lehetséges, mivel, miként hamarosan látni 

fogjuk, az evolúciós történetek mindenkor „lukasak”, vagyis mozzanataik elméleti értelemben 

nem alkotnak olyan zárt történetet, amely szükségszerű érvénnyel kizárhatná egy olyan 

lehetséges szituáció valamikor meglétét, amely egy adott exaptáció számára olyan kontextust 

teremtene, amelyben az adaptív funkciót kap. Másként, elméleti alapon nem lehet kizárnia 

egy olyan helyzetet, amelyben a panda számára másik hatodik „ujja” is előnyösnek bizonyult. 
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A példa ismert (Gould 1990). A panda mancsain a medvékre jellemző helyzetű öt ujj 

mellett további, a kéztőcsontok meghosszabbodásával képződő ujjszerűség figyelhető meg, 

amelyek közül azonban csak a mellső végtagon található funkcionális: ez a táplálkozást segíti. 

 
A panda hátsó lábában a radiális [mellső] szezámcsontnak megfelelő, ún. tibiális szezámcsont 

ugyancsak megnagyobbodott, ha nem is olyan mértékben, mint a radiális szezámcsont. De a 

tibiális szezámcsont nem formál új ujjat, és – amennyire tudjuk – megnövekedett alakja nem 

jár semmiféle előnnyel (i. m. 12 – 13.).  

 

Mint ismételjük azonban, logikai értelemben nem zárható ki e lehetőség, vagyis nem 

bizonyítható, hogy a hátsó láb hatodik ujja exaptáció. Eddigi fejtegetéseink szellemében 

azonban a kontextus elég okot adhat arra, hogy valamely tulajdonság neutrális jellege kellő 

mértékben igazolttá váljon: a panda életmódjának és életkörülményeinek ismerete, 

leszármazása és alaktani kapcsolata nemének más fajainak képviselőivel nagyon 

valószínűtlenné tesz egy olyan evolúciós epizódot, ahol a szóban forgó lábujj előnyt jelentett. 

Sőt, még inkább meggyőzővé teszi, hogy exaptációról lehet szó, a fenti idézet folytatása:  
 

[A] két csont koordinált növekedése, amikor a természetes kiválasztódás csupán az egyiket 

érinti [mert csak az egyik adaptív – megjegyzés tőlem. K. L.], valószínűleg a genetikus 

változás egy egyszerű fajtásának megnyilvánulása. A test többszörösen előforduló részeit nem 

alakítják külön-külön gének – nincs külön gén a hüvelykujj „számára”, egy másik meg a láb 

nagyujjának, egy harmadik pedig a kisujjnak. A többszörösen előforduló részek fejlődése 

koordinált: az egyik elem változására ható szelekció a többi módosulásával jár együtt (i. m. 

14.) 

 

Ezen érvelés azonban nemcsak annak valószínűségét növeli, hogy a panda hatodik lábujja, 

kézujjától eltérően, exaptáció, hanem mellékesen a fenomenális adaptácionizmus 

szerkezetének genetikai megfelelőjét is megpillanthatóvá teszi. Ez olyan szemléletmód lenne, 

amely minden tulajdonságnak közvetlen genetikai okot vagy egyszerűen egy gént tulajdonít. 

Ezzel végletesen megnőne a genetikai okok száma, mivel egy élőlénynek rengeteg 

tulajdonsága van még akkor is, ha az elsajátított vonásokat leszámítjuk. A fő baj azonban nem 

a nagy szám, hanem az, hogy nincs elv, amely alapján rendet lehetne vágni ebben a 

felsorolásban és az elemeket architektúrába lehetne szervezni. Egy genetikai Ockham 

borotvája alapján a fenti eset mintájára ugyan összeköthetünk tulajdonságokat, amelyeknek 

közös oka van, de ez önmagában nem képes arra, hogy a test fizika sajátosságaiból adódó 
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származékosan képződő tulajdonságainak adaptivitásához hozzáférjen. Másként, a genetikai 

architektúra egy extenzív felsorolással szemben ugyan egyszerűebb szerkezet (mert 

mélységében tagolt, vagyis ugyanannyi okozatot kevesebb okra vezet vissza), de a szóban 

forgó fenomenális tulajdonságok adaptivitása vonatkozásában semmivel sem tud többet 

mondani önmagában, mint az extenzív szerkezet. Ahhoz, hogy többet megtudjunk a fizikai 

test megfigyelése és a fizikai architektúra figyelembe vétele kell, vagyis a függvények 

realizációjának terepe. A fizikai test tulajdonságainak alakulása ugyanis olyan funkcionális 

„holttereket” hozhat létre, mint a katedrálisok tetőszerkezetével példázott háromszögek, 

amelyek akár módosulhatnak is, anélkül, hogy ennek bármilyen adaptív szerepe lenne. Ez 

esetben adaptívak a „tartószerkezetek”, bizonyos fizikai részek illetve az ezek révén 

megvalósuló viselkedés, ám a köztes tér és az ehhez kapcsolódó viselkedés exaptív.    

Másfelől, mint majd látjuk, azzal analóg empirikus alakzatot, amely a megfigyelhető 

tulajdonságok esetén a fizikai test architektúrája biztosít, s amely részben lehetővé teszi, hogy 

az adaptációk és exaptációkat egymástól megkülönböztessük, az elme esetén nem találunk. 

Mint már a fenti példán is látható, egyetlen modul sem képes arra, hogy önnön adaptivitását a 

realizációtól függetlenül megvilágítsa, mivel minden esetben lehetséges, hogy csak 

exaptációról, melléktermékről van szó. És még egyszer: egy hipotetikus-deduktív 

magyarázatban az univerzális kondicionálisban kifejeződő függvényszabály alapján működő 

modul minden további nélkül elvonatkoztatható a realizáció szintjétől, ám abban az esetben, 

amikor a magyarázatot funkcionális magyarázattá, vagyis speciálisan valamely viselkedés 

adaptivitásának magyarázatára kívánjuk felhasználni, a realizáció szintje nem absztrahálható. 

Következésképp, az elme valamely „viselkedésének” magyarázata kezelheti ugyan az 

elmét egy olyan absztrakt logikai térben, amely a viselkedésért felelős függvény szabályából 

bármilyen realizációt kiiktathat, ám abban az esetben, ha az elme moduljainak adaptivitásáról 

van szó, akkor az elme alapszerkezete, amelynek analogonja a megfigyelhető tulajdonságok 

esetén a fizikai architektúra, amely segítségül szolgálhat az exaptációk elkülönítésében, 

immár nem hagyható figyelmen kívül. Ez az alapszerkezet azonban függvényként, 

úgyszólván tiszta forrásból, nem ismerhető meg, mivel ilyenként újabb kör képződne, hanem 

csakis valamely függvényektől független adatforrásból. 

A kérdés tehát az, hogy a fenotípusok felől empirikusan jól alátámasztható, de 

önmagukban funkcionálissá még át nem minősíthető magyarázatok milyen más empirikus 

forrásból meríthetnek bázist az élőlények megfigyelésén kívül az adaptivitás igazolására. A 

genetika sok mindenre képes, de erre nem: olyan üres dimenzióban dolgozik, amely talán 

képes felderíteni egy adott tulajdonság genetikai felbukkanását, sőt ezt más genetikai 
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tényezőkhöz kapcsolt fenotípusos tulajdonságok kontextusába is helyezheti, ez azonban még 

mindig nem elégséges az adaptivitás meghatározásához. Úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy 

a genetikus magyarázat csak elmélyíti a fenotípusra megfogalmazott ’hogyan’ típusú 

magyarázatot, de szintén nem képes a ’miért’ kérdésére funkcionális választ adni.  

Miként látni fogjuk azonban, e két megközelítés még nem merített ki minden 

empirikus forrást. A további empirikus adatok azonban sajátos módon állnak csak 

rendelkezésre: akkor, ha időben is kitágítjuk a megfigyelés fogalmát. Ez utóbbi mozzanat 

vezet rá az evolúciós magyarázat harmadik tényezőjére s ettől válik az evolúciós magyarázati 

szkéma disztantív, azaz távoli tényezőkre referáló ismeretalakzattá. Egyúttal azonban azt is 

jelezzük, hogy e távoli tényezők mint végső, ultimatív okok fogják a magyarázat karakterét 

megadni és a funkcionális tényezőket kiegészítve az evolúciós magyarázatot kauzális 

magyarázattá alakítani.  

 

4.4 Disztantivitás 

 

Eddigi fejtegetéseink szerint az evolúciós tudományok funkcionalisták, amennyiben olyan 

általános összefüggések megfogalmazására törekszenek, amelyek formálisan bemenet és 

kimenet összekapcsolásával definiált függvényszabályok, ismeretelméleti szempontból pedig 

a hipotetikus-deduktív magyarázatok univerzális kondicionálisai, amelyek révén bizonyos 

jelenségek magyarázhatókká válnak. Ez a sajátosság az evolúciós magyarázatok első 

jellemzője. A fentiek során az adaptivitás fogalmával azért foglalkoztunk, mert részben ennek 

révén válik egy viselkedésmagyarázat sajátosan evolúcióssá. Az adaptivitás igazolása egy 

rögzített viselkedés kapcsán ugyanis azt jelenti, hogy az adott viselkedés előnyös a megfigyelt 

egyed számára. Láthattuk, hogy a neodarwinizmus az evolúciós történet valódi terepeként a 

genetika területén reméli megragadni a természetes szelekció működéséhez szükséges 

variabilitás okát, vagyis a különféle tulajdonságokat genetikus okokra vezeti vissza, ám a 

szelekciót más dimenzióban kell felmutatnia. Ezért érveltünk úgy, hogy a magyarázat még 

mindig kiegészítésre szorul: olyan tényezők bevonását kívánja, amelyekkel az eddig 

vizsgáltak nem szolgálnak. Ahhoz azonban, hogy szemléletessé váljon, miért kell még egy 

mozzanat az evolúciós magyarázathoz, szemléltetésként nézzünk egy másik példát. 

Mint sokan, sokszor láthattuk, a kutyák székletürítés után hátsó lábaikkal ásó 

mozdulatokat tesznek, még akkor is, ha ennek semmiféle eredménye nincs, mert például 

betonon végzik a mozdulatokat. Fogalmazzuk meg ezt olyan kontextusban is, amelyre 
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újonnan bevezetett fogalmaink is szerepet kapnak. A kutya a széklet elkaparására irányuló 

tevékenysége a klasszikus darwinizmus nézőpontjából azért adaptív, mert az erőforrások 

szűkössége miatt kialakuló mindenkori helyzetben olyan előnyös tulajdonság, amely valamely 

alapvető szükséglet kielégítéséhez rendelhető lehetséges viselkedésminták skáláján magasabb 

értékű, mint valamely más viselkedésminta. Minden okunk megvan arra is, hogy a fenotípus 

hátterében genetikai okokat sejtsünk, hiszen a kutyák e viselkedése széles körben 

megfigyelhető és öröklődik. Hasznos és fontos információ, ha e viselkedés genetikai bázisa 

napvilágra kerül, a szóban forgó viselkedés magyarázata azonban, miként ez jól érzékelhető, 

még nem teljes.  

Bár a magyarázat második aspektusa oly módon egészíti ki az első, leíró 

magyarázatot, hogy az funkcionális kontextusba helyeződik, egy viselkedés tényleges 

adaptivitása ily módon nem igazolható. A székletürítés után a hátsó lábával a betonon 

smirgliző kutya esetén nehezen szabadulunk ugyanis attól az érzéstől, hogy e viselkedés nem 

hogy nem előnyös, de egyenesen hátrányos. Világos persze, hogy a beton nem természetes 

környezet, de a kulcs itt mégis az, hogy ennek dacára az állat mégis csinálja. Ez teszi ugyanis 

nyilvánvalóvá, hogy a viselkedés vak mechanizmus jellegű, ám mint olyan mindenkor 

valamely környezetbe ágyazódik, s a jelenleg megfigyelhető viselkedés csak azért tűnik 

nekünk előnytelennek, mert az állat nem abban a környezetben és nem abban a szituációban 

hajtja végre, amelyben előnyös.  

Ahhoz tehát, hogy valamely viselkedésminta adaptivitását kielégítő módon 

megmagyarázzuk, a magyarázatba be kell vonni azt a környezetet is, amelyben az adott minta 

előnyös. Miként már jeleztük, ezt már az ’előnyös’ kifejezés szemantikája is sejteti, hiszen e 

kifejezés jelentése előfeltételezi azt a szempontot, amely alapján különféle lehetséges 

viselkedéseket egyazon skála alapján tudunk magasabb vagy alacsonyabb értékűként 

értékelni. E szempontnak azonban nem csak azt kell meghatároznia, hogy milyen más 

lehetséges viselkedésekhez képest értékelhető magasabbra egy adott viselkedés, mint 

valamely szükséglet kielégítése, hanem azt is tartalmaznia kell, hogy e szükséglet 

kielégítésének milyen környezeti feltételei lehetségesek. Másként, nemcsak a lehetséges 

viselkedések halmaza, hanem a lehetséges környezeti feltételek különféle konfigurációinak 

rögzítése nélkül sem nyerhet értelmet az adaptivitás fogalma. 

E kiegészítés tehát a magyarázat harmadik aspektusára vezet rá. A függvényt tehát 

olyan elméleti kontextusba kell ágyazni, amely az összefüggésként rögzített viselkedést 

valamely életfunkció vonatkozásában lehetséges viselkedések halmazának egy elemeként 

mutatja fel, másrészt pedig egy olyan környezeti kontextusban kell ágyazni, amely lehetővé 
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teszi, hogy az adott viselkedés adaptivitását ne csak más lehetséges viselkedések, hanem a 

környezeti feltételek vonatkozásában is belássuk. Csakis a környezet e leírása teszi lehetővé 

annak belátását, hogy adott szituációban illetve szituációtípusban (adott feltételek mellett) a 

szükséglet kielégítésére rendelkezésre elvileg rendelkezésre álló viselkedési megoldások 

közül miért éppen a szóban forgó minta az előnyös. 

Ahogyan azonban a lehetséges viselkedésmintákat tartalmazó halmaz sem végtelen 

elemszámú, hanem olyan határok közé szorul, amelyek a test fizikai sajátosságaiból fakadnak, 

úgy a környezeti feltételek konfigurációi sem alkotnak végtelen halmazt. Másként, nem 

lehetséges akármi. Ennek a priori oka lehet például az, hogy bizonyos konfigurációk például 

kizárják egymást, vagyis inkomposszibilisek. Most azonban egy a posteriori korlátozó 

tényezőre összepontosítunk: a tényleges ősvilág faktumaiból kirajzolódó feltételrendszer 

változására, mint a konkrét környezet történetére. 

Különbség van tehát a megfigyelt viselkedés jelenlegi és valamikori környezete között, 

így a disztantivitás dimenziója a magyarázatban egy olyan feltételrendszer rekonstruálását 

követeli meg, amely távoli környezetként nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a magyarázat az 

adaptivitás magyarázatává váljon. Nevesíthetjük azonban mindezt egy újabb, ismét csak 

nagyon egyszerű példával, amely azután a továbblépésre is módot ad az evolúciós magyarázat 

negyedik mozzanatához, sőt, a külső megfigyelhető viselkedéstől az internális állapotok 

változása, mint speciális viselkedés felé. 

 
[Általánosan megfigyelhető] az az apró mozdulat, amikor evés közben körülnézünk. Minden 

emlős alkalmazza ezt az éberségi aktust. Adaptív értéke nyilvánvaló, hiszen a táplálkozásba 

mélyedt állatot a ragadozók könnyebben megtámadhatják. Nos, ez a viselkedésforma az 

emberen is jól megfigyelhető, persze mint ez más öröklött mozgási sémák esetében is 

előfordul, akarattal némiképp elnyomható. Üljön be a kedves olvasó egy étterembe és 

határozza el, hogy amint meghozzák ebédjét, többé nem emeli fel pillantását a tányérról! 

Eleinte ez nagyon könnyű, de egy idő után egyre nehezebb lesz, szorongani kezdünk, és csak 

erős akaratkoncentrációval tudjuk megakadályozni, hogy ne pillantsunk gyorsan körbe a 

környezetünkön. Ezt a viselkedést is állati őseinktől örököltük, de a modern életben, ahol már 

nem sok haszna van, talán észre sem vesszük, hogy élünk vele (Csányi 2003: 20 – 23.) 

 

Könnyű nagy vonalakban megfogalmazni az összefüggést a táplálkozás és a szóban forgó 

viselkedés között. Ez azonban csak a leíró kontextus. Második lépésben azonban az is hamar 

belátható, hogy e magatartás előnyösebb mint nem körbe tekingetni; így ugyanis mód nyílik 
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nem csak a közvetlen veszély, de a táplálék elvesztésével fenyegető események észlelésére is.  

Végül, nyilvánvaló, hogy a jelenleg megfigyelt viselkedés kontextusát meg kell változtatnunk 

és a viselkedést olyan szituációba kell helyeznünk, amelyben adaptivitása megmutatkozik, 

mivel egy étteremben eddigi tapasztalataink szerint nem szükséges kontroll alatt tartanunk 

környezetünket annak érdekében, hogy ételünket maradéktalanul elfogyasszuk. E harmadik 

mozzanat tehát az, amely a magyarázatnak disztantív karaktert ad: egy időben távoli 

környezet tényezői azok, amelyek a különféle szükségletek kielégítésének módozatai 

vonatkozásában az egyes viselkedések alakulására evolúciós nyomást gyakoroltak. 

A valamikori és a jelenleg megfigyelhető környezet különbsége és a magyarázat 

disztantív karaktere alapján lehet elválasztani egymástól az adaptációt és az adaptív jelleget. 

Nem minden adaptáció (vagyis valamely feladat végrehajtásában előnyt jelentő tulajdonság) 

adaptív ugyanis jelenleg is (Sober 2000: 85). Másfelől, abból, hogy egy viselkedés jelenleg 

adaptívnak minősíthető (mert előnyt jelent valamely meghatározott feladat teljesítésében más 

viselkedésmintákkal szemben) önmagában még nem következik, hogy adaptáció lenne, amíg 

nem zárható ki, hogy nem tanult minta vagy pozitívan, amíg nem bizonyított független 

bizonyítékokkal, hogy öröklődő és disztantív kontextusban is adaptív. 

Ám hogyan szerezhető információ egy olyan környezetről, amely valamikori s mint 

ilyen minden megfigyelés alól eleve kivonja magát? Az világos, hogy ha egy viselkedésről 

bebizonyosodik, hogy öröklődő, valamint az is, hogy adaptív, akkor szinte rámutat arra a 

környezetre, amelyben előnyt jelent. Az alábbi példák még mélyebbre nyúlnak a külső 

megfigyelhető viselkedéstől az internális dimenziók felé, mint az előző.  

 

Az emberi fóbiák leginkább a kígyók, pókok, magasság, a sötétség és az idegenek tartományára 

korlátozódnak – ez a tény egy olyan ablakot kínál, amelyen keresztül betekintést nyerhetünk az 

őseinket fenyegető potenciális veszélyekbe (Buss 2001: 384). 

 

Más szóval, a fóbiák (és a preferenciák) információval szolgálhatnak arról a környezetről, 

amelyben adaptívak. Az arachnofóbia olyan környezetre mutat rá, ahol mérges pókok 

állandó, tényleges veszélyt jelentenek. Ugyanez áll a rovaroktól, kígyóktól való félelemre is. 

A sötétben való félelem, a niktofóbia egy olyan környezetre, ahol veszély fenyeget a sötétség 

beálltával, a magasságtól való félelem, az akrofóbia pedig olyanra, ahol az egyed 

folyamatosan ki van téve annak, hogy valahonnan lezuhanhat.  

Ez azonban reverse okoskodás, amely előfeltételezi, hogy a szóban forgó viselkedések 

előnyösek, genetikai okokból fakadnak, így öröklődnek is. Elsőként független módon azonban 
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azt kell bizonyítani, hogy elődeink történetében volt olyan szakasz, amelynek során olyan 

környezeti nyomásnak voltak kitéve, amely éppen a szóban forgó viselkedési sajátosságokat 

alakította ki bennük. Ehhez pedig olyan adatok szükségesek, amelyeket a terepről kell 

begyűjteni, azaz archeológiai leletek tanúságaival megalapozhatók. 

Mint fentebb megmutattuk, ahhoz, hogy valamely viselkedést előnyösként 

predikálhassunk, szükséges egy olyan funkció, jelen esetben életszükséglet, amelynek 

vonatkozásában az azt kielégítő viselkedésmódokat növekvő hatékonyság szerint lépcsőzetes 

sorozatba rendezhessük. E lépcső tetején áll elvileg az adaptív mintázat, mint a szóban forgó 

életszükségletet a leghatékonyabban kielégítő működés. Ebből azonban az következik, hogy 

amennyiben egy életfunkció nem olvasható le egy adott viselkedés környezetéről, akkor nem 

pusztán annak lehetősége vész el, hogy összemérjük más lehetséges viselkedésmintákkal és 

ezek fényében fontolóra vegyük adaptivitását, hanem egyáltalán véve elvész az adott 

viselkedés funkcionális értelme is, másként az, hogy mire való. Számos olyan emberi gesztus 

van, amelynek funkcionális tartalma azért láthatatlan, mert megváltozott a kontextus, 

amelyben valamely cél elérését vagy még mélyebbre hatolva, valamely életszükséglet 

kielégítését szolgálta. Ezek olyan atavizmusok, amelyek azonban azáltal, hogy kulturális 

szerepet kaptak, eltűnnek, mert az új funkciók elfedik az eredetit. Jó példák erre az üdvözlési 

szokások látszólag értelmetlen furcsaságai, amelyek evolúciós perspektívából funkcionális 

jelleget mutatnak (vö. Eibl-Eibesfeld 1989). 

Tézisünk, amely szerint animális lényünk más világban él, mint mi, a disztantivitás 

mozzanatára tekintettel értelmezhetővé válik. Animális lényünk egyrészt olyan viselkedéseket 

mutat, amely empirikusan megfelelően alátámasztható összefüggésben függvényként 

rögzíthetők. Másrészt, e viselkedések adaptívak, vagyis valamely szükséglet kielégítésének 

vonatkozásában más lehetséges viselkedésmintákhoz képest előnyösebbek. Harmadrészt 

pedig, mivel e viselkedések adaptivitása a jelenlegitől eltérő körülmények kontextusában nyer 

értelmet, a jelenlegi környezet keretei nem adnak módot arra, hogy felismerjük és 

magunkénak tudjuk e vonásokat. Ahhoz tehát, hogy ez utóbbi megtörténhessen s ily módon 

átalakulhasson animális lényünkhöz való viszonyunk, nemcsak fel kell tehát ismernünk e 

viselkedéseket, hanem sajátunkénak kell elismernünk őket. S ez utóbbi okozza a nehézséget: a 

viselkedések nem illeszkednek ahhoz a világhoz, amelyben sajátunkként elismert 

cselekedeteink kontextuális értelmet nyernek. A fóbiák rendellenességek, irracionális 

mozzanatok, amelyekben idegenként kerülünk szembe saját magunkkal. Amíg nem észleljük 

úgy azt a világot, amelybe animális lényünk viselkedése ágyazódik s nem létezünk úgy abban 
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a világban, ahogyan ő létezik, másként, nem hasítjuk át a fenomenológia felől azt a függönyt, 

amely a jelenlegi világot elválasztja a valamikoritól, addig a viszony nem alakulhat át.  

Nem fordítottunk azonban külön figyelmet egy fontos mozzanatra. A magyarázat 

olyan összefüggést rögzít stimulus és reszponzív viselkedés között, amelyet a magyarázatban 

szereplő kondicionális logikai úton fejez ki, maga az összefüggés azonban kauzális. Másként, 

egyszerűen, bizonyos környezeti események speciális reakciót váltanak ki, vagyis a 

viselkedés ezen okok okozata. Ezek az okok az evolúciós magyarázat leíró dimenziójában 

mindenkor jelenlegi, aktuális, illetve, ahogy ezeket már az első fejezetben tárgyaltuk, 

proximatív okok. 

Ha tehát azt állítjuk, hogy a jelenlegi emberi magatartásunk egyes aspektusaiban 

animális lényünk megnyilvánulásait kell sejtenünk, valamint e viselkedést leíró módon 

környezeti stimulus és reszponzív viselkedésminta összefüggésében okságilag ragadhatjuk 

meg, akkor ebből az következik, hogy jelenlegi és valamikori környezetünknek van közös 

metszete. Másként, a proximatív okokban disztantív összetevők is rejlenek. Mindez jól látható 

a kutya viselkedésén, amely a zajforrás felé fordul még akkor is, ha környezetéből valójában 

éppen semmilyen veszély sem fenyeget. S ugyanígy a mi esetünkben: elég egy hirtelen 

durranás és máris a zajforrás felé fordulva találjuk magunk még akkor is, ha otthon vagyunk, 

teljes biztonságban és a zaj egészen távolból jön. Kevésbé nyilvánvaló azonban ez az éttermi 

viselkedés esetén. Ez esetben azonban a stimulus vagyis a független változó nem valamely 

környezeti esemény, hanem saját viselkedés, illetve az ehhez kapcsolódó belső állapotok, 

nevezetesen a táplálkozás. Hamarosan látjuk majd, hogy a proximativitást igen tág értelemben 

kezelhetjük, de a közös kulcs a temporális index: közvetlenül vagy valamely reprezentáción 

keresztül közvetve, de jelenleg ható okokról van szó. Annak proximatív oka tehát, hogy egy 

étteremben gyakran körbesandítunk az aktuális táplálkozás, ám az ebben rejlő disztantív 

tényezőt csak a leíró magyarázat azon aspektusa fedheti fel, amely a táplálkozást egy 

valamikori környezetbe ágyazza.  

E disztantív tényezőt kauzális értelemben végső, ultimatív oknak tekinthetjük, mivel 

egyfajta metaok, nevezeten valamely proximális ok-okozati összefüggés evolúciós értelemben 

vett oka. Végsőnek pedig azért nevezhető, mert ezen ok felfedésével a magyarázat éppen azon 

törvényszerűségek kontextusába nyúl vissza, amelyet az evolúcióelmélet keretét kialakítják s 

ily módon az adaptivitás végső értelmét is meghatározzák.  
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4.5 Ultimatív kauzalitás 

 

A funkcionalista evolúciós magyarázatok tehát ténylegesen oksági magyarázatokként 

működnek, vagyis a megformulázott összefüggések a megfigyelhető viselkedés hátterében 

álló okokat hozzák napvilágra. Mindez azonban két különböző síkon történik. Egyrészt, a 

magyarázat hipotetikus-deduktív mozzanata proximatív okok függvényében határoz meg 

valamely viselkedésmintázatot, másrészt az adaptivitás fogalma révén a rögzített proximatív 

ok-okozati összefüggés távoli okát felfedve ultimatív okokat tár fel.  

 
Az evolúciós biológia a viselkedést a kauzalitás más szintjén igyekszik vizsgálni, mint a 

társadalomtudományok többsége. A legtöbb pszichológus olyan, ún. proximatív 

magyarázatokat ad az általa vizsgált jelenségre, amelyek a viselkedést közvetlenül létrehozó 

tényezőket tárják fel, mint pl. motivációs állapot, környezeti ingerek, tanulási folyamatok stb. 

Az evolucionistát ezzel szemben elsősorban a viselkedés ún. ultimatív magyarázata érdekli, 

amely a természetes szelekció által létrehozott adaptív mechanizmusok megértésére irányul 

(Bereczki 2003: 23 – kiemelések az eredetiben). 

 

Miként az idézet is világossá teszi, a proximatív okok dimenziója igen tág. Pontosan ennyire 

tágan kell értenünk a stimulus titulusát is: bármi, amely valamely közvetlenül leírható 

összefüggés független változója lehet, amennyiben a függő változó valamely viselkedés. Az 

ultimatív ok azonban a proximatív ok-okozati összefüggésre merőleges irányba mutat és 

explananduma a viselkedés. 

E magyarázat ugyanis arra ad választ, hogy miért előnyös a túlélés illetve végső soron 

a szaporodás szempontjából úgy tenni, ahogyan egy adott élőlény tesz, vagyis, hogy „a 

szóban forgó viselkedés mennyiben járul (vagy járult) hozzá ahhoz, hogy az egyének 

elterjesszék génjeiket” (Bereczkei i. m.2003: 25). A viselkedés végső okait ebből adódóan 

nem az aktuális okok felderítése, hanem azon tényezők számba vétele jelenti, amelyek okán 

az adott viselkedés végső soron megérthetővé válik.  

Az okság fogalmának bekapcsolása az evolúciós magyarázat kontextusába azonban 

olyan problémákat hív elő, amelyek különösen az animális elme kapcsán válnak nehezen 

kezelhetővé. Miként korábban már említettük, az a nagyívű kvázi-behaviorista séma, amely 

környezeti stimulus függvényében illeszti valamely összefüggésbe a megfigyelhető 

viselkedést, s a fekete doboz belsejével nem foglalkozik, könnyen nagyobb felbontásúvá 

alakítható. Az első lépés ehhez a bemenet és a kimenet bevonása a fekete dobozba. E 
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metafora azt jelenti, hogy a magyarázandó függvénynek sem bemeneti, sem kimeneti oldalán 

nem szükséges közvetlen kapcsolatban állnia egy valóban létező környezettel, hanem 

elégséges ezek információelméleti értelemben vett reprezentációval rendelkeznie. Még 

pontosabban, amennyiben tágabb körben valamely viselkedést meghatározott környezeti 

esemény függvényében ragadunk meg egy magyarázat keretében, akkor e magyarázat akkor 

válik proximatív értelemben okságivá, amennyiben a környezeti eseményt okként, a 

viselkedést pedig okozatként interpretáljuk.  

Az oksági reláció azonban, amennyiben valamely függvény formájában kívánjuk egy 

magyarázatba illeszteni, tranzitív, ez pedig módot ad arra, hogy A és B közé, amelyek közül A 

az ok, B pedig az okozat, beiktassuk C-t, mint A olyan okozatát, amely maga B okaként 

funkcionálhat. Ez azt jelenti, hogy C kauzális értelemben maradéktalanul helyettesítheti A-t B 

vonatkozásában. Ha pedig C és B közé is beiktatunk egy tényezőt, D-t, amely C kauzális 

ekvivalense, s ilyenként maradéktalanul helyettesítheti C-t B irányában, akkor B mint okozat 

akár egyedül D hatására is létrejöhet. E gondolatmenetet alkalmazva a környezeti hatás és a 

viselkedés közé annyi köztes tényezőt helyezhetünk el, amennyit csak szükséges, amennyiben 

az első függvény belső szerkezetét további alfüggvények révén tagolni kívánjuk, de csakis 

akkor, ha gondoskodunk arról, hogy ezek mindegyike kauzális ekvivalense legyen azon 

oknak, amelynek eredeti okozata közé iktattuk. 

Ezen eljárás, mint más szemszögből bemutattuk a második fejezetben, anélkül 

árnyalhatja a behaviorizmus megközelítését, hogy tekintetbe kellene vennie egy olyan belső 

dimenziót, amelyhez mindannyiunknak csak privilegizált hozzáférése van, vagyis empirikus 

szempontból problematikus. A kulcs ehhez az információelméleti terminológia: a fekete 

doboz belseje így anélkül is megvilágosodhat, hogy szükség lenne azon valaki 

közreműködésére, aki e dobozt magénak vallja.  

Alighanem e ponton már jól érzékelhető, hogy a proximatív kauzalitás ok-okozati 

sémájának a behaviorista léptékű sémába illesztése (környezeti stimulus-reszponzív 

fenotípusos viselkedés), amennyiben a séma belsejébe további oksági tényezőket helyezünk 

el, lehetővé teszik a fekete doboz elméleti absztrakcióját. Másként azt, hogy az ultimatív okok 

okozatait olyan speciális képződményekben azonosítsuk, amelyek bemenete és kimenete az 

élőlényen mint rendszeren belül identifikálható. Nem szükséges környezet, elegendő a 

környezet informatív leképezése, illetve nem szükséges megfigyelhető viselkedés, hanem 

elegendő a motoros régiók parancsainak a releváns információt hordozó kódolása. Ezen 

absztrakt függvény a modul, s e modul az ultimatív magyarázat explananduma. 
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Ilyenként azonban (mivel amúgy is a rendszer belsejében vagyunk) a modult mint 

adaptív információfeldolgozó mechanizmust könnyű kapcsolatba hozni a genotípussal. 

Mindez azért fontos, mert az evolúciós megközelítés e ponton könnyen félreérthetővé válik, 

mint genetikai determinizmus. Másként, amennyiben az egyes viselkedések proximális 

okaként értett belső információfeldolgozási folyamatokat öröklődőként mutatjuk be s így 

meglétük okát a genetikai készletben jelöljük meg, akkor az így merőlegesen képzett oksági 

lánc, az oksági reláció tranzitivitása miatt arra a következtetésre vezet, hogy a viselkedés oka 

valamely gén. Ez azonban téves gondolatmenet: éppen azt nem veszi figyelembe, hogy a 

gének az ultimatív kauzális dimenzióba tartoznak, másként nem az okozatot, a viselkedést 

determinálják, hanem az ok-okozati összefüggést, vagyis a modult. Ismételve a metaforát, 

merőlegesek a proximális oksági láncra. A tényleges viselkedés, miként fentebb is 

hangsúlyoztuk, mindenkor valamely környezetbe ágyazódik, másként, pusztán genetikai 

okokból soha nem jön létre, amennyiben például a környezet nem mutat olyan vonásokat, 

amelyek a modul bemeneteként szolgálhatnának.  

Mindez könnyen megvilágítható a logikai behaviorizmus kapcsán. Mint már taglaltuk, 

Ryle az elmével kapcsolatos megnyilatkozások olyan kritikus vizsgálatát végzi el, amely 

révén hibásként kiszűrhetőek a filozófiai problémákat generáló megfogalmazások (Ryle i. 

m.1974). A karteziánus metafizika „gépben lakozó kísértet dogmája” (i. m. 28) Ryle szerint 

olyan képet mutat az emberről, amelynek fényében egyszerűen elképzelhetetlen, hogy tudatos 

cselekedeteink okaként ne valamely mentális aktivitást jelöljünk a szemhéjak képezte 

„redőnyökön innen”, azon a helyen, „amelynek lakói valamiféle különleges státusú árnyak” 

(i. m.: 51 sk.). Az így képződő dualizmus azonban olyan kontextust teremt, amelyben a 

cselekedetek magyarázata számára az oki tényező a belső világhoz, az okozatként felfogott 

viselkedés pedig a külsőhöz tartozik. A gének esetén hasonló helyzet áll elő, amennyiben 

ezeket a viselkedés közvetlen okaiként kívánjuk megragadni, s ha ezt az emberi viselkedés 

kapcsán jelentésteli szituációkban való viselkedésre is kiterjesztjük, akkor a dualizmus 

azonnal megjelenik: a belső, mentális „késztetés” vagy „drive” valamely cselekedet 

végrehajtására.  

A mentális kifejezések használatával leírt viselkedések azonban Ryle szerint nem 

okozatok, hanem kifejeződések, s mint ilyenek, nem is egy egyszerű ok-okozati összefüggés 

rögzítését kívánják meg („mert akarta, azért csinálta”), hanem azon általános összefüggés 

definiálását, amely helyzet és cselekedet függvényébe ragad meg valamely jellemvonást. 
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[A]mikor valakit hiú vagy lusta embernek bélyegzünk, akkor a „hiú” és „lusta” szavakat többé 

vagy kevésbé állandó személyiségjegyeinek jelölésére használjuk [Valaki h]iúsága vagy 

lustasága diszpozicionális tulajdonság, amelyet ilyen kifejezéséek segítségével lehet kibontani: 

„Valahányszor előállt bizonyos fajta helyzet, mindig vagy majdnem mindig megpróbálta 

előtérbe tolni magát” […] A „valahányszor”-ral kezdődő mondatok nem eseménybeszámolók. 

Az ily módon használt motívum-szavak tendenciákat vagy hajlamokat jelölnek […] (i. m. 122)   

 

Miként már láttuk a második fejezetben, Ryle megoldása az egészében vett emberi viselkedés 

mint olyan kapcsán problematikus, ám az animális viselkedés, a modulok és a gének közötti 

kauzális kapcsolat tisztázásában problémamentesen alkalmazható, méghozzá oly módon, 

hogy nemcsak az animális test, hanem az animális elme körére is kiterjeszthető. Amennyiben 

a fenomenológia a jéghegy csúcsa, Ryle eljárása problémamentesen alkalmazható a víz alatti 

működésekre.  

Így tehát egy konkrét viselkedéshez nincs korrelatív gén, ám ha a viselkedést valamely 

összefüggés alá rendeljük, mint annak egy esetét, akkor az általános összefüggés okaként a 

gén már megjelölhető. Láthattuk korábban, a hipotetikus-deduktív séma magva egy 

függvénnyel kifejezhető összefüggés., Enamelynek szabálya „ha…, akkor…” típusú 

mondatokban fejthető ki, amelyek előtagja stimulus, utótagja viselkedés. Magának ennek a 

sok sort tartalmazó szabálynak, s nem a szabály valamely esetében szereplő viselkedésnek 

oka a gén. S mint látható, ez más irányú, s így más típusba tartozó okság, mint a konkrét 

viselkedésért kauzálisan felelős ok. Arról a bizonytalansági tényezőről pedig, hogy az 

élőlények komplex viselkedése nem teszi lehetővé az általános összefüggés törvényként való 

értelmezését már volt szó az első fejezetben és most is: a fenti idézetben ezt a ’mindig vagy 

majdnem mindig’ kifejezés adja vissza.  

Vagyis a logikai behaviorizmus ily módon jól alkalmazható animális természetünk 

megvilágítására. Ha pedig a gének a függvényszabályok okai, s a függvényszabályokat 

intenzióként határoztuk meg az előző fejezetben, akkor ily módon lehetőség nyílik a 

génkészlet egészében vett jelentésének meghatározására. Ez nagyon furcsán hangzik persze, 

de mint látni fogjuk, a modulok s ily módon animális természetünk világa a modulok 

függvényszabályaiból konstruálható meg. Térjünk azonbban még vissza az ultimativitáshoz. 

A gének tehát nem a viselkedés proximatív, hanem a különféle diszpozicionális 

kifejezésekkel jelölhető viselkedésminták hátterében álló modulok ultimatív okai. Másként, 

nem a viselkedést determinálják, hanem csak a modulok lelkét képező függvényszabályok 

bemeneti és kimeneti moduszait alakítják ki, vagyis azokat a metafüggvénnyel definiálható 
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összefüggéseket, amelyek összessége egy modul mint függvény teljes függvényszabályát 

vagy intenzióját alkotja. 

Érdemes azonban azt is megnézni, hogy az ultimativitás e dimenziója a gének felől 

miként feszül ki temporálisan. Nos, ehhez a genetikus készletbe kódolt extenzíve csak 

felsorolásszerűen lajstromba vehető modulokat kell időrendi sorrendbe rendeznünk, 

méghozzá azon időpont alapján, ahol az evolúciós történetbe beléptek. Ez azonban három 

dolgot is feltételez: egyrészt a genetikai anyag és adaptívként igazolt modul közötti 

megfelelés ismeretét, másként, a releváns modulok adaptivitásának független bizonyítását, 

harmadrészt egy olyan géntérképet, amely minden egyes mutációt tartalmaz az ősidőkig 

visszamenően. Azonbean a genetika nem azért nem kiindulópont az ultimatív magyarázatok 

megfogalmazásában, mert e három követelmény még nem teljesült, hanem azért nem, mert 

nem teljesülhet. kiindulópontja. Egy élőlény teljes adaptív architektúrájának felépítéséhez, 

mint korábban már érveltünk, még ez is kevés lenne ugyanis: a fizikai test felépítése, illetve a 

valamikori környezet feltételrendszerének kialakítása nélkül az architektúra pusztán 

funkcionális maradna, amely ilyenként nem hordoz releváns ultimatív információt.  

A gének és a fekete doboz belsejének kapcsolata azonban egy másik problémára is 

rávezet, amely szintén a kauzalitással kapcsolatos. Ennek egyik logikai aspektusát az 

exaptációk kapcsán már érintettünk: a következmény felőli magyarázatról van szó. 

Esetünkben ez úgy bukkan fel ismét, hogy amennyiben a viselkedésben nemcsak valamely 

ultimatív okot feltételező összefüggés (modul) fejeződik ki, hanem maga a proximális 

kauzalitás is, akkor ismét kellemetlen episztemológiai pozícióban találjuk magunk. A 

manifesztáció mint okozat ugyanis aluldetermináltsági relációban áll a háttérben húzódó 

okkal, amelyet kifejez, ez pedig további bizonytalansági tényezőt csempész minden 

azonosításba. Másként, egyazon viselkedés számos proximatív ok okozata lehet, vagyis az, 

hogy mit fejez ki, vagy megnyilvánulásként mi nyilvánul meg általa, egy kifejeződésről vagy 

megnyilvánulásról magáról közvetlenül nem olvasható le.  

Példaként, önmagában eldönthetetlen már az is, hogy valamely viselkedés proximális 

oka valamely környezeti inger vagy valamely belső reprezentáció (például emlékezeti 

információ) esetleg a kettő kombinációja. Ellentétben ugyanis a fizikai vagy a kémiai 

folyamatokkal, amelyek esetén az események egyvágányú szemlélete eredményesen 

alkalmazható, az élőlények viselkedése olyan többvágányú összefüggések rendszere, 

amelyben pusztán viselkedési alapokon nem lehet rendet vágni. Nem pusztán erről van 

azonban szó. Rávezetésként álljon itt az osztenzív definíció problémája (Wittgenstein 1992: 

33 sk.). 
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Mint ismeretes, a rámutató definíció sajátossága az, hogy valamely indexikus kifejezés 

segítségével egy predikátum argumentumhelyét ne egyszerűen kitöltsük valamely 

individuumnévvel, hanem olyannal töltsük ki, amely egyúttal rá is mutat jelöletére. „Ez piros” 

és rámutatunk egy piros labdára. Az episztemológiai probléma az (csakis a szituáció keretén 

belül maradva, minden előzetes tudást zárójelezve), hogy a szituáció résztvevői közül az, aki 

nem tud semmit, ezen rámutató definíció révén a tanítótól nem fogja megtudni, hogy a 

definíció mely általános fogalom exemplifikációja. Másként, logikai értelemben a predikátum 

a megjelölt tárgy bármelyik tulajdonságára vonatkozhat, ha pedig újabb általános fogalmat 

mozgósítunk, mondjuk az elsőként említett predikátum magasabb nemét („szín”), akkor azzal 

ugyanez a probléma lép fel. Végtelen regresszus így ugyan nem képződik, mivel a 

kategoriális rend véges, de a feljebb lépés végül olyan semmitmondó (mivel mindenre 

vonatkozó) genuszokba fut bele, amely már nem hordoz releváns információt az adott 

vonatkozásban. 

Esetünkben ez annyit jelent, hogy amennyiben elszigetelten veszünk szemügyre 

valamely viselkedést, akkor logikai értelemben lehetetlen megmondani, hogy milyen 

proximális ok függvényében jött létre, vagyis adott esetben milyen modul kifejeződése. 

Következésképp az, hogy egy adott viselkedés valamely modult exemplifikál mindenkor 

csakis valamely segédinformáció bevonásával egyértelműsíthető. Mindennek a jelentősége 

abban áll, hogy ily módon is beláthatjuk, a tiszta funkcionalizmus mint empirikus metódus 

bármilyen tárgy vonatkozásában problematikus, ám evolúciós kontextusban végképp az. Ha 

működik, annak oka csak az, hogy nem válnak explicitté azok a segédinformációk, amelyek 

alapján egyértelművé válik egy adott kutatás során, hogy az adott viselkedés egyáltalán 

kifejez valamely függvényt s második körben, ennek ultimatív vonatkozása is van.   

Ilyen segédinformációk természetesen az elméletek, ám ennél mélyebbre is áshatunk. 

A későbbiek folyamán fontos szerepet kap majd az a tény, hogy a viselkedések mint 

kifejeződések, nem egyenértékűek. Másként, ellentétben a típus-példány reláció logikájával, 

amely esetén egy típust a típus bármelyik eleme ugyanolyan mértékben exemplifikálhat, a 

kifejeződés olyan jelentésstruktúra, amelynek belső szerkezetét a tipikus fogalma határozza 

meg. Az osztenzív definíció fenti problémája csak akkor probléma, ha az egyes fogalmak 

jelentését minden kontextustól függetlenül is azonosíthatónak és kifejezhetőnek véljük. 

Wittgenstein persze nyilván éppen arra igyekszik rámutatni, hogy a jelentés nem izolálható 

egyetlen szituációban, mivel szituációk rendszerébe, „életmódokba”, „nyelvjátékokba” 

ágyazódik (vö. Wittgenstein 1991: 21 skk.). Miként igyekszünk majd megmutatni, a 

tapasztalat mindenkor kontextuális, vagyis magában hordozza a korábbi szituációk 
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lenyomatát. Másként a világ eseményei vagy dolgai soha nem exemplifikálják a jelentésteli 

összefüggéseket, oly módon, hogy mint valamely halmaz elemei egymással felcserélhetőek 

lennének, hanem mindenkor példázzák azokat. Mivel egyelőre csak előzetesen utalunk erre, 

ennyivel megelégszünk, azt azonban még jelezzük, hogy a fenomenológia ezen sajátossága 

az, amely egyáltalán lehetővé teszi, hogy animális lényünk több-kevesebb sikerrel jelentésteli 

világunkhoz illeszkedjék.   
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5 Függvénytapasztalat 

 
Tézisünk szerint animális lényünk más világban él, mint mi. E fejezetben e metaforának 

pontos értelmet adunk azon logikai fogalmak segítségével, amelyeket a harmadik fejezetben 

határoztunk meg. A fejezet első részében animális természetünket modulokból képzett 

rendszerként azonosítjuk, s e rendszerrel speciális funkcionális architektúraként foglalkozunk, 

amelynek szerveződési elve a masszív modularitás. Ezen architektúrát az evolúció kapcsán 

olyan függvényrendszerként nevesítjük, amelynek sajátossága az, hogy minden eleme, azaz 

minden benne funkcionáló modul, darwini mechanizmus. E szerkezet egésze tehát adaptív 

architektúra. E formális struktúra egészének sajátosságai felől válik majd később 

megpillanthatóvá az animális létezés és a tapasztalás világának mássága.  

 A fejezet következő részében az evolúciós modulokat mint függvényeket vizsgáljuk. A 

modult legelőször is megszabadítjuk a naiv fenomenológiától. E vizsgálat előkészítését 

szolgálja a stimulus fogalmának függvénybemenetként való pontosabb meghatározása. Ezután 

határozzuk meg, hogy mit értünk egy modul extenzióján, illetve mit érthetünk intenzióján. E 

fogalmak révén válik érthetővé, mit jelent, hogy valami „sötétben” működik, vagyis mit jelent 

egy modulrendszer tényleges „világtalansága”. E redukciót kiegészítő lépés a modulok kvázi-

fenomenalitásának konstrukciója, amely megteremti annak lehetőségét, hogy az így képzett 

„világot” összevessük az általunk tapasztalt fenomenalitás sajátosságaival. Másként, bár 

animális lényünk a metafora szerint a vízfelszín alatt működik, tehát fenomenológiai 

értelemben hozzáférhetetlenül, e működés azon jellemzői révén, amelyeket a be- és kimeneti 

összefüggéseket szabályok szerint megképező függvények adnak, fenomenalitást 

konstruálhatunk számára: ha látna, ha lenne fenomenológiája, evolúciós testünk ilyen világot 

látna, ilyen világot tapasztalna. Mivel e metaforákat logikai eszközökkel fogalmazzuk meg, 

pontos értelmet nyerhet tézisünk, amely szerint animális lényünk más világban létezik, mint 

mi: a modulrendszer világát mint függvénytapasztalatot ábrázoljuk.  

 Egy modul kvázi-fenomenológiai sajátosságainak szemléltetésére, beleértve ebbe a 

fenomenológia hiányát is, Searle kínai szoba érvének szcénáját fogjuk felhasználni. Saját 

tapasztalásunk világát adottnak vesszük, ami kétségtelenül nagyvonalú gesztus, ám csakis 

azokra a fenomenális aspektusokra fogunk szorítkozni, amelyek a rendelkezésünkre álló 

logikai, vagyis inkább, formális ontológiai fogalmakkal megragadhatóak. Ezek olyan elemi 

fenomenológiai tények, amelyek az észleléshez kötődnek, s amelyeket egyszerű leírásokkal is 
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megadhatunk. Ily módon megteremtjük annak lehetőségét, hogy megélt tapasztalásunkra 

annak függvényszerkezete felől pillantsunk rá, vagyis e területet is az extenzió és az intenzió 

fogalma segítségével jellemezzük. Úgy is megfogalmazható ez, hogy a tapasztalást e 

fejezetben ugyancsak függvénytapasztalatként írjuk le. A moduláris rendszer és a tapasztalás 

komprehenzív szemlélete során e fejezetben azonban csakis a differenciára összpontosítunk, 

animális lényünk és tapasztalásunk világának másságára, s a közöttük lévő kapcsolat kérdését 

a következő fejezetben vizsgáljuk.   

 

5.1 Adaptív architektúra 

 

Az ’architektúra’ kifejezést leginkább az építészetből ismerjük, s a kifejezés használata is 

innen ered. Etimológiája szerint a szó építőmestert jelent, de a szó jelentését pontosabban 

visszaadja, ha inkább az építés elvéről beszélünk. A mester ugyanis nem követ hord; ő az 

épület felépítésének ’miként’-jét határozza meg. E gondolatkörből adódik, hogy az 

architektúra általában valamely háromdimenziós szerkezet képzetét kelti, amely nem 

homogén tömb, hanem felépítéséből adódóan részekre tagolódik, amelyek bizonyos rend 

alapján helyezkednek el. Ha fizikai architektúráról beszélünk, akkor általában olyan elveket 

tartunk meghatározónak, amelyek az építmény fizikai természetéből adódnak, alátámasztás, 

teherbírás, egyensúly és így tovább. Mint látni fogjuk, fizikai architektúrákat azonban más 

elvi alapokon is képezhetünk. 

 Az architektúra fogalmának karrierje azonban elvont fogalomként a kognitív 

tudományban vette kezdetét, hiszen a megismerés mint a fekete doboz belsejében zajló 

folyamat a komputációs tudományok megközelítéséből adódóan analizálható, majd elvek és 

törvényszerű összefüggések alapján újból összerakható eseményként magyarázati úton is 

megközelíthetővé vált. Az architektúra a kognitív tudományban azonban nem a megismerés 

realizációjának fizikai architektúrájaként, hanem olyan funkcionális architektúraként került 

meghatározásra, amely elvi szerkezete az alkotórészek funkciója alapján definiálható. Az 

előző fejezetben taglalt tiszta funkcionalizmus, amely az elvi összefüggések rögzítése során 

nem tekinti relevánsnak a működés tényleges fizikai realizációját, lehetővé tette, hogy a gépek 

és az élőlények működése egyazon terminológiában fogalmazódjon meg. A funkció azt az 

elvet fejezi ki, hogy a megismerés alrendszereinek megvan a maga dolga, akár természetes, 

akár mesterséges anyagon valósulnak is meg a folyamatok: adatfelvétel, elsődleges 

feldolgozás, osztályozás, adattárolás, kiértékelés és így tovább. Az információfeldolgozó 
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nyelvezet kognitív relevanciáját az alrendszerek pszichológiai fogalmak szerinti 

azonosíthatósága adja meg: észlelés, kategorizálás, emlékezet és így tovább. E kifejezések, 

mint láttuk, funkcionális típusok címkéi, így nem a fizikai folyamatoktól különböző, önállóan 

létező mentális folyamatokat jelölnek, hanem halmazok puszta nevei (nomina), amely 

halmazok a realizáció különféle példányait tartalmazzák, gépeket és különböző fajokba 

tartozó élőlényeket egyaránt. Fontos látnunk azonban, hogy a pszichológiai vonatkozás ezen 

értelmezése révén válik valamely funkcionális architektúra valóban kognitív architektúrává, 

azaz megismeréssé, hiszen enélkül egy működő rendszerben puszta fizikai események sora 

zajlik csak. Itt érdemes azonban elidőzni kicsit. 

 Ismeretes Ned Block hiányzó érzetminőség érve, amely a funkcionalizmus szemére azt 

veti, hogy e szemléletmód alapján Kína lakossága is szerveződhet éppenséggel oly módon, 

hogy az emberek közötti kapcsolatok funkcionális architektúrája ugyanazt a szerkezetet adja 

mint egy kognitív rendszer elvi leírása. Ennek ellenére nem tekintjük Kínát megismerő 

lénynek, mivel hiányoljuk a megismerés fenomenológiai aspektusát (Block 1980). Erről van 

szó a fentebb említett interpretáció esetén is, amely egyszerű fizikai folyamatokat értelmez át 

kognícióvá, csak máshonnan tekintve. Bár mi, emberek „lehetnénk éppenséggel ementáli 

sajtból is”, ahogyan Putmant már idéztük, az ementális sajtból képzett, az emberi 

megismeréssel izomorf kognitív architektúra szerint szerveződő rendszer azonban csakis 

akkor „emlékezhet”, ha az emlékezés és egyáltalán, a kogníció nem több, mint egy 

funkcionális architektúra realizációja. Ez azt jelenti, hogy mi és az ementális sajtból képzett 

rendszerek ugyanabba a funkcionális típusba tartozunk, ám episztemológiai értelemben nem 

egyenrangú példányokként. A tiszta funkcionalizmus csak a deduktív aspektust hangsúlyozza, 

amelynek során egy absztrakt architektúra alá bármi besorolható, amely funkcionális 

értelemben ezen architektúra alapján jellemezhető, és eltekint attól, hogy attól a reális 

tereptől, amelyből egy funkcionális szerkezet absztrahálható. Soha, senki nem fogja 

kognícióként elemezni a Naprendszer bolygónak mozgását anélkül, hogy ne lenne a 

birtokában olyan absztrakt architektúra, amelyet egy már eleve megismerőnek tekintett lény 

alapján fogalmazott meg és ne hinné, hogy a kogníció nem több mint funkcionálás.  

 Mindez azért kulcsfontosságú, mert ebből adódik a tiszta funkcionalizmus vaksága az 

egész rendszer funkciójának vonatkozásában. Egy kognitív architektúra biológiai, még 

pontosabban evolúciós vonatkozását ugyanis nem a részek a kognitív architektúrán belüli 

funkciója, hanem az egész rendszer funkciója adja meg. Másként, ha egy kognitív rendszer 

esetén nemcsak annak részei vonatkozásában érvényesítjük a funkcionális szemléletmódot, 

hanem az egész kapcsán is feltesszük a funkció kérdését (mi a dolga magának a 
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rendszernek?), akkor az ementális sajtok rendszere vagy Kína lakossága nem kognitív 

rendszerek, mivel ezeknek mint egészeknek nincs funkciója. E kérdés érezhető elmozdulást 

jelent a tiszta funkcionalizmustól, hiszen az egyes funkciók kezelhetők és elégséges módon 

definiálhatóak is absztrakt függvényekként, ám az egész mint függvényrendszer feladata 

egyszerűen nem fogalmazható meg anélkül az utalás nélkül, amely a rendszer realizációjára 

vonatkozik.  

 Nem hangzik túl szerencsésen, de most szándékosan így fogalmazunk: más a dolga 

egy gépnek, más a dolga egy rovarnak és más a dolga az embernek, még akkor is, ha e 

létezésmódok közül csakis a megismerés aspektusára szorítkozunk. A kognitivizmus 

ellenlábasaként születő, a második fejezetben már említett konnekcionizmust is az motiválta, 

hogy olyan feladatok megoldását várta el az általa tervezett szerkezetektől, amelyekkel inkább 

a kognitív állati létezés szembesül, nem pedig az emberi intelligencia. A kognitivizmus és a 

klasszikus mesterséges intelligencia kutatás a magasrendű emberi megismerést tekinti 

meghatározónak a megismerés feladatközpontú, problémamegoldó algoritmusok felé 

tájékozódó meghatározásában, amelyek komputációs módon oldhatóak meg, a 

konnekcionizmus viszont olyan biológiai feladatokra koncentrált, amelyekkel egy valós 

élőlény szembesül, ha az a dolga, hogy megbirkózzon egy adott helyzettel. Az első 

megközelítés megismerő rendszere számol és logikai következtetéseket hajt végre, a másiké 

valós életfeladatokban jut előbbre: észlelés, kategorizáció és ami a legfontosabb, tanulás. E 

megközelítési különbség vezet a megtestesülés és a megtestesült elme (embodiment, 

embodied mind) koncepciójához, amely közvetlen utat talál a kontinentális 

fenomenológiához, elsősorban Merleau-Ponty révén, illetve a mesterséges intelligencia 

kutatás azon irányát is a megismerés kérdéskörébe vonja, amely pedig látszólag csak fizikai 

feladatok megoldását tűzi maga elé, a robotikát, különös tekintettel a viselkedés alapú 

robotikára (behavior based robotics) (vö. Brooks 1987).  

 Ami ebből fontos most, a feladatok mássága visszahat az architektúra szerkezetére, 

mert azokban a feladatokban, amelyekkel egy reális élőlény szembesül valós terepen, az 

intelligens megismerés révén kialakított kognitív architektúra alapján épített szerkezetek 

kudarcot vallottak. A realizáció tehát az architektúra meghatározásának konstitutív eleme, s a 

realizáció mindenkor egészlegesen állítja problémák elé a kognitív rendszert.  

 A realizáció, a megtestesülés relevanciája a megismerés kérdésében evolúciós 

értelemben tehát arra az aspektusra irányítja a figyelmet, amely egy egész rendszer 

funkciójára kérdez rá.  Az evolúció elmélete felől nemcsak az élőlények megismerő, hanem 

általában vett viselkedése is egyértelmű célt szolgál: túlélni és szaporodni. Ezzel az 
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adaptivitás fogalma kapcsán már foglalkoztunk. Nagyon fontos látnunk azonban most is, hogy 

a túlélés és a szaporodás mint feladat a tiszta funkcionalizmus az architektúrát részekből 

felépítő megközelítésmódja felől még csak fel sem vethető kérdés, hiszen az élőlények csakis 

realizációjuk révén szembesülnek olyan konkrét feladatokkal, amelyek megoldására elődeik 

révén vagy alkalmasak vagy pedig nem. 

 E kényszerhelyzet oka a fizikai test: a modulok úgyszólván össze vannak zárva a 

fizikai testben. Nevezetesen, az egyes részfeladatok ugyan külön-külön adódnak egy élőlény 

funkcionális architektúráját alkotó modulok számára, ám a moduloknak boldogulni 

együttesen kell. Másként, még egy sikeres adaptív architektúra sem feltétlenül optimális 

elrendezés, vagyis bőséggel hurcolhat magával olyan kolonc-modulokat, amelyek valamikor 

adaptív viselkedést eredményeztek, ám a környezet változása miatt immár atavisztikusak. 

Erre is jó példa korábban említett betont smirgliző kutya, de ugyanilyen jó a szintén példaként 

már látott emberi viselkedés, az étteremben pásztázó ellenőrző tekintet is: ezek nem 

exaptációk, nem melléktermékek, hanem atavizmusok.  

 Mindebből az következik, hogy amennyiben az egész rendszer sajátosságaira 

kérdezünk rá, akkor ezek okait úgy fedhetjük fel, ha a modulokat egy élőlény fizikai 

egységében összezártan valóban el is helyezzük, hiszen csakis így ragadható meg azon 

megoldások adaptivitása, amelyek az egész javát szolgálták. Sőt, az is lehetséges, hogy még 

ez sem elégséges. Az ily módon fizikai testük egységében felfogott individuális élőlények 

ugyan magasabb szintű egységek, mint a modulok, de az individualitás felől 

megragadhatatlan egy olyan adaptáció, amely egy individuumokból szerveződő csoport 

egészének jelen előnyt (Sober és Wilson 1999). Egyelőre még nem mondunk többet ezzel 

kapcsolatban, de talán világosan érezhető, hogy egy olyan holisztikus szempontot 

érvényesítettünk e gondolatmenet során, amely a modulokat analitikusan megközelítő 

funkcionalizmus felől láthatatlan, analitikus kutatási módszerekkel megragadhatatlan, 

előfeltevésként szolgáló tényezőket is képes figyelembe venni. 

 Az architektúra tehát elvek és törvényszerűségek szerint felépülő funkcionális 

rendszer, s ilyenként, mint láttuk tökéletesen alkalmas arra, hogy a modulok, mint függvények 

számára keretként szolgáljon. Másként, a modulokból képzett rendszer olyan funkcionális 

architektúra, amelynek részei az egyes modulok által végzett feladatok szerint határozhatók 

meg. Lássuk azonban, hogy milyen módon. 

 
A kognitív forradalom olyan egzakt nyelvet alakított ki, elsőként az emberi történelemben, 

amely lehetővé tette, hogy a mentális mechanizmusokat információfeldolgozó programokként 
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írjuk le. Galilei felfedezése, hogy a matematika egzakt nyelvet nyújt mechanikai és fizikai 

összefüggések kifejezésére lehetővé tette a modern fizika megszületését. Analóg módon, a 

kognitivisták felfedezése, amely szerint komputációs-információs formalizmusok egzakt 

nyelvet nyújtanak a design, a tulajdonságok és a vezérlő architektúra leírására, lehetővé tette 

az elme (és fizikai alapzatának) modern tudományát. A komputációs nyelv nem egyszerűen 

kényelmes bármely komplex dinamikát mutató rendszer modellezésében. Az agy kialakult 

funkciója komputációs, így természetük szerint a komputációs és információs formalizmusok 

a legalkalmasabbak arra, hogy a viselkedésirányítás funkcionális felépítését megragadják 

(Tooby és Cosmides 2005: 14). 

 

Ez azért fontos, mert így hatolunk be a stimulus-response formula közötti fekete doboz 

belsejébe: egy modul saját belső szerkezete által válik darwini algoritmussá, vagyis véges 

lépésszámban dolgozó problémamegoldó mechanizmussá. Úgy is szemléltethetjük ezt, hogy a 

viselkedést (kimenetet) valamely környezeti változás (bemenet) összefüggésében megragadó 

fenotípusos behaviorista színezetű függvényekre alapozott magyarázat azáltal válik 

proximatív értelemben nagyobb felbontásúvá, hogy a független és a függő változó között 

kapcsolatot létesítő függvényszabályok komputációs terminusokban megfogalmazott 

részmechanizmusokként kerülnek meghatározásra, hogy azután második lépésben 

adaptivitásuk felől is vizsgálatnak legyenek alávethetőek. Az ily módon függvényekként 

definiált modulok tehát funkcionális architektúrába tömöríthetők, s az egyes modulok 

adaptivitása ettől független eljárásban evolúciós bizonyítékokkal alátámasztott kutatást 

követel s csakis ezek elvégzése után válhat egy modul az immár adaptívként megjelölhető 

funkcionális architektúra részéve.  

 Jól észlelhető azonban, hogy a modulokhoz episztemológiai értelemben csakis az 

élőlények tényleges viselkedése felől férhetünk hozzá. Egy élőlény komplex viselkedése 

rejtvényfejtést kíván: a különféle elemeket (a környezetet, a belső állapotot és más 

tényezőket) úgy kell a viselkedéssel összekapcsolni, hogy öröklöttként feltételezhető 

szabályszerűségeket lehessen megfogalmazni, amelyek információelméleti terminusokban is 

rögzíthető szintaktikai alapon működő függvények működési elvei. E függvényeket csak 

ezután lehet a viselkedés mögött elhelyezni, magyarázhatóvá és előre jelezhetővé téve az 

eseményeket, illetve az evolúciós magyarázat igényével arra is rámutatva, mennyiben volt 

előnyös az adott, függvény által vezérelt viselkedés más lehetséges viselkedésmintákkal 

szemben egy valamikori környezetben. 
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 Az analitikus kutatások eredményeként összeállított funkcionális architektúra további 

kísérleti és empirikus kutatások révén modulról-modulra adaptív architektúrává alakul át. 

Ennek teljes képe az, amit az evolúciós kutatás felől funkcionális értelemben vett emberi 

természetnek nevezhetünk; egy függvényrendszer, amelynek elvei az ember természeti 

létének ontológiai tervrajzát mutatják meg, tényleges működése pedig az ember természeti 

létezése maga. 

 Akárhogy viszonyulunk is e képhez, e megközelítésmód nem egyszerűen legitim, 

hanem informálisan ez a legitim megközelítésmód, mivel elméleti alapját egzakt komputációs 

terminológia adja, empirikus validitását pedig a jelenkori tudomány összesített fegyvertára 

biztosítja. Sőt, a komputációs tudomány nem egyszerűen beépül e funkcionalista evolúciós 

megközelítésbe, hanem egy nagy ívű átkaroló művelet során ezt saját származtatott 

mozzanatává teszi. 

 

Az evolúciós pszichológiát a kognitív forradalom komputacionalizmusának, illetve Williams 

evolúciós biológiájának előre nem látható közös metszetében keletkezett diszciplínának 

tekinthetjük. Mivel a mentális jelenségek komplex funkcionális szerveződések kifejeződései 

biológiai rendszerekben, s mivel a komplex organikus funkcionalitás a természetes szelekció 

következménye, a helyzet az, hogy az elme és az agy tudományai adaptácionista tudományok 

kell, hogy legyenek, s a pszichológiai mechanizmusok komputációs adaptációk (Tooby és 

Cosmides 2005: 10) 

 

Látnunk kell azonban, hogy szerkezeti vonásait illetően hogyan fest az ember ily módon 

kialakított adaptív architektúrája. Nos, említettük már a természettudományos kutatás 

analitikus eljárásmódját. Különösen azon kísérleti módszer eredményei szempontjából 

ébreszthet kétségeket az ily módon megállapított összefüggések érvényessége, amelyek 

komplex rendszerek egy-egy aspektusának törvényszerűségeit igyekeznek meghatározni. 

Tényleg kérdés, hogy egy részfolyamat ugyanígy működik-e kontextusfüggetlenül, mint 

kontextuálisan beágyazva A természettudomány kapcsán ez azért különösen érdekes, mert a 

kísérleti módszer mindennek tekinthető éppen, csak természetesnek nem; ez is nyilvánvalóvá 

teszi, hogy az a természet és ez a természet nem ugyanaz. Még egyszer hangsúlyozzuk 

azonban, hogy e módszert adottnak tekintjük, amely, ha nem is tökéletesen, még mindig a 

lehető legtöbb erényt mutatja fel. Természetesen ez függ attól, hogy milyen értékrend felől 

ítélkezünk: a természettudományos megismerés nem abszolút érték; bizonyos szempontból 

optimális, mivel kiszűri az empirikus kérdésekre adott válaszok közül azokat, amelyek 
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tapasztalati vagy módszertani értelemben inkompetensek, más szempontból azonban 

alulteljesít: szétszed valamit, amit azután esetleg hiába próbál meg összerakni.  

 E problémát jelen tanulmány egy gyakorlati vagy még pontosabban egy egzisztenciális 

fordulattal kikerüli. Másként, adottnak véve az empirikus módszerek sajátosságait, nem a 

tudományos empírián igyekszik változtatni, hanem a fenomenológián. Épp ezért minden 

további nélkül elfogadja az analitikus megközelítés eredményeit, mert a tudományra a 

fordulatban közreműködőként számít, méghozzá éppen olyanként, amilyen. Ez azt jelenti, 

hogy nem a tudományon, hanem a tudományos eredmények kezelésének módján kell, és lehet 

is, változtatni. 

 Mindezt azért is bocsátottuk előre, mert az evolúciós modulokból képzett rendszer 

szerkezete hű tükre az analitikus kutatási módszertannak: különálló és autonómnak tekintett 

részekből képzett rendszer, amelyet az úgynevezett masszív modularitás jellemez. E fogalom 

azt jelenti, hogy az architektúrát alkotó funkciók jórészt függetlenek egymástól, 

területspecifikusak az architektúra tehát mellérendelő, s mereológiai értelemben 

aggregátumként konstituálja a rendszer egészét. Hasonlatként a „svájci bicskát” szokás 

említeni, amelyet számos funkció jellemez, amelyek fizikailag egybe vannak ugyan 

komponálva, de mindegyik a maga dolgát és csakis a maga dolgát végzi. 

 A masszív modularitás elvének atyja Jerry Fodor (1983). Az eredeti koncepció szerint 

egy ilyen rendszer az alábbi vonásokkal rendelkezik: a szerkezet részét képező modulok 

területspecifikusak, önmagukban zártak, működésük determinált és befolyásolhatatlan, 

információfeldolgozási sebességük pedig rendkívül gyors. Fodor e koncepciója az elme 

alapszerkezetét kívánja meghatározni s ilyenként számos kritika érte, főként az elme 

fenomenológiai jellemzői felől (Dennett és Kinsbourne 1992, Karmiloff-Smith 1992). A 

koncepció azonban jól működtethető a vízfelszín alatt, vagyis a fenomenológiai érvek 

hatástalaníthatók, hiszen az, mint már korábban utaltunk rá, hogy a rendszer működése 

milyennek tűnik a jéghegy csúcsa felől, nem releváns szempont. Így tehát kiesik Fodor azon 

központi adatfeldolgozója is, amelyet éppen a fenomenológia felől érzünk fontosnak.  A többi 

jellemző lényegében minden további nélkül érvényesíthető a darwini algoritmusokból képzett 

rendszerre, azzal a további lényeges kitétellel, hogy a több százezernyi modulból felépülő 

adaptív architektúra elemei nem teljesen zártak, tehát van és lehetséges is az átjárás közöttük. 

 Úgy tűnik azonban, hogy a modulok közötti átjárás lehetősége nem elégséges. Egy 

lehetséges ellenvetésre az evolúciós barkácsolás (tinkering) metaforájával utalhatunk  (Jacob 

1977). E metafora szerint a különféle újabb kihívásokat megoldó adaptív fogások nem 

feltétlenül gyökeresen újak, hanem felhasználják, és tulajdonképpen kénytelen felhasználni, 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 159

az addig kialakult megoldási keretek között kijelölhető lehetőségteret. Másként, a modulok 

nem egyszerűen halmozódnak az idő múlásával, hanem egymásra épülnek, egy új 

bekebelezhet egy régebbit, átalakulhat a szerv, amely egy adott funkciót megvalósított s ezzel 

alkalmassá válhat, hogy funkcionális szerepbe kerüljön és így tovább. Mint ahogyan egy 

olyan barkácsoló jár el, aki először csak azt akarta megoldani, hogy guruljon egy kocsi, ám 

később hajózni volt kénytelen vele, majd mocsáron evickélni: az egymást követő feladatok 

egyenkénti optimális megoldására más mód talán alkalmasabb lett volna, de már ott volt 

valami, amire a megoldást építenie kellett.  Talán jól észlelhető, hogy egy modul analitikus 

kísérleti meghatározása és a függvényszabály megfogalmazása éppen ebből a kontextusból 

ragadja ki az egész rendszert, s emiatt láthatatlanná válhat a modul evolúciós beágyazottsága. 

 Egy tiszta masszív modularitással szemben azonban formális érv is felhozható. Ez 

ugyan egy másik mellérendelő szerkezetű formális rendszerrel szemben fogalmazódott meg, 

ám minden további nélkül érvényesíthető az adaptív architektúrára is: az etikai 

formalizmusról van szó.  Mint ismeretes, a kanti etika alappillére a szabadság autonómiaként 

való meghatározása. Mivel szabadság nélkül értelmetlen egy cselekedet morális értékéről 

beszélni, ebből az adódik, hogy a cselekvő csakis oly módon lehet szabad, ha magának ad 

törvényt. Mindez azonban azon előfeltevés révén nem vezet mégsem anarchiához, hogy a 

törvényadás végső fóruma olyasmi, ami minden egyéni törvényhozó közös tulajdonsága: ez 

az ész. Mivel pedig a cselekvők különféle helyzetekben kell, hogy önmaguknak törvényt 

adjanak, a közös mozzanat nem tartalmai, hanem formális lesz: a mód vezet az észszerű 

cselekvéshez, ahogyan a cselekvő dönt. A kulcs egy olyan formula, amely bármely helyzetben 

alkalmazható, a kategorikus imperatívusz, amely így szól: „cselekedj ama maxima szerint, 

melyet követve egyúttal azt is akarhatod, hogy maximád általános törvény legyen (Kant 1991: 

52). 

 Amennyiben a cselekvések szépen sorban követtik egymást, mellérendelő 

szerkezetben, addig nincs gond, hiszen a program jól futtatható. Ha azonban a kanti cselekvő 

olyan helyzetbe kerül, ahol két, külön-külön törvényerejűként belátott és ésszerűen követendő 

cselekedet ellentmondásba kerül egymással, akkor rövidzárlat áll be. A nevezetes példa a 

hazugság vagy besúgás dilemmája. Formálisan ugyanis nem dönthető el, hogy a cselekvő 

melyiket kövesse, hazudjon-e a nála menedéket kért, az államhatalom elől menekülő barátja 

érdekében, vagy pedig kiadja őt. A dilemma tehát a következő: igazmondás vagy barátság. 

Ám mindkettő szolgálhat általános törvényhozás elvéül: a cselekvő így hiába választja az 

igazmondást, sérül a barátság törvénye, s hiába választja a barátságot, sérül az igazmondás 

elve. 
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 Az analógia a masszív modularitással talán már nyilvánvaló. Egy mellérendelő 

szerkezetben működő rendszer csakis akkor képes a rendszer egésze szempontjából adaptív 

működésre, ha soha nem áll elő olyan helyzet, amelyben két, egyenként adaptív viselkedést 

determináló modul együttesen jut érvényre oly módon, hogy dilemma álljon elő. A svájci 

bicskán szemléltetve: kiválóan lehet vele dugót húzni vagy körmöt reszelni, de vagy az 

egyiket, vagy a másikat csináljuk, a kettő együtt nem megy. Elvi alapon azonban nem lehet 

kizárni egy olyan extrém feladatot, amelyben egyszerre lenne szükség a dugóhúzóra és 

körömreszelőre. Egy ilyen helyzetben formális rövidzárlat áll be, hiszen, a metaforából 

kilépve, mindkét modul bekapcsol, ám a két egymást kizáró viselkedés egyazon realizáción 

nem valósulhat meg. 

 Mindez kulcsfontosságú azon kvázi-fenomenalitás szempontjából is, amelyet a 

modulrendszer számára fogunk konstruálni. Egy masszív moduláris rendszer csakis akkor 

működőképes, ha a nincsenek olyan környezeti események, amelyeket az élőlény szenzorai 

ugyanazon bemeneti mintázatra képeznek le. Másként, minden egyes modul számára külön 

bemeneti mintázatot kell fenntartani, máskülönben a rendszer nem csinál semmit, márpedig 

ha van maladaptív viselkedés, nos, ez éppen az.   

 S ezen nem segít semmilyen további belső szabály bevezetése: ha ugyanis volt egy 

szabály (vagyis egy mutáció révén létrejött függvény), amely szabály alapon eldöntötte a 

dilemmát az egyik modul irányában, akkor a másik adaptív modul inaktívvá vált, 

következésképp nem is lehetett volna felfedezni, azaz nem is tudnánk a dilemmáról. Ez annyit 

tesz, hogy a feltételezett magasabb rendű szabályt bekebelezi a nyerő modul és így a 

probléma újraképződik, ha újabb átfedés lép fel.  

 Ez az érv azonban meg is fordítható: azt is mondhatjuk ugyanis, hogy éppen azt jelenti 

a modulok egymástól való függetlensége, hogy a szelekció, a fenti módon beiktatva egy újabb 

szabályt, eltüntetve ily módon a rivális modult, kiiktatta a dilemmákat. Ez pedig azt jelenti, 

hogy a modulok analitikus módszerrel történő kutatása nem egyszerűen módszertani 

kényszer, hanem adekvát kutatási mód, mivel a modulrendszernek masszív architektúrának 

kell lennie. 

 A lényeges kérdés így tehát nem az, hogy lehetséges-e olyan szituáció, amelyben egy 

viszonylag gazdag, tehát hosszú felhalmozódási folyamat eredményeként létrejött adaptív 

architektúra rövidzárlatban kerül, mert ilyen helyzet semmiképpen sem lehetetlen. Az a 

kérdés, hogy ténylegesen is volt-e ilyen. Ez azonban empirikus kutatást igényel, egészen 

pontosan, empirikus kutatások eredményei alapján lehet megvizsgálni, hogy két vagy több 
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modul összeakad-e oly módon az ember adaptív architektúrájában, hogy bár külön-külön 

adaptívak, együttesen maladaptív viselkedést generálnak. 

 Nos, ha vannak ilyen modulok, akkor a modulok kimeneteinek összegződniük kell, 

vagyis nem egyenként, hanem együttesen, sőt, egészlegesen, Gestaltként kell, hogy 

meghatározzák a rendszer egészének végső kimenetét (vö. Bereczkei 2003: 225), hiszen 

csakis valamilyen magasabb fórum képes a dilemma feloldására. Mielőtt azonban mindezt 

összefüggésbe hoznánk a tapasztalással, fogadjuk el a masszív modularitás hipotézisét és 

vizsgáljuk meg a harmadik fejezetben bevezetett logikai fogalmak segítségével, mi jellemzi 

az egyes modulokat, mint függvényeket. E vizsgálat előkészítő lépése a modul 

„világtalanítása”, vagyis a stimulus fogalmának meghatározása egy függvény számára 

releváns információt csakis szintaktikai értelemben hordozó függvénybemenetként.. 

 

5.2 Stimulusok szintaxisa 

 
A ’stimulus’ kifejezést már korábban is használtuk, elsőként abban a tág értelemben, ahogyan 

egy környezeti esemény a proximatív kauzalitás kontextusában reakciót vált ki. A stimulust 

azonban már az első fejezetben egy szigorúbb értelemre redukáltuk: egy kauzális lánc tagjai 

közötti reláció tranzitivitása lehetővé tette, hogy az élőlényt függetlenítsük a környezeti 

eseménytől, vagyis valamely reakció kiindulópontját stimulusként a szűkebb értelemben vett 

rendszeren belül helyezzük el. Ugyanígy jártunk el a reakcióval is: az ívnek nem szükséges a 

stimulustól egészen a tényleges megfigyelhető viselkedésig terjednie, elegendő, ha egy olyan 

reszponzív mintázat képződik, amelyet összefüggésben hozhatunk valamely motoros vagy 

egyéb fenotípusos viselkedéssel. Ily módon egy stimulus-reakció ív kiinduló- és 

nyugvópontját mintegy behúztuk a fekete dobozba, megőrizve azonban e reláció kapcsolatát 

mind a környezettel, mind pedig a tényleges viselkedéssel. Erre az adott módot, hogy a 

stimulust reprezentációként kezeltük, amely a rendszer számára releváns környezeti 

információt hordozza, s a kimenet ugyancsak olyan reprezentációnak tekintettük, amely a 

rendszer megfigyelhető viselkedéséért felelős releváns információ hordozója.  

 Ez azonban az élőlények kapcsán veszélyes következményekkel jár. Egy élőlényt 

kívülről figyelve hajlamosak vagyunk őt abban a környezetben elhelyezni, amelyben mi 

megfigyeljük, s a megfigyelt viselkedést is az általunk szemlélt környezet leképezéseivel 

igyekszünk magyarázni. Másként, egy élőlény stimulusait reprezentációként véve hajlamosak 

vagyunk ezeket saját mentális reprezentációinkkal helyettesíteni. Ezzel azonban 
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meghamisítjuk az állat saját környezetét, mert azt tulajdon világunkkal azonosítjuk. Az első 

fejezetben erről már volt szó. Ahhoz azonban, hogy pontosan meghatározhassuk milyen 

világban élnek az állatok, sőt, egyáltalán világban élnek-e, nos, ez ellen a csúsztatás ellen 

különféle lépéseket kell foganatosítanunk. A végső védelmet a stimulus tisztán szintaktikai 

fogalmának meghatározása biztosítja majd, de ennél messzebbről kell indulnunk. 

 Mint ismeretes Jakob Uexküll volt az első modern természettudós, aki felhívta a 

figyelmet a különbségre, amely a megfigyelés világa és a megfigyelt állat feltételezett világa 

között áll fenn (Uexküll 1909). Bármennyire kézenfekvő ugyanis számunkra, hogy az állatok 

azt észlelik, amit mi, ez csúsztatás. Ennek komplementere persze világos, hiszen 

számtalanszor tapasztalatuk már, hogy az állatok többet észlelnek a világból mint mi: a kutya 

hegyezi a fülét, pedig mi semmit se hallunk és a semmiből egyszer csak megzörren a zár; 

valaki hazajött. A világot gazdagabbnak elfogadni: ezzel nincs gond. Az állatok világa esetén 

azonban fordítva is áll: az ő világukból hiányzik valami, ami nekünk megvan.  

 Az aszimmetria – könnyebb úgy venni, hogy az állatok világa gazdagabb, mint úgy, 

hogy szegényebb – abból  fakad, hogy a világ másképpen gazdagabb, mint ahogy szegényebb. 

Az állatok által észlelt dimenziók fizikai értelemben terjednek túl érzékszerveinken. Elsőre 

megint a fenomenológia felől közelítünk persze, s azt gondoljuk, hogy például a fény 

hullámhosszának csak bizonyos tartománya az, amivel a mi látható világunk ki van festve, 

ami pedig ezen a hullámhosszon kívüli rezgés az létezik ugyan, de nem számunkra is látható 

fényként. A számunkra fizikailag hozzáférhető spektrumot azonban nem fenomenológiailag 

kell meghatároznunk. Az a fényhullámhossz tartomány, amelyre az emberi szem (tehát nem 

mi, hanem csak a látószerv a maga fizikai valójában) fizikailag reagál ugyancsak behatárolt s 

e tartomány eltér más fajok fizikailag behatárolható tartományaitól. Az állatok világa ebben 

az értelemben tehát fizikailag gazdagabb, mint amekkora tartományra belőle emberi szemünk 

reaktív. 

 Az állatok azonban nem ebben a fizikai, hanem szemantikai értelemben véve élnek 

szegényebb világban mint mi, vagyis nem egyszerűen mást észlelnek, hanem, úgy tűnik 

legalábbis, másként is észlelnek, mint mi. Itt azonban már nagyon óvatosan kell lépegetnünk. 

Számunkra a világ jelentésösszefüggésekben adódik. Ez annyit tesz, hogy nem mintázatokat, 

hanem jelentésteli dolgokat észlelünk, nem semleges zajt, hanem valami valamilyenségét. E 

különbség azzal szemléltethető (Tőzsér 2003), ahogyan Berkeley és ahogyan Heidegger leír 

egy hasonló szituációt. Elsőként Berkeley-t idézzük: 
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Amikor például egy kocsit hallok végighajtani az utcán, közvetlenül csak a hangot észlelem; 

de mivel a múltbeli tapasztalatok alapján ez a hang kocsival van kapcsolatban, azt mondom, 

hogy a kocsit hallom. Ennek ellenére nyilvánvaló, hogy a szó szigorú értelmében véve hallani 

csak hangot lehet, a kocsit tehát voltaképpen nem érzékileg észlelem, hanem a tapasztalat 

sugallja nekem (Berkeley 1985a: 327 – 328.) 

 

Heidegger pedig így ír: 

 

“Mindenekelőtt” sohasem zajokat és hangkomplexumokat hallunk, hanem a berregő autót, a 

motorkerékpárt. A menetoszlop masírozását, az északi szelet, a kopácsoló harkályt, a pattogó 

tüzet halljuk. Igencsak mesterséges és bonyolult beállítódásra van szükség ahhoz, hogy “tiszta 

zajt” “halljunk” (Heidegger 1989: 310). 

 

Előfordul persze, hogy csak mintázatok adottak, de többnyire nem ez a helyzet, így ha valaki 

mutat nekünk valamit, akkor arra nézünk, amerre mutat, mert a mutató kéz azt jelenti, hogy 

nézz arra. A kutya azonban (és persze a kisgyerek is) csak a kezet nézi, mert számára a 

mintázat van adva, nem pedig a jelentés. Mi látjuk az emberi világot, a többi lény legfeljebb 

csak nézi. Az állati létezés e sajátosságát nevezi Heidegger Weltarmut-nak (Heidegger 2004). 

 Különbséget kell tennünk tehát világ és fizikai környezet között, s számunkra most 

elegendő azt belátni, hogy saját világunk, tehát a tapasztalás során számunkra adott 

fenomenalitás felől nincs átjárás más fajok esetleges világába, de sajátos redukciók során át 

valamely faj fizikai környezetéhez minden további nélkül hozzáférhetünk. Lássuk azonban, 

miért nem férhetünk hozzá más fajok világához.  

 Thomas Nagel denevér-érvét már említettük a második fejezetben. Most az érv egy 

másik aspektusára utalunk: Nagel szerint ugyanis nincsenek fenomenológiai eszközeink arra, 

hogy behatoljunk egy másik fajhoz tartozó lény saját világába. Bár elképzelhetjük, hogy 

milyen denevérnek lenni (szárnyunk nőtt, a sötétben hanglokátorral tájékozódunk és éjjeli 

lepkét ropogtatunk közben) ez nem a denevér világa, s főként nem a denevér 

fenomenológiája, hanem csak annak képzeleti képe, hogy milyen lenne nekünk belülről, ha 

denevérként viselkednénk (Nagel i. m.).  

 Emiatt is lényeges, hogy az emberi fenomenológiát első lépésben teljesen leépítsük a 

modulrendszerről: ezt hívjuk világtalanításnak. E kifejezés az emberi fenomenalitás 

kiiktatására utal, vagyis saját fenomenológia azon tárgyi aspektusának érvénytelenítésére, 

hogy tapasztalásunk során egy világ jelenik meg számunkra. Nem az a célunk tehát, hogy 
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olyan képzeletbeli szcénákat vázoljunk fel, amelybe beülhetünk, magunkkal hurcolva saját 

fenomenológiánkat. Nagyon könnyű ugyanis úgy érteni a tézist, amely szerint „fejünkben 

kőkori elme lakozik”, hogy a kőkorban ugyanúgy jelent meg a világ, mint most, csak elődeink 

nem a tévét, hanem a tüzet nézték. S még nagyobb a csúsztatás veszélye, ha sokkal korábbi 

elődeink világa kerül szóba. Nem az a kulcs ugyanis, hogy a denevér más faj, amelynek 

fenomenológiáját saját fenomenológiánk alapján képzeljük el s ilyenként meghamisítjuk azt, 

mert elődeink esetén ugyanarról a fajról van szó. A gond az, hogy saját fenomenológiánk, 

mint tapasztalási szerkezet átvitele csalóka. Ez ugyanis éppen olyan határkő, mint a cogito 

ergo sum, noha másik irányban zárja el az utat, mint az: nem tudjuk elképzelni, hogy milyen 

nem lenni, márpedig ahhoz, hogy másvalaki, sőt ez esetben másvalami legyünk, nekünk 

magunknak egyáltalán nem szabadna lenni. Ez azonban lehetetlen: a fenomenológia felől 

nincs közvetlen átjárás elődeinkhez. 

 Mindebből természetesen nem következik, hogy az állatoknak van saját világuk, csak 

annyi, ha van, akkor az saját fenomenológiánk felől megközelíthetetlen. Ha azonban velünk, 

vagyis saját fenomenológiánkkal van a gond, akkor kézenfekvőnek látszik kiiktatni magunkat 

másvalaki vagy másvalami megismerésének folyamatából. S ez nem lehetetlen, sőt, ha 

valami, a harmadik személyű perspektíva mint adatforrás erre nagyon is alkalmasnak tűnik. 

Igaz, csak hiányosan, hiszen belebújni más bőrébe így sem fogunk tudni, ám másvalaki vagy 

másvalami fizikai környezetéhez ily módon talán hozzáférhetünk.  

 Az introspekció kapcsán már említettük, az első személyű perspektíva adatai 

másvalaki számára hozzáférhetetlenek. Ezzel, negatíve, a tudományos empíria kutatási 

dimenzióját is kijelöltük: ennek olyannak kell lennie, ami másvalaki számára is hozzáférhető. 

Ez a harmadik személyű perspektíva objektivitásának interszubjektív értelme. Ha azonban 

arról van szó, hogy egy másik fajba tartozó lény környezetéhez senki emberfia nem férhet 

hozzá, mert az ember számára az adott környezet fizikailag egyszerűen megközelíthetetlen, 

akkor a műszer, amely érzékeny olyan eseményekre is, amit nemcsak mi nem észlelünk, 

hanem testünk sem reagál rájuk, nem egyszerűen helyettesít másvalakit, hanem önálló 

episztemológiai funkcióra tesz szert. A műszerek adatainak objektivitása aszubjektív.  

 E különbséget hadd szemléltessük itt az Ebbinghaus illúzióval, amelyre a 

későbbiekben is szükségünk lesz majd. Mindenki, aki erre az ábrára néz, úgy látja, hogy az 

egyik középső kör kisebb, mint a másik, ám ha vonalzóval megméri, akkor megállapíthatja, 

hogy átmérőjük ugyanaz. 
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1. ábra. Ebbinghaus illúzió 

 

A két belső kör átmérőjének hossza nem interszubjektív módon objektív adat, hanem teljes 

mértékben független attól, ahogyan az ábra számunkra megjelenik. Amennyiben tehát egy 

állat környezete meghatározható az aszubjektivitás értelmében vett objektív adatok révén, 

akkor ha az ugyan nem határozható meg, hogy milyen neki a saját világában lenni (ha 

egyáltalán valamilyen), ám az igen, hogy mi jellemzi perspektivikusan azt a világot, amelyben 

létezik s amelyben boldogulnia kell. A környezet e perspektivikussága tehát nem 

fenomenológiai perspektíva. A környezet fajspecifikus perspektivitása fizikai fogalom. 

 Tulajdonképpen nagyon egyszerű dologról van szó, csak akkor támad zavar, ha 

összekeveredik a fenomenológiával: egy hőmérőnek is van perspektívája, mivel van olyam 

fizikai változás, amelyre reagál és van olyan is, amelyre nem. Ugyanez a helyzet a különféle 

fajok esetén: van olyan fizikai változás, amelyre reagálnak és van olyan is, amelyre nem. Az 

előbbiek tehát ennyiben és csakis ennyiben perspektivikus adottságok. Ismét hangsúlyozzuk 

azonban, hogy ebből nem következik semmilyen fenomenológia, csak az, hogy egy faj 

számára releváns fizikai eseményeknek vannak objektív (tehát a mérés szintjén is 

kimutatható) feltételei.  

 Ez azonban sajnos még nem minden. A perspektivikus adottság ugyanis nemcsak 

általában vett feltételekre utal, hanem aktuális feltételekre is. Világos ugyanis, hogy ha egy 

mikrofon nagyon messze van egy hangforrástól, akkor a felvevőrendszer számára nincs adva 
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az információ, ám ebből még mindig nem következik, hogy ha közelebb tesszük, akkor adva 

lesz (hiszen esetleg nem jó a készülék). Vagyis, a perspektíva az objektív (tehát nem a 

rendszer paramétereire vonatkozó), egymástól független szükséges feltételek összességére 

utal, amelyek azonban még együttesen sem elégségesek ahhoz, hogy valamely információ 

adva legyen (mert ennek vannak a rendszerre vonatkozó feltételei is).  

 Stimulusnak ezért azt az eseményt nevezzük amikor valamely információ a 

perspektivikus, vagyis a hozzáférés objektív feltételeinek teljesülésével, szintaktikai 

mintázatként ténylegese adva van egy rendszer számára. Nem egyszerűen egy tisztán 

szintaktikai alakzat meglétéről van tehát szó, bár a mintázat hiánya jelzi, hogy valamely 

objektív perspektivikus feltétel nem teljesült, megléte pedig azt, hogy mindegyik teljesült. A 

mintázat a maga puszta meglétével ugyanis még nincsen adva, így a mintázat megléte csak 

szükséges, de nem elégséges feltétel. 

 Azt, hogy egy mintázat nem egyszerűen van, hanem adottként van a mintázat keltette 

reakció alapján határozhatjuk meg. Az adott mintázat, a stimulus ugyanis se nem objektív 

(rendszerfüggetlen) feltétel, se nem „szubjektív” (rendszerfüggő) feltétel (vö. Merleau-Ponty 

1962), hanem e két feltételrendszer együttes teljesültsége, amely megtörténik, nem pedig van, 

másként, performatív, nem pedig konstatív fogalom. Az objektív és a belső feltételek tehát 

sikerfeltételek, s nem létfeltételek, egy olyan dimenzióra világítva rá, amely az evolúció felől 

teljesen nyilvánvaló: ez a pragmatika. 

 Egy adott mintázatnak evolúciós perspektívából nem reprezentálnia kell a környezetet 

a rendszer számára, hanem egyszerűen csak egy olyan függvény szintaktikai bemeneteként 

kell, hogy szolgáljon, amelynek kimenete valamely adaptív viselkedésmintázat. Másként, 

felesleges bármit is reprezentálnia, ha egy adaptív modul működéséhez releváns információ 

szintaktikailag is kódolt.  A reprezentáció logikája konstatív: veridikus vagy sem, de valamit 

valaki számára megjelenít, ám egy adott mintázat, egy stimulus azonban szintaktikai 

információhordozóként valamely működés része, s logikája ily módon performatív. A 

természetes szelekció minden szemantikai vonatkozás nélkül képes olyan függvények 

megőrzésére, amelyek szintaktikai mintázatokat mint bemeneteket szintaktikai mintázatokra 

mint kimenetekre képeznek le.  

 A stimulus fogalma tehát azért kulcsfontosságú számunkra, s azért is kellett ennyit 

foglalkoznunk vele, mert azzal kecsegtet, hogy segítségével anélkül is meghatározhatjuk 

valamely modulokból felépülő rendszer, adaptív architektúra számára adódó környezeti 

információk strukturált halmazát, hogy ehhez fenomenológiára lenne szükségünk. Másként, 

anélkül is meghatározhatjuk egy denevér környezetének perspektivikus sajátosságait, hogy 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 167

meg kellene válaszolnunk a „milyen denevérnek lenni” megválaszolhatatlan kérdését. Ehhez 

egyszerűen csak az objektív és a rendszer belső perspektivikus feltételeit kell kiismerni, ennek 

pedig nincs empirikus akadálya. 

 S ily módon most már minden további nélkül elvégezhető az ember evolúciós 

animalitásának világtalanítása is. Egy olyan vak mechanizmusokból álló rendszer az, ami ily 

módon hozzáférhetővé válik, amelyből hiányzik az a vonatkozás, amit a ’számára’ 

kifejezéssel szoktunk megjelölni. Amíg azonban a stimulust és a reakciót reprezentációnak 

vettük, addig a szemantikai értékelés lehetősége nyitva állt. Ezt a szemantikai szálat vágtuk el 

tehát a stimulus, mint adott szintaktikai mintázat fogalmával. 

 A harmadik fejezetben bevezettük és meghatároztuk a függvény általános fogalmát, s 

ez módot ad arra, hogy a rendszer fekete dobozába húzott stimulust és reakciót egy függvény 

bemeneteként illetve kimeneteként kezeljük. Már akkor jeleztük, hogy a modulok kapcsán 

módunk nyílik arra, hogy egy függvényt anélkül is meghatározzunk,. hogy bemenetét és 

kimenetét szemantikai értékekkel bíró, tehát valamit megjelölő, netán valamit jelentő 

entitásoknak kellene tekintenünk. Most már látjuk, miként lehetséges ez, csak az nem világos, 

hogyan állíthatók munkába azok a szemantikai fogalmak, amelyeket beígértünk, nevezetesen 

az extenzió és az intenzió. 

 S még egyszer, az evolúció kontextusa lehetővé teszi, hogy egy élőlény működésének 

törvényszerűségeit anélkül határozzuk meg adaptív architektúraként, hogy e rendszer elemeit 

képező modulok bemenetét és kimenetét szemantikai értékekkel kellene ellátnunk. Nemcsak a 

természetes kiválasztás vak ugyanis, mint mondani szokás, hanem azok a mechanizmusok 

sem kell, hogy lássanak, amelyeket adaptív öröklődő viselkedésmintázatként a generatív 

folyamban maradnak. Másként, a modulokat tisztán szintaktikai alapon működő 

függvényekként lehet és kell is kezelni, amelyek bemenete tisztán szintaktikai alapon 

hordozza a függvény működéséhez szükséges releváns információt. Az adaptív rendszer 

konkrétumai tehát anélkül is kialakulhatnak, hogy ehhez bármilyen szemantikára lenne 

szükség.  

 Alább tehát ez extenzió és az intenzió fogalmát alkalmazzuk előbb egy modulra, mint 

függvényre, majd az adaptív architektúrára, mint függvényrendszerre. Az evolúciós modult 

legelőször is megszabadítjuk attól a naiv fenomenológiától, amely téves leírásokhoz vezet 

működésével kapcsolatban, vagyis „világtalanítjuk”, majd a második lépésben megvizsgáljuk, 

milyen értelemben konstruálható egy adekvát, a modul működésével korreláló fenomenalitás. 

Az első lépésben az extenzió, a másodikban az intenzió fogalma az irányadó.  
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 Az extenzióban tömörített stimulusokból vagy adott mintázatokból, illetve az ezeket 

tartalmazó függvényszabályból, (az intenzióból mint jelentésből), olyan fenomenális egységet 

képzünk, amely egyelőre egyetlen modul viselkedésének ontikus korrelátuma; egyetlen 

„dolog”. Több modul esetén az így képzett létezőket, amelyek mindenkor csak valamely 

vetületük (azaz szintaktikai mintázat révén) aktiválják az egyes modulokat, a modulrendszer 

világaként fogjuk összekapcsolni, megvizsgálva, hogy e fenomenális egységek között van-e 

vetületi (tehát extenzionális) átfedés. Mint sejthető, lesz, s ezeket empirikus példákkal is 

igazoljuk. Ezt úgy fogjuk megfogalmazni, hogy a modul világának vannak olyan ontológiai 

szegmensei, amelyek nem képesek mintázati, vetületi alapon meghatározni a modulrendszer 

kimenetét, ezért érdemes (vagyis előnyös) úgy átalakítani a rendszert, hogy a modulok 

extenzionális szabályait intenzionális szabályokkal egészítik ki. Ez lesz a modulrendszer 

kvázi-fenomenológiájának szintje: az, ahogyan számára a világ megjelenne. Arról, hogy ez 

valóban az ő világa legyen, az a kvázi- fenomenalitás gondoskodik, amelyet a modulok 

viselkedése, nem pedig saját emberi tapasztalásunk alapján konstruáltunk meg. Mint látni 

fogjuk, ez nagyon más világ, mint az, amit mi tapasztalunk (vagyis akár az olvasó is ebben a 

pillanatban), ám mint a következő fejezetben megmutatjuk, a mi fenomenológiánk irányában 

mégis nyitva van, csak nem közvetlenül, nem a jelentés, hanem – sajátos módon – a bemeneti 

mintázatok felől. 

 

5.3 Adaptív extenzió és intenzió 
 

Mint ismeretes, John Searle (1996) a mesterséges intelligencia kutatás erős hipotézise kapcsán 

az ellen érvel, hogy az intelligencia redukálható lenne az intelligensnek tűnő viselkedésre. A 

gondolatkísérletben egy szoba szerepel, amelynek egyik ablakán a bent tartózkodó illető 

számára beadnak egy számára teljesen ismeretlen jelentésű kínai jelet. A következő lépés a 

szobában tartózkodó személy számára a szabálykönyv fellapozása, a kezében tartott jel 

szintaktikai azonosítása, majd a szabálykönyv útmutatása nyomán egy másik, számára szintén 

értelmetlen kínai jel kiválasztása egy készletből, ugyancsak szintaktikai alapon. A végső lépés 

a szabály alapján kiválasztott jel kiadása egy másik ablakon.  

 Mint látható, Searle-lel akár éppen egy evolúciós modul belsejében is 

tartózkodhatnánk ily módon, képzeteletbeli homunkuluszokként. E modul bemeneti mintázata 

adott stimulusként (mivel kikeressük is kiadjuk a kimeneti mintázatot), de anélkül, hogy a 

beadott ábrának egyáltalán szemantikai értelemben vett jelnek kellene lennie számunkra. Ha 
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adott a szabálykönyv, akkor és adott a kiadásra szánt ábrákat tartalmazó csomag, akkor semmi 

egyéb feladatunk nincs, mint a beadott mintázat függvényében kiválasztani és kiadni a 

kimeneti mintázatot. Searle példája persze azt hivatott megmutatni, hogy a komputációs 

feladat az emberi intelligencia legcsekélyebb bevonása nélkül is kiválóan teljesíthető és egy 

szobán kívüli tesztelő, egyfajta komplementer Turing-tesztben (vö. Turing 1964), nem lesz 

képes megmondani, hogy a szobában egy intelligens lény tartózkodik-e vagy csak egy gép 

működik, ám visszafelé is működik. Vagyis, általa világossá lehet tenni, hogy semmilyen 

reprezentációs vonatkozás nem szükséges egy modul működéséhez, sőt, még fenomenológia 

sem. Másként, a kínai szoba a világtalanítás szemléltetésére is alkalmas. 

 E példa kapcsán ugyanis világossá válik, hogy a szoba lakója vak a világra, valamint 

az is, hogy miként vak rá. Nevezetesen, a szoba szó szerint világtalan, vagy a leibniz-i 

monászra illő meghatározást parafrazálva, „nincs ablaka a világra” (Leibniz 1986: 308). A 

monászok működésének összehangolásához persze szükséges feltenni egy előzetes 

rendezőelvet, egy (harmonia praestabilita) (i. m.: 323), ám egy evolúciós modul esetén erre 

sincs szükség: egy modul minden további nélkül vak maradhat, mert egyszerűen nem rajta 

múlott, hogy jó a szabálykönyve. Az evolúcióelmélet lényege, hogy nincs szükség előzetes 

tervezésre: a variabilitásról, vagyis a különféle szabálykönyvekről a mutáció gondoskodik 

véletlenszerűen, arról pedig, hogy a szabálykönyv az öröklődő csomag elemévé váljon, a 

természetes szelekció. Ez utóbbi választja ki azokat a kínai szobákat, amelyek kimenete 

előnyös viselkedést generál.  

 Nem akarjuk a metaforát tovább feszíteni, de egy gondolattal még ki kell 

egészítenünk, mivel ez a kulcsgondolat. Amennyiben ugyanis a bent tartózkodó homunkulusz 

a szabálykönyv összefüggéseit intenzióként összegzi, akkor nem egyszerűen az adott, aktuális 

bemenetekhez lesz képes kimenetet rendelni, hanem képes lesz arra, hogy „ha…, akkor…” 

típusú függvénymoduszok megfogalmazásával összefüggéseket alkosson, és azt is felvázolja, 

hogy mi történhet a jövőben. Másként, rálátást nyer a lehetséges működésre, hiszen minden 

esetben választ adhat a kérdésre, hogy ha ez a bemenet, akkor mi a kimenet. Márpedig ez már 

arra is módot ad, hogy a bemeneteket csoportosítsa oly módon például, hogy mely jelek 

esetén volt ugyanaz a kimenet, vagyis extenzióként halmazt formáljon belőlük, bár mindezt 

tisztán szintaktikai alapon. 

 Valójában azonban nincs olyan, hogy ’a modul számára’, hiszen az ilyen fordulatok, 

vagyis a szoba belsejében tevékenykedő homunkulusz, kiiktatása pusztán terminológiai szigor 

kérdése. E metaforával a rejtőző szemantikai mozzanatra igyekeztünk rámutatni: az extenzió 

képzése, vagyis az értékkészlet valamely preferált elemének kiválasztása, a jelentés vagy 
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legalábbis az intenzió ismeretét feltételezi. És egyúttal azt is világossá teszi, hogy egy 

függvény mely szintjén helyezhető el a fenomenológia, vagy másként, a függvénytapasztalat. 

Mivel ez furcsán szól, megnézzük máshonnan is. 

 A karteziánus színházról az introspekció kapcsán már volt szó a második fejezetben. E 

szcéna végtelen regresszust generál, ám azért, mert a homunkulusz belül van ugyan a testen, 

de maga is egy újabb belsőt csempész bele. Az eredeti szcéna csak nézőről szól, de érdemes e 

nézőt a színdarab aktív közreműködőjévé tenni: ott csücsül tehát a test nagy gépezetének 

irányítóközpontjában, s amikor megjelenik előtte egy kép a vetítővásznon, akkor meghúz egy 

kart, s erre megmozdul a gólem keze. Ezzel a kínai szobával formálisan izomorf szcénát 

kapunk.  

 A karteziánus szoba (nevezzük így az irányítófülkét) nyitva van a világra, de ami 

ennél is fontosabb, a működés szabálya, a függvényszabály, az intenzió a homunkuluszban 

van, ezért indul be végtelen regresszus, ha ennek működésére is rákérdezünk. A kínai szoba 

szcénájában a szabálykönyv, az intenzió belül van a testen, de a homunkuluszon kívül 

helyezkedik el. A kínai szoba homunkulusza csak adatkiolvasó, a szabály nincs benne. Ezért, 

a karteziánus szcénával ellentétben, ahol ugyanazt látjuk a homunkulusz pozíciójából a belső 

vásznon, mint egyébként (vagyis homunkulusz nélkül), csak kicsiben, a kínai szoba 

homunkulusza nem lát semmit, se a világból, se a reakcióból. Egyszerűen csak párosítja a 

mintázatokat a szabály szerint. Emiatt is iktatható ki minden további nélkül.  

 Amikor azonban második lépésben a kínai szoba homunkulusza elkezdi összeolvasni a 

szabálykönyv sorait, kapcsolatokat és összefüggéseket rögzít, akkor elkezd a karteziánus 

homunkuluszra hasonlítani, vagyis a szabály bekerül a fejébe. Fenomenológiai szempontból 

még nem lesz azonos a karteziánus nézővel, mert csak formális összefüggéseket tud rögzíteni 

és ezek alapján szintaktikai lehetőségeket tud fontolóra venni, de a végtelen regresszus már 

így is megképződik, hiszen felfedetlen, hogy az ő fejében miként összegződik az intenzió. 

 Ami azonban még fontosabb, láthatóvá válik, hogy miért olyan természetes azt 

gondolni, hogy a szemantika csak adalék a szintaktikához, vagy másként, hogy a szemantika, 

az ábrák jelentése egy különálló műveletben rendelhető az intenzióhoz, amelynek elemei 

szintaktikai egységek. Ha ezt megtesszük, vagyis a szabálykönyvet alkotó kínai jelekhez 

jelöleteket rendelünk s ezzel rányitjuk a szobát a világra, a kínai szoba homunkulusza, akinek 

a fejében már összeálltak a formális összefüggések, azonossá válik a karteziánus 

homunkulusszal. 

 Összegezve: a fenomenológia többféle módon is becsempészhető egy szintaktikailag 

zárt függvénybe. Nevezetesen, első lehetőségként: ha a fenomenológiát egy interpretálatlan 
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függvényszabály egészén kívül helyezzük el, s annak csak egy-egy moduszát tesszük a 

homunkulusz számára hozzáférhetővé, akkor az eredeti kínai szcénát kapjuk. Második 

lehetőség: amennyiben a fenomenológiát átélésként azonosnak vesszük az interpretálatlan 

függvényszabály egészével, akkor a módosított kínai szcénához jutunk, amelynek lakója 

formális értelemben már átlátja a szoba működését, érti, hogyan zajlanak a dolgok, csak 

éppen nem tudja mi az, aminek a működését átlátja. Végül pedig, ha interpretáljuk a 

függvényszabályt, akkor megkapjuk a karteziánus homunkuluszt, aki azt is érti mi, azt is 

hogyan történik.  

 Mindebből pedig az következik, hogy amennyiben el akarjuk kerülni a végtelen 

regresszust, akkor a fenomenológiát a függvényeken kívül kell keresnünk, másként, az, amit 

átélünk nem függvényszabályokból van összerakva, s ha egyáltalán szintetikus, akkor 

legfeljebb csak függvénykimenetek összegzéseként jön létre. 

 Ez persze nagyon fontos belátás, de egyelőre még nem aknázzuk ki a benne rejlő 

lehetőségeket, mert jelenleg más a célunk. Nem álljuk meg azonban, hogy ne tegyünk fel egy 

kérdést, amely a fenomenológia miértjére vonatkozik: amennyiben evolúciós kontextusban az 

egész modulrendszer létére megy ki a játék, akkor előnyös lehet-e egy olyan fórum, amely oly 

módon képes egybefogni a modulokat, hogy azok számára „a lehetséges világok legjobbika” 

következzen be, vagyis, a rendszer végső kimenete ne a magukban zárt, világtalan modulok 

evolúciós történetben szelektált függvényszabályaitól függjön, hanem egy magasabb fórum 

döntésétől? Elégedjünk meg azonban egyelőre azzal, hogy ha látjuk, miként kerülhet 

fenomenológia egy függvénybe, akkor azt is megtudtuk, hogy kerülhetjük ezt el, illetve 

miként képezhetünk egy olyan „világot” egy modulrendszer számára, hogy ezzel 

hipotetikusan összemérhetővé váljon az általunk tapasztalat tényleges fenomenalitással. 

Vizsgáljuk meg tehát részletesebben, mit kell értenünk egy modul intenzióján és extenzióján. 

Kezdjük az általános függvényfogalmakkal. 

 Egy modul értelmezési tartománya egymástól megkülönböztethető mintázatok 

halmaza. Ezek egymástól diszkrét módon elkülönülnek, nincs tehát kontinuum, ezt a 

megkötést azonban elegendő elméleti értelemben érvényesíteni. A lényeg csak annyi, hogy 

két tetszőlegesen kiválasztott mintázat különböző legyen. A modul értékkészlete ugyanúgy 

mintázathalmaz, amelyre ugyanúgy érvényesíteni kell a megkülönböztethetőséget. A kimeneti 

mintázat esetén ugyanúgy eltekintünk minden szemantikai vonatkozástól. E mintázatokat 

egyszerűen csak különféle viselkedések okaiként kell felfognunk. Mivel nem a tapasztalásról 

van szó, ezért a mintázatok mint elemek megkülönböztethetetlenséget nem fenomenológiai, 

hanem logikai értelemben kell venni. Ez a megkülönböztethetőség tranzitív, ellentétben a 
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hasonlóság korábban már meghatározott fenomenológiai relációjával, amely nem tranzitív. 

Vagyis egy modul értelmezési tartományának, illetve értékkészletének minden eleme 

különbözik minden más elemtől szintaktikailag. Enélkül a megkötés nélkül nem lenne 

lehetséges függvényként kezelni a modult: csakis így fogalmazható meg olyan szabály, amely 

minden lehetséges bemeneti esetre meghatározza, hogy a függvény azt mely kimeneti 

mintázatra képezze le. A modul mint függvény tehát mintázatot képez le mintázatra. Még 

egyszer hangsúlyozzuk azonban, hogy a függvényszabály megfogalmazásában kizárólag a 

mintázat, vagyis kizárólag a szintaktikai sajátosságok számítanak. 

 Az így meghatározott értelmezési tartományon és értékkészleten különféle 

függvényeket definiálhatunk intenziójuk megadásával. Nevezetesen, olyan sorozatokat 

képezhetünk „ha…, akkor…” típusú összefüggésekből, amelyek előtagja valamely mintázat 

az értelmezési tartományból, utótagja valamely mintázat az értékkészletből. Amennyiben az 

értékészletnek valamely elemét kiválasztjuk, akkor azokat a bemeneti mintázatokat, 

amelyeket a függvény e preferált értékre képez le extenzióként egy halmazba sorolhatjuk. 

 A modulok szempontjából az extenzió fontos eseményt jelöl: egy olyan értékszempont 

bevezetését jelzi, amely alapján különbséget állapíthatunk meg az értékkészlet elemei között. 

Már jeleztük a harmadik fejezetben, hogy extenzióról csak ez esetben van értelme beszélni. 

Az evolúciós modulok esetén ilyen egy adott kimeneti mintázat generálta előnyös viselkedés. 

Egy modul extenziója tehát azon bemeneti mintázatok halmaza, amelyek végső soron előnyös 

viselkedést váltanak ki. A modul tehát az extenzióra „tüzel”, az értelmezési tartományt alkotó 

minden további mintázatot tömörítő halmaz elemeihez (vagyis a modul extenziójának az 

értelmezési tartomány vonatkozásában vett komplementerhalmazához) pedig a szabály 

nyugalmi kimeneti mintázatot rendel vagy egyszerűen csak gátlás alatt marad.  

 Jól látható tehát, hogy amennyiben az így képzett függvényeket összekapcsoljuk, 

akkor a rendszer a számára fizikai értelemben perspektivikusan hozzáférhető környezet fizikai 

eseményeinek függvényében különféle viselkedésmintázatokat fog mutatni, méghozzá 

anélkül, hogy ehhez bármilyen fenomenológiát kellene neki tulajdonítanunk. Ha pedig a 

rendszer saját világát fel akarjuk térképezni, akkor semmi egyebet nem kell tennünk, mint 

rögzíteni azokat az összefüggéseket, amelyeket a bemeneti mintázatok viselkedésmintákhoz 

való rendelése sejtet az egészében vett viselkedés vonatkozásában. 

 Az evolúciós empirikus kutatás tehát világtalan függvénystruktúrák intenziójának 

definiálására irányul. Egy empirikusan megragadott függvény intenziója nem más, mint azon 

lehetséges minimálszituációk összességén definiált metafüggvény, amely minimálszituációk 

kizárólag a modul értelmezési tartományának és értékkészletének elemeiből képzett rendezett 
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párokból állnak. E rendezett mintázatpárokból képzett szituációk halmazán is kijelölhető az 

extenzió: azon lehetséges minimálszituációk halmaza, amely adaptív viselkedésként 

értékelhető.  

 Vezessünk be ehhez még néhány további fogalmat. Tanulságos megvizsgálni például, 

hogy érvényesíthető-e egy modulra is az extenzionális függvények definíciója, vagyis a 

modul extenzionális függvény-e,  illetve ha igen, miként alkalmazható rá a Leibniz-törvény. 

Az extenzionális összefüggés definícióját a logikai függvényekkel kapcsolatban a bemenetek 

és a kimenetek faktuális értékei felől fogalmaztuk meg, csakúgy mint az azonosak 

felcserélhetőségének elvét. Mint emlékszünk, az első törvény úgy határozza meg az 

extenzionális függvény fogalmát, mint amelynek esetén a bemenet faktuális értéke 

egyértelműen meghatározza a kimenet faktuális értékét, Leibniz törvénye pedig úgy szól, 

hogy az azonos faktuális értékű bemenetek az igazság (azaz a kimenet faktuális értékének) 

megváltozása nélkül helyettesíthetőek egymással.  

 A modul esetén a jelöleteket kiiktattuk, ám rendelkezésünkre áll a bemenetek közötti 

különbségek elve, a szintaktikai differencia. A modul tehát extenzionális függvény, 

amennyiben a kimenet mintázatát egyértelműen meghatározza a bemenet mintázata. 

Episztemológiai szempontból világos, hogy éppen ez a helyzet, hiszen az empirikus kutatás a 

függvényszabályt és így az extenziót, éppen a kimenet (a viselkedés) révén határolja be. 

Másfelől, a modul ily módon megfogalmazott szabálya nem tartalmaz többet, mint a bemeneti 

és a kimeneti mintázatok összefüggését. Vagyis a modulok extenzionális függvények.  

 Később megvizsgáljuk, hogy a darwini modulokból képzett rendszer, az adaptív 

architektúra egésze is olyan extenzionális függvénynek tekinthető-e, amelynek együttes 

bemeneti mintázatai ugyanúgy egyértelműen meghatározzák a rendszer együttes kimenetének 

mintázatát, mint az a részeket képező modulok esetén történik, most azonban megelégszünk 

még egyetlen modul vizsgálatával. Nézzük meg tehát, miként érvényesíthető a Leibniz-

törvény egy modul, mint extenzionális függvény esetén. 

 Ehhez külső nézőpontot kell felvennünk, vagyis különbséget kell látnunk ott, ahol a 

modul bemenete ugyanaz marad, következésképp két olyan esetet kell együtt szemügyre 

vennünk, amelyre a modul a bemenetek azonossága miatt ugyanúgy is reagál, vagyis 

ugyanazt a kimeneti mintázatot adja. Felidézve a bozótban megfigyelt prédaállat az első 

fejezetben felvázolt szcénáját: a reakció szempontjából nincs különbség leopárd és fellebbenő 

sátorlap között, még akkor sem, ha ezek számunkra különböznek, csakhogy ez nem megfelelő 

példa, hiszen a leopárd és a sátorlap nem csak számunkra különböző, hanem különböző 
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bemeneti mintázatokat is eredményez. Szűkebbre kell tehát vonnunk a kört: olyan dolgokat 

kell választanunk, amelyek ugyanúgy néznek ki, de mégsem ugyanazok. 

 Nos, tökéletesen megteszi egy leopárd-imitáció. Könnyű úgy fogalmazni, hogy ez 

esetben az állat azt hiszi, ragadozó tűnt fel, de ezen a gondolatkörön már túl vagyunk. A 

mintázatra koncentrálunk, s ez az imitáció esetén nem különbözhet az eredeti keltette 

mintázattól. A mintázat tehát azonos, s ugyanaz a reakció mintázata is, tehát a két dolog, a 

leopárd és a műleopárd, a kimenet megváltozása nélkül felcserélhető. Röviden, egy modulra 

érvényesíthető a Leibniz-törvény is. 

 S ezzel elérkezett az idő, hogy saját fenomenológiánk leépítésének negatív eljárása 

után egy adekvát kvázi-fenomenalitást konstruáljunk, amelynek egésze világként a 

modulrendszerrel korrelatív. Mindezt oly módon végezzük el, hogy az intenzió és extenzió 

fogalmát alkalmazzuk előbb egy modulra, mint függvényre, majd az adaptív architektúrára, 

mint függvényrendszerre. Az eljárás lényege előzetesen a következő: az extenzióban 

tömörített mintázatokból (vetületekből), illetve a vetületeket tartalmazó függvényszabályból, 

(az intenzióból mint jelentésből), olyan fenomenális egységet képzünk, amely valamely 

modul ontikus korrelátuma vagy egyszerűbben egy dolog. Több modul esetén az így képzett 

létezőket, amelyek mindenkor csak valamely vetületük (azaz szintaktikai mintázat révén) 

aktiválják az egyes modulokat, a modulrendszer világaként fogjuk összekapcsolni. Mint látni 

fogjuk, ez nagyon más világ, mint az, amit mi tapasztalunk (vagyis akár az olvasó is ebben a 

pillanatban), ám mint a következő fejezetben megmutatjuk, a mi fenomenológiánk irányában 

mégis nyitva van, csak nem közvetlenül, nem a jelentés, hanem – sajátos módon – a bemeneti 

mintázatok felől. Annak érdekében pedig, hogy a masszív modularitás hipotézise kapcsán 

felvetődött kérdésben dönthessünk, megvizsgáljuk azt is, hogy animális lényünk így képzett 

világában van-e olyan vetületi (tehát extenzionális) átfedés, amely formális dilemmához 

vezet. Mindez némi előkészítést kíván, méghozzá fenomenológiai előkészítést. A konstruktív 

eljárás eredményeként ugyanis egy olyan világot pillanthatunk meg, amely a tapasztalás felől 

láthatatlan, sötétben zajló természetünk világa, s ily módon fenomenológiai eszközökkel 

elemezhető, vagyis úgyszólván „megtanulunk a sötétben is látni” (vö. Marosán 2011). 

 

5.4 Moduláris ontika 

 

Mint ismeretes, Husserl különbséget tesz egy tetszőleges vizuálisan észlelt fizikai tárgy és 

ennek aspektusai között, mondjuk, az ismert példát idézve, egy kocka és a kocka vetületei 
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között (Husserl 2000: 52). E különbségtevés fenomenológiai, amellyel azonban most nem 

csak arra utalunk, hogy saját tapasztalásunk felől igazolható, hanem arra is, hogy saját 

tapasztalásunkon kívül nincs is szükség egyébre. Másként, olyan internális kontextusban 

mozgunk, amely felől tekintve irreleváns, hogy egy elmefüggetlen világban létezik-e valami 

fizikai tárgy, ami tapasztalásunkban egy mentális eseményt okoz vagy sem. Tárgy és vetület 

differenciája egyszerűen fogalmazva, csakis arra a fenomenológiai tényre utal, hogy egy 

észlelt térbeli tárgynak mindenkor van olyan túlsó oldala, amelyet nem látunk, vagyis a tárgy 

nem jelenhet meg úgy, hogy minden vetülete felől egyszerre szemügyre vehető lenne. Olyan 

formális összefüggésről van tehát szó, amely fenomenológiai tényként nyilvánul meg, de ezen 

kívül semmi sem köti az emberi tapasztaláshoz. Ha nem így lenne Husserlnek nem lenne 

módja arra, hogy a fenomenológiát tapasztalatelméletként, ne pedig empirikus 

pszichológiaként művelje. Számunkra ez azonban nem a transzcendentális szubjektivitás felé 

nyit utat, hanem egy olyan lehetséges tapasztalás felé, amelynek e törvény a priori 

struktúráját alkotja. 

 E tézis így annak példázásra is alkalmas, hogy a fenomenológia miért nem 

introspekció, hiszen tárgy és vetület megkülönböztetése nem empirikus érvényű 

interszubjektív megállapítás, hanem szükségszerű a priori tétel. A tézis szükségszerűségét a 

husserli intuitív igazolás útján könnyen beláthatjuk, hiszen egy olyan fizikai tárgy, amelynek 

minden vetületét valamiképpen láthatóvá tesszük a tapasztalatban (vagyis egy olyan látott 

kocka, amelynek nincs túlsó oldala), már nem egy kocka, hanem valami egészen másvalami, 

ami egyrészt nem kocka, másrészt, mert nem valami egy. Ebből már az is látható, hogy 

tulajdonképpen egy analitikus igazságról van szó, amely a ’vizuálisan észlelt kocka’ kifejezés 

jelentéséből következik: nincs olyan lehetséges világ, amelyben egyszerre igaz lehetne az a 

kijelentés, hogy ’egy kockát látok’ és az, hogy ’a látott kockának nincs túlsó oldala’.   

 A fizikai tárgy és ennek aspektusa tehát különbözik, s ezzel a tapasztalásról Husserl 

nyomán egy fenomenológiai igazságot fogalmaztunk meg. Az aspektusok kapcsán használt 

kifejezés, Abschattung (adumbration) magyarul leárnyékolásként adható vissza, kifejezve azt 

a törvényszerű összefüggést, hogy fizikai tárgy esetén a dolog a maga egészében soha nincs 

adva, hanem csak valamely vetület révén, amely úgyszólván leárnyékolja a többi aspektust. 

Ha megforgatjuk a kockát, akkor változik a vetület, de a dolog ugyanaz marad.  

 Ha empiristaként közelítenénk, könnyű lenne arra gondolni, hogy a dolog maga nem 

több (mert nem is lehet több) mint ezen aspektusok összessége, Husserl azonban egy olyan 

előzetes szabályszerűséghez köti a vetületeket, amelyet tárgyi értelemnek nevez (Husserl 

2000: 55), s amely logikai értelemben megelőzi a vetületeket, mivel „a dolog a lehetséges 
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megjelenések szabálya” (Husserl 1952: 86). Tárgy és vetület fenomenológiai különbsége tehát 

nem csak szükségszerű, hanem a priori igazság is, amely nem a tapasztalatból fakad, hanem a 

fizikai tárgyak észlelésének lehetőségfeltételét fogalmazza meg. A kocka tárgyi értelme olyan 

invariáns mozzanat, amely a kocka minden lehetséges megjelenése számára irányadó. Azt 

tehát, hogy mit látunk éppen (dolog) alapvetően nem az szabja meg, hogy éppen mi van adva 

(vizuális mintázat) a posteriori módon, hanem az az a priori szabály, amely alapján eldől, 

hogy az aktuális adottság mely dolog megjelenése (vetület). Nem véletlen, hogy a 

kognitivizmus a mesterséges intelligencia kutatásban utalt talált Husserlhez, hiszen e kutatási 

paradigma előzetesen adott, a priori szabályok felől, top-down kísérli meg felépíteni az 

emberi elmét; ezért is jelent problémát a szimbólumlehorgonyzás, hiszen ez éppen a 

szabályok alakíthatóságát követelné meg, ám csak szabályszaporításra van mód (vö. Dreyfus 

i. m.).  

 Számunkra azonban most azért fontos mindez, mert az evolúciós modulok intenziója 

vagyis a függvényszabály ugyancsak a priori abban az értelemben, hogy a genotípus 

részeként eleve irányt szab a viselkedésnek. Továbbá, a modul függvényszabálya annyiban 

szükségszerű érvényűnek is tekinthető, hogy ha egy élőlény nem aszerint viselkedik, amit 

számára (a természettudomány által empirikus úton természetesen csak hipotetikus 

érvényűként megismert)  modulszabály előír, akkor azt nem a szabály alakulásaként értjük, 

hanem az élőlény működési defektusaként.    

 Még egyértelműbbé teszi az alábbi idézet azt, hogy miért alkalmazhatunk valamely 

formálisan a priori szükségszerű összefüggést az evolúciós pszichológia területén:  

 

[…] az elmúlt mintegy kétmillió év vadászó-gyűjtögető közösségeiben uralkodó szelekciós 

nyomások a gondolkodás és a világra való reflexió olyan formáit hozták létre, amelyek 

előnyösek voltak őseink túlélésére és szaporodására nézve. Következésképpen elménk a priori 

ismeretekkel rendelkezik annak a világnak a szerkezetéről és működéséről, amelyhez 

adaptálódott. (Bereczkei 2003: 27) 

 

A modulintenzió ilyen megközelítése tehát lehetővé teszi valamely modul esetén egy olyan 

tárgy megképzését, amelynek vetületei azok a mintázatok, amelyeket az extenzió tartalmaz. 

Másként, az, amire a modul valamely adaptív viselkedéssel reagál egy olyan entitás (dolog), 

amelyet a szabály alapján a reszponzív viselkedést kiváltó mintázatokból (vetületek) 

képezhetünk meg. Nagyon fontos látnunk azonban, hogy ezzel nem az a célunk, hogy emberi 

fenomenológiát csempésszünk a modulba, hanem az, hogy azon egy modul extenziójába 
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tartozó mintázatokból a modul működésével korrelatív létezőt határozzunk meg. Ezt jelenti a 

moduláris ontika. 

 A modul extenziójának elemei, mint meghatároztuk, olyan mintázatok, amelyeket az 

alapján soroltunk az értelmezési tartomány ugyanazon részhalmazába, hogy a modul 

mindegyikhez ugyanazt a kimenetet rendeli. Ilyenként tehát nyugodtan valamely dolog 

vetületeinek tekinthetők, amely dolog maga a függvényszabály által meghatározott összes 

lehetséges vetület halmaza. Mivel kikötöttük, hogy a mintázatok különböznek egymástól, 

együttesen nem lehetnek adottak, ezzel tehát analóg helyzet áll elő, mint egy fizikai tárgy 

vizuális észlelése esetén: a dolog maga mint vetületek halmaza egyetlen vetülettel sem lehet 

azonos és a maga egészében soha nem adott. Minden modulnak megfeleltethető tehát egy 

olyan tárgy, amelynek aktuálisan csak valamely vetülete adott (ez váltja ki az aktuális 

rekciót), s amelyet a maga valójában a lehetséges függvénymoduszok, tehát olyan „ha…, 

akkor…” kondicionálisok révén definiálhatunk, amelyek előtagja az extenzióba eső mintázat, 

utótagja pedig adaptív viselkedés.   

 Feltéve, de, ahogy ezt mondani szokás, meg nem engedve tehát, ha a modulnak lenne 

fenomenológiája, akkor számára egy olyan fenomenalitás lenne adott, amelynek egyetlen 

létezője az a tárgy, amely különféle vetületei szerint jelenik ugyan meg, de mindenkor 

ugyanazt az adaptív viselkedést váltja ki, s amennyiben nem jelenik meg, a modul semmit 

sem észlel, úgyhogy nem is csinál semmit. 

 Nagyon fontos látnunk azonban, hogy az így képzett dologkategóriának vagy tárgynak 

nincs dologi megfelelője a számunkra adott jelentésteli világban. Nyelvi szempontból erre úgy 

világíthatunk rá, hogy nincs olyan dologtapasztalatunk, amelynek leírásában a modul 

intenziójából képzett kategóriára névvel, például egy indexikussal referálhatnánk. Mint majd 

látjuk, jelzőként, határozószóként, igeként, esetleg főnévvel (vagyis funktorokkal) ez 

lehetséges, ezekkel azonban az a probléma, hogy valamely tényleírásban csakis névvel együtt 

működnek, vagyis valami valamijeként, valahogyanjaként vagy akciójaként. Egy modul a 

fenti módon képzett létezője önmagában tehát egyszerűen láthatatlan számunkra: a mi 

fenomenológiai ontológiánk kategóriarendszere nem teszi lehetővé önálló tárgyként való 

megtapasztalását. Hogy azonban mindezt szemléletesebbé tegyük, térjünk vissza az 

állatvilághoz és elevenítsük fel az első fejezet fentebb már felidézett példáját, amikor egy 

prédaállatot figyelünk tehát a bozótban. 

 Ahogyan már ott is jeleztük, a ragadozó feltűnése és az elszabadult sátorlap kiváltotta 

reakció azonossága arra enged következtetni, hogy e két mintázatnak van valamilyen közös 

mozzanata. Most azonban nem ebből az irányból közelítünk: éppen azt akarjuk elkerülni, 
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hogy saját fenomenalitásunkból szűrjünk le valami olyasmit, amelyet azután a megfigyelt 

állatnak tulajdonítunk, ahogyan a denevér esetén is hajlamosak vagyunk megtenni. Nem az 

általunk észlelt világ jelenségeinek közös mozzanata tehát a kiindulópont, hanem csakis azok 

a vizuális mintázatok, amelyekre az állat meneküléssel, vagy általánosan, valamely 

funkcióhoz kapcsolódó viselkedéssel reagál. Lássuk ezt be azonban lépésről-lépésre. 

 Egy modul extenziója bizonyosan nem azon környezeti események összessége, 

amelyeket mi figyelünk meg: ez csúsztatás. Nevetséges lenne felsorolni, hogy a megfigyelt 

állat mi minden számunkra jelentéssel bíró dologra vagy eseményre reagált. Érdemes azonban 

konkrétan is látni, hogyan is festene egy ilyen lista: 

 

Az állat reszponzív viselkedést mutatott az alábbi eseményekre (idő, esemény): 

 
10.12 Leopárd tűnt fel 

10.23 Elszabadult egy sátorlap a szélben 

10.56 A sofőr egy elveszett csavart keresve arra tévedt  

12.34 Agyoncsaptam egy szúnyogot a nyakamon 

stb. 

 

Ez vicces és érezzük is, hogy nincs rendjén, de mégis nehéz pontosan megmondani, hogy ha 

nem ezektől ijedt meg az állat, akkor mitől, noha számunkra a fenti fogalmazás nemcsak 

kényelmes, de természetes is. Valójában ugyanis az „ijesztő”, amely a mitől kérdésére adott 

válasz alanya lenne s amelytől az állat elmenekült számunkra egyszerűen nem létezik, de azt 

nyilván semmiképpen nem szeretnénk állítani, hogy az állat semmitől sem menekült el. 

Elmenekülni csakis valami elől lehet, tehát vagy lemondunk erről a kifejezésről a viselkedés 

leírásában, vagy megtaláljuk a szóban forgó valamit. Ám egyáltalán hol keressük? Tény, hogy 

a mi világunkban vannak ugyan ijesztő dolgok, amelyektől adott esetben mi is 

összerezzenünk, esetleg el is menekülünk, de bizonyosan nincs olyan dologközi létező, amely 

áthidalná a tapasztalat tárgyontológiai egységeinek egymást elválasztó űrjeit és külön 

létezőként megtapasztalhatnánk, majd egy főnévvel megjelölhetnénk. Az ijesztő számunkra 

nem valami, hanem a valamik létezési módja. Másként, az ijesztő a mi fenomenológiánkban 

nem ontikus, hanem ontologikus fogalom, vagyis nem valamely létezőre, hanem valamely 

létező létére utal. 

 Másfelől, tovább nehezíti az egész helyzetet, hogy mi ugyan kint keresgélünk a fizikai 

környezetben, ám az a valami, amitől az állat megijedt, akár mesterségesen is előállítható 
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közvetlen idegi stimulációval. Igaz, nem természetes körülmények között, hanem bonyolult 

szerkezetek segítségével, de ez a lényegen nem változtat: megfelelő idegi mintázat 

létrehozása esetén az állat meghatározott viselkedést mutat, vagyis úgy reagál, mintha észlelt 

volna valamit. A stimulus maga így máshol, mint a rendszeren belül, mondjuk így 

egyszerűen, nem lehet: ez a valami az adott mintázat, s ilyenként legalább valamiként 

megragadhatónak tűnik. 

 Csakhogy ha az adott mintázat például idői paramétereket is magában foglal, akkor 

végképp elveszik számunkra minden fenomenális talaj. Gondoljunk arra, hogy a menekülést 

kiváltó mintázat egy olyan mintázatsorozat, amelynek az a modul szempontjából releváns 

szintaktikai sajátossága az, hogy a sorozat tagjai egy bizonyos időlimiten belül kell, hogy 

kövessék egymást. A mi világunkban ilyen létező nincs, ez inkább különféle tapasztalati 

dolgok közös tulajdonságának tűnik, s mint ilyen általános: ezek a gyors dolgok. A szemünk 

előtt felrebbenő galamb, a visszacsapó faág, a gyorsan felénk hajított labda vagy akár a repülő 

habostorta: a reakció szempontjából igazán mindegy, hogy melyikre utalunk, mivel 

mindegyik ijesztő, de egyik sem maga az ijesztő, mondhatnánk Platónnal. Az ijesztő tehát 

létezik, de nem a mi világunkban, s nem is annak mélyén. 

 Most érezhető igazán, milyen nehéz kilépni saját fenomenológiánkból: számunkra 

olyan dolgok vagy létező tárgyak, amelyek létét a modulok e kvázi fenomenológiája sejtet, 

egyszerűen nem léteznek. Vegyünk azonban egy másik példát is, hogy ez még inkább 

nyilvánvalóvá váljon s az állatvilágból végre közelebb lépjünk az emberhez. 

A mi világunkban vannak csinos nők, akiknek csábos a dereka, vannak kevésbé 

csinosak, akiknek ugyancsak csábos, vannak, akik csinosak, de nem csábos a derekuk és 

végül a negyedik variáció. A tapasztalat számára azonban nincs olyan létező, amely az összes 

csábos derékból képződne, noha az evolúciós pszichológia a derék-csípő arány 

vonatkozásában körülhatárolt egy lehetséges adaptív modult (Singh 1993, Singh és Young 

1995). Másként, egyszerűen, adaptív viselkedés a párválasztás során előnyben részesíteni a 

meghatározott derék-csípő arányt mutató nőket, mint azokat, akik más arányt mutatnak, mert 

ez az arány megbízható marker, azaz jól jelzi az egyén fertilitását (vagyis termékenységét, 

illetve a szaporodási és utódnevelési funkcióhoz köthető képességek magas mértékét). 

Ha azonban a derék-csípő mintázatokból, vagy általánosítva, valamely preferált értéket 

adó bemeneti szintaxisokból létezőt konstruálunk akkor éppen ilyen, ám más ontológiába 

tartozó kvázi-létezőt teremtettünk, méghozzá az ember vonatkozásában. Egy modul 

extenziója így a reszponzív viselkedésre leképezett mintázatok összessége, amely semmit sem 

jelöl a mi fenomenális világunkban, ám ha mégis jelölőként kezeljük, akkor egy olyan 
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„dolgot” teremthetünk, amelynek sajátosságait a modul extenzióját képező mintázatok 

tulajdonságai adják ki. S innen már csak egy nagy lépés hiányzik: egybekapcsolni a fenti 

módon a modulok függvényszabálya révén képzett létezőket, és megvizsgálni, hogy 

ontológiai értelemben mi jellemzi az így együttesen megjelenő fenomenalitást, mint valamely 

masszív modularitás alapján szerveződő adaptív architektúra „világát”. Közelítsük meg ezt 

azonban máshonnan is. 

A korábban már tárgyalt Ebbinghaus illúzió egy tanulságos kísérleti vizsgálata jó 

rávezetést nyújt minderre. Az 1. ábrán, mint már láttuk, a középső körök közül a bal oldali 

kisebbnek látszik, mint a jobb oldali, bár valójában egyformák. Az alakzatok azonban 

ténylegesen kivágott korongokkal is realizálhatóak egy asztallapon, s ez esetben az illúzió 

vizuálisan továbbra is ugyanúgy működik, ám mód nyílik valami olyasmire, ami éppen arra az 

elfedett világra mutathat rá, amelyet testünk észlel a maga módján. 

Amikor ugyanis a feladat az, hogy két kézzel megfogjuk az Ebbinghaus illúzió 

középen elhelyezkedő korongjait, akkor, egyes vizsgálatok szerint, egyformára nyitjuk 

mindkét kezünk. Másként, bár továbbra is különböző méretűnek látjuk őket, a bal kezünket 

nem nyitjuk ennek megfelelően kisebbre, a jobb kezünk pedig nagyobbra, ahogy az várható 

lenne, hanem mindkettőt ugyanakkorára nyitjuk (Aglioti et al. 1995, Haffenden et al. 2001). 

Metaforikusan szólva, a testünk mintha immunis lenne az illúzióra, míg mi, a vizuális 

tapasztalók, nem, bár mindehhez hozzá kell tennünk, a fenti kísérleti eredmények empirikusan 

támadhatóak (vö. Franz et al. 2000, Franz 2005). 

Mindenesetre az Ebbinghaus korongok esete egy szempontból analógnak tűnik két 

olyan ismert anomáliás észleléssel is, amelyek a tudatos észlelésen kívüli észlelési 

jelenségeket sejtetnek. A „vaklátás” (blindsight)(Weiskrantz 1997), illetve a dorzális ás a 

ventrális pálya külön útja az agyban a motoros régióig (Milner és Goodale, 1995, 1998) arra 

utalhat, hogy a vizuális információfeldolgozás részben legalábbis, független lehet a 

tudatosodástól, vagyis a fenomenológiától. Mindkét esetben agysérülés következtében fellépő 

vakságról van szó, ám annak ellenére, hogy a kísérleti személyek saját bevallásuk szerint nem 

láttak semmit, mindkét esetben sikeresen (vagy legalábbis sikeresként értelmezhető módon) 

oldottak meg motoros feladatokat. Az Ebbinghaus illúzió esetén is akcióról van szó, ám ez 

esetben nem hiányzik a fenomenalitás: bárki, aki az ábrára ránéz, igazolhatja, hogy tényleg 

nem ugyanakkorának látszanak.  

Nehéz ellenállni tehát, hogy ne vonjuk le a következtetést: ha kezünk valóban 

ugyanakkorára nyílik, amennyiben meg kell ragadnunk a nem egyformának látszó 

korongokat, akkor hiába is látunk, nem a mi fenomenalitásunk hordozza az akció sikeres 
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végrehajtásához szükséges információt, hiszen mi különböző méretűeknek látjuk őket. Ha e 

következtetés helytálló, akkor fenomenológiánk felől egyszerűen nem is lehetünk képesek 

hozzáférni a valóban releváns információhoz, vagyis nem lehetünk képesek arra, hogy úgy 

lássuk az ábrát, hogy a körök ne látszódjanak különbözőnek (s ugyanez érvényes lehet 

egyébként a Müller-Lyer illúzióra is mutatis mutandis). Próbáljuk ki azonban, nézzünk az 

ábrára. 

A kancsalítás sem segít: ilyenkor ugyan eggyé válik a két középső kör, körülötte egy 

kisebb és még kívülebb egy nagyobb körökből álló alakzattal, de a két szélen, jobbra és balra 

ott lesz még két ábra, vagyis összesen három középső kör keletkezik, márpedig ez nem az 

eredeti ábra. Másként, ez nem az eredeti fenomenológiai szituáció, márpedig az a kérdés, 

hogy az eredeti felől elérjük-e azt a szintaktikailag definiálható egyenlőségi relációt, amely 

szerint a két középső kör azonos átmérőjű. Lehetne persze azt is mondani, hogy a 

fenomenalitás valójában tartalmazza azt az információt, hogy a körök egyformák, csak 

nekünk tűnik úgy, hogy nem tartalmazza, de ez rossz érv, hiszen a fenomenalitás per 

definitionem tűnés. Ami nem tűnik, hanem csak van, az nincs benne: ez a lényege. Ugyanez 

áll arra, ha azt vetnénk az érv ellen, hogy ott az információ, csak vizuálisan nem férünk hozzá. 

Ha nem férünk hozzá, akkor nincsen számunkra ott, vagyis a fenomenalitás nem tartalmazza. 

Bár szívesen általánosítanánk, ez az érv sajnos több szempontból sem konkluzív. 

Elsőként, fenomenológiai premisszái vannak, márpedig ezek episztemológiai értelemben 

kétségesek. Másrészt, a posteriori argumentum (a kivitelezése miatt), így bár vannak 

analitikus elemei (a fenomenalitás fogalmának definíciója a látszat és valóság 

megkülönböztetésével), csak valószínűségi érvényű következtetésre alkalmas. Ám célunk 

nem a konkluzív érvelés, hanem a tekintet irányítása. Ez az illúzió ugyanis rámutat valamire: 

olyan mesterséges szituációt teremt, amely alapján elfogadhatónak tűnik feltenni, hogy látni 

és valamely akció szempontjából releváns információ birtokába jutni nem azonos fogalmak. 

A látás és akciós vizualitás kettősségének érzékeltetésére még inkább alkalmas lehet a 

nyelv konstatív és performatív használatának különbsége (Austin 1990). Az előbbi esetben 

megállapítunk valamit, ami a tények függvényében vagy igaz vagy hamis, az utóbbi esetben 

azonban nem ez alapján értékeljük egy mondat kimondását, mivel „a mondat kimondása [...] 

maga a csinálás” (Austin 1990: 33), így a reprezentációs tartalom, ha van egyáltalán, nem 

releváns. Bizonyos nyelvi helyzetekben ugyanis nem igazságfeltételeknek kell teljesülnie, 

hanem sikerfeltételeknek: a házasságkötés „igen”-jének kimondása nem a világ valamely 

állapotának igaz vagy hamis reprezentációja, hanem olyan csinálás, amely sikeres vagy nem 

sikeres. Ahogyan tehát számos élethelyzetben valamely funkció részét képezi egy mondat 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 182

kimondása, ugyanúgy valamely funkció, feladat végrehajtásának részét képezheti az akciós 

vizualitás is. Ez esetben nem releváns, hogy veridikus vagy hallucinatorikus (illuzórikus) az 

észlelés, hanem csakis az, hogy a feladat sikeres végrehajtásához szükséges releváns 

információ hozzáférhetővé válik-e vagy sem (vö. Kenéz 2007). 

Innen szemlélve talán jobban látható, hogy az evolúció a performativitásról szól és 

nem a konstatitivásról, vagy másképp, a sikerről, nem az igazságról, a csinálásról és nem a 

látásról. Vagyis nekünk nem szükséges látnunk valamit ahhoz, hogy sikeresen behúzzuk a 

nyakunk elkerülve valamely sérülést. Vagy még erősebb példaként, szándékosan 

provokatívan fogalmazva, nem kell látnunk valakit ahhoz, hogy egy derék csábos legyen 

olyan szituációt teremtve, amely kedvező szaporodási kilátással kecsegtet. A moduláris ontika 

létezői tehát egy performatív fenomenalitás egységei, míg az általunk tudatosan tapasztalt 

fenomenalitás konstatív. 

Mindez a tapasztalás evolúciós funkciójának kérdésére vezethet rá. Azt gondolhatjuk 

ugyanis, hogy amennyiben a világ számunkra egészen más struktúrák szerint jelenik meg, 

mint amire a modulrendszer be van állítva, nos, annak nyomós oka lehet. Vagyis, hogy a 

tapasztalásnak van vagy lehet evolúciós funkciója is. Korábban azonban már rámutattunk: a 

módszertani megfontolások is amellett szólnak, hogy a tapasztalás csak epifenomén, 

evolúciós kontextusban pedig funkcionális epifenomén. Másként, általános értelemben nincs 

oksági, evolúciós értelemben pedig nincs funkcionális szerepe. Ez annyit tesz, hogy evolúciós 

perspektívából nem számít, mit látunk, mert az a lényeges, hogy a modulok mihez férnek 

hozzá vizuálisan. Az Ebbinghaus illúzióra alapozni a tapasztalás esetleges evolúciós 

funkciójához vezető gondolatmenetet amúgy sem szerencsés, hiszen a dolgok többnyire 

akkorának látszanak, amekkorára a kezünket nyitjuk. Másként, nem az a jellemző, hogy 

illúzióként lepleződnek le a fenomenális sajátosságok, hanem inkább az, hogy ezek inkább 

összehangolódnak a performatív jellemzőkkel.  

Ismét ugyanazon kérdés előtt állunk tehát: pontosan hogyan kell értenünk azt, hogy 

testünk más világban él, ha egyszer inkább az a metafora jellemzi inkább az emberi létezést, 

hogy a test ugyanabban a világban él, mint az elme. A fentiek során egy olyan eljárást 

mutattunk be, amely egyetlen modul szabályából (intenziójából) képez a modul számára 

létezőt, amely létező vetületei a modul extenziójának elemei, vagyis mintázatok. Ez az 

ontikus konstrukció azonban ontologikussá alakítható, ha az egyenként konstruált létezőket 

egybekapcsoljuk és megvizsgáljuk, mi jellemzi az így szintetizált fenomenalitásként 

megjelenő világ létét. 
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Ezen ontológiai konstrukció gyakorlati jelentőséggel is bír; nemcsak azt teheti 

nyilvánvalóvá , hogy a modulokból konstituálódó animális lényünk más világban létezik, 

hanem azt is, hogy miként létezik más világban. Tapasztalati életünk és animális 

természetünk e kettőségét szemléltetik a fenti példák, de ilyen esetek jóval nagyobb számban 

adódnak, mint gondolnánk. Az sem vitás azonban, hogy többnyire mégiscsak boldogulunk s 

testünk nem szegül szembe minden egyes pillanatban. Ez arra utal, hogy a két rendszer ugyan 

inkompatibilis, vagyis a modulok általunk képzett kvázi-világa nem illeszkedik ahhoz a 

fenomenalitáshoz, amelyben mi élünk, ám ennek ellenére mégis van átjárás közöttük. 

Vizsgáljuk meg tehát részletesebben is e két fenomenalitás ontológiáját, egyelőre a differencia 

vonatkozásában, különös tekintettel a modulrendszer adaptív architektúrájára, vagyis a 

masszív modularitásra. 

 

5.5 Moduláris ontológia 
 

Amennyiben a masszív modularitás hipotézise áll, úgy a modulrendszer egészéhez konstruált 

fenomenalitás alapegységeit képező dologkategóriák között nem lehetséges átfedés. Másként, 

ha egy vetület egyértelműen meghatározza a megjelenő létezőt a szabály szerint, akkor nem 

fordul elő olyan eset, amikor ugyanazon szintaktikai mintázatot két szabály bemeneti sora is 

tartalmazza. Az átfedés ugyanis dilemmához vezetne. Egy-egy modul extenzionális függvény, 

így bemenete egyértelműen meghatározza kimenetét, ám átfedés esetén az érintett modulok 

együttes kimenete már nem határozható meg egyértelműen. 

 A mi fenomenológiánk felől ezt a helyzetet a kacsa-nyúl ábra szemléltetheti: 

 

 

 
 

2. ábra: Kacsa vagy nyúl? 
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A szabályok eltérnek, hiszen az egyik intenzió a bemeneti mintázathoz a ’kacsa’ kimenetet 

rendeli, a másik intenzió viszont ugyanazon mintázathoz, a ’nyúl’ kimenetet. Ha tehát 

fenomenológiánk velünk született, egymástól elkülönülten működő, területspecifikus 

modulokból épülne fel, amelyek egyike kacsadetektor, másika pedig nyúldetektor lenne, 

akkor pontosan olyan formális dilemma állna elő, mint a modulrendszer esetén, amennyiben 

annak két vagy több modulja ugyanarra a bemenetre van beállítva. Másfelől, a fenti ábrára 

nézve olyan homunkuluszok vagyunk, akik nyelvi jelentések kínai szobái között rohangálunk 

kívül a folyosón, egyszer ide, egyszer oda. Az egyik szoba kimeneti ablaka a ’kacsa’ cédulát 

löki elénk, a másik a ’nyúl’ cédulát s e kettőt egyszerre nem tudjuk átvenni, mivel mindkét 

szabálykönyv ugyanabban a lehetséges világban rendel igaz értéket ahhoz a mondathoz, hogy 

’ez egy kacsa’ illetve ahhoz, hogy ’ez egy nyúl’. 

 Egy adaptív architektúrában egy ilyen esetnek nem pusztán annyi a jelentősége, mint a 

mi világunkban, ez nyilvánvaló: élet (illetve az utódok sorát is tekintetbe véve), életek 

múlhatnak azon, hogy a modulok ne akadjanak össze. Talán megkockáztatható, hogy olyan 

modulok esetén, amelyeknek bemeneteit gyors reagálást kívánó szituációk fizikai 

sajátosságait leképező mintázatok adják, ilyen dilemma valóban nem fordulhat elő. Másként, 

ha netán előfordult, akkor az szelektálódott, vagyis az architektúra éppen azért moduláris, 

mert egészében ez az adaptív megoldás: nem lehet átfedés. 

 Nem a fent példázott lehetőség azonban az egyetlen lehetőség arra, hogy egy masszív 

moduláris rendszerben olyan helyzet álljon elő, amely az egész rendszer szempontjából 

problematikus helyzethez, például cselekvésképtelenséghez vezet. Eddig úgy képeztünk a 

modul számára egy ontikus korrelátumot, hogy megengedtük, egy ilyen létező 

különféleképpen, különböző vetületek révén jelenhet meg, de az egyes megjelenések a 

szabály szerint kizárták egymást. Másként, az intenzió sorai csakis diszjunktív működést 

tettek lehetővé. A mintázatok átfedése azért jelentett volna problémát egy ilyen rendszer 

számára, mert ezáltal két modul konjunktív kapcsolatba kerül egymással. Ám ugyanerre az 

eredményre vezet, hogy letiltjuk az átfedést (nincs kacsa-nyúl mintázat), ám megengedjük a 

választás lehetőségét. A magasabb rendű, csoportban élő állatok esetén ilyen szerkezet a 

párválasztás, amelynek jelentősége evolúciós szempontból nem igényel igazolást. Egy olyan 

rendszer, amely egy gyors reagálást megkövetelő világban jól boldogul, ha az egyes 

feladatokat külön egység oldja meg egy masszív moduláris rendszerben, előnytelen helyzetbe 

kerül, ha nem minden feladat ilyen. Ha ugyanis olyan feladatok is vannak, amelyek esetén 

nem reflex kell, hanem döntés, akkor az adaptív architektúra masszív modularitása végzetes 

helyzetet teremt az egész rendszer számára. Egyszerűen arról van szó, hogy a döntés logikai 
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struktúrája nem szükségeszűen moduláris. Van ilyen döntés is, ez kétségtelen, de nemcsak 

ilyen döntés van és végképp nem csak ilyen döntés lehetséges, különösképp nem a szexualitás 

területén. Lássuk, miért nem. 

 Ha saját fenomenológiánkból indulunk ki, akkor a vonzalom fenomenológiai esemény, 

amely intencionális karakterű, tehát valakire (egyedi szubsztanciára) vonatkozik, aki bizonyos 

tulajdonságokkal bír. Szubsztancia és tulajdonság egysége azonban csak addig áll fenn, amíg 

nem kell a tettek mezejére lépnünk és ténylegesen is választanunk. A tényleges párválasztás 

ugyanis, még ha megengedjük is, hogy bizonyos tulajdonságok alapján történjen, nem 

tulajdonságokhoz, hanem személyekhez, szubsztanciákhoz kötött. Konstatív értelemben 

persze a tulajdonságokat észleljük és a szubsztancia semmi, ám performatív értelemben mégis 

a szubsztanciát vagyunk kényetlenek választani. Túlzó metaforával ez azt jelenti, hogy ha 

csak a vonzó tulajdonságokat szeretnénk is választani, akkor is megkapjuk az egész csomagot 

árukapcsolással. Hiába akarunk tehát tulajdonságokat választani, valójában olyan egyedi 

szubsztanciák között kell döntünk, akik nem csak vonzó, hanem esetleg kevésbé vonzó, netán 

taszító tulajdonságokat is instanciálnak. A tökéletes partner így az az egyedi szubsztancia 

lenne, akinek minden tulajdonsága vonzó, s a közhely, amely szerint nincs ideális partner, 

nem az azon való sajnálkozás, hogy a világban nincsenek vonzó tulajdonságok, mert vannak, 

hanem azon az ontológiai szerkezeten való kesergés, hogy e tulajdonságok szét vannak szórva 

a szubsztanciák között. Ne feledjük azonban, hogy a fenomenológia index alatt áll: lehetséges, 

hogy tényleg epifenomén és egyáltalán nem számít, hogy mi mit élünk át, mert a lényeg a 

felszín alatt zajlik. 

 A fenomenológiai helyzettel szemben a párválasztás mint biológiai esemény bizonyos 

markerek alapján zajlik. A marker olyan jelző, amely megbízhatóan korrelál a fertilitással, 

vagyis a szaporodás és utódnevelés szempontjából előnyös tulajdonságokkal, vagyis az 

ezirányú rátermettséggel (fitness). A marker, a mi fenomenológiánk felől, tiszta tulajdonság. 

Ha csakis egyetlen olyan marker lenne, amelynek mértéke egy az egyben korrelálna a 

fertilitás egészével, akkor a párválasztás kérdése még biológiai szinten sem merülne fel, 

hiszen nem kellene választani, mert minden eldőlne. Ez a helyzet egyes állatfajon esetén. Az 

emberrel azonban az a gond, hogy nem egy ilyen marker van, hanem markerek sokasága, 

amelyek mindegyike a fertilitás valamely aspektusával korrelál. A markerekre kihegyezett 

modulok mindegyike tehát (ne feledjük, mélyen a vízfelszín alatt) csak egyetlen 

fitnessindikátort detektál, vagyis immunis minden másra a maga jegyén kívül. A masszív 

modularitás adaptív architektúrájában elhelyezkedő modulok az egyes tulajdonságok mutatóit 

külön-külön elemzik és értékelik, tehát teljes mértékben irreleváns számukra, hogy azok 
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miként (kiben) instanciálódnak. A derék-csípő modul jelez, ha a detektált arány fertilitást 

sejtet és ha csakis ez az egyetlen szempont lenne releváns, akkor a szexuális viselkedés be 

kellene, hogy induljon minden esetben, amikor csak a modul tüzel. Mivel azonban más 

markerek is vannak, amelyek máskor jeleznek, olyan helyzet alakul ki, amely moduláris 

szinten megoldhatatlan. Egy-egy modul ugyanis nem tehet mást, jelzi, ha olyat észlel, ami 

fitnessjegy, ám ha maga a (fizikai) rendszer egésze az, amely a szexuális viselkedés tényleges 

végrehajtója, akkor az adaptív választás nem a modulok, hanem a modulok összességének 

szintjén kell, hogy eldőljön.  

 A bennünket érdeklő kérdés így az, vajon a fenomenológia megfelelő megoldás-e a 

modularitás problémájára. Másként, evolúciós értelemben adaptív megoldás-e, ha egy élőlény 

nem tulajdonságok, hanem szubsztancia köré szerveződő tulajdonságcsoportok alapján választ 

szaporodási szituációban. Ne feledjük, a fenomenológia epifenomén is lehet, vagyis 

olyasvalami, amelynek eseményeit átéljük ugyan, de aminek nincs funkcionális szerepe: 

melléktermék. Ha azonban a tulajdonságok szubsztancia köré csoportosítása (az árukapcsolás) 

előnyösebb stratégia mint a szubsztanciamentes tulajdonságcsoport alapján történő 

szaporodás, akkor elgondolkodtató helyzet alakul ki. 

 Az első probléma ezzel: nem tudjuk lehetetlenként kizárni azt, hogy a modulrendszer 

sötétben oldja meg a maga problémáját. Ha ez lehetséges (vagyis nem lehet megmutatni, hogy 

ez lehetetlen), akkor továbbra sincs szükség a fenomenológiára. Ráadásul, egyáltalán nem 

világos, mit jelent az, hogy nem sötétben. Semmi akadálya annak ugyanis, hogy úgy 

szervezzünk valamely szubsztancia köré a tulajdonságokat, hogy abban ne legyen semmilyen 

fenomenológiai tényező. Ez a második probléma: ott van például a nyelv, amely olyan 

rendszer, hogy benne egy alany köré csoportosítunk tulajdonságokat anélkül, hogy ez 

fenomenológiát implikálna. Ha egy rendszer úgy fogalmazza meg választását, hogy két 

oszlopba rendezi egy döntés előnyeit és hátrányait, akkor szubsztanciális szerkezetben 

választ, ám ehhez nem kell, hogy számára bármi is megjelenjen. Ez azt jelenti, hogy a 

szubsztancia köré szervezett tulajdonságok nem formális szerkezetként kellene, hogy 

érvényre jussanak, hanem másként. 

 Vizsgáljuk meg elsőként, megoldható-e a modularitás szexuális problémája 

fenomenológia nélkül. A fenomenológia mellett konkluzívan csak az szólna, ha egy stratégia 

fenomenológiai tényező bevonása nélkül teljeséggel maladaptív lenne, vagyis bármely 

lehetséges világban előnytelen viselkedést generálna.  

 Gondoljunk például arra, hogy a modulrendszer idealizál: a szabály az, hogy akkor 

kell szaporodni, ha minden modul tüzel. Ez persze evolúciós önsorsrontásnak tűnik, de nem 
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lehetetlen stratégia, márpedig nekünk lehetetlenséget kellene tudnunk felmutatni. Nézzük 

csak: a rendszer csak vár és vár, amíg egyszerre minden modul tüzel vagy amíg el nem 

pusztul.  Ez azonban még nem minden: nincs is egyedül. Ha e stratégia ugyanis adaptív, akkor 

evolúciós nyertesként mindenkinek rengeteg vetélytársa van, amelyik ugyancsak vár és vár 

arra, hogy minden modulja tüzeljen. Márpedig ez azt jelenti, hogy az ideális (minden markert 

mutató) lény felbukkanása beláthatatlan tolongást idéz elő, ahol az egyes jelöltek egymást is 

akadályozzák. Nem zárható ki azonban az a helyzet, ahol ez nem is működhetne. Gondoljunk 

például arra, hogy nem az ideális partner bukkan fel, hanem mindenki keresgél s amelyik 

előbb rátalál: nyer. Az ivarsejtek szintjén éppen ez a helyzet s nincs szükség semmiféle 

fenomenológiára. Könnyű lenne persze azt mondani, hogy az emberi szexualitás nem ilyen. 

Ha azonban a fenomenológia epifenomén, akkor semmi sem következik belőle a mélyben 

zajló folyamatokra vonatkozóan. Még az is lehetséges, hogy mi ugyan úgy élünk meg egy 

választást, hogy nem az ideális partnert választottuk, de ebből nem következik, hogy ne 

tüzelne minden modul. Másként, ha a fenomenológia epifenomén, akkor érvényesíthető a 

fatalizmus, márpedig ez igazolja a tézist: a szabály az, hogy minden modulnak tüzelnie kell.    

 A másik eset még izgalmasabb: nincs is szabály. Másként, a modulok halmozódása 

olyan helyzetet teremtett, olyan kritikus modultömeget hozott létre, amelynek problémája úgy 

oldható meg, hogy immár nincs szükség modulokra. Felesleges tehát nekiállni számolgatni és 

kalkulálni, mert nem jár annyi haszonnal, amennyiért megérné csinálni, továbbá, nincs 

kiemelkedően nagy veszély abban sem, ha egyszerűen rábökünk valamelyikre. Mintha 

minden lehetséges jelölt esetén elhangozna: aki idáig jutott az evolúcióban, az rossz partner 

nem lehet. Garancia persze nincs, de garancia akkor sincs, ha kalkulálunk. Ez a megoldás sem 

lehetetlen tehát. Akármennyire tiltakozunk is, ha a fenomenológia epifenomén, az is 

lehetséges, hogy a modulok csak jeleznek, de ennek éppen úgy nincs kauzális szerepe, mint 

annak, hogy mi mit élünk át: ami történik, végső soron véletlenszerű. 

 Vegyük azonban észre, hogy túl szigorúak voltunk a fenomenológia 

epifenomenalitását illetően. Nemcsak azt tiltottuk le, hogy oksági vagy funkcionális tényező 

legyen, hanem még azt is, hogy kifejezze azt, ami a felszín alatt zajlik. A modulrendszerről 

azonban még csak nem is tudhatnánk, ha nem tennénk fel előre, a fenomenológia ugyan nem 

hatékony, de hű tükre annak, ami történik. A kísérleti kutatás arra épít, hogy a kísérleti 

személynek milyennek tűnik egy arc, egy alkat, egy tulajdonság és az ilyen válaszok 

sokaságából határolja körül statisztikai eljárásokkal a különböző modulokat, majd építi fel az 

adaptív architektúrát. Azon előfeltevés nélkül, hogy a fenomenológiából kvalitatív 
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módszerekkel kiemelhetőek adatok, amelyek alapján a modul definiálható a modularitás 

problémája fel sem merült volna, mert nem lehetett volna definiálni az eges modulokat. 

 Ha azonban a fenomenológia kifejezi a modulrendszer működését, akkor elesnek a 

fenti érvek: igenis számít, hogy miként éljük át a párválasztást, noha ebből még nem lehet arra 

következtetni, hogy az átélésnek funkcionális szerepe lenne. Ha fokozati különbséget teszünk 

a vonzalmak között (és teszünk), akkor ez korrelál valamiképpen a modulok működésével 

(vagyis a modulok nem együttes minden vagy semmi alapon dolgoznak), ha pedig 

összefüggéseket látunk vonzalmaink között (és látunk, ha más nem tendenciákat), akkor a 

mélyben nem véletlenszerű a választás. 

 Meg kell engednünk tehát, hogy a fenomenológia kifejezze azt, ami a mélyben zajlik. 

Lehetséges, hogy egyszerűebbnek gondoljuk felőle a folyamatokat, de nem tévedünk akkorát, 

mintha a színjáték semmilyen kapcsolatban sem állna a modulokkal. Szemléltetésként: az 

árnyjáték sziluettje ugyan nem ad mélységi információt az árnyat keltő alakról, de valamennyi 

információt mégis ad. Ha azonban ezt megengedjük (és meg kell engednünk), akkor az az 

érdekes helyzet áll elő, hogy a fenomenológiának éppenséggel lehetett valamikor funkcionális 

szerepe, vagyis a párválasztás eldőlhetett fenomenológiai alapon, ám a fenomenológia 

jelenleg azért csak kifejezi a rendszert, mert az egész funkcionális rendszer vált inakttá. 

Vagyis, ha az ember újra természeti körülmények között találná magát, akkor csak rá kellene 

hagyatkoznia arra, amit átél s a fenomenológia hatékony megoldás lenne, mivel a 

modulrendszer maga is hatékony. Az azonosságelmélet egy furcsa funkcionális alakja ez: 

természetes körülmények között azt kell választani, akire a fenomenológia mond igent, mert a 

fenomenológia nem mond mást, mint a modulrendszer, a jelenlegi kulturális körülmények 

között azonban a párválasztás nem a modulokat kifejező fenomenológiai, hanem más alapon 

történik, s ez inakttá teszi a modulrendszert, s így a fenomenológiát is. Egyszerűen kifejezve, 

aki egy gazdag csúnyát választ, attól még nem fogja vonzónak látni, hogy tudja, sok pénze 

van, ám természeti körülmények között csúnyának látni őt már elégséges lenne ahhoz, hogy 

ne válassza. Úgy tűnik tehát, hogy a fenomenológiát meg lehet megmenteni attól, hogy 

melléktermékké váljon, ha azonosnak tekintjük valamiképp a modulrendszerrel. A 

fenomenológia funkcionális szerepe így az lenne, hogy szubsztanciát képez a modulrendszer 

egymástól elválasztott tulajdonságai számára.   

 Tegyük tehát fel, hogy a fenomenológia valóban azonos lehet a modulrendszer 

működésével. Ám hol helyezhető el az adaptív architektúrában? Korábban amellett érveltünk, 

hogy ha nem a modulok kívül helyezzük el, akkor végtelen regresszus képződik. Ha racionális 
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választ akarunk adni erre a kérdésre, annak, amit átélünk, kívül kell lennie a modulrendszer 

intenzióin. Tegyünk tehát egy engedményt és lépjünk tovább.  

 Nagy számú marker esetén amúgy is egyszerűebb, ha csak optimalizációról van szó. 

Ez ugyan csak oly módon valósítható meg, ami ellentmond a masszív modularitás kiinduló 

hipotézisének, de esetleg helyet teremt a fenomenológia számára. Egy olyan döntési fórum 

kell hozzá, amelynek működése nem független a többi modultól, vagyis maga nem moduláris, 

de amely mégis adaptív. Egy ilyen modul éppen Fodor központi kiolvasójának funkcionális 

ekvivalense, amely a modulrendszeren kívül áll. Feladata abban áll, hogy szabály alapján 

meghozza (pontosabban érvényesítse) a végső döntést. E modulnak mindenesetre adaptívnak, 

vagyis szabály alapon kell működnie s e szabály alapján olyan viselkedést kell generálnia, 

amely más lehetséges viselkedésmintákhoz képest előnyös. Az eljárás a következő lesz: 

megvizsgálunk néhány szabályt, vajon összhangba hozható-e a fenomenológiával. 

 Elsőként vegyük a kvantitatív optimalizáció lehetőségét.. E központi modul révén 

megvalósuló eljárás azt jelentené, hogy az egészleges viselkedést (a tényleges fizikai 

szaporodási aktust) bizonyos számú modul tüzelése generálná, vagyis a központi modul 

szabálya csak annyi lenne, hogy amennyiben a kellő számú modul aktív, beindítja a 

viselkedést. Így a masszív architektúra minden modulja adaptív, csak éppen nincsenek 

tüzelési konstellációk: teljesen mindegy, hogy melyek azok a modulok, amik épp tüzelnek, ha 

megvan a kívánt szám, indul a viselkedés. Egy ilyen stratégiának kétségkívül vannak előnyei. 

Például nincs dilemma, mert egyszerre nem tüzelhet két ugyanolyan számú, de különböző 

konstellációt adó modulcsoport, csak egymás után. A rendszer szempontjából azonban nem 

lesz különbség: ha ugyanolyan számú tüzel, az ugyanaz. Érvényes a Leibniz elv: a felsőbb 

modul így extenzionális függvény. A rendszer szexualitásának története így egy számsor, 

amelynek egyes egységei azon modulok számát reprezentálják, ahány tüzelése az adott 

esetben párzást generált, de ha két szám egyezik, eldönthetetlen, hogy ugyanarról az egyedről 

volt-e szó kétszer vagy egy másikról, aki ugyanannyi modult stimulált. Hátrány azonban, 

hogy e stratégia csakis akkor hatékony, ha a markerek egyenrangúak, másként, a különböző 

markerek által reprezentált fertilitási tényezők egyformán fontosak. Ez azonban objektíve 

nincs így: vannak tulajdonságok, amelyek nagyon fontosak a szaporodás szempontjából és 

vannak amelyek kevésbé, következésképp nem adaptív az a viselkedés, amely ezeket a 

különbségeket homogenizálja. 

 Nézzük, mire jutunk fenomenológiai szempontból. Ha alaposan és elemző módon 

vesszük szemügyre a vonzalom élményét, akkor találunk benne olyan mozzanatot, amely 

megfeleltethető a fenti architektúrának, nevezetesen a központi modul kimenetének. A 
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vonzalomnak kétségtelenül vannak kvantitatív mutatói abban az értelemben, hogy többször is 

érezhetjük gyengébben és többször is nagyon mélyen. Úgy tűnik azonban, hogy a vonzalom 

intenzitása korrelál bizonyos tulajdonságokkal, pontosabban tulajdonságcsoportokkal, 

márpedig egy kvantitatív szabály esetén ez a kapcsolat csak véletlenszerű lehetne: ha a tüzelő 

modulok száma eléri a kívánt értéket, éled a vonzalom. Intő jel azonban, hogy ebben a 

kérdésben nem tudunk dönteni, mert egyszerűen nem tudatosul minden tényező: nem 

számoljuk meg őket, így azt sem vizsgálhatjuk meg, hogy valóban azonos számban 

működnek-e s egyáltalán ugyanazok működnek-e. Így nem jutunk dűlőre. A döntő érv így az, 

hogy a fenomenológia egésze nem azonosítható e kvantitatív szabályalapú központi 

adatkiolvasóval: ha egyszer látjuk, hogy különböznek azok, akik iránt azonos vonzalmat 

érzünk, akkor a tulajdonképpeni többlet, a szubsztancia, nem azon a szinten válik tényezővé, 

ahol a központi adatkiolvasó elhelyezkedik.  

 Másik stratégia lehet a kvalitatív optimalizáció. Ez annyit tesz, hogy a központi modul 

szabálya konstellációkat rögzít vagyis nem egyszerűen a működésbe lépő modulok száma 

dönt, hanem az, hogy mely modulok tüzelnek. A korábban alkalmazott ontikus konstrukció 

eljárásával egy olyan fenomenalitás képződik így, amelyben bizonyos létezőknek 

mindenképpen meg kell jelenniük, s e megjelenését hívhatjuk vonzalomnak. Ezt a szerkezet 

még tovább is finomíthatjuk azzal, hogy hierarchikus szűrőket tételezünk (vö. Singh i. m.), 

elsődlegest, másodlagost és így tovább. Ezzel ugyan egyre több magasabb rendű modul lép be 

a rendszerbe, de ha mindegyik szabályalapon működik, amely szabályt evolúciós folyamatok 

szelektáltak, mivel az ez alapján létrejövő viselkedés más lehetséges szabályalapú 

működéseknél előnyösebb, akkor az alapelv még nem sérül. 

 Fenomenológiai szempontból azonban most épp ellenkező oldalról lehet kifejezni a 

fenntartásokat, mint a kvantitatív szabály ellen. A gond ugyanis az, hogy a tulajdonságok nem 

perdöntőek. Másként, egyformán vonzó lehet két különböző tulajdonságokkal rendelkező 

személy annak ellenére is, hogy nincs közös tulajdonságuk. Ráadásul, ha a fenomenológia egy 

kvalitatív kiolvasóhoz kötődik Képzeljük csak el, hogy a nyerő konstelláció fele megvan az 

egyik személynél, a fele pedig a másiknál s mindkettőt látjuk. A rendszer jelez, de mi nem 

fogjuk eldönteni, hogy melyiket válasszuk, mert a dilemma nem a tulajdonságok, hanem a 

szubsztanciák szintjén ébred. Márpedig ez azt jelenti, hogy vannak helyzetek, amikor a 

fenomenológia nem megoldás, hanem éppenséggel problémaforrás. 

 Tulajdonképpen minimálisan két felsőbb modulra lenne szükség, egy kvantitatívra és 

egy kvalitatívra, ám ez esetben azzal a problémával kerülünk szembe, eszerint a 

fenomenológia mindkettőhöz tartozik, vagyis a fenomenológia kompozicionális szerkezetű. 
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Ha a fent említett szűrőket is játékba hozzuk, akkor egyre több elemből áll a kompozíció, ami 

mellett érvéként szolgálhat persze a tény, hogy a fenomenológiából ténylegesen is 

kihullhatnak mozzanatok. Bizonyos agysérülések következményeként színek, alakok, vagy 

olyan elemek hiányozhatnak, amelyeknek a hiányát még elképzelni sem tudjuk. Ebből 

azonban nem követezik, hogy a fenomenológia kompozíció lenne, sőt, az a furcsa 

fenomenológiai tény, hogy egy látványban nincsenek arc, holott minden megvan, amiből egy 

arc áll (rejtvényújságokban vannak ilyen rejtőző arcokat tartalmazó ábrák), inkább arra utal, 

hogy más a szerveződés elve. S ez közelről is érint bennünket. 

 Külön probléma ugyanis a tapasztalás s így a vonzalom egészlegessége. Maradjunk a 

fenti példánál: az emberi arcot elgondolhatjuk ugyan szintetikus egységként, ám ez esetben 

legalább annyi modult kell hozzárendelnünk, ahány dimenzió mentén egy arc megváltozhat, 

vagyis mérhetetlen sokat. Az analitikus empirikus kutatás más módon nem járhat el, vagyis 

kénytelen szintetikus egységként kezelnie az arcot és pontosan így képződik a masszív 

modularitás problémája: hogyan jutnak dűlőre a különálló modulok, hogy egy arc vonzó-e 

vagy sem, ha az ítéletet modulok sokasága generálja.  

 Ám e ponton nem ez a fő baj, hanem más: a tapasztalat felől ugyanis nagyon eltérőnek 

tűnik a helyzet. Nevezetesen, nem mi összegzünk, vagy még pontosabban, mi nem összegzünk, 

ez a baj. Tudjuk persze, hogy a szerelem vak, vagyis csakis a vonzót engedi látni, s ennyiben 

a fontolgató racionalitás teljes megcsúfolása, de nem erről van szó. Fenomenológiai 

értelemben ugyanis a vonzalom nem kontextuális, hanem abszolút. Másként, nem valaki 

máshoz képest találunk valakit vonzónak (vagy kevésbé vonzónak, netán taszítónak), hanem 

önmagában. Sőt, még csak nem is saját maga variációi révén látjuk vonzónak a kívánatos 

személyt (elképzelve, hogy hogyan nézhetne ki kevésbé vonzóan), hanem szó szerint 

önmagában. A vonzalom fenomenológiája nem az averzió minimalizálása, s nem is az 

aktuális látvány maximalizálása a variációs lehetőségekhez képest, hanem a vonzó 

tulajdonság abszolút, mindentől független jellege. Nem egy olyan művelet eredménye, 

amelynek lépéseihez vagy elemeihez hozzáférünk, hanem kész tény. A vonzalmat tehát nem 

választásként éljük át, hanem olyan válaszként, amelyhez esetleg csak utólag fogalmazunk 

meg kérdést. 

 Ez persze nem zárja ki, hogy a fenomenológia olyan műveletek eredménye legyen, 

amelyekre nem látunk rá, de kizárja, hogy olyan folyamatok eredménye legyen, amelyekre 

rálátunk. Másként, ha egyszer a fenomenológiát úgy vagyunk kénytelenek elhelyezni egy 

modulrendszeren vagy egy kiegészített modulrendszeren, hogy annak több kimenetéhez is 

hozzáférünk, akkor nem leszünk képesek visszaadni a fenomenológia azon vonását, hogy 
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annak egységei a semmiből egészként bukkannak elő. Még egyszer hangsúlyozzuk, ez nem 

zárja ki, hogy azok a folyamatok, amelyek esetleg ténylegesen létrehozzák, a fenomenológia 

mögött játszódjanak le, ám ugyancsak nehéz helyzetet teremt: ez esetben a fenomenológia 

csakis ugrással keletkezhet.  

 Próbálkozzunk azonban máshonnan is. A párválasztás problémájához a modulrendszer 

kapcsán úgy jutottunk el, hogy ha döntést kell, hozni, akkora a területspecifikus szerkezet 

nem jó megoldás. Előnyösnek tűnik azonban egy olyan racionális stratégia, amely nem 

egyszerűen az összes lehetőség mérlegelése után ad kimenetet, vagyis több modul külön-

külön való kimenetének összegzése révén generálja a viselkedést (a választást), hanem még 

tovább lép és az összesített értékeket veti össze a különféle esetekben. Ezt a stratégiát egy 

olyan házasulandó homunkulusz példázhatja, aki információt gyűjt az összes házból, majd 

gondos megfontolás után a lehető legjobb megoldást például az averzív tényezők 

minimalizálásának módszerével választja ki, de az is lehet, hogy csak egyetlen tényező 

alapján dönt. 

 Ám ezzel megint érdekes ponthoz érkezünk: paradox módon ugyanis a fenomenológia 

a párválasztás vonatkozásában inkább összhangot mutat az evolúcióval (aminek nincs rá 

szüksége), mint a tapasztalati racionalitással. A vonzalom fenomenológiailag olyan élmény 

ugyanis, ami nemcsak, hogy nem racionális mentális esemény, hanem egyenesen az ész 

kigúnyolása, mert éppen hogy nincs és nem is lehet semmiféle tapasztalati alapja. Miként 

utaltunk rá, a vonzalom fenomenológiai ténye nem másokról vagy másvalamikor begyűjtött 

információn alapul. Utólag persze meg lehet indokolni egy vonzalmat, ám csakis elemzéssel, 

s ha indokolt valamely tapasztalati esemény alapján a vonzalom (vagy az averzió), akkor az 

racionális tényezőként érvényesülhet akár a továbbiakban is, ám face to face, élesben, elsőre 

nem így éljük meg a vonzalmat. Ha tehát tapasztalatok fejeződnek ki benne, nos, ezek nem 

sajátként megélt tapasztalatok. 

 A fenti homunkulusz azonban, aki megszemlélte a kínálatot és racionálisan járt el, 

valamely tapasztalati anyagon dolgozott, kiértékelve azt. Másként, be kellett vinni az 

információt a rendszerbe, meg kellett minden egyes jelöltet nézni, s az adatokat össze kellett 

vetni. Az evolúcióelmélet azonban éppen azt képes megmagyarázni, hogyan generálható 

adaptív viselkedés anélkül, hogy minden információt be kellene gyűjteni, tehát adott esetben 

olyan fenomenológiai esemény, amelynek nincs tapasztalati alapja. Nevezetesen, az evolúciós 

örökség olyan választásmódosító modulok sokaságát is jelentheti, amelyek a vízfelszín alatt 

kiszámolják az eredményt, amely eredmény azért lesz olyan, amilyen, mert egy hosszú 
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evolúciós folyamatban azok az algoritmusok szelektálódtak s kerültek be felszín alatti 

számológépbe, majd öröklődtek tovább, amelyek előnyös választásokat generáltak. 

 Mindez azért fontos, mert éppen az evolúció teheti másféle értelemben racionálissá 

azokat a fenomenológiai vonásokat, amelyek indokolatlanok, irracionálisak és nem 

tapasztalati alapon működnek, mint amilyenek például az előző fejezetben említett fóbiák.  

 Másként, a vízfelszín alatt nem lehet homunkulusz, ez nyilvánvaló, a modulok 

eredményeinek összegződnie kell valamiképpen, és amennyiben a végeredmény az, amit 

átélünk, akkor a döntés anélkül is indokolt (tehát evolúciós értelemben racionális), hogy 

ennek semmiféle alapja nem látszik, s korábbi tapasztalatok sem indokolják.  

 Ismételjük azonban, hogy ez a tetszetős szerkezet egy olyan ugrást tartalmaz, amely 

nem követhető nyomon: hogyan gyúlhat fény egy sötétben működő rendszerben és legfőképp 

miért, ha egyszer csak kifejezi a mélyben zajló folyamatokat, de azokra vissza nem hathat. 

Láthatjuk, nem az a kérdés, hogy miért nem sötétben működik minden, mert erre válaszul 

rámutathatunk azokra a nehézségekre, amelyekkel a masszív modularitás hipotézise 

szembesül. A probléma ugyanaz, mint az, amire az antifizikalizmus rámutat: hogyan 

keletkezik az a sajátos minőség, amelyre vonzalomként utalunk s hogyan tölthet ez be 

funkciót evolúciós távlatokban. A következő fejezetben tehát megkíséreljük áthidalni a 

szakadékot. Másként, amennyiben e fejezetben elválasztottuk egymástól az ember 

fenomenológiáját és animális természetének életét, úgy a következőkben megpróbáljuk 

összekötni. 
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6 A tapasztalat formális ontológiája 
 

 

Az evolúciós funkcionalista magyarázat, amely a naturalizáció köreit az elmére is kiterjeszti, 

a tapasztalást azon modulrendszer kifejeződéseként tekinti, amelynek egyes elemeit 

módszertanilag érvényes analitikus kutatási eljárások során függvényekként definiálhatja. Az 

előző fejezetben egy olyan konstrukciót mutattunk be, amely a harmadik fejezetben bevezetett 

logikai fogalmak segítségével egy komprehenzív ontológiai szerkezet megépítését tette 

lehetővé. E formális keret alapstruktúráját az egyes evolúciós modulok biztosították. A 

modulok függvények, így a függvényszabály, az intenzió, módot adott arra, hogy a modul 

számára egy olyan létezőt konstruáljunk, amely létező kvázi-megjelenését a függvény 

extenziójába sorolt mintázatok határozzák meg vetületként. Az extenzió képzését az tette 

lehetővé, hogy a modul mint függvény az értékkészlet egy preferált elemét rendeli az extenzió 

elemeihez, amely preferált értéket adaptív viselkedésként határoztunk meg. A modulok 

evolúciós karakterét tehát az adaptivitás fogalma biztosítja, amelyet a negyedik fejezetben 

tárgyalt evolúciós kontextus tárgyalása során jellemeztünk. A formális ontológiai keret 

alapstruktúráit egy újabb konstrukciós lépésben olyan kvázi-fenomenalitássá szerveztük, 

amely a modulokból képzett rendszer, vagyis az adaptív architektúra korrelátuma. Mivel az 

adaptív architektúra szerkezete a masszív modularitás, az egyes modulok függvényextenziói 

között nincs átfedés, így a korrelatív fenomenalitás szerkezete hiányolja a mélységi tagolást: 

minden létező különbözik az összes többi létezőtől, s mindegyik létmódja ugyanolyan. Ez a 

modularitás területspecifikus jellegének megfelelő fenomenalitás ontológiai jellemzője. 

 Fenomenológia és evolúció e konstruktív megközelítése azonban nem feloldotta, 

hanem csak tovább erősítette tapasztalati és animális természetünk elválasztottságát. 

Természeti lényünk más ontológiai szerkezetű világban él, mint mi magunk, s e differencia 

bizonyos vonásait az előző fejezetben sok tekintetben már láthatóvá tettük. Nem vizsgáltuk 

meg azonban olyan alapossággal sem a fenomenális konstrukcióval képzett rendszert, sem a 

tapasztalást, hogy ezek mélystruktúrájára is pillantást vethettünk volna. Az előző fejezetet így 

egy kérdéssel zártuk, amelynek második fele a tapasztalás esetleges evolúciós funkciójára 

vonatkozott. Azon kísérletünk ugyanis, amelynek során a párválasztás kapcsán olyan 

evolúciós helyzetre igyekeztünk példát adni, amely nem oldható meg „sötétben”, amely tehát 

fenomenológiát, tapasztalást implikál, nem vezetett sikerre. A fenomenológia ugyanis nem 

megoldás, mivel bármilyen pozicionálása a moduláris rendszerben végtelen regresszust idéz 
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elő. A fenomenológiának azonosnak kellene lennie valamiképpen a modulrendszerrel ahhoz, 

hogy ne csak kifejezze annak eseményei, hanem azokban funkcionálisan hatékony legyen, de 

sem a modulrendszer részeivel, sem egészével nem lehet azonos. Ha azonban a tapasztalás 

kívül van a rendszeren, akkor éppen ahhoz a szakadékhoz érkezünk, amelyről a második 

fejezetben már volt szó, s amelynek áthidalhatósága nagyon is kétséges. Nevezetesen, 

tapasztalás fenomenális karaktere ellenszegül a kérdésnek, hogyan jön létre a tapasztalás egy 

fizikailag realizálódó függvényrendszer működése révén, ha erre természettudományos 

magyarázatot fogalmazunk meg.  

 Megkíséreljük tehát megmutatni, hogy van olyan funkcionális probléma, amit csakis a 

fenomenológia oldhat meg. E probléma a tanuláshoz köthető, vagyis a tapasztalás miértjének 

kérdése evolúciós távlatban a tanulás fogalmához kapcsolódva válaszolható meg. E válasz 

azonban a tapasztalás olyan elemzését követeli meg, amely a tanulás fogalma révén 

átstruktúrálja a tapasztalást is. Nevezetesen, a tanulás felől a tapasztalás azon minősítettségét, 

amely fenomenális karakterként ellenszegül a magyarázatnak nem szükséges közvetlenül 

kapcsolatba hozni egy szintaktikai alapon működő függvényrendszerrel, amely fizikai 

hordozókon realizálódik. 

 

6.1 Azonosság és hasonlóság 
 

Fogalmazzuk meg tehát újra a tapasztalás evolúciós funkciójának kérdését az ontikus 

konstrukció felől. Az egyes fenomenológiai tulajdonságokat a modulok intenziói révén tárgyi 

létezőkként kezelhetjük. Már láttuk, a modulrendszer világának létezői számunkra nem 

létezőként, hanem a létezés módjaiként hozzáférhetőek, de nem vizsgáltuk még meg, hogy ez 

vajon fordítva is áll-e. Másként, nem néztük meg, hogy a modul felől közelítve az általunk 

valamiként (valakiként) észlelt ontikus egységekhez, ezek a modul számára vajon a konstruált 

létező létmódjaiként érvényesülnek-e vagy sem, illetve, még pontosabban, vajon ezek 

érvényesülnek-e a modul számára mint létmódok. Ez persze nagyon furcsán szól, nézzük meg 

tehát máshonnan. Érdemes azonban rögvest jelezni, hogy e kérdés a tapasztalás és a 

modulrendszer közötti szakadék természetére vonatkozik, ám a modulrendszer felől. Vagyis a 

hídépítéshez szükséges előzetes tájékozódás, amely arra kérdez rá, merre is van a szakadék 

túloldala, ha a modulok felől nézzük. 

 Korábban szintén utaltunk arra is, hogy egy modul tárgyára mi nem tudunk névvel, 

csak funktorral (függvényjellel) hivatkozni. Mi rámutatunk a csábos testrészekre, ez vonzó és 
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az is vonzó, ahol az indexikus név, a ’vonzó’ pedig predikátum, magára a vonzóra azonban 

indexikussal nem utalhatunk. Így most azt a kérdés, hogy megfordíthatjuk-e ezt a modul felől. 

Hivatkozhatunk-e a modul számára megjelenő kvázi-dologra, e tárgyra magára 

individuumnévvel, s ezen individuum létezési módjára funktorral? Még egyszer: mi úgy írjuk 

le a vonzalom tapasztalatát, hogy valaki vagy valami vonzó, akinek vagy aminek 

tulajdonságait ugyan felfedezhetjük akár másoknál is, ám a vonzalom maga mégis őrá (a 

szubsztanciára) s nem a tulajdonságra vonatkozik. Másfelől, ha animális lényünk, vagyis a 

modulrendszer, külön-külön adódó tulajdonságokra érzékeny, s azon szabályok szerint, 

amelyek az egyes modulok működését meghatározzák, létezőket konstruálhatunk, akkor a 

moduláris fenomenalitást e létezők felbukkanásaként és tovatűnéseként jellemezhetjük. 

Vagyis itt a megjelenő a szubsztancia és a megjelenési mód a tulajdonság, bár nem látni 

egyelőre, hogy ez miért követelné meg az indexikus és predikátum felcserélését. Nos éppen ez 

a bizonyíték: mi ugyanis, belehelyezkedve a modul helyzetébe csak úgy tudjuk leírni a 

helyzetet, hogy rábökünk a mintázatra, „ez is vonzó” és még egyszer, „ez is vonzó”, vagyis 

érvényesítjük azt, amit a fenomenológiából csempésztünk be. Ám most nem 

belehelyezkednünk kell, vagyis nem a Nagel kapcsán említett denevérstratégiát kell 

követnünk, hanem meg kell vizsgálnunk, hogy egy megjelenő megjelenése milyen logikai 

struktúrát mutat. Nevezetesen, meg kell vizsgálnunk, vajon arra, ami e kvázi-

fenomenalitásban megjelenik, utalhatunk-e indexikusként, s arra, ahogyan megjelenik, 

predikátumként.  

 Ellenvetés lehet, hogy mi, a saját fenomenológiánkban, Husserl nyomán különbséget 

tehetünk egy megjelenő tárgy és a megjelenés tulajdonságai között. Azt mondjuk, hogy a 

kocka tisztán kivehető, majd azt, hogy most homályosan látszik csak. Másként, nem a 

megjelenő tulajdonsága az, ahogyan megjelenik; nem azt mondjuk, hogy az észlelés kockás és 

tisztán kivehető, majd kockás és homályos. Ám a kérdés az, hogy vajon melyik leírás adja 

vissza azt, ahogyan a dolgokat látjuk. Az az álláspont, amely szerint az utóbbi módon, 

(kockásan, tisztán kivehetően, homályosan), az adverbializmus (Smart 1975) , amely felfogás 

ellen azt az érvet lehet felhozni, hogy ha így lenne, nem tudnánk megkülönböztetni két 

észlelést, amelyben több tulajdonság is szerepel (Jackson 1975). Nevezetesen, egy tisztán 

kivehető kocka és egy homályosan észlelt golyó észlelése ilyen: 

 

Kockásan és tisztán kivehetően és golyósan és homályosan.   

 

Egy homályosan észlelt kocka és egy tisztán kivehető golyó megjelenése pedig ilyen: 
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Kockásan és homályosan és golyósan és tisztán kivehetően. 

 

A konjunkció kommutativitása miatt azonban ezek ekvivalens leírások, holott az észlelések 

nyilvánvalóan különböznek.  

 Igen ám, csakhogy a modul esetén ez az ellenérv elesik, másként, a modul kvázi-

észlelésében nem lehetséges keveredés, mivel egy modul csakis egy létezőt lát és azt is 

egyszerre csak egyféleképpen. Az extenzió csak egy létezőt jelöl ki (mivel ebből és csakis 

ebből konstruáltuk), másrészt a függvénymoduszok diszjunktivitása az intenzióban nem teszi 

lehetővé, hogy a modul számára konstruált létező így is meg úgy is megjelenjen. Ne feledjük, 

csakis egy homunkulusz számára vethető össze egy intenzió két modusza, a modul csak akkor 

lát, amikor tüzel, s ha tüzel mindenkor csakis egy modusz „ha…, akkor…” típusú sora szerint 

tüzel. Vagyis, a modul fenomenalitása elvileg kezelhető úgy, hogy indexikussal utalunk arra, 

ami megjelenik, s predikátummal arra, ahogyan megjelenik. Vigyáznunk kell tehát, hogy saját 

fenomenológiánk struktúráit ne vigyük át a moduláris fenomenalitásra. Induljunk el azonban 

újból s vegyünk ehhez egy fentebb már többször is hivatkozott példát. 

 A derék-csípő arány meghatározott értéktartománya empirikus adatok alapján 

igazolható módon is olyan markernek tekinthető, amely rátermettséget jelez, így preferálása 

adaptív sajátosság. Ugyanakkor e tartomány fenomenológiailag is kiemelkedik, mivel az ilyen 

arányt mutató testalkatok vonzóként jelennek meg (s hozzátehetjük ismét, ha nem így lenne, 

nem is lehetett volna körülhatárolni a modult). Fenomenológiai pozícióból úgy fogalmazzuk 

meg azt az összefüggést, amely a meghatározott arányt (tulajdonságot) mutató testalkatok 

(szubsztanciák) között áll fenn, hogy az alakok numerikusan különbözőek, de e tekintetben 

ugyanolyanok. A modul felől azonban a modul tüzelése más megfogalmazást követel: a 

konstruált létező a szubsztancia, ami megjelenik, s megjelenőként (a tárgy) mindenkor 

ugyanaz, bár nem feltétlenül ugyanolyan módon jelenik meg a különböző esetekben.  

 E két leírás logikai szerkezete eltérő, nevezetesen: 

 
x ugyanolyan mint y 

a ugyanaz mint b  

 

Az első reláció azon fenomenológiai szituáció leírásában alkalmazott logikai szerkezet, 

amikor kér különböző személy ugyanolyan vonzó tulajdonságot mutat,  a második a modul 

felől kvázi-fenomenalitás egy létezőjének kétszeri megjelenése, vagyis a területspecifikus 
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modul kétszeri tüzelése ugyanarra a mintázatra. E két reláció számunkra legfontosabb logikai 

különbsége, hogy az első nem tranzitív, míg a második tranzitív (emellett ez szimmetrikus és 

reflexív is). Nevezetesen, a második relációval kezdve a kifejtést, ha a ugyanaz mint b és b 

ugyanaz mint c, akkor ebből következik, hogy a ugyanaz mint c, másfelől, abból, hogy x 

ugyanolyan, mint y és y ugyanolyan mint z, nem következik, hogy x ugyanolyan lenne mint z. 

Ez utóbbi tézis azonban indoklást kíván. 

 Nos, az ’ugyanolyan mint’ reláció fenomenológiai relációként kezelve, vagyis a 

fenomenalitás két individuumára vonatkoztatva nem azonosságot jelent. A tapasztalás egyik 

legfőbb jegye ugyanis az a nyitottság, amely lehetővé teszi, hogy valami attól még 

különbözzön valami mástól, hogy ugyanolyannak tűnik. Mindenkor kiderülhet, hogy az 

alaposabb szemügyre vétel, a reláció megképzéséhez szükséges szempont árnyalatnyi 

változása miatt, bár úgy tűnt, hogy x, hogy ugyanolyan, mint y, valójában mégis különbözik 

tőle. Fontos hangsúlyozni azonban, hogy az a ’tűnik’ és ’valójában’ nem látszás és valóság 

metafizikai kettőségén alapul. A fenomenológiai kettősség teszi egyáltalán lehetővé, hogy 

különbséget tegyünk a világ mint megjelenő és mint megjelenített között, az utóbbi számára 

olyan távlatokat is megengedve, amelyek soha nem jelenhetnek meg. Jól látszik ez azon, hogy 

bármiről derüljön is ki a világban, hogy valójában B, holott A-nak tűnt, B soha nem lehet 

olyan valóság, amelyről ne derülhetne ki, hogy csak úgy tűnt, hogy B, pedig valójában C. 

Egyetlen egy olyan tény van, ami nem lehet látszás, ez azonban nem a világra vonatkozik, 

hanem magára a látszás létére: ez a cogito ténye. Másfelől, metafizikai értelemben a valóság 

nem olyasmi, amiről kiderülhetne, hogy valójában látszat. A ’valóság’ kifejezés merev jelölő, 

mivel minden lehetséges világban ugyanazt jelöli: amiről nem derülhet ki, hogy csak úgy tűnt. 

A fenomenológia felől csak egy módon lehet a metafizikai valósághoz hozzáférni: befelé 

haladva, ám ebből nem következik, hogy a valóság csak a cogito lehetne, ám következik, 

hogy a valóság világként tapasztalatilag megismerhetetlen, vagy enyhébben, csak végtelen 

folyamatban ismerhető meg. Nincs és nem is lehetséges olyan tudás a világról, amiről ne 

derülhetne ki, hogy valójában csak látszás volt. 

 Ebből most számunkra az a fontos, hogy a fenomenológiai „azonosság” nem tranzitív 

reláció, még akkor sem, ha valamely típus alá sorolunk elemeket ugyanolyanokként. Az 

’ugyanolyan mint’ fenomenológiai relációjának logikája tehát eltér a modulfenomenalitás 

’ugyanaz mint’ relációjának logikájától. E különbség azon sajátos episztemikus helyzetből 

fakad, hogy egy modul számára nem lehetséges más létező, mint az, ami megjelenik, erről 

volt már szó fentebb az adverbializmus kapcsán. A modul területspecifikussága egy olyan 

látcső, amelyben vagy nincs semmi, vagy mindig ugyanaz van, mert más nem lehet. A 
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fenomenológiai szituáció, ezzel szemben nem egy olyan kísérleti helyzet, ahol egy valódi 

szűrőn keresztül néznénk a világot, amely szűrő valóban csak a világ egyetlen aspektusát teszi 

megpillanthatóvá. Ebből persze még nem következik, hogy a fenomenológia egésze nem 

aggregátum, vagyis csövek összessége, de az igen, hogy az éppen szemlélt tárgyat vagy 

személyt mindenkor más szempontokkal együtt észleljük. Ehhez jön még a tapasztalatokat 

leíró nyelv, amely működésképtelen lenne, ha nem egyszerűsítene s egyszerűsítéseinek 

alapjaként nem olyan sajátosságok szolgálnának, amelyek változatlanok. De fordítva is, egy 

olyan nyelvet használva a tapasztalatok leírására, amely nem a tulajdonságokat, hanem a 

tulajdonságok hordozóit jelöli indexikusokkal vagy tágabban, individuumnevekkel, lehetővé 

teszi, hogy a változásokat a változatlan tulajdonságok előterében észleljük és rögzítsük. 

Visszatérve a vonzó csípők esetére így a nevekkel jelölt individuumokat fogjuk kategória alá 

sorolni, mint ugyanolyanokat, ennek azonban az a feltétele, hogy más, változatlan 

tulajdonságok is adottak legyenek, amelyek alapján az individuumokat azonosíthatjuk. S 

láttuk, hogy miként lehet x, y és z ugyanolyan, vagyis egyazon típus három példánya oly 

módon, hogy a közöttük lévő reláció nem tranzitív, de részleteiben ezt még nem vizsgáltuk 

meg. Erre külön ki fogunk térni, ám előbb egy gyors reflexió. 

 Érezhető, hogy ez veszélyes pont. Innen egyrészt könnyű visszacsúszni a 

denevérstratégiába, másrészt könnyűnek tűnik a fenomenológiát tulajdonságok rendszereként 

megkomponálni (fenomenalizmus). A denevérstratégia kísértése az, hogy egy modult úgy 

tárgyaljunk, mint ami a fenomenológia egy lehasítható része. A modulban egy démon 

ücsörög, aki ugyanúgy látná a világot, mint mi, ha nem lenne szűrő mögé kényszerítve. 

Láthattuk azonban az előbb, a démont (vagyis a csúsztatást) éppen az leplezi le, hogy az 

indexikussal a megjelenési eseményekre mutatunk rá, nem pedig a megjelenő dologra. Ebből 

azonban az a heurisztikus ötlet adódik, hogy nem bizonyítani kell, hogy a moduláris nyelv 

indexikussal jelöli a számunkra tulajdonságként adódó jelenséget, és predikátummal a 

számunkra hordozóként adódó alanyt, hanem fenn kell tartani azt a beszédmódot, amely így 

kezeli a modult, következésképp, folyamatosan érvényesíteni képes a mi fenomenológiánk 

becsempészésétől mentes moduláris szemléletmódot. Másfelől, a fenomenalizmus a 

szubsztanciát a tulajdonságokból konstruálja meg, ami esetünkben azt jelenti, hogy a 

fenomenológia nevekkel jelölt individuumai tulajdonságcsoportokból (nyalábokból) 

képződnek. E kísérlet nem metafizikai értelemben jelent veszélyt azonban számunkra, hanem 

ismételten csúsztatásként. A fenomenalizmus olyan analitikus megközelítés, amely az 

egészként adódó tapasztalat szétbontásával nyert egységekből kívánja a teljes valóságot 

felépíteni. A gond az, ez a stratégia előfeltételezi a fenomenológiát, mint olyan keretet, ahol a 
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különböző tulajdonságok (vagy akár a modulok) egybevonódnak, közös nevezőre kerülnek; 

nem eltünteti tehát a fenomenológiát, hogy valóban újrateremtse, hanem csak eltekint tőle. 

Számunkra pedig ilyenként azért irreleváns, mert ha nem szembesít a fenomenológia teljes 

hiányával, akkor nem is kerül szembe a valódi problémával. Amíg tehát nincs teljesen sötét, 

addig nincs valódi probléma azzal, miként gyúlhat fény benne tapasztalásként. 

 Térjünk azonban vissza a fenti két relációra, hogy más irányból is megvilágíthassuk a 

fenomenológia és a modulrendszer logikájának eltéréseit. A tranzitív reláció (a ugyanaz mint 

b) olyan a priori ismeretek sajátossága, amelyek felülírják az esetleges a posteriori 

eltéréseket. Ha egyszer ugyanis adott a szabály, amely alapján a mintázatok egy csoportja 

reakciót vált ki, akkor nem lehetséges, hogy az extenzió egy elemét a függvény ne képezze le 

a szabály szerint: ha ez mégis megtörténik az hiba, nem pedig tanulás. Másfelől, a nem 

tranzitív reláció (x ugyanolyan mint y) éppen olyan a posteriori ismeretek sajátossága, 

amelyek esetén a családi hasonlóság logikája szerint egy folyamatosan bővülő és alakuló 

kategóriaképzést realizálhatunk. E kategóriának nincs olyan a priori szabálya, amely alapján 

már minden tapasztalati eseményt megelőzően egyértelműen eldőlne, hogy valami a kategória 

alá sorolható vagy sem. Az a posteriori ismeretszerzésre tapasztalatként hivatkozva arra a 

sajátosságra gondolunk: az új esemény nem egyszerűen betagolódik a kategória alá, hanem 

megváltoztat minden addigit is, vagyis nem hiba, hanem tanulás. 

 Úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy a tranzitív azonossági reláció olyan 

tanulásképtelen rendszerek észlelési szerkezete, amely rigid azonosítást tesz csak lehetővé, 

míg a nem tranzitív hasonlósági reláció a tanuló rendszereké. Mindez azért fontos, mert ily 

módon egy olyan funkcionális szempontot nyerünk, amelynek relevanciája az evolúció 

szempontjából nem csekély. Ez a tanulás. Azt a dichotómiát ugyanis, amelyet a második 

fejezetben már volt szó s amelynek kulcskifejezése az „öröklött vagy tanult” diszjunkciója, 

miként már ott is említettük, felül kell bírálnunk. Amennyiben ugyanis a valódi evolúciós 

rugalmasság kulcsa nem a modulok vagyis a készségek féktelen halmozása, hanem valamely 

készség elsajátítását lehetővé tévő képesség átörökítése, akkor a tapasztalás kérdése egészen 

más megvilágításba kerül.  

 A modulok halmozása, vagyis az egyre több feladat megoldására alkalmas svájci 

bicska fejlesztése ugyanis egy olyan extenzív problémamezőt feltételez, ahol a feladatok 

nemcsak, hogy nem fedik egymást, de össze sem vonhatóak. A modul megoldja, ami elé 

kerül, de többet nem tehet, s akárhány modult építünk is össze, a feladatmegoldás stílusa nem 

változik meg. Sajátos módon ugyanis ott, ahol csakis szabályok szerint történhetnek a dolgok 

megfelelően, annál inkább növekszik a hiba lehetősége, másfelől, a hiba lehetőségének 
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minimalizálása folyamata nem más, mint a tanulás. Épp akkor mondjuk, hogy valami 

elromlik, nem pedig tanul, ha azt várjuk tőle, hogy a megadott szabályok szerint cselekedjen, 

vagyis eleve megvan, hogy miképp cselekedhet. Másfelől, akkor mondjuk, hogy valami tanul, 

ha ugyan hibázik, de cselekedeteit nem végrehajtja valamely szabály szerint, hanem ezek a 

szabályszerű viselkedés felé konvergálnak. A kérdés tehát az lesz, vajon az evolúció által 

létrehozott tanulási algoritmusok – vagyis olyan formális szabályalapon működő, véges 

lépésben realizálható problémamegoldási eljárások, amelyek szintaktikailag kódolhatók, így 

adott esetben egyik rendszerről átvihetők egy másikra, tehát örökíthetők is – milyen 

viszonyban állnak a fenomenológiával.  

 A problémamegoldás fenti két lehetőségét (előzetes szabály realizálása vagy a 

realizáció konvergálása a szabályszerű realizáció felé) a klasszikus kognitivizmus és a 

konnekcionizmus vitáján példázhatjuk. Innen tekintve az a stratégia, amelyet a klasszikus 

mesterséges intelligencia kutatás követett az a priori szabályhalmozásé, amely evolúciós 

szempontból a modulok halmozásának felel meg, még akkor is, ha a klasszikus architektúra 

nem masszív vagy nem tisztán masszív moduláris szerkezet. Sarkítva, a szakértő rendszerek 

okosak és rengeteg mindent tudnak, de nem tanulnak, ezért nem megfelelő válasz esetén 

csakis hibázhatnak. Másfelől, a konnekcionizmus konstrukciói lényegében egy-egy modult 

igyekeznek megvalósítani, amennyiben területspecifikus feladatok megoldását tűzik a gépek 

elé. Itt sem hiányoznak a szabályok, hiszen nem arról van szó, hogy e gépek a semmiből 

tanulnák meg felismerni az A betűt még hiányos jel, vagy roncsolt hardver esetén is, csak e 

szabályok terminológiája más felbontású nyelvezet, mint amelyen a végrehajtott feladat 

megfogalmazható (Smolensky 1996). E szabályok alapján konstruált architektúra tehát 

szemantikailag átlátszatlan, ellentétben a klasszikus architektúrával, ahol a szabályok 

ugyanazokból elemekből épülnek fel, mint amelyek révén a feladatok megfogalmazzuk. 

Ennek hozadéka azonban az, hogy a hálózatok tanulhatnak, vagyis a feladatok egységeit a 

posteriori módon képezik ki, így nem egyszerűen csak hibázhatnak, hanem éppen hibáikból 

tanulva egyre közelítenek az elvárt szabályszerű viselkedés felé.  

 Tanulságos e két stratégia különbségét az evolúció felől is szemügyre venni. Az a 

priori szabályhalmozó rendszer csődöt mond egy megváltozott szituációban, mert ehhez új 

szabályra van szüksége, a hálózatok elsajátított készségei pedig a realizációhoz vannak kötve, 

tehát nem reprodukálhatók a hardver szintjén. Vagyis, a moduláris stratégia csak úgy 

követheti a környezet változását, ha állandóan új modulok képződnek, a tanulási stratégia 

pedig hatékonyan alkalmazkodik ugyan, de csakis a készség újbóli elsajátításának képességét, 

nem pedig magát a készséget örökítheti át genetikusan.  
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 Evolúciós perspektívából mindez azt a kérdést veti fel, vajon az emberi evolúció során 

történt-e olyan változás, amely a szabályhalmozó stratégia helyett olyan tanulási szabályok 

kialakulását tett szükségessé, amelyek intenziói feltöltődnek, nem pedig eleve adva vannak. 

Másként, a szabályhalmozási stratégia generációról-generációra új készségeket hoz létre a 

felmerülő feladatok megoldására, vagyis egy moduláris architektúra módján létező élőlény 

olyan gépezet, amely mindenkor újabb és újabb a priori ismeret birtokába kerül, ezért mint 

stratégia olyan környezetben előnyös, ahol az alkalmazkodás nemzedékről nemzedékre zajlik. 

A tanulási szabályokat öröklő gépezet pedig olyan élőlény, amely akárhová cseppenhet, 

boldogul, mivel az adott környezet alapstruktúráit és összefüggéseit lépésről-lépésre 

kitapogatva folyamatosan minimalizálja hibáinak sorát. Vagyis, mint adaptív stratégia akkor 

előnyös, ha a sikeres túlélés és szaporodás nem várhat a nemzedékváltásra. Képzeljük most el, 

hogy egy élőlény számra adott feladatmező szerkezete nem változik, így valameddig nincs is 

szükség a feladatmegoldási stratégia megváltoztatására (egymás mellé kerülnek a svájci 

bicska újabb eszközei), ám egy adott ponton a rendszer olyan feladat elé kerül, amelynek 

megoldására nincs, de nem is lehet készsége, mert nem készség, hanem képességalapon 

oldható meg. A kulcskérdés így az, mi jellemezhet egy ilyen feladatot. Egy jellemzőt már 

láttunk, megoldása nem várhat a nemzedékváltásra. Márpedig egy ilyen probléma biztosan 

van: maga a nemzedékváltás. Másként, az ami nem várhat a nemzedékváltásra az éppen a 

nemzedékváltás sikeres realizációja, vagyis a szaporodás. 

 Csakhogy itt megakad a gondolatmenet. Ha ugyanis azt reméltük, hogy a tanulás 

fogalma felől utat törhetünk a fenomenológia felé, akkor ez hiú remény volt. Hiába 

mondhatjuk ugyanis azt, hogy egy tanuló rendszer ismereteket vagy tapasztalatokat szerez, ez 

még nem tapasztalás. Tanulni (vagyis hibák során át konvergálni a szabályszerű viselkedés 

felé) sötétben is lehet, vagyis fenomenológia nélkül: nem kell átélni ahhoz a tanulási 

folyamatot, hogy a viselkedés konvergáljon a szabályszerű viselkedés felé, majd annál 

megállapodjon; a tanulás szintaktikai nyelven is modellezhető.  

 A másik gond az, hogy a szaporodás éppenséggel nem olyasvalami, amiről a tanulás 

jutna az eszünkbe, nemhogy az élővilág, de még az ember kapcsán sem. A szexuális 

vonzalom nem olyan, mint az irányítottan tanult érzéki kívánások (például bizonyos elsőre 

taszító ételek kívánása). Az előző fejezetben is a vonzalom fenomenológiájának azon vonásait 

húztuk alá, amelyek tapasztalatfüggetlenségére mutatnak rá. Ezek persze még nem valódi 

ellenérvek, de még ha feltesszük, hogy ezek konkluzívak, akkor sem kell teljességgel 

feladnunk, hogy a tanulás fogalma felől érhetjük el mindkét partot, vagyis a tanulás a híd 

tapasztalás és modulrendszer között. Lehetséges ugyanis, hogy a vonzalom érzése csak azáltal 
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ébred egyáltalán, hogy a tanulási képességeket igénylő feladatmegoldási eljárások révén 

kialakul a fenomenológia, bár így a vonzalom érzése valóban melléktermék. Sőt, még az is 

lehetséges, hogy a fenomenológia egésze epifenomén, mert a tanulási folyamatok esetleg nem 

követelik meg a világ megjelenésének átélését, ám a tanulási feladatok végrehajtása során 

mégis egy olyan tapasztalási mező keletkezik valami módon, amelyen még az olyan mélyben 

zajló moduláris folyamatok is megélhetővé válnak, amelyeken változtatni tanulással nem 

lehet.  

 Ez tetszetős koncepció, főként azért, mert ily módon animális lényünk önállóságának 

és makrancosságának tapasztalata éppen olyan kontextusba kerülne, amilyenként a legtöbb 

bajunk van vele: nem tanul és mi sem tanulunk tőle semmit. A fájdalom és a szenvedés 

fenomenológiai ténye így nemcsak felülírhatatlan esemény az univerzumban, mint utaltunk rá 

a második fejezetben, hanem éppen olyan, amilyenként megéljük: értelmetlen és 

változtathatatlan faktum, ha egyszer nincs mit tanulnunk belőle. Van olyan fájdalom is, 

amiből tanulhatunk, ez nem vitás, de a tanulás felől nézve teljesen értelmetlen az a fájdalom, 

amiből nem tanulunk, mert nem is tanulhatunk. Másfelől, ugyanez áll az élvezetre, de már 

akár a vonzalomra is: nem látjuk, mit tanulhatnánk belőle. Hová, milyen szabály alapú 

viselkedés felé kellene hogy konvergáljon a szexuális viselkedés? S mi számít itt hibának? S 

ez még nem minden: e koncepció teljeséggel homályban hagyja, hogyan is gyúlhat fény 

sötétben, vagyis, hogy miképp keletkezik a tapasztalás. 

 Mégis érdemes a tanulás fogalma felől még egy pillantást vetni a fenomenológiára. A 

tanulás logikája performatív, nem pedig konstatív. Megtanulni látni valamit nem egyszerűen 

egy olyan helyzet, ahol reprezentálni kell a környezetet, mert ennek tökéletes ikonikus 

leképezése sem elégséges ahhoz, hogy a kusza vonalakban megpillantsuk az elrejtett emberi 

arcot. E feladat megoldásának stílusát meg kell tanulni. Ha azonban pusztán úgy tekintünk az 

észlelésre, mint ami veridikusan (esetleg hallucinatorikusan) reprezentálja a környezetet, 

akkor negligáljuk annak lehetőségét, hogy nem egyszerűen látunk, hanem megtanultunk látni. 

Ennek jelentősége témánk szempontjából egyelőre csak a megközelítés szintjén ragadható 

meg, metaforikusan. A tanulás felől tekintve ugyanis lehetséges, hogy a fenomenológia nem 

egyszerűen rákerül egy fizikai rendszerre, abban az értelemben, ahogyan bekapcsoljuk a 

számítógépet és a monitoron megjelenik valami, vagyis a tapasztalást nem létrehozza vagy 

okozza (occurs) valamely fizikai működés, hanem egy rendszer működésének tanulási 

folyamatai révén vagy akár ezekben bontakozik ki (ez egyelőre nem fogalmazható meg 

másképp). Úgy is kifejezhetjük ezt, hogy a fenomenológia nem a hardverrel, de nem is egy a 

priori szoftverrel kapcsolatos, hanem azon tanulási programok szerint zajló működési és 
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tanulási folyamatokkal, amelyek hibák során szervezik meg a rendszer működését, s az olyan 

eleve adott fenomenológiai események, mint a szexuális preferenciák, amelyek hátterében 

valamely modul sejlik fel (tehát a priori szabályalapú), valóban melléktermékek. 

 Térjünk azonban vissza az azonossági illetve a hasonlósági relációkra, mivel így lehet 

a vonzalom és a modulrendszer közvetlen kapcsolatára rámutatni, mivel így lehet amellett 

érvelni, hogy a vonzalom mint fenomenológiai esemény epifenomén (amiből persze még nem 

következik, hogy a fenomenológia egésze is az). Másként, érdemes meghatározni és 

összehasonlítani a vonzó valami és a tapasztalatszerzés révén észlelt tárgy logikai szerkezetét. 

 Ha tapasztalataink tárgyait mint tanult észlelési egységeket egy nem tranzitív reláció, a 

hasonlóság fogalma segítségével hozzuk egymással kapcsolatba, akkor ez lehetővé teszi, hogy 

a fenomenológiát, amely kétségtelenül tapasztalatszerzés is, de nem csak ez, rugalmasabb 

logikai szerkezetben helyezzük el. Ez annyit tesz, a tapasztalt dolgok ugyanolyanok mint más 

dolgok, s a tapasztalati ismeretek szerveződésének egyik (bár nem kizárólagos elve) az a 

posteriori halmazképzés, vagyis tanulás. A fejezet kezdetén a vonzalmakat, szintén az ’x 

ugyanolyan mint y’ reláció segítségével rendeztük halmazba. Ha az a kategorizálás, amely 

alapján két különböző személyt ugyanolyanként sorolunk közös típusba valamely vonzó 

tulajdonságuk alapján, ilyen, akkor lehetséges, hogy x-től úgy jutunk el z-hez, hogy z már 

egyáltalán nem hasonlít x-re. Másként, megtanuljuk vonzónak látni azt is, ami még csak nem 

is hasonlít arra, amit elsőre vonzónak találtunk. Csakhogy amennyiben a szexuális vonzalom 

nem mutatna olyan konstans (empirikus értelemben rigid) és univerzális tulajdonságokat, mint 

amilyeneket mutat, akkor fel sem merülhetett volna a természettudományban, hogy hátterében 

esetleg moduláris rendszer működik, amelynek ez kifejeződése.  

 A gond a következő: az ’ugyanolyan mint’ fenomenológiai reláció, amely ugyan a 

legerősebb hasonlósági reláció, de még így sem lehetséges, hogy tranzitív legyen, mint az 

azonosság, mert mindenkor lehetséges, hogy valamiről kiderül csak úgy tűnt, hogy 

ugyanolyan, valójában van különbség. Ha a különböző individuumok között, akik vonzóak, 

ilyen reláció teremt kapcsolatot, és megengedjük, hogy egy fenomenológiai tény 

funkcionálisan hatékony legyen, akkor a fenomenológia egy tanulási folyamatban 

szembekerülhet a modulokkal. Márpedig amennyiben a modulok adaptív viselkedésmintákat 

generálnak, vagy még erősebben, a szaporodás szempontjából adaptív viselkedésmintákat 

modulok generálják, úgy egy funkcionálisan hatékony fenomenológia maladaptív. 

 Az adaptivitásról az ember jelenlegi helyzetében már értelmetlen beszélni, ám most a 

tapasztalás és az evolúció kapcsolatát firtatjuk. Márpedig disztantív kontextusban nem 

előnyös egy olyan rendszer, amely nem azon markerek alapján működik sötétben, amelyek 
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fitnessindikátorokra vannak beállítva, hanem esetleg egészen más irányokba indul el a 

tapasztalás világosságában. Ha a vonzalom fenomenológiájának logikája nem tranzitív 

reláción alapul, akkor saját animális lényünk megtapasztalása epifenomenális esemény.   

 Másfelől, amennyiben a vonzalom éppen olyan rigid rendszer, mint azok a 

viselkedések, amelyek előzetes szabály alapján működnek, akkor a vonzalom logikai 

alapstruktúrája tranzitív reláció, mint ahogyan egy modul saját a priori szabálya alapján zajló 

működése is. Vagyis, egy vonzó tulajdonság esetén nem azért sorolunk egy típusba, mert 

ugyanolyanak, hanem azért e tulajdonságuk vonatkozásában ugyanazok. Nevezetesen, már 

előre eldönthető (következésképp meg is jósolható), hogy valamilyen alak vagy mintázat 

fenomenológiailag vonzó lesz-e vagy sem.  

 A természettudomány empirikus alapon éppen ilyen előrejelzésekre képes: ha azon az 

alapon, hogy jelentős számú, különböző kultúrából származó kísérleti személy milyen alkati 

vonást talált vonzónak definiálható a modul intenziója, akkor már feltehető, hogy ez a priori 

szabályként jut érvényre a tapasztalás során. Ráadásul már a statisztikai hiba kifejezése is 

jelzi, hogy amennyiben az előrejelzés nem működik, nem a szabály szorul módosításra, 

hanem a tényleges működés ütközött akadályokba egyéb tényezők érvényesülése miatt. 

 Ez jelen pillanatban azt jelenti, hogy nem az számít, milyennek látunk mi egy vonást, 

mert e kontextus logikai struktúrája nem tranzitív reláció szerint képez a posteriori 

halmazokat, hanem egyedül az, hogy a modul milyen bemenetet kap, mivel ez a priori 

szabály szerint biztosan jelzi a rendszer számára a fertilitást, így adaptív párválasztást segít 

elő. 

 Ne feledjük azonban, hogy ez egyetlen fenomenológiai tulajdonság és korrelatíve, 

egyetlen modul dimenziója. A fenomenológia azonban olyan külső szempontok sokaságát 

sejteti, amelyek nélkül nem tudnánk különbséget tenni két vonzó egyén között, mert nem 

lenne alapja annak, hogy őket megkülönböztessük. Ha csövön (szűrőn) át nézzük a 

tulajdonságokat, például a derék-csípő arányt, ugyanazt látjuk, akárhány különböző személyt 

vonultatnak is fel előttünk, amelyek azonban e tekintetben nem különböznek. Márpedig ez azt 

jelenti, hogy ismét ugyanazon kérdés előtt állunk: lehetséges, hogy mi és a modul egy-egy 

tulajdonság tekintetében ugyanazt látjuk, mivel ugyanabban a logikai szerkezetben 

azonosítjuk az adott tulajdonságot, ám mi mégsem ezt látjuk és még csak nem is 

tulajdonságok sokaságát, hanem azokat a személyeket, akik sokféle tulajdonságot 

(tulajdonságnyalábot) mutatnak. A modulok külön-külön látnak, de csak egy-egy 

tulajdonságot, mi pedig szubsztanciák köré szerveződő tulajdonságnyalábokat látunk és 

találunk vonzónak.  
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 Nos, e dichotómia érdekes feltevésre ad módot a tanulás fogalma révén. Nevezetesen, 

lehetséges, hogy nem a vonzalmat tanuljuk meg, hanem azt, hogy ne tulajdonságokat lássunk 

vonzónak, hanem a szubsztanciákat, amelyek a tulajdonságokat hordozzák. Vagyis, nem azt 

tanuljuk meg, hogy mi a vonzó, mert ez tulajdonságként adott, ezen nincs mit tanulni, hanem 

azt, hogy a különféle vonzó tulajdonságok nem függetlenek egymástól. Márpedig ez azt 

jelenti, hogy a fenomenológia csakis egészében vizsgálható, s azt a konkrét jegyre irányuló 

vonzalmat, amit epifenoménként jellemeztünk fentebb, önmagában soha nem éljük át. A 

fenomenológia nem tulajdonságok feltűnése majd eltűnése, mert ha ilyet át is élünk esetleg, 

abból nem következik, hogy a tapasztalás alapvetően ez. Nem ez a fő gond azonban. 

Gondoljunk arra, hogy ha csövön (szűrőn) nézzük a világot, akkor már előfeltételezzük a 

fenomenológiát, amelynek nagy részét ily módon csak kitakarjuk, pontosan úgy, miként azt az 

evolúciós pszichológia kvalitatív kutatási módszere is teszi. E módszer csakis azon 

előfeltevéssel képes a részhez hozzáférni, hogy felteszi az egészet, amelyet azonban nem 

kikapcsol, csak epifenoménként negligál. Márpedig egy ilyen részről azt állítani, hogy 

epifenomén, nem jogosult, mivel ez csakis azért élhető át, mert az egész, vagyis a tapasztalás 

egésze is átélt. Következésképp, csakis az egész fenomenológiáról lehet állítani, hogy 

epifenomén, nem pedig az analízissel nyert részekről egyenként. Jogosulatlan eljárás tehát az 

epifenomenális részekből aggregátumot szintetizálni, majd azt állítani, hogy erre az egészre 

öröklődik a részek epifenomenalitása.  

 Ha tehát azt kérdezzük, hogyan keletkezhetett egy olyan rendszer, amely nem 

tulajdonságokra érzékeny, hanem tulajdonságnyalábokra, méghozzá oly módon, hogy mindezt 

megtanulja, akkor egy klasszikus empirista pozíciójába kerülünk. Ez azt jelenti, hogy még 

mindig kérdés, miként keletkezhet a természetben egyáltalán olyasmi, mint a vonzalom 

minősége (kválé), de bevezettünk egy olyan distinkciót, amely a fenomenológiát a tanulás 

felől kísérli felépíteni, s az élmények minősítettségének is e fogalom felől próbál evolúciós 

funkciót adni. E stratégia hozadéka az, hogy bizonyos átélt események fenomenológiai 

sajátosságát, például a vonzalom ébredését, nem közvetlenül hozzuk összefüggésbe a 

modulrendszerrel, hanem egy olyan tapasztalás felől, amelynek alapstruktúráit nem a 

modulrendszer, hanem ettől eltérő tanulási folyamatok alakítják ki. Efelől tekintve ugyanis 

saját animális természetünk ellenszegülése valóban olyan koloncként határozható meg, amitől 

az emberi társadalom semmilyen tanulási folyamat révén nem képes megszabadulni, mivel 

kolonccá éppen a tanulás teszi. Másként, ha ez igaz, akkor abban a pillanatban, ahogy 

feladjuk azokat a szempontokat, amelyek alapján a különféle tulajdonságokat egy 

szubsztancia köré szervezzük, megszűnik animális lényünk ellenszegülése, ám nem oly 
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módon, hogy ezáltal megszűnne a tapasztalás mint olyan.  Nem feltétlenül a 

tulajdonságnyaláb formális szerkezete tehát animális lényünk ellenszegülésének forrása. 

Lehetséges, hogy ez szükséges lépés volt az evolúcióban (ezt meg is kell még vizsgálnunk), 

így a szubsztancia köré valóban elrendezhetőek úgy a tulajdonságok, hogy abból semmilyen 

kényszer ne fakad. Ez a naiv naturalizmus ideája: a természeti lét boldog, vagy a 

komplementer felől, a boldogtalanság a kultúrából fakad. Ez persze lehet naivitás, de 

semmiképpen nem lehetetlenség. Lehetséges, hogy animális lényünk azért szegül szembe, 

mert azon tanulási folyamatok végcéljaként szolgáló konkrét tulajdonságnyalábok, amelyek 

felé konvergálnia kell viselkedésünknek soha nem lesznek kompatibilisek a moduláris 

szerkezettel. Így értendő tehát logikai értelemben, hogy „fejünkben kőkori elme lakozik” sőt, 

hogy azon őseink se rekedjenek a tapasztalás körein kívül, amelyek képesek voltak tanulni és 

környezetükhöz tanulás révén illeszkedni, de még nem volt kultúrájuk: fejünkben nagyon ősi 

elme lakozik. 

 Ahhoz tehát, hogy tovább lépjünk azt kell megvizsgálnunk, milyen előny származhat 

abból, ha egy élőlény a számára területspecifikusan adódó feladatokat nem modulárisan, 

vagyis nem tulajdonságok felől kísérli megoldani, hanem ezeket szubsztanciák köré szervezve 

csoportosítja. Hogy pontosan lássuk ezen ontológiai terminusok logikai kontextusát a tanulás 

vonatkozásában munkába kell állítanunk néhány új fogalmat, amelyekre korábban csak 

utaltunk. Előbb azonban adjunk választ e szakasz kiinduló kérdésére. 

 Az a kiinduló szerkezet, amelyben fenomenológia és modulrendszer állt egymással 

szemben a szakadék két oldalán bonyolultabbá vált. Animális természetünk olyan 

tanulóprogramokat is magában foglalhat, amelyek működési elve és haszna is más lehet, mint 

a modulrendszeré, s tapasztalásunk is két olyan részt mutat, amelyek egyike tanulásképes, 

másika pedig nem. Logikai értelemben azonban a moduláris animalitás és ennek a vonzalom 

példáján bemutatott megtapasztalása nem eltérő rendszerek, sőt, együttesen különböznek a 

tanulási programokat magában foglaló animalitástól és az ennek révén kialakuló 

tapasztalástól. Nevezetesen, az első kettő vonatkozó tárgyait egybekapcsoló alapreláció 

tranzitív, az a tanulás révén kialakuló tapasztalat szerveződési elve viszont nem tranzitív. Egy 

modul konstruált tárgya megjelenő, amelyre indexikussal, a megjelenésre pedig 

predikátummal utalhatunk. Ezzel izomorf a vonzó tulajdonság megjelenése, amelyet 

ugyancsak indexikussal kell megjelölnünk, s a tulajdonság megjelenését pedig függvényjellel 

denotálhatjuk. Ezekkel ellentétben azonban, a tanulás, esetén azt a tárgyat jelöljük meg 

indexikussal, amely bizonyos tulajdonságokkal bír, s a tulajdonságokra (a nyalábra) 

függvényjelekkel utalhatunk. Nagyon óvatosan érzelem és értelem kettőségére is utalhatunk e 
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szerkezet kapcsán, amely ellenszegülő animális lényünk kapcsán nagyon is helyénvaló 

párosnak tetszik, ám ehhez további pontosítás szükséges. Lássuk tehát az új fogalmakat. 

 

6.2 A tipikus tapasztalata 
 

A jelentés prototípus elmélete, egészen pontosan ennek pszichológiai alkalmazása bizonyos 

kategorizációs jelenségek magyarázatára a frege-i kétértékű logikán alapuló kategóriaelmélet 

kritikájából született. E kategóriaelmélet a világot szubsztanciák (individuumok, elemek vagy 

tagok) köré szervezett tulajdonságcsoportok révén kívánja kategorizálni, vagyis valamely 

egyedi létező típusba sorolását egy olyan lista segítségével kívánja megoldani, amely az adott 

típus lényegét vagy esszenciáját a kétértékű logika segítségével határozza meg. Nevezetesen, 

e rendszerben az esszenciákat definiáló listákat olyan predikátumok halmaza alkotja, amelyek 

extenziói az adott tulajdonsággal bíró individuumokat foglalnak magukba. E rendszer jól 

működik, mivel egy gazdag, mélységében is tagolt, átfedéseket is tartalmazó ontológiai 

struktúra elemeinek pontos osztályozását is lehetővé teszi, de csakis azon előfeltevéssel, hogy 

az ontológia minden egyes létezőjéről egyértelműen eldönthető, hogy a rendszerben szereplő 

valamely predikátum extenziójának eleme-e vagy sem. Továbbá, s ez a másik fontos pont, 

egy predikátum extenziójának elemei között nincs fokozati különbség, mivel a halmazhoz 

tartozás relációja pusztán arról informál, hogy az adott elem beletartozik-e az extenzióba vagy 

sem. Összefoglalva, egy elem halmazhoz tartozása az igazság szükséges és elégséges 

feltétele. 

 Lényegében tehát arról a klasszikus ontológiai szerkezetről van szó, amelyben a 

létezők tulajdonságaik szerint helyezhetők el. A szomszéd szobában csivitelő madár a ’kanári’ 

halmazban helyezkedik el, amely meghatározott feltételeknek eleget tevő (sárga, hegyes 

csőrű, csivitel és így tovább) individuumokat és csakis ilyeneket tartalmaz. Maga a halmaz 

azonban egy tágabb halmaz, a ’madár’ valódi részhalmaza, amelyben más részhalmazok is 

találhatók, ám még ezzel sincs vége, hiszen e halmaz ilyenként egy még tágabb halmaz, az 

’élőlény’ címke alatti halmaz valódi részhalmaza.  

 Ha feltesszük a kérdést, hogy e kategóriarendszer milyen viszonyban áll az általunk 

tapasztalt világgal, vagyis az emberi fenomenalitással, akkor persze mély gyanakvást ébreszt 

a rendszer hatékonyságának azon előfeltevése, hogy minden individuumról egyértelműen 

eldönthető kell legyen, egy extenzióba beletartozik-e vagy sem. Hajlunk elfogadni, hogy a 

világról ugyan valóban így beszélünk, de szinte bizonyos, hogy nem így tapasztaljuk. A 
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világról szóló beszéd nem vet fényt a tapasztalás sötét oldalára, vagyis azokra az esetekre, 

amikor egyszerűen nem tudjuk eldönteni, hogy valami egy predikátum alá tartozik vagy sem: 

a tapasztalás individuumai időnként bizony elmosódottak. Másfelől, épp ennyire ódzkodunk 

attól, hogy a fenomenalitás valamely halmazának elemeit azonos értékűnek tekintsük. S 

megint csak: világos, hogy a világról úgy beszélünk, hogy nem feltétlenül teszünk 

különbséget például egy ismétlődő esemény egyes alkalmai között, ennek ellenére egy 

izgalmas hét alá nemcsak a szerdai nap tartozik, ami tele volt eseménnyel, hanem a hétfő is, 

ami ugyancsak a hét része, ám ekkor az égvilágon semmi sem történt: minden napra igaz 

tehát, hogy az izgalmas hét része, ám mégsem ugyanolyan mértékben. Ez esetben tehát maga 

a halmaz elmosódott, mert a reflektor fénye a szerdára esik, s a többi nap is ott van e körül, de 

rájuk kevesebb fény vetül. Ezek fontos jelek, ám a prototípus elmélet a kétértékű logikát 

érintő kritikájához nem a tapasztalás, hanem egy sajátos kategorizálási feladat felől érünk el.  

 A kategorizációs feladatok egyik típusa az, amelynek során egy adott individuumot 

valamely lista (szabály) alapján egy kategória alá sorolunk (szubszumálunk). Ha felismerjük 

az esszenciát alkotó jegyeket (azonosítjuk a nyalábot), akkor az individuumot az extenzióba 

soroljuk. Másfelől, olyan feladat is van, amikor nem a meghatározó ítélőerőt kell munkába 

állítani, mint a fenti esetben, hanem, ahogy Kant mondaná, a reflektálót (Kant 1979: 94). E 

feladat során ugyanolyan elméleti helyzetben vagyunk, mint az osztenzív definíció korábban 

Wittgenstein kapcsán már említett helyzetében: adva van egy individuum s azt kell eldönteni, 

hogy milyen kategória alá tartozik. A gond ezzel természetesen az, hogy egy individuum 

számos kategóriát exemplifikálhat, vagyis egy kontextusfüggetlen helyzetben, minden 

előzetes tudást zárójelezve minden lehetőség egyenrangú. Így ez a valami azt a kategóriát is 

példázhatja, azt is meg amazt is. A prototípus elmélet e kategorizációs feladatokhoz 

kapcsolódik, ám még egy további csavarral. 

 Ha ugyanis a feladat az, hogy példát adjunk egy kategóriára, akkor nem azon 

képességünk nyilvánul meg a feladat megoldásában, hogy képesek vagyunk egy szabály 

alapján egy individuumot a típus alá sorolni, de nem is az, hogy egy individuumról képesek 

vagyunk eldönteni, melyik típus alá tartozik, mivel ez esetben a szabály általános formuláját 

konkretizálnunk kell. Kant ezt ábrázolásnak (hypotypózis, subiectio sub adspectum) nevezi (i. 

m.: 319), s ide tartozik minden példa, szemléltetés, sőt, még az illusztráció, a jellegzetes 

vonásokat eltúlzó karikatúra, valamit a színészek által megjelenített karakter vagy szerep is. 

Ezek mindegyike ugyanis valamilyen módon súlyozza a tulajdonságokat, vagyis differenciálja 

a tárgyra vonatkozó igazságok homogén tömbjét oly módon, hogy annak elemeit rangsorolja.  
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E feladat jelentősége abban áll, hogy a példázás a kétértékű logika alapján szerveződő 

kategóriarendszer felől megközelíthetetlen szabályosságokat mutat. A példázás nem 

exemplifikáció, s ez arra utal, hogy tapasztalati kategóriáink nem éles körvonalú halmazok, 

hanem elmosódottak, s nem is olyan elemeket tartalmaznak, amelyek magukról világosan 

kinyilvánítják, hogy micsodák, vagyis elmosódó individuumokat tömörítenek. 

 Konkrétan is: ha példát kell adnunk mondjuk a ’madár’ kategóriára, akkor e halmaz 

egyes elemei (amelyek egyébként maguk is kategóriák) inkább megjelenítik ezt, mint mások. 

Nevezetesen, inkább a kanárit említjük, mint a pingvint, holott mindkét általános fogalom a 

kategória extenziójának eleme, vagyis az igazság megváltozása nélkül egymással 

felcserélhető, s a típust bármelyik exemplifikálhatja. Másként, a kanári is madár és a pingvin 

is madár, tehát a típus mindkettőre igaz, továbbá ugyanolyan mértékben igaz a klasszikus 

elmélet alapján is, ám azon funkció vonatkozásában, hogy melyik jeleníti meg inkább a típust, 

az egyik elem magasabb értéket mutat. Ha a felsorolást folytatjuk, az „inkább” csoportba fog 

tartozni a rigó, a sas, a fecske, és a „kevésbé” csoportba fogjuk sorolni a struccot és esetleg 

még a kacsát is. A következőkben ezekre az értékekre reprezentativitásként vagy 

reprezentativitási mutatóként is utalunk, a magas reprezentativitást mutató példányokra pedig 

a tipikus kifejezést is használjuk.   

 Az igazság és a reprezentativitás kontextusa tehát eltérő, noha összefüggő 

kontextusok. Nevezetesen, azt gondoljuk, hogy egy exemplum csakis akkor példázhat egy 

típust, ha a típus igaz rá, ám fordítva ez nem áll: attól, hogy valamire igaz a típus, még nem 

feltétlenül példázza azt megfelelő mértékben és ami nem reprezentatív, arra éppenséggel még 

igaz lehet a típus. Észszerű tehát feltenni, hogy a reprezentativitás vonatkozásában az igazság 

szükséges, de nem elégséges feltétel. Csakhogy e két rendszer nem simítható össze: 

ellentmondás képződik, ha megkíséreljük élesen megvonni a reprezentativitás határait, vagyis 

érvényre juttatni a kétértékű logikát, ez a Szóritész paradoxon. Erre hamarosan rátérünk. Ha 

azonban nem az igazság alapján, akkor hogyan képződik az a halmaz, amelyben a kanári egy 

centrális tartományban esik a rigóval és a sassal, s amelynek perifériáján olyan alacsony 

reprezentativitási mutatóval bíró elemek mint a pingvin és a strucc? 

 Nos, a családi hasonlóság alapján. A kanárihoz képes a pingvin homályos individuum, 

mivel több hasonlósági relációval kapcsolódódhat hozzá, míg a rigó élesebben látszik. A 

halmaz a posteriori, hiszen nincs egy olyan előzetes lista, amely a közös jellemzőket 

tartalmazná. Természetesen nem azt állítjuk, hogy a ’madár’ fogalma egy a posteriori halmaz 

lenne, mivel ez esetben hasonlósági alapon ide kerülne a denevér is, csak azt vizsgáljuk, 

milyen elv alapján képezhető meg a reprezentativitás, ha egyszer az igazság a priori 
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szabályalapú fogalma nem nyújt ehhez segítséget, hiszen az extenzió az igazság tekintetében 

homogén. A hasonlósági reláció általi halmazképzés tehát nyilvánvalóan nem meríti ki a 

reprezentativitást, hiszen önmagában még nem képes támpontot adni arra, hogy mitől és 

milyen mértékben példázza inkább a kanári a madarat mint a pingvin és hogyan marad a 

denevér a halmazon kívül. 

 Egy olyan faktor lappang itt a háttérben, amelyet a harmadik fejezetben már említett 

közelítő halmazok [rough sets] formális elmélete felől nem tudunk felfedni. Ezt úgy láthatjuk 

be, hogy a pingvint egy többvágányú (több tulajdonságot is érintő) transzformációban 

hasonlósági lépésekben (vagyis soha nem változtatva akkorát, hogy a hasonlósági reláció 

megszakadjon a lépések között) kanárivá alakítjuk, vagy fordítva. Ekkor egy halom olyan 

köztes lényt kapunk, amelyek példaértéke nemhogy nem a két szélső érték közötti értékű 

lenne (növekvő illetve csökkenő sorozatot alkotva), mint az várható, hanem vagy egyáltalán 

semmilyen reprezentativitási értéket nem fognak mutatni, vagy nagyon alacsonyat, sőt, még 

az sem lesz biztos, hogy ezekre egyáltalán igaznak fogjuk érezni a ’madár’ kategóriát. 

Másként, a ’madár’ típust biztos, hogy nem egy sárga, csivitelő pingvinnel, de nem is fekete, 

vízben úszó kanárival fogjuk példázni. 

 Ez arra utal, hogy egy halmaz elemei diszkrét mivoltukban reprezentatívak, mintegy 

csomósodási pontokat képeznek a közöttük lévő lehetséges átmeneteket is tartalmazó mezőn, 

ám ily módon a hasonlósági reláció segítségével közelítő halmazt képezve belőlük nem 

kapjuk meg a reprezentativitás mértékének elvét. Miként sejthető persze, a tapasztalatszerzés, 

vagyis a tanulás felé kívánunk utat törni, ám hogy ezt milyen tágan kívánjuk felfogni, álljon 

itt egy másik példa azelőtt, hogy a reprezentativitási mutató mértékének elvét alaposabban is 

megvizsgálnánk. E kitérő hosszú, de tanulságos lesz, ám ne feledjük, még nem fogalmaztuk 

meg a reprezentativitási mutató konkrét értékének elvét. 

 Mint ismeretes, Locke ismeretelméletének jellegzetes eleme az elme azon képessége, 

hogy egyedi és egyedileg meghatározott ideákból reflexióval általános ideákat képez. Az így 

képződő mentális alakzatok egyik formális alakja az általános absztrakt idea, amelyben 

„többféle, különböző és összeférhetetlen idea részei vannak egyesítve” (Locke 1979/2: 212). 

Ilyen tehát például a háromszög általános absztrakt ideája is. Ismeretes azonban Berkeley 

kritikája is: 

 

Mi lehetne könnyebb, mint bepillantani egy kissé saját gondolatainkba (thoughts), és 

megállapítani, van-e vagy lehetne-e az imént leírtaknak megfelelő ideánk, azaz rendelkezünk-

e egy olyan háromszög általános ideájával, amely sem nem derékszögű, sem nem ferdeszögű, 
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sem egyenlő oldalú, sem egyenlő szárú, sem pedig egyenlőtlen oldalú, hanem egyidejűleg 

mindegyik és egyik sem? (Berkeley 1985b: 163) 

 

Berkeley válasza saját kérdésére elutasító: egy idea nem bírhat egyazon vonatkozásban 

egymásnak ellentmondó tulajdonságokkal, általános absztrakt ideák tehát nincsenek, mert 

nem lehetségesek s az általánosság hordozója az elmében mindenkor valamely egyedi idea, 

amely más egyedi ideákat reprezentál. 

 Locke és Berkeley azonban másról beszélnek, az előbbi a háromszög jelentéséről 

(vagyis egy függvényintenzióról), az utóbbi pedig a függvényintenzió egy-egy moduszáról, 

amely moduszok persze kizárják egymást (ha nincs redundancia). Amikor elgondoljuk a 

háromszöget, akkor az intenzióra gondolunk, amikor azonban elképzeljük (mint Berkeley 

teszi), akkor mindenkor csak a szabály egy esetét példázzuk. 

 Mindez azért fontos, mert a háromszöget ugyan fogalmi úton határozzuk meg, nem 

pedig tapasztalatilag, de még a háromszög esetén is érvényesül a reprezentativitás. Vagyis van 

olyan, hogy tipikus háromszög, s van olyan, amely nagyon nem jellegzetes. A háromszög 

fogalmának extenziója minden lehetséges háromszöget tartalmaz, ám ebből példázásra csak 

azt a csoportot használjuk, amin látszik is, hogy háromszög, nem csak tudjuk róla, hogy az, 

mint például erről itt alább (amely egy nem reprezentatív háromszög reprezentatív példája). 

Az ábrán A és B a háromszög két csúcsát jelöli, mivel az A és B közötti távolság nem 0. 

 

 

 
 

3. ábra. Nem reprezentatív háromszög 
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Nem állítjuk persze, hogy ez bármit is változtatna a háromszögről megfogalmazható 

igazságokon (ezek dedukcióval nyerhetőek egy axiomatikus rendszer keretében), ám 

szembesít azzal, hogy a tudás bármely aktualizációja sajátos tapasztalati vonásokat mutat, s 

bennünket éppen ez érdekel. Nem a konkrét tények iránt érdeklődünk azonban, hiszen ez 

empirikus kérdések sokaságát veti fel. Célunk most csak annyi, hogy rámutassunk: a 

tapasztalati tanulás nem az igazságok kumulatív gyarapítása (az extenzió duzzasztása), hanem 

egy olyan súlyozási tényezőkkel is árnyalt folyamat, amelynek eredménye nem egy homogén 

igazságtartomány kialakítása valamely predikátum címkéje alatt, hanem valami egészen más. 

Már az eddigiek is fontos dologra utalnak azonban tisztán elméleti értelemben: a tapasztalati, 

a posteriori kategóriaképzés elveként szolgáló hasonlósági relációt ki kell egészíteni egy 

másik olyan tényezővel, amely éppen a halmaz elemeinek rangsorolását biztosíthatja. 

 E rangsort, ha már létrejött, leíró értelemben a már szintén említett homályos logika 

(fuzzy logic) elmélete felől ragadhatjuk meg: a reprezentativitás mértékét egyszerűen a 

halmazhoz tartozás mértékeként kell felfognunk. A tipikus elem halmazhoz tartozási értéke 

magas, a kevésbé tipikusé alacsony, ahogyan a fényviszonyok is változnak a fókusztól a 

periféria felé haladva. Mindez azért fontos, mert ha meglévő tudásunk individuummezőjét a 

reprezentativitási mutató szerint képzett halmazokkal strukturáljuk, akkor egy olyan árnyalt 

rendszert kapunk, amely jóval pontosabban határozza meg, hogy amit tudunk a világról, azt 

miképp tudjuk, mint a kétértékű kategóriarendszer. A homályos halmazokból és homályos 

individuumokból álló rendszer képe transzcendentális ismeret, mert kanti értelemben véve 

nem az ismeret tárgyáról, hanem a tárgyakról való ismereteinkről szól. Amikor azonban 

beszélünk a világról, akkor ezt a homályos, szétfolyó, de állandóan újraképződő szerkezetet 

diszkrét elemekre képezzük le, márpedig ezzel eltorzítjuk a tapasztalati tudás szerkezetét. 

 Jól mutatja ezt a reflexív ítélőerő, illetve az osztenzív definíció problémája. sajátos 

módon. Amennyiben a konkrét tapasztalati tudás a reprezentativitás alapján szerveződik, 

akkor nem probléma az, ami a világról szóló nyelvben transzcendentális problémaként 

fogalmazható meg. A tapasztalati példák ugyanis nem függetlenek egymástól és a közöttük 

lévő reprezentativitási fokozatok világossá tételével lényegében nem alakul ki olyan helyzet, 

hogy a tanuló az addig elsajátított tudása felől ne tudná eldönteni, hogy valamely exemplum 

mely típust példázza éppen. Másként, az osztenzív definíció működik és a reflexív ítélőerő 

sem akad meg, mert a tapasztalat individuumai példák, nem pedig puszta exemplumok. Nincs 

tehát dilemma, vagy inkább polilemma, amelyben a választandók egyenrangúak: ez a 

probléma csak a világról való beszéd torzítása, amely torzítás nem más, mint a példák 

reprezentativitási mutatóinak leképezése egy diszkrét kétértékű rendszerre. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 214

 A kulcsmozzanat számunkra ebből az, hogy a reflexív ítélőerő az individuumok felől 

emelkedik a típus felé, márpedig ez a tapasztalásnak legalábbis tipikus vonása, az észlelésnek 

pedig szinte kizárólagos jegye. Az, amit látunk nem egy puszta „ez”, de nem is egy típus 

maga (idea), hanem egy individuum, ami több tulajdonságot is megjelenít, de nem azonos 

mértékben. Ahogy ezt ki lehet még fejezni: a tapasztalás nem egyszerűen tényekkel 

szembesít, vagyis partikulárékkal, amelyek valamely univerzálét példáznak, hanem 

mindenkor konkrét, tehát a megjelenőn látszik, hogy mit példáz.  

 Amennyiben pedig a tapasztalás individuumok felől éri el a tulajdonságot, akkor 

mindenkor valamit tapasztalunk valamiként, nem pedig a „valamiként” az, amit 

megtapasztalunk. Nem a tapasztalat intencionalitására helyezzük azonban most a hangsúlyt, 

hanem éppen a komplementer mozzanatra, arra, hogy mi nem jellemzi a tapasztalást: nem 

tiszta tulajdonságokat tapasztalunk, mert a tulajdonságok példázó exemplumok révén jelennek 

meg számunkra. Ehelyütt példaként Berkeley és Heidegger az előző fejezetben idézett 

leírásaira utalunk: a tiszta zaj és a kocsi zörgésének különbségére. 

 Másfelől, amikor a világról beszélünk és egy individuumot kategória alá sorolunk, 

akkor a tulajdonságok felől közelítünk, ám azt állítjuk, hogy ez nem tapasztalati megismerés. 

Nem egyszerűen arról van tehát, hogy a fenomenológia nyelve is szubsztanciák köré szervezi 

a tulajdonságokat, mert ezt teszi a világról szóló beszéd kétértékű logikán alapuló nyelve is, 

csak a tulajdonságok felől. 

 A kétértékű logika interpretációfogalma éppen azon szükség kifejeződése, hogy a 

mondatokat és a neveket interpretálnunk, illetve értékelnünk kell ahhoz, hogy a racionális 

eljárások sémáit megfelelő tartalommal tölthessük fel. Ahhoz, hogy egy következtetés 

helytálló legyen, premisszáinak igaznak kell lenniük, ám ahhoz, hogy a premisszák igazak 

legyenek, egyértelműnek kell lenni, hogy mikor igazak és mikor nem. Ez bizonyos esetekben 

teljesül is, ám tudjuk, az észlelési tapasztalat egyszerűen nem olyan, hogy egyszerűen csak 

szállítaná az igaz állításokat a következtetési alrendszer számára. S e ponton látható be, miért 

nem simítható össze az igazság és a reprezentativitás logikája. 

 A Szóritész paradoxon éppen azt a lehetőséget használja ki, hogy nem vesszük észre, 

amikor a világról beszélve a tapasztalati relációs ítéletek nem tranzitív reláción alapuló 

logikáját tranzitív relációként kezeljük. Másként, kihasználja, hogy a világ tapasztalata és a 

világról szóló beszéd különbsége nem nyilvánvaló. A fenomenológiában a hasonlóságnál 

erősebb relációt a megkülönböztethetetlenség fejezi ki, amely azonban nem azonossági 

reláció, éppen azért nem, mert nem tranzitív. Ha egy földre ejtett rizsszem nem ad hangot 

(igaz premissza), és két szem rizsszem sem ad hangot (igaz premissza), akkor egy zsák 
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kiöntött rizs sem adhat hangot (hamis konklúzió). Mivel a következtetési séma érvényes, 

paradoxon jön létre. Példa a séma helyes használatára: egy inkonzisztens halmazból bármely 

konklúzió levezethető (igaz premissza), két inkonzisztens halmazból is bármely konklúzió 

levezethető (igaz premissza), inkonzisztens halmazok halmazából bármely konklúzió 

levezethető (igaz konklúzió). A Szóritész paradoxon ezért úgy oldható fel, hogy 

megkülönböztetjük a világ észlelésének logikai rendszerét és a világról szóló beszéd logikai 

rendszerét, vagyis tapasztalati területen nem a nyelvnek, hanem a tapasztalatnak hiszünk. Az 

előbbi összefüggésképző relációi nem tranzitívak (hasonlóság, megkülönböztethetetlenség), 

míg az utóbbi korrelatív relációjáé tranzitív (azonosság) és nem engedjük meg, hogy az e két 

kontextus egyszerre jusson érvényre.  

 A tanulás tapasztalatát ezért közöttük a közelítő halmazok elméletéhez. Jól látható 

innen, hogy amennyiben e halmazképzést olyan individuummezőn végezzük, amelyet 

egymást átfedő ekvivalenciaosztályok fednek le, akkor egyes individuumokról nem dönthető 

el egyértelműen, hogy melyik halmazba tartoznak, vagyis az individuummező a maga 

megjelenése szerint a kétértékű logikára nem lesz leképezhető. Valamely zenei stílus 

felismerése egy ismeretlen mű részlete alapján (példázási feladat) ezért előzetes példák 

sokasága nélkül nem lehetséges, mert a stílusjegyek nem kétértékű logikai kategóriák 

(szabályok), hanem tapasztalati képződmények címkéi. Ez arra utal, hogy az észlelés világa is 

a közelítő halmazokból képzett rendszer, miként a reprezentativitásé, nem pedig olyan 

kétértékű kategóriarendszer, amelyet a világról való beszéd sugall.  

 Azt kell tehát csak megvizsgálnunk, vajon a tapasztalás felől nem fogalmazható-e meg 

az az elv is, amely a reprezentativitási mutatót kirajzoló görbe egyes elemeinek értékét 

meghatározza. Másként, mivel a közelítő halmazok elmélete önmagában csak szükséges, de 

nem elégséges a reprezentativitási mutató meghatározására, a fuzzy logika pedig csak leíró 

értelemben határozza meg a görbét (tehát ha adva van, akkor már elvégezhetőek a halmazközi 

műveletek e rendszer segítségével), ezért a tapasztalatszerzéshez, vagyis a tanuláshoz 

fordulunk annak reményében, hátha sikerül megfelelő determinánst találnunk. 

 Az erkölcsi nevelés mai napig legfontosabb elemei a példák. Az a magatartás, amelyik 

követendő mintát ad, példás, de ezt követni, nem pedig ismételni kell. A legfontosabb 

hozadéka ennek: úgy tűnik, hogy a példák felől hatékonyabban tanulunk, mint a 

tulajdonságok felől. Azt is tudjuk persze, hogy a példás büntetés a követendő magatartás 

paradigmáját az attól való eltérés szankcionálása révén éri el, ám a kulcsmozzanat itt az, hogy 

a büntetés jelentése, éppen azáltal, mert lehetséges bűnök és lehetséges büntetések sokaságát 

kapcsolja össze tapasztalati értelemben megfoghatatlan, míg a konkrét büntetés tapasztalata 
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világosabban körülhatárolja a bűnt is. A törvénykönyv mérhetetlenül több büntetést tartalmaz, 

mint a vérpad, az utóbbi mégis hatékonyabban az elrettentésben. S nemcsak mások példájáról 

van szó, sőt. A büntetés okozta fájdalom nem egyszerűen asszociáció, hanem kategóriaképző 

elv, amelynek hatása más esetekre is átterjed. 

 Úgy világíthatunk rá erre, hogy a tanulásban nemcsak a példák száma, illetve 

minősége számít. Sok példa kell, jó példák kellenek, ez nem vitás. Ám úgy tűnik, a példák 

megtapasztalásának intenzitása számít talán a legtöbbet. Ha nem így lenne, nem vonult volna 

végig a történelmen a tanulás ürügyén okozott fájdalom és a szenvedés. A példák és a sok 

példa csak szelíd hasonlósági relációkat képez, de elég egyetlen harapós példa intenzív 

megtapasztalása s ezekből máris tipikussági görbe formálódik. S ez formális sajátosság, 

független tehát attól, hogy a példa maga megfelelő vagy nem, vagyis azt példázza-e amit a 

tanár akar. Ha megfelelő, a tanuló a kívánt irányban mozdul, ha pedig nem, akkor az intenzív 

példa kirajzolta görbe szerint egy más hangsúlyokkal rendelkező kategóriarendszer kezd 

épülni: így csúszhat félre a nevelés. Nem visszafordíthatatlanul azonban. Miként tudjuk 

ugyanis, a tanulás nem bevésődés, hanem elvi értelemben legalábbis olyan nyitott szerkezet, 

amely lehetővé teszi, hogy bármikor újraíródjék, vagyis a folytonosan módosítható 

alkalmazkodás legflexibilisebb módja. A példázással képzett halmazok tehát alakuló 

szabályok szerint szerveződnek, amelyek másfelől, amennyiben meghatározásra van szükség, 

a priori szabályokként működnek. A meghatározás a nyelv igazi terepe; ha beszélünk, 

meghatározunk, de nem tanulunk semmit abból, ha világ minden dolgát meghatározzuk: nem 

változik a szabály. Másfelől, a szabályt akár egyetlen intenzív példa is átalakíthatja, mert 

olyan súllyal lép fel, amely megváltoztatja a hasonlósági relációk eloszlását.  

 Mindez természetesen csak rávezetés, de az irány már sejthető: a reprezentativitás és a 

tapasztalás mint tanulás összefüggése e faktor nélkül még hiányos. Döntő fontosságú 

mozzanatról van tehát szó: ez az a tapasztalati mozzanat, amely a példa megtapasztalásának 

intenzitásával korrelál, s ez az, ami hiányzik a meghatározás, a világról szóló beszéd 

racionalitásából, de nem hiányzik a fájdalmas példák tapasztalatából, mert ez a tudatos 

élmény minősítettsége, vagyis a kválé.  

 Amennyiben tehát a példa intenzitását a kválé révén határozzuk meg, akkor 

elkezdhetjük építeni az utat a tanulás tapasztalatától az evolúció felé. Az intenzív példa révén 

ugyanis megmozdul a test, vagy ahogyan erre inkább utaltunk eddig is, megmozdul animális 

lényünk. A jelentés (az intenzió) önmagában a test számára semmi; az intenziót példázni kell, 

hogy testileg is érintetté vájunk, mert a példa olyat tartalmaz, amit animális lényünk észlel. S 

ehhez nekünk még csak észlelni sem kell az individuumot, amely valamely típust jelenít meg, 
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elegendő elképzelni. A törvénykönyv büntetései képszerű példa nélkül puszta jelentések, 

amelyeket egyszerűen alkalmazni lehet: ha ez a bűn, ez a büntetés. Amikor azonban a 

példában megjelenik bűn és büntetés összefüggése, akkor valami belénk talál. A király elleni 

merénylet büntetése: 

 
A hóhér vaskanalat merített a fazékba, s izzó folyadékot öntött bőségesen valamennyi sebre. 

Majd [az elítéltet] kisebb kötéldarabokkal a lóhámhoz kötözték, s valamennyi végtagjához, a 

combokhoz, a lábszárakhoz és a karokhoz befogták a lovakat […] A négy ló nekifeszülve 

magával ragadta a két combot, méghozzá először a jobb oldalit, utána a másikat, [végül] 

kiszakították először a jobb karját, azután a másikat. (Foucault 1990: 10 – 12.) 

 

E ponton meg is állunk és összegzünk. Úgy véljük, a kválé összefügg a tanulással, s most már 

azt is láthatjuk, hogy azzal a fenomenológiai eseménnyel is, amelyet vonzalomként 

tárgyaltunk. A vonzalmat minősítettsége alapján különböztetjük meg más tapasztalati 

eseményektől, főként a taszítás érzésétől, de akár attól az érzéstől is, amit a kivégzés fenti 

leírása kelt bennünk. Formális szerkezetét tekintve ezek a tapasztalati események 

intencionálisak, amely ez esetben azt jelenti, hogy vonzóként, taszítóként, viszolygást 

keltőként mindenkor valami (testalkat, test, valaki), vagy emberibb esetben, egyvalaki jelenik 

meg, ám e formális vonást most feltöltjük azzal a tartalmi mozzanattal (másra egyelőre nincs 

módunk), amely azzá a sajátos minőségű tapasztalattá teszi ezeket, amik. Olyan szerkezet van 

tehát most előttünk, amelyben valamely forma akár tetszőleges minőségi tartalommal is 

feltölthető és ez a maga módján indokolt is, hiszen a kivégzés bennünk sem csak viszolygást 

kelt, így minden további nélkül elképzelhetjük, hogy valakiben esetleg alapvetően nem 

viszolygást kelt. Ez a forma-tartalom struktúra indokolt, amiből azonban nem következik, 

hogy megfelelő. Ismételjük azonban, egyelőre még nincs módunk arra, hogy a kváléhoz 

másként közelítsünk. 

 Másfelől, a vonzalomnak, az antipátiának, a kivégzés leírása keltette viszolygásnak 

lehet köze ugyan a tanuláshoz, vagyis tanulhatunk belőle, de maguk nem valamely megelőző 

tanulás eredményének tűnnek. Szerelmi ügyekben a vonzalom vonatkozásában ráadásul még 

csak nem is tanul az ember, legfeljebb csak a tetteket korlátozza, vagyis kezelni tanulja meg a 

kválét, amit eleve átél, nem alakítani. A kválét a legbelsőbb önmagunk ügyének tekintjük, 

amihez más nem férhet hozzá csak mi, ki-ki a maga bensőjében, ám a hátborzongató az, hogy 

nem mi találtuk meg és találjuk meg ebben a pillanatban is, hanem épp fordítva. Ha 

legsajátabb önmagunk a kválé, akkor önmagunk idegen, vagy még pontosabban, másvalaki, 
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akinek léte felett nem rendelkezhetünk, legfeljebb olyan helyzeteket teremthetünk, 

amelyekben megjelenhet, ám abban, hogy egy ilyen helyzetben valóban meg is jelenik-e vagy 

sem, nincs semmi szükségszerűség. Nemcsak a C-rost és a fájdalom között nincs 

szükségszerű kapcsolat, hanem a jelenlegi és a holnapi kválé között sem lehet ilyen 

természetű reláció feszül: el tudom képzelni ugyanazt a szituációt a kválé nélkül is. 

 Nem világos azonban még mindig, hogy a tapasztalat szubsztancia köré szervezett 

kategóriarendszere, amelynek leírását nem a kétértékű klasszikus, hanem a többértékű, más 

alaprelációkra épülő logikai rendszer segítségével végezhetjük el, milyen evolúciós feladat 

megoldásában jelenthetett előnyt az a priori szabályok szaporításának stratégiájával szemben. 

Most azonban abba a helyzetbe kerültünk, hogy a tapasztalás szerkezetét éppen a kválé 

fogalma segítségével kötöttük össze a reprezentativitás rendszerével (ez rajzolja ki a példa 

intenzitása révén a tipikussági görbét), s ezzel a tapasztalás minősítettségére terheltük rá a 

fenomenalitás azon sajátosságát, hogy ez univerzális vonásaiban a partikulárék felől jelenik 

meg. Másként, úgy ábrázoltuk a tapasztalati világot, mint ami kválé nélkül hasonlósági 

relációk sokaságára esik szét, mivel az a tényező, amely az ilyen relációkban álló 

individuumokat fuzzy halmazokba rendezné, vagyis a tipikussági görbét kirajzolná, maga a 

tapasztalatok minősítettsége. Ennél már csak az lehetne rosszabb, ha a fenomenális 

kategóriarendszert úgy akarnánk megmenteni, hogy a hasonlósági relációt az azonossági 

relációra cserélve visszatérnénk a fenomenalitás leírásának kétértékű logikájához, minden 

kválé nélkül. Ez azonban nem a tapasztalás, hanem a világról való könyörtelen beszéd 

tapasztalata, amely egy olyan börtönvilágot láttat, ahol minden individuumnak egy 

extenzióban a helye, s az elemek között nincs és nem is lehet különbség. Másfelől, a kválék 

függetlenek a szubsztanciáktól, vagyis minőségekként, tulajdonságokként is tapasztalati 

események (ez Berkeley esete a zajokkal) vagyis a tapasztalást szervező szubsztanciák nélkül 

a tapasztalat érzetminőségek kavalkádjára esik szét. A helyzetet tehát úgy is 

megfogalmazhatjuk, hogy a tapasztalás evolúciós kulcsa, amely választ ad arra a kérdésre, 

hogyan léphető át a moduláris túlélési stratégia a tanulással a tapasztalás irányába, a kválé. 

 Csakhogy sajnos itt sincs semmi kényszerítő. Lehetséges, hogy valóban a példák 

tapasztalatának minősítettsége alakítja ki a tipikussági görbét, de nem lehetetlen, hogy más 

faktor. Lehetséges, hogy anélkül is tanuljon egy rendszer, sőt, eltérő értékeket alakítson ki az 

a posteriori halmaz elemei között pusztán formális szabályszerűségek (mélyebb szintű 

tanulási programok) révén. Másként, nem kell átélni egy példa intenzitását ahhoz, hogy 

kirajzolódjon a tipikussági görbe, vagyis az átélés még a tanulás szempontjából is 

epifenomenális.  
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 Egyetlen út kínálkozik, megmutatni, hogy a szubsztancia-tulajdonság szerkezet, 

amelyre azután már ráépülhetnek az a posteriori halmazok, előfeltételezik a kválét. Másként, a 

tapasztalást csak az szervezi olyanná, amilyen, ha átéljük a világ megjelenését s animális 

lényünk ellenszegülése csakis annak szól, hogy a kialakított halmazok belső feszültségeket 

keltenek. Ha pedig ezt sikerül összekötni azzal, hogy a szubsztanciák köré szerveződő 

tulajdonságok felől megjelenő világ valamely evolúciós feladat adaptív megoldása, akkor 

célba érkeztünk: megragadtuk a tapasztalás evolúciós funkcióját. Ahhoz azonban, hogy 

mindennek nekivágjunk, még egy fogalomra van szükségünk. 

 

6.3 Perspektíva 
 

Korábban, Berkeley és Heidegger leírásainak példája nyomán úgy fogalmaztuk meg a 

tapasztalás intencionalitásának sémáját, hogy valamit valamiként tapasztalunk, nem pedig 

fordítva, vagyis nem a valamiként az, amit megtapasztalunk. Úgy is kifejezhetjük ezt, 

ahogyan részben már meg is tettük, hogy a tapasztalati tény esetén a partikuláré példáz 

univerzálékat, nem pedig egy univerzálé példáz partikulárékat. Ez utóbbi megfogalmazás 

esetén világosan érezhető, hogy jelentéshatárokba ütközünk, ennek ellenére nem látszik 

lehetetlennek feltenni egy olyan relációt, amely individuum és tulajdonság között a példázás 

műveletének konverziója.  

 Nyilvánvalónak tűnik persze, hogy ez esetben már nem a tapasztalásról van szó, ám 

korántsem világos, miképpen érvelhetnénk amellett, hogy a valamit-valamiként struktúra a 

tapasztalás sine qua non-ja. Lehetne persze próbálkozni oly módon, hogy amire ez a szerkezet 

nem áll, az már nem tapasztalás, vagyis, hogy a tapasztalás fogalma azt jelenti, hogy 

valamiként mindenkor csakis valamit tapasztalhatunk meg, ám ez nem igazán meggyőző: 

posztulátumnak tetszik, nem pedig dedukált tézisnek. Tudjuk azonban, hogy a ’valami’ 

mozzanata nem vihető át minden további nélkül a tulajdonságokra (a ’valamiként’-re, ezt 

természetesen tág értelemben, predikátumként véve), mert ez ellentmondáshoz vezet, a 

Russell-paradoxonhoz. A halmazok nem lehetnek korlátlanul elemek, vagyis nincs mindent 

tartalmazó halmaz, vagy még provokatívabban, nem létezik (tárgyalási) univerzum (Halmos 

1981: 18). Az önmagát nem tartalmazó halmaz tartalmazza is, meg nem is önmagát, mert ha 

megengedjük, hogy bármi elem legyen, akkor az a halmaz is lehet önmaga eleme, amelyik 

önmagát nem tartalmazhatja. Felfelé építkezve, a magasabb kategóriák felé haladva, tehát baj 

van, ám ebből még nem következik, hogy lefelé is gond lesz, vagyis hogy tulajdonság nélküli 
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elemeknek mindenképpen lenniük kell. A szubsztancia relatív fogalom, amely azáltal 

képződik, hogy valamit valami más alá besorolunk, vagy valami valamit példáz. 

 Ez azonban a világról való beszéd kétértékű logikája. Ha átvisszük a tapasztalásra, 

akkor kicsúszik a kezünkből mindaz, amit azzal nyertünk, hogy a tapasztalást a 

reprezentativitás és nem az igazság logikájával simítottuk össze. Az igazság kétértékű 

logikája elfedi a tapasztalást s ez különösen akkor veszélyes, ha a tapasztalást az evolúció 

előterében kívánjuk megragadni. Az evolúció logikája performatív, alapstruktúrája a feladat, 

értékkategóriája pedig a sikeresség, a világról szóló beszéd kétértékű logikája pedig konstatív 

és az igazságról szól. Ha tehát konzekvensek akarunk maradni (ami persze megint csak a 

világról szóló beszéd alapelve), akkor meg kell elégednünk azzal, hogy annyit jelentünk ki, a 

tulajdonságok tapasztalatára szinte kizárólag az jellemző, hogy tárgyak köré szerveződik. 

Vagyis, a tapasztalás e vonását tipikusnak és nem esszenciálisnak tekintjük. Így e vonást 

annak szempontjából kell szemügyre vennünk, vajon milyen feladat sikeres megoldása 

indokolhatja, hogy a fenomenalitás így, s ne máshogy jelenjen meg számunkra. E ponton 

hozhatjuk fel ismételten a konverzió lehetőségét. Feltehetjük-e, hogy tulajdonság példáz 

elemeket?  

 Bármennyire furcsa is, ezt a konverz műveletet már alkalmaztuk. Rávezetésként 

azonban gondoljunk arra, amikor egy gyerek megkérdi, „hol a muzsika?”, mert nem látja a 

belépő muzsikusnál a hegedűjét. Ha az ijesztőre rákérdezünk rá, ugyanezt tesszük: valamely 

tulajdonság felől tekintünk elemek felé, ám nem szubszumálunk, mert nem 

szubszumálhatunk. Sem a ’muzsika’, sem az ’ijesztő’ címkéjű halmaz nem tartalmaz 

hegedűket, labdákat vagy más tárgyakat, ám ha azokból a megjelenési eseményekből, 

amelyeket ezek tartalmaznak, tárgyakat képzünk, akkor pontosan ahhoz az ontológiai 

szerkezethez jutunk, amely a modulok számára képzett kvázi-fenomenalitás jellemzője.   

 Elevenítsük fel ehhez azt a szituációt, amelynek egyik mozzanataként a vonzalom 

kétszeri, másvalakire vonatkozó ébredésének fenomenológiai eseményére utaltunk, másik 

mozzanatként pedig a derék-csípő arány detektálását végző modul kétszeri tüzelésére. E 

fejezet kezdő gondolatmenete során e két esemény logikai különbségét így fogalmaztuk meg: 

 
x ugyanolyan mint y 

a ugyanaz mint b  

 

Mindkét relációban individuumnevek szerepelnek tehát; a fenomenológiai szituáció esetén az 

első formulával azt rögzítjük, hogy két individuum egy típus alá tartozik vagyis ugyanolyan, a 
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moduláris szituációban viszont azt rögzítjük a második formulával, hogy az eltérő megjelenés 

(vetület) ellenére ugyanaz jelent meg. A vonzalmat korábban kiemeltük az első relációból és a 

második alá soroltuk, a tanulás révén szerveződő tapasztalat számára pedig fenntartottuk az 

első reláció alapján képzett rendszert. 

 Láttuk, hogy fenomenalitás halmazainak szervezőelve egy nem tranzitív reláció, 

vagyis a tapasztalati halmazok a posterioriak. Időközben azonban világossá vált, hogy a 

vonzalom sajátos minőséggel bír, amely alapján megkülönböztethetjük például az antipátiától 

s e minőséget magát nem tanuljuk; ez faktum. Ebből azonban antinómia áll elő, nevezetesen, 

a ’vonzó’ mint fenomenológiai tulajdonság (amennyiben megéljük, márpedig megéljük), a 

posteriori halmaz, vagyis apró lépésekkel egy vonzalomként individuált érzés átmehet akár az 

ellentétébe is, másfelől, a priori halmaz, hiszen az érzéseket nem hasonlósági alapon (vagy 

egyéb kontextuális eljárással) azonosítjuk, hanem azok, amik. Amennyiben tehát elfogadjuk, 

hogy tapasztalásunk minősített, és e minőségek normálisan úgy vannak számunkra adva, mint 

valamilyen individuum tulajdonságai, mondjuk e lap fehérsége, akkor e fehérség olyan 

halmazcímke, amelynek nincs a priori szabálya, mivel apró lépésekben haladva (vagyis 

mindenkor egy új elemen instanciálva tulajdonságot) olyan halmazt képezhetünk, amelynek 

lesz két olyan tagja, amely különböző minőségű. A ’fehérség’ halmazban így szürke és adott 

esetben még fekete elemek is lesznek. Ez a tapasztalati halmazképzés nem tranzitív 

relációjának következménye. Másfelől, amennyiben a kválét olyanként gondoljuk el, mint ami 

független a tulajdonságokat hordozó szubsztanciáktól, hiszen ezeket kivonva a tapasztalatból 

tiszta minőségek kavalkádját kapjuk, akkor egy-egy kválé minősége nem a posteriori címke, 

hanem olyan előzetesen szabály alapján azonosított (vagy inkább azonosuló) létező, amelyre 

indexikussal, nem pedig halmazcímkével utalhatunk. Ebből az a sajátos helyzet adódik, hogy 

az antinómiát csakis oly módon oldhatjuk fel, ha tagadjuk, hogy a kválé tapasztalati minőség, 

ami azonban maga contradictio in adjecto.  

 Az antinómia tehát úgy keletkezik, hogy a szubsztancia-tulajdonság szerkezetet 

mozgatjuk. Vagyis, a kválét két értelemben használjuk, az első esetben úgy értjük a 

tapasztalást, mint amiben a kválé tulajdonság, s kivonva a szubsztanciákat szemléletek 

zsibongó zűrzavarát kapjuk, ahogyan kantiánusan fogalmazhatunk. Másfelől, a kválét 

azonosnak vesszük egy modul kvázi-fenoménjével. Másként, maga a vonzó az, mint tiszta, 

vegyítetlen minőség, ami létezőként megjelenik nekünk, amikor a vonzalmat átéljük, úgy 

ahogyan a modul is tüzel az extenzió mintázataira. S ahogyan a modul számára a 

specifikumnak neve van s számára csak ez az egy létező van, úgy egy kválé is itt és most 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 222

létező, amely van, nem pedig egy másra átvihető minőség, tehát saját neve van, nem címkéje, 

mint egy általános fogalomnak.  

 Márpedig ez azt jelenti, hogy amennyiben ezeket a pozíciókat kimozdítjuk a 

szembenállásból, akkor megszűnik az antinómia, s a kialakulás relációja éppen ilyen 

kimozdítás. Nem úgy épül fel tehát a tapasztalás, hogy a minőségek zsibongó zűrzavarában 

asszociációk révén összekapcsolódnak és kikristályosodnak a dolgok, de nem is úgy, hogy 

eleve adott egy szubsztanciafogalom, ami ráncba szedné a káoszt. A zsibongó zűrzavar 

absztrakció, vagyis terminus ad quem nem pedig a quo, s ilyenként előfeltételezi a 

tapasztalást. A tapasztalás nem ebből az absztrahált minőségegyüttesből alakult ki, 

következésképp a kválé keletkezésének problémája sem az, hogy miként keletkezik egy ilyen 

minőségmező. Másfelől, ha a szubsztanciát mint regulatív elemet eleve feltesszük, például oly 

módon, hogy ilyennel szolgál a nyelv, és a tapasztalást szerkezetét innen eredeztetjük, akkor 

megmagyarázhatatlan, hogy a tapasztalás miként csúszhat el a nyelvtől. 

 A kválé funkcionális értelemben vagyis a tapasztalás kialakulásának értelmében tehát 

nem minőség, hanem a tapasztalatban adott individualitás, amelynek saját neve van, s név 

minden lehetséges világban ugyanazt jelöli, vagyis a kválé merev jelölő. Egy olyan kválé 

tehát, amit most élünk át, ebben a pillanatban, mondjuk e lap fehérsége, nem lehet azonos a 

’fehér’ tapasztalati tulajdonságával, mert ez utóbbi akár fekete elemeket is tartalmazhat. A 

kválé azonban nem is olyasvalami, ami e lap fehérsége mögött rejtőzne, vagyis nem úgy név, 

hogy különbözne a megnevezettől. Úgy merev jelölő, hogy a jelölő és a jelölt ugyanaz 

méghozzá a szükségszerűség metafizikai értelmében véve. Nem mondhatjuk tehát, hogy „ez a 

fájdalom”, mert ez a kválé tapasztalati értelmén alapul: itt a ’fájdalom’ a halmazcímke, az ’ez’ 

pedig olyan indexikus, amely valamely elemet denotál. Magát a kválét kellene kimondanunk, 

ez azonban nem megy, hiszen akár cizellált fogalmakkal, akár egy artikulálatlan hanggal 

próbálkozunk is, csak kifejezni tudunk. Maga a kválé ineffábilis. 

 A jelölő és a jelölt azonossága szükségszerű reláció, amely minden lehetséges 

világban fennáll s a kválék azon sajátosságát, hogy legbelsőbb önmagunkba találnak bele 

innen határozhatjuk meg. Nem lehetséges, hogy például e lap fehérségének átélése más 

számára ugyanaz legyen, mint most számomra, de nem azért, mert más nem nézhet erre a 

lapra, vagy azért, mert nincs más tudatosan tapasztaló lény rajtam kívül, hanem azért nem, 

mert a kválé sajátos denotáló szerkezete mindenkor implikálja azt a valakit, aki ezt átéli. Az 

én fájdalmam tesz engem azzá a valakivé, akiből nincs és nem is lehet egy párhuzamos másik, 

legfeljebb csak oly módon, hogy az azonos velem. Vagyis, a kválé révén a tapasztalást 

perspektivikus szerkezetként határozhatjuk meg, de csakis akkor, ha kválén nem azt a 
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minőséget értjük, amelyre a világról szóló beszéd halmazcímkéivel utalunk, hanem egy olyan 

struktúrát, amely egy önmagát jelölő individuum szerkezete. A perspektíva határát az jelöli ki, 

ami minden kváléban közös, a szerkezet, az azonban, hogy éppen melyik kválé az, ami a 

perspektívát képezi, faktum.  

 Nem az a kérdés tehát, hogy e lap fehérségéből miként szerveződik meg a tapasztalás, 

hanem az, hogy egy zárt jelölési struktúra individualitása miként alakul át e lap fehérségévé, 

vagyis egy olyan példává, amelyben egy individuum egy tulajdonságot példáz. S tegyük 

mindjárt hozzá: evolúciós jelentőséget e kérdés megválaszolása akkor kap, ha rámutatunk arra 

az evolúciós feladatra, amely csakis e transzfomációval oldható meg.  

 A kválé tehát perspektivát jelöl ki, s e mozzanat ugyanarra vonatkozik, bár másként, 

mint a perspektíva azon fogalma, amelyet ismeretelméleti értelemben az információhoz való 

hozzáférésként jellemeztünk, valamint az a perspektívafogalom, amely az információ 

relevanciájára vonatkozott. A kifejezés elsőként használt értelme a második fejezetben 

valamely adatforrásra utalt, így megkülönböztettük az első és a harmadik személyű 

perspektíva adatait. A kulcsmozzanat ebben az episztemológiai értelemben vett 

hozzáférhetőség volt. A természettudományos ismeretek bárki számára hozzáférhető adatokon 

kell, hogy alapuljanak, ám a tapasztalás adatai, az első személyű perspektíva információi nem 

ilyenek. A kifejezés másik értelme egy szintaktikai alapon működő rendszer bemeneti 

sajátosságára utalt, amelyet mint összetett feltételrendszert megkülönböztettünk a 

fenomenológiától az ötödik fejezetben. A stimulus perspektivikus bemenet, ám nem első 

személyű perspektívabeli adottság. Olyan függvény bemenete, amely függvény sötétben is 

működik: nem szükséges tehát átélnie egy szubjektumnak ahhoz a mintázatot, hogy a modul, 

amelynek e mintázat bemenetét képezi, a maga evolúciós feladatát teljesítse, ám bemenet nem 

lehet akármi; feltételei vannak. A modulok területspecifikusak, vagyis szűrők. 

 Mint látható, a perspektíva mindkét fogalma adatokon, vagy tágabban az információ 

fogalma révén definiálható. Ha e két jelentést az információ információelméleti fogalma 

alapján kapcsoljuk össze, akkor egy sajátos szintaktikai mező válik megpillanthatóvá, 

amelynek információtartalma nem benne van a struktúrában (in formation), hanem maga a 

struktúra hordozza. Másként, nem szemantikai, hanem tisztán szintaktikai, ennek ellenére 

különböző információt hordoz attól függően, hogy melyik ismeretelméleti perspektíva felől 

közelítjük meg.  

 Emlékszünk az Ebbinghaus illúzióra. Maga az ábra olyan struktúra, amely nem jelent 

semmit, vagyis a kétféle információt nem oly módon hordozza ugyan, amely teljes mértékben 

interpretációfüggetlen lenne (hiszen az ’egyenlő’, az ’átmérő’ és a ’nem’ kifejezések 
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interpretációra szorulnak), ám tetszőlegesen bizonyosan nem interpretálható. Az a struktúra 

fontos azonban számunkra, hogy az ábra kapcsán különbséget teszünk valóság és illúzió 

között, s az illúzió olyan információt hordoz, amely csakis első személyű perspektívából 

hozzáférhető. Úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy a kezünk, amely egyformára nyílik, ha 

korongokként egy asztallapon látjuk az ábrát, más információ alapján működik, mint amit 

tapasztalatilag megragadunk, holott az ábra szintaktikailag változatlan. Tudjuk, hogy a belső 

körök egyformák, úgy fogjuk meg őket, mint amelyek egyformák, ám látjuk, hogy a körök 

nem egyformák és nem is vagyunk képesek arra, hogy ne különbözőnek lássuk őket, csak a 

teljes struktúra roncsolása által. A tudásunk és a testünk úgyszólván egy húron pendül, ám mi 

magunk tapasztaló lényekként ebből kimaradunk.  

 Az antifizikalizmus innen fogalmazva azt jelenti, hogy a harmadik személyű 

perspektívából adatolható információhalmaza nem meríti ki az univerzumot mint olyat. 

Másként, ha minden szintaktikai információt összegyűjtünk és kategorizálunk, valamint a 

kategorizálási információt is az univerzum részének tekintjük, az univerzum még ezen felül is 

tartalmaz extra információt. Ezen extra információ sajátossága ismeretelméleti szempontból 

az, hogy a stimulusokból képzett ismeret nem érinti, vagyis bárki nem férhet hozzá 

mintázatként, ebből azonban nem következik, hogy szemantikai információnak kellene lennie. 

Másként, attól, hogy valami csakis az első személyű perspektívából hozzáférhető, még nem 

következik, hogy jelentésmozzanat lenne. Haladjunk azonban tovább. 

 A szintaktikai információ különbségeken és azonosságokon alapul, egészen elemi 

módon: ami különbözik az más információt hordoz; ami ugyanaz, az ugyanazt az információt 

hordozza. E különbségeket és azonosságokat hatékonyan realizálják például a bináris számok. 

Ebből azonban még nem következik, hogy a szintaktikai információ szükségszerűen 

kvantitatív lenne, főként azért nem, mert 0 és 1 között nem lehet kvantitatív alapon 

különbséget tenni, mivel ez végtelen regresszushoz vezetne. Pusztán arról van szó tehát, hogy 

az információ szempontjából releváns különbség és azonosság logikai értelemben megelőzi a 

kvantifikációt, nem pedig arról, hogy e két tényezőt kvalitatív jellegűként megnevezve valami 

szubjektív mozzanatot kívánnánk becsempészni a gondolatmenetbe. Miként ugyanis sejhető, 

előbb-utóbb sor kerül arra, hogy a Különbség és az Azonosság platóni ideáit, vagyis a 

szintaxist, kapcsolatba hozzuk a kváléval.   

 Előbb azonban vizsgáljuk meg a perspektíva harmadik fogalmát is, amelyet a kválé 

mint sajátos logikai szerkezet kapcsán vettünk használatba. Kiindulópontunk a perspektíva 

intuitív fogalma lesz, mivel a perspektíva fogalmának formális sajátosságai leginkább a 

vizuális észlelés kapcsán példázhatók, ám ennek, miként minden példázásnak, az a veszélye, 
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hogy olyan tulajdonságokkal ruházza fel a típust, amelynek exemplumaként szolgál, amelyek 

a típus többi elemére nem feltétlenül érvényesek. Láttuk, igazság és reprezentativitás nem 

ekvivalens fogalmak. Általánosságban ezért bevett szokás csakis rávezetésként munkába 

fogni bármilyen intuitív módszert, s a tényleges eredményeket valódi exemplifikáció révén 

megfogalmazni, amelynek során az exemplum csakis a típus minden példányára 

érvényesíthető tulajdonságai kerülnek meghatározásra. Ha azonban a téma maga a 

perspektíva, akkor falakba ütközünk, s különösképp akkor, ha a perspektívát éppen a kválé 

miatt tesszük témává. Lássuk azonban, miként épül körénk a fal, amibe beleütközünk. 

 Szemléleti értelemben a perspektíva a dolgok megjelenésének mellékes, szinte 

észlelhetetlen sajátossága. A perspektíva fenomenológiai megközelítésben arra utal, hogy 

valamely megjelenés során a megjelenő dolgok nemcsak magukról, hanem úgyszólván a rájuk 

vetett pillantásról is tanúságot tesznek. A kocka innen ilyen, onnan meg amolyan, vagyis nem 

pusztán tisztán kivehető vagy homályosan látszik, hanem fehér vagy szürke is, méghozzá 

világosan látszik, hogy ő maga az, amire e tulajdonságok jellemzőek. Ennek ellenére mégsem 

gondoljuk, hogy maga a kocka egyszerre fehér és szürke is lenne, hanem azt mondjuk, hogy a 

kocka színe perspektivikus információ, amely egy ’ahonnan’-tól függ és ezt a függés fejezzük 

ki úgy, hogy valami ’valaki számára’ jelenik meg.  

 A fenti módszertani figyelmeztetés a példázás veszélye kapcsán esetünkben azt jelenti, 

hogy a perspektíva formális fogalmának fenti meghatározása olyan absztrakcióra szorul, 

amely a szerkezetet kiemeli az érzékszervi modalitások esetleg egyedi sajátosságokat mutató, 

kontextusából. Ennek elmulasztása ugyanis azzal fenyeget, hogy az egyik modalitás 

sajátosságait pars pro toto átvisszük az összesre. Sőt, az is előfordulhat, hogy akadály híján 

nem pusztán az észlelésre terjesztjük ki, hanem még egy további lépésben az azonos nembe 

tartozó más típusra is, nevezetesen a fogalmi megismerésre, s így a metafizikára. 

 A vizuális észlelésből kiemelt formális perspektivikus szerkezet ugyanis könnyen 

felfedezhetőnek tűnik a fogalmi gondolkodás területein is. Egy megjelenésből maradéktalanul 

negligálható az az információ, amelyet a megjelenés arról a vonatkozásról hordoz, hogy 

valaki számára jelent meg. Ennek egyik esete, ha a perspektivikus információ is a dologról 

szóló információként kerül meghatározásra, másik esete pedig az, amikor ez az információ 

úgyszólván önmagát iktatja ki azzal, hogy ugyanazon dologról egymásnak ellentmondó 

információkat kínál. Az első eset a naiv realizmus, amely olyat is a megjelenő dolognak 

tulajdonít, amely a valaki számára való megjelenés sajátja. A kocka fehér vagy a kocka 

szürke. A másik pedig az a folyamat, amelyet éppen tapasztalatszerzésnek nevezünk s 

amelynek eredménye az, hogy a különféle megjelenések mögött úgy kezd létezni maga a 
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dolog, hogy a maga egészében, az egymást kizáró konkrét megjelenések miatt, soha nem 

jelenhet meg. 

 Itt a szubsztancia tehát, bár, miként jeleztük, ily módon csak metaforikusan értük el, 

hiszen a vizuális tapasztalás struktúráját átvittük a tapasztalás egészére, illetve még egy 

metaforikus lépésben, fenomenológiai terminust metafizikai értelemben használtunk. Vagyis, 

nem lehetünk biztosak abban, hogy a vizuális tapasztalat kapcsán megragadott szubsztancia-

tulajdonság szerkezet a tapasztalás egészére is áll, vagyis minden modalitásra. Másfelől, 

amennyiben a megjelenések mögött meghúzódó, a maga egészében soha meg nem jelenő 

valamit oly módon képeztük meg, hogy elkerüljük az ellentmondást, akkor erős a gyanú, hogy 

a világról szóló beszéd logikáját érvényesítettük a tapasztalásra. Nevezetesen, ha a kocka vagy 

fehérként vagy szürkeként jelenhet csak meg, ahol a megjelenések diszjunktívak, akkor a 

kocka maga csak akkor lehet fehér is, meg szürke is, vagyis a megjelenések konjunktívak, ha 

maga a kocka nem jelenhet meg. Ezzel ugyanis az a szerkezet válik láthatóvá, amelyet a 

kétértékű logika kényszerít a tapasztalásra: a tűnés és a valóság dichotómiája. Márpedig 

amennyiben a tapasztalás logikája a reprezentativitás és nem az igazság kontextusa, akkor 

ellentmondás benne nem képződhet, ez ugyanis a világról szóló beszéd kiváltsága.  

 A fal, amibe beleütközünk, e szempontok figyelembe vételével már ki is épült. Ha a 

perspektíva fogalma absztrakcióra szorul, vagyis ki kell emelnünk az érzéki modalitások 

kötöttségéből, akkor a minőségtől vonatkoztatjuk el a perspektíva fogalmát, amely a kválét az 

antifizikalizmus szerint másra redukálhatatlan sajátossággá teszi. Az érzéki modalitások 

között lehet kapcsolat, akár eleve adott szinesztézia, de ez még inkább nyilvánvalóvá teszi, 

hogy a közöttük lévő különbség minőségi. Ha a minőség így hordoz perspektivikus 

információt, akkor a színvak neurofiziológus Mary valóban új információt nyer az 

univerzumról, amikor először megpillantja a pirosat. Ez esetben a kválé valóban felesleges 

információt hordoz, hiszen a piros szín szintaktikai leképezése kauzálisan és funkcionálisan 

tökéletesen megvalósítható és a szintaktikai protézis maradéktalanul pótolhatja ezt az életben. 

Ha Mary megtanulja, hogy a szürke mely árnyalata a piros funkcionális ekvivalense, akkor 

nincs szüksége a pirosra. Amennyiben Mary mindent tud a színlátásról, akkor azt is tudja, 

hogy ez lehetséges-e vagy sem. Ha igen, akkor a kválé mint minőség epifenomén, mi azonban 

nem tudunk mindent a színlátásról és nem tudjuk, hogy valóban minden minőségnek van-e 

funkcionális mintázati ekvivalense.  

 Másfelől, a reprezentativitás logikája ugyan inkább a tapasztalás szerkezetéhez simul, 

mint a kétértékű logika, ám az ellentmondás nélkül nem látni esélyt arra, miként lehetne 

megszilárdítani a tulajdonságok mögött álló szubsztanciát oly módon, hogy ne olvadjon szét a 
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tanulási folyamatokban. Márpedig az a posteriori halmazok akár önmaguk ellentétébe is 

átfordíthatók és vissza, vagyis nem látni még csak esélyét sem annak, hogy a halmaz 

kívánatos szilárdságát az elemek felől biztosítsuk. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a 

szubsztancia csak oly módon képződhet a megjelenések mögött, hogy a megjelenések 

ellentmondásba kerülnek egymással, ám e megjelenések csak olyan halmazokat alkothatnak, 

amelyek átfolynak egymásba, akkor a szubsztancialitáshoz olyan rigid rendszer kell, amely 

egyértelműen meghúzza a halmazok határait.  

 E kettős falat nem is kívánjuk áttörni, mert megkerülhető. Elsőként, a kválé nem a 

világ egy eseményének minősége, hanem az első személyű perspektíva építőköve. Vagyis, 

nem minőségként építi fel a tapasztalást, hanem formális szerkezetként: a minőség csak a már 

felépült tapasztalásból kivont szubsztancialitás révén képződik önállóként s ilyenként 

előfeltételezi a tapasztalást. Vagyis a fehérség mint minőség előfeltételezi valaminek a 

fehérségét, tehát predikátum, ám mint tulajdonnév csak az a formális mozzanat, amitől most 

számomra éppen így jelenik meg a világ. Az, amiből a tapasztalás kialakul nem valami 

kvalitás. Ez azonban ennél keményebb dió, nézzük tehát először azt, miképpen kerülhetjük 

meg a másik falat.  

 Nos, tudjuk, hogy a denevér nem szükségszerűen nem madár. A tényigazságok csak a 

meghatározó ítélőerő kontextusában léphetnek fel kényszerítő erővel, vagyis a világról szóló 

beszédben. Ebből azonban nem következik, hogy csak a beszéd felől kerülhet kényszerítő 

mozzanat a tapasztalásba. Másként, ha az a kérdés, miként képződhet a szubsztancia a 

tulajdonságnyaláb mögött, s ehhez ellentmondás szükséges a megjelenések mögött, akkor 

nem a világról való beszéd kétértékű logikai nyelve az egyedüli jelölt. Az Ebbinghaus illúzió 

kapcsán úgy fogalmaztunk, hogy az, amit tudunk és a testünk egy húron pendül. A tanulás 

következtében csak akkor folyik szét a tapasztalás, ha semmilyen a priori tényező nem 

korlátozza azon léptékben, amelyben a tanulási feladat megfogalmazódik, ám amennyiben a 

tapasztalás megtestesült, akkor a test révén lehetővé válik egy olyan a priori kontextus 

mozgósítása, amely képes formális ellentmondás képzésére. A masszív modularitásban nem 

képezhető átfedéssel formális dilemma, de képezhető a rendszer egészének végső kimeneti 

szintjén: ez a párválasztás problémája. Anélkül, hogy most alaposabban is megvizsgálnánk, 

hogy e dilemma alkalmas-e arra, hogy szubsztancia képződjön egy eldönthetetlen 

szituációban, közelítsük meg az aprioritás kérdését máshonnan is. 

 Ugyancsak említettük a kognitivizmus és a konnekcionizmus vitáját, s szintén 

említettük, hogy a hálózatelvű építés sem nélkülözi az a priori szabályokat, csak e szabályok 

terminusainak léptéke nem azonos a feladat megfogalmazásához szükséges terminusok 
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léptékével. Másként, ha az a feladat, hogy a gép jelezzen, ha a monitoron egy A betű áll, 

akkor a hálózat a priori szabályai, nem fognak olyan terminusokat tartalmazni, hogy ’jelzés’, 

’monitor’, ’A betű’, mint a kognitivista gép szimbólumai révén megfogalmazott szabályok, 

hanem olyan függvények rendszerét definiálják, amelyek a hálózatot felépítő elemek külön-

külön való működését szabályozzák mikrobemenetek és mikrokimenetek összefüggésében. A 

hálózat tehát tanul, rugalmas érzéki tudást szerez, míg a kognitivista gép már akkor elakad, ha 

az A betű egy kicsit is másként néz ki.  Ám ebből fakad azonban a hálózatok azon gyengesége 

(és a kognitivista gépek azon erőssége), hogy a hajlékonyság ára az egzaltáltság: nem 

képződnek szilárd egységek, szilárd fogalmak, amelyekre kétértékű halmazműveleteket 

lehetne építeni. Az elosztott reprezentációk szétfolyóak, nem pedig összefogóak mint a 

fogalmak. Következésképp, a kérdés az, vajon lehet-e olyan a priori tényezőt találni a feladat 

léptékében, amelynek pontosan az a funkciója, hogy a tanulás révén képződő a posteriori 

halmazoknak határokat szabjon.  

 Az biztosnak látszik, hogy egy rendszer, amelynek egyszerre kell megoldania olyan 

feladatokat, amelyhez adva vannak számára a priori készségek és olyan feladatokat, 

amelyekhez adott ugyan az a priori képesség, de neki magának kell kialakítania a feladat 

megoldásához szükséges a posteriori készségeket, mindenképpen érdekelt abban, hogy e két 

rendszer ne akadjon össze, különben nem boldogul. Addig nincs igazi gond, amíg a világ 

egyaránt követel ugyan kanti értelemben vett szubszumpciót és reflexiót, de e két feladattípus 

egymástól szeparáltan adódik. Ha van egy olyan alaprégió, aminek nem kell tanulnia, mert 

elegendő, ha rigid szabály alapján működik és feladatmezeje nincs átfedésben azokkal a 

feladatokkal, amelyekhez tanulni kell, tehát amelyek szabályalakítást követelnek, akkor a 

rendszer nem kerül megoldhatatlan feladat elé. A gond akkor kezdődik, ha e két feladatmező 

átfedésbe kerül. Ez ugyanis léptékváltást követel: feladatok együttes megoldásának feladata 

metafeladat.  

 Korábban rámutattunk, hogy a kválét nem minőségként, hanem tulajdonnévként 

kezeljük, vagyis egyedivé nem minősége teszi, hanem az, ami egy nevet egyedivé tesz: egy és 

csakis egy individuumot jelöl meg, ez pedig önmaga. Ilyen nevek sokasága az, amit 

perspektívaként engem és csakis engem formálisan meghatároz. Azt is láttuk, hogy a kválé 

csak akkor lehet kauzálisan vagy funkcionálisan hatékony, ha ezzel a formális mozzanattal 

azonosítjuk (amely egy szintaktikai információt pontosan abban az értelemben tesz 

perspektivikussá, ahogyan az első személyű perspektíva privilegizált hozzáférésű), nem pedig 

azzal a minőséggel, amelyre valamely tulajdonság címkéjével utalunk: ez utóbbi esetben a 

kválé menthetetlenül epifenomén. 
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 Induljunk tehát újra, másképp. A perspektíva második fogalma alkalmas arra, hogy 

egy szintaktikai alapon működő rendszer területspecifikus függvényeinek bemeneteit 

meghatározzuk. Egy-egy modul releváns információja perspektivikus, ám az egyes 

modulrendszerek is perspektivikusak, mivel abban az esetben, ha minden információhoz 

hozzáférünk, amely bemenetként szolgálhat, az egyes rendszerek moduljaik (szűrőik) 

függvényében más-más információkonstellációkra érzékenyek. Ezt a szemléletmódot 

alkalmaztuk, amikor az ember animális természetét alkotó modulrendszer perspektíváját 

meghatároztuk, s a modulok működését meghatározó függvényintenziókból egy olyan 

perspektivikus kvázi-fenomenalitást konstruáltunk, amely éppen azon információkonstelláció 

rendszer, amelyre az emberi animalitás modulrendszere szenzitív. Azt is leszögeztük, hogy 

animális lényünk modulrendszere adaptív feladatok megoldására kialakult 

problémamegoldási eljárások összessége, amely feladatok tehát területspecifikusak.    

 Az is világossá vált, hogy az első személyű perspektívát és a modulrendszer 

perspektíváját nem azonosíthatjuk. A tapasztalati fenomenalitás más ontológiai szerkezetet 

mutat, mint a modulrendszer, vagyis mi mást látunk a világból, mint a testünk, s az 

Ebbinghaus illúzió kapcsán erre példát is láthattunk. A tapasztalás alapszerkezete szerint 

indexikussal jelölhető individuumok köré szervezett általános halmazcímkék rendszere, a 

modulrendszer perspektívája viszont, ezzel ellentétben, indexikussal jelölhető egyedi létezők 

megjelenésének és eltűnésének rendszere. 

 Másfelől, ha a minőség értelmében vett kválé a tapasztalásban tulajdonság, amelyet 

szubsztancia köré szervezünk, de amely előfeltételezi a tapasztalást, akkor azt, amiből e 

tapasztalat kialakul, vagyis a kauzálisan hatékony kválét mint formális mozzanatot kell szem 

előtt tartanunk.  

 A kválékat ilyenként azonban minden további nélkül azonosíthatjuk a modulrendszer 

megjelenőivel. Logikai szerkezetük ezt megengedi, hiszen a kválé is egyedi létező, a modul 

számára megjelenő kvázi-létezőből pedig csak egy van, mivel egy modul területspecifikus.  

Sőt, még episztemológiai értelemben sincs gond, mivel harmadik személyű perspektívából 

csak a modul bemeneti mintázatához és kimeneti mintázathoz férünk hozzá. Ahhoz, ami 

számára megjelenhet, nem. Mivel azonban ez esetben mi magunk vagyunk a megfigyelt és 

bárki számára hozzáférhető adatok alapján definiálható modulrendszer, valamint az a 

perspektíva is, amelyet a kválék, mint nevek definiálnak, a kválé, mint a megjelenést 

megelőző formális mozzanat és a modul számára megjelenő létező ugyanaz. A kválék 

összessége azonos a modul számára képzett kvázi-fenomenalitással.  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 230

 Ezért nem sikerült sehol elhelyeznünk a tapasztalást a modulrendszerben. Nem 

kimenet, nem bemenet, nem intenzió, hanem az extenziók révén megképzett speciális 

információ, amelyhez csak akkor férünk hozzá, ha saját animális lényünkről van szó. Nem 

akárhogyan azonban, hiszen nem azt tapasztaljuk, amit a modul lát, bár ebből keletkezik az, 

amit látunk. Csakis a perspektíva formális felfogása ad kulcsot ahhoz a régióhoz, amelyből a 

tapasztalás keletkezik, amely formális régió nem minőség, hiszen ez tapasztalati kategória. 

Ahhoz, amit a modul lát, nem érünk el úgy, hogy a tapasztalásból kivonjuk a szubsztanciákat, 

mert ettől még tapasztalás marad, bár roncsolt és természetellenes: foltoknak látni, zajnak 

hallani a világot lehet, de a foltok, zajok minősége nem a kválé, hanem általános tulajdonság. 

A kválé formális szerkezet, s a perspektívában, amit a kválék egyediesítenek önmagában még 

sötét van. A tapasztalás világosságát a modulok önmagukban nem képesek meggyújtani. 

 Mindebből az következik, hogy amennyiben a kválénak akkor adhatunk evolúciós 

funkciót, ha megjelölünk egy olyan feladatot, amely nélküle nem oldható meg, akkor a 

keresett feladat az a metafeladat, amely egyszerre követeli meg a már eleve rendelkezésre álló 

modulrendszer és a tapasztalatszerzés révén kialakuló készségek felhasználását. Másként, a 

kválé formális struktúrája akkor válik minőséggé, ha az önmagában sötét modulrendszer 

feladatmezeje és azon önmagában ugyancsak sötét készségek fejlesztésére alkalmassá tevő 

képességrendszer feladatmezeje összeütközésbe kerül. E metafeladat megoldása pedig nem 

más, mint az a posteriori szétfolyó halmazok regulációja a priori tényezőkkel, méghozzá oly 

módon, hogy azok egymással ellentmondásba kerülve szubsztanciákat hozzanak létre. Ez 

pedig azt jelenti, hogy a tapasztalás miértjének és hogyanjának kérdése együtt válaszolható 

meg, vagyis a fenomenológia evolúciós kontextusban naturalizálható. 

 

6.4 Egészlegesség 
 
Az a sajátos szituáció, amelyben a modulrendszer és a képességrendszer konfliktusba kerül, a 

párválasztás. Nevezetesen, a párválasztás feladatszerkezete kettős: egyrészt, mint szaporodási 

probléma adaptív megoldást kíván, mivel az ivaros szaporodás kockázati tényezője az, ha a 

mindenkori partner nem megfelelő, azaz a feladat helytelen megoldása maladaptív viselkedés. 

Másfelől, e feladat kapcsán az a metafeladat is megoldást kíván, amely kiküszöböli az 

öröklött és a tanult készségek összeakadását. Amennyiben e metafeladat adaptív megoldása 

formális értelemben az, hogy a tanulórendszer által sötétben is kiképezhető a posteriori 

halmazok apriorizálódnak (vagyis megszilárdulnak kialakult szabályaik megszilárdítása oly 
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módon, hogy a halmazok egymással ellentétbe kerülhessenek), akkor azt kell megmutatni, 

hogyan képződik szubsztancia tulajdonságokból. 

 Ne feledjük, egy modulrendszer csak olyan információhoz fér hozzá a környezetből, 

amely területspecifikus mozzanatok sokasága, ezért a modulrendszer felől a párválasztás 

problémája nem fogalmazható meg. Másként, a modulok szabályainak nyelve nem tartalmaz 

olyan terminusokat, amelyeken a párválasztás mint feladat egyáltalán értelmezhető lenne. A 

párválasztás mint feladat olyan tapasztalati pozíciót implikál, amelyben nem két tulajdonság, 

hanem tulajdonságnyalábok által megjelenő szubsztanciák között választunk, másként a 

feladat megfogalmazása éppen olyan struktúrában rendezi el a neveket és a predikátumokat, 

ahogyan a világot látjuk, amikor azzal a feladattal szembesülünk, hogy őt vagy őt válasszuk. 

A kérdés azonban most éppen az, hogy mitől láthatjuk így a világot, másként, e 

szemléletmódot nem érvényesíthetjük akkor, ha éppen e szemléletmód kialakulását kívánjuk 

megragadni. 

 Jeleztük már, hogy a modulrendszer szaporodási feladatok megoldására tökéletesen 

alkalmas, amennyiben olyan fitnessindikátorokat detektál, amelyek a fertilitás markerei, de 

csakis akkor, ha ezeken nem áll elő formális dilemma. Érveltünk amellett, hogy a 

modulrendszernek szükségszerűen masszívnak kell lennie, azaz olyan szeparált, 

területspecifikus függvényeket kell tartalmaznia, amelyek bemenetei között nem lehet átfedés, 

mert ezek kiiktatása nélkül a rendszer egésze nem adaptív. Azt is jeleztük fentebb, hogy a 

párválasztás problémája úgy is megfogalmazható, mint olyan feladat, amely nem a 

modulrendszer bemenetei, hanem a végső kimenet szintjén is dilemmát képezhet. 

Megmutattuk, hogy a moduláris párválasztási stratégia nem előnyös, ha olyan környezetben 

zajlik, amelyben nagyon sok tulajdonság nagyon sokféleképpen variálódik és ahol 

konstellációkat kell választani. Az előző fejezetben ezért is kíséreltük meg a tapasztalás 

esetleges evolúciós funkcióját oly módon kikényszeríteni, hogy egyenesen a fenomenológia 

szubsztancialitása felől oldjuk meg a modulrendszer kimeneti dilemmáját. Nem csoda tehát, 

hogy a fenomenológiát sehol sem sikerült elhelyezni a modulrendszeren, s az azóta 

kidolgozott tényezők felől már látható, hogy a fenomenológia éppen hogy a szubsztancialitás 

kialakulásának eredménye, nem pedig a probléma megoldása.  

 Evolúciósan tehát nem előnyös részeiben kezelni a világot, ha a környezet azon 

releváns struktúrái, amelyek a rendszer egészének túlélése és szaporodás szempontjából 

relevánsak más léptékben strukturálódnak, mint ami részek felől egyáltalán megközelíthető.  

Ez furcsán szól, de egyszerűen arról van szó, hogy amíg egy fizikai egységnek önállóan kell 

boldogulnia, addig minden további következmény nélkül realizálhatja az adaptív 
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függvényeket anélkül, hogy közöttük a fizikai összeköttetésen túl is kapcsolatot kellene 

létrehoznia. A realizáció maga tehát nem része az adaptív architektúrának. Ha azonban egy 

fizikai egység fizikailag összeköttetésbe kerül egy másik fizikai egységgel, akkor az így 

képződő rendszer túlélése vagy szaporodása már nem mehet az addigi stratégia szerint. Ami 

külön-külön előnyös viselkedés volt, az az együttes rendszer szempontjából ugyanis nem 

feltétlenül az. Amennyiben az egészlegességet így közelítjük meg, akkor egyszerűen csak 

annyit jelent, amint az szokás is megfogalmazni, az egész más, mint a részek összessége, s 

pontosan erre gondolunk léptékváltásként.  

 Ez azt jelenti, hogy a realizációnak valamiképpen fel kell bukkannia az 

architektúrában, mivel ez esetben a feladat nem az architektúra egyes elemeit alkotó 

függvények nyelvén fogalmazódik meg, hanem az architektúra egészének nyelvén, márpedig 

az architektúra egésze az élőlény modulrendszerének függvényeit realizáló fizikai test. Ezért a 

fizikai test felől tekintve (vegyük észre, hogy ezzel ismét a tapasztalat nézőpontját 

érvényesítjük és a fizikai testet szubsztanciaként vesszük) ilyen léptékváltás, ha az egysejtű 

életforma többsejtűvé alakul, de ugyanilyen léptékváltás a többsejtű élőlények csoportokba 

szerveződése.  

 Nem metafizikai mereológiáról van azonban szó: egyszerűen csak látnunk kell, hogy 

az adaptivitás függvényrendszeren kívüli tényezőktől is függ, vagyis az adaptivitás fogalma, 

miként arra a negyedik fejezetben is rámutattunk, nem érvényesíthető tisztán funkcionalista 

kontenxtusban. Akkor olyan faktuális tényezőkre hivatkoztunk, amelyekhez csak a tények 

felől férhetünk hozzá, most azonban egy holisztikus szempontot érvényesítünk, amiben 

azonban nincs semmi, ami összeegyeztethetetlen lenne az analitikus kutatási módszerrel, ha 

ezt nem zárjuk a tiszta funkcionalizmus kalickájába. A tiszta funkcionalizmus materialista 

metafizikája megköveteli ugyan a realizációt, hiszen a függvények önmagukban nem léteznek 

(a funkcionalizmus nem platonizmus), de a fizikai testet mégsem a maga faktikus valójában 

kezeli. Skolasztikus fogalmakkal: a funkcionalizmus anyaga csak a jelöletlen anyag. 

 Ismeretes, hogy Aquinói Tamás különbséget tesz megjelölt és jelöletlen anyag között. 

Az utóbbi materia non signata, arra az anyagra utal, amelyet egy élőlény lényegének 

mindenképpen tartalmaznia kell, különben nem anyagi lényként létezne. Másként, ugyanazt 

állíthatnánk egy olyan lényről, amely nem anyagi, mondjuk egy angyalról, mint egy 

megtestesült élőlényről. Ez tehát a különbség az első fejezetben ábrázolt léthierarchiában az 

ember és az alatta elhelyezkedő anyagi lények és az ember feje felett lebegő lények között. 

Másfelől, a materia signata, a megjelölt anyag például a konkrét élőlények anyaga, amely 

őket egyediesíti is, hiszen Tamás számára ez a konkrét anyag: principium individuationis. 
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Az anyag nem bármi módon az egyediség alapja, hanem csak a megjelölt anyag (materia 

signata). Megjelölt anyagnak pedig a meghatározott dimenziók alatt szemlélt anyagot 

nevezem. És ez az anyag nem tartozik az embernek mint embernek a definíciójába, de 

beletartoznék Szókratészébe, ha Szókratésznek lenne definíciója. Az embernek mint ilyennek 

a definíciójába viszont a nem megjelölt anyag (materia non signata) tartozik; az ember 

definíciójába ugyanis nem tartozik bele ez a csont és ez a hús, de beletartozik a csont és a hús 

abszolút értelemben, ami az ember anyag abszolút értelemben (Aquinói Szent Tamás 1990: 

58) 

 

A funkcionalizmusra ez úgy olvasható rá, ahogy már meg is fogalmaztuk: a 

függvényszabályoknak valamilyen módon utalást kellene tartalmaznia arra, hogy realizálódó 

architektúráról van szó, nem pedig egyszerűen egy olyan rendszerről, amelyet tetszőleges 

modulok összeillesztésével nyertünk, csakhogy ez teljesíthetetlen: Szókratésznek nincs 

definíciója, aminek pedig definíciója van, az nem létezik konkrétan. 

 A funkcionalizmus felől persze lehet úgy lehet védekezni, hogy ez nem azt jelenti, 

hogy az élőlények függvényrendszereinek elméleti kontextusa egy metafizikai 

posszibilitásmező lenne, vagyis logikai lehetőségeket fejezne ki, nem pedig biológiaiakat (vö. 

Dennett 1998b: 111 sk.). Elképzelni éppenséggel elképzelhetünk olyan lényeket, amelyeket 

különféle evolúciós megoldásokból gyúrunk össze, tisztán funkcionálisan mindenképpen, ám 

ezek fizikai realizációja nem biztos, hogy lehetséges. Egy tényleges élőlény azonban nem 

attól tényleges, hogy konkrét, hanem attól, hogy természeti létét funkcionális értelemben 

adaptív architektúra konstituálja. Vagyis nem abban különbözik egy képzeletben létrehozott, 

más lehetséges világban esetleg adaptív architektúrától, hogy az előbbi függvényszabályai 

utalást tartalmaznak a földi realizációra, az utóbbié meg nem (ez a tamási megoldás 

applikációja), hanem abban, hogy a tényleges élőlény adaptív architektúrája nem tetszőleges 

modulokat tartalmaz, hanem olyanokat, amelyek valamilyen túlélési vagy szaporodási feladat 

megoldásában optimálisabbnak bizonyultak mint mások. 

 Láttuk persze, hogy az adaptivitás nem határozható meg a konkrét történet nélkül, de a 

fő érv a funkcionalizmus fenti érvelése ellen nem ez, hanem az, amit már felmutattunk: van 

olyan feladat, amely nem látható az adaptív architektúra mint függvényrendszer felől, mert a 

függvényrendszer fizikai realizációja kell, hogy megküzdjön vele. Másként, ez a csont és ez a 

hús kell, hogy a feladatot megoldja, mert ezek konkrét létére megy ki a játék.  
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 A feladat, amelyet egy többsejtű lénynek meg kell oldania ugyanolyan mereológiai 

ugrás, mint amilyet egy csoportban élő lénynek kell megoldania. Ami egy sejt számára 

adaptív, az nem feltétlenül adaptív több sejt számára s ami az egyén számra adaptív az nem 

feltétlenül adaptív a csoport számára. Ha tehát valamely evolúciós történetre visszatekintünk, 

akkor abban benne van a fizikai történet is, noha nem a függvényszabályokban. Az adaptív 

architektúra így egy fizikai történet lenyomata, márpedig a fizikai test szubsztancia, amely ily 

módon nem választható el az adaptív architektúrától.  

 Miként sejthető egy olyan azonosságelmélet felé törekszünk, amely fizikai és mentális 

azonosságát nem e metafizikai kategóriák szerint fogalmazza meg, hanem egy olyan disztant 

temporális kontextusban, amelyben a tapasztalás mereológiai cezúrát igénylő feladat sikeres 

megoldása révén alakult ki.  Ha a fizikai test a maga konkrét, faktikus mivoltában ugyan 

bélyeget nyom az architektúrára, hiszen bizonyos feladatok megoldása fizikai tényezőktől is 

függött, ám e fizikai jelenlét az architektúráról közvetlenül nem olvasható le, akkor a fizikai 

test módszertani szempontból épp olyan epifenomén, mint a fenomenológia. Olyan egészleges 

tényező, amelynek funkciója a részek felől nem látható, épp annyira nem, mint amennyire a 

modulok felől sem látszik semmilyen konkrét test, csak külön-külön egy halom tulajdonság. 

 Vagyis, az a probléma, amellyel egy olyan moduláris rendszer szembesül, ami 

valamilyen fizikai testben realizálódik, s amely feladat éppen azon rendszer egészét érinti, 

amely a modulokat összeköti, úgy oldható meg, ha a modulrendszer felől a fizikai test 

hozzáférhetővé válik. Nem közvetlenül a szabályokban, hiszen láttuk, ez megoldhatatlan és 

felesleges is: a szelekció úgyis kiiktatja a maladaptív vagy kevésbé adaptív a priori 

megoldásokat. A fizikai test oly módon válhat hozzáférhetővé a modulrendszer felől, hogy a 

modulrendszer kvázi-fenomenalitását azonosnak tekintjük a kváléval, erről már volt szó, ám 

emellett azt a másik fizikai testet is láthatóvá tesszük, amelyen a szaporodás épp annyira 

múlik, mint a saját test egészleges hozzáférhetőségén. 

 Másként, a szaporodás szempontjából döntő fontosságú, ámde modulárisan láthatatlan 

tényezőt, a másik fizikai testét csakis akkor tehetjük hozzáférhetővé, ha a modulok számára 

adódó tulajdonságokat a fizikai szubsztancia köré szervezzük. Ha ugyanis a másik, illetve, 

ami még fontosabb, a mindenkori másikok mint szubsztanciák köré szerveződő 

tulajdonságnyalábok jelennek meg, vagyis nem kenődik szét a fizikai test mint evolúciós 

tényező, a feladat a modulrendszer felől is megfogalmazhatóvá válik: nem tulajdonságok, 

hanem szubsztanciák között kell választani. Mindez azonban csakis akkor lehetséges, ha az, 

amit a modulrendszer lát azonos azzal a perspektívával, amelyet éppen a kválék, mint 

formális struktúrák jelölnek ki. 
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 Nem világos azonban, hogy mi köze ennek a tanuláshoz. Korábban már jeleztük: a 

szexuális vonzalom (valamint az antipátia és a közöny) nem olyannak tűnik, mint amiből 

tanulnánk vagy tanulhatnánk. A tanulással mint a posteriori halmazképzéssel kapcsolatban, 

amely halmazképzés elemei nem feltétlenül olyan elemek, amelyek ne lehetnének más 

halmazok, az volt a probléma, hogy olyan a priori szabályok nélkül, amelyek a megoldandó 

feladat terminológiájában fogalmazódnak meg, nem képesek szilárd halmazokat létrehozni. 

Ez persze nem a fenomenológia, hanem általában a tanulás (a fenomenológia nélküli 

tapasztalatszerzés) problémája, ám olyan szempontot emel a vizsgálódásba, amely önmagában 

nem lenne elégséges a tapasztalás konstitúciójához, ám a gondolatmenet másik ágával 

egyesítve talán képes lehet rá. Másfelől, a másik fizikai teste mint szubsztancia és a kválé 

mint a perspektivát definiáló formális szerkezet, amely azonos a modulrendszer számára 

releváns ontológiai dimenzióval, önmagában csak szükséges, de nem elégséges feltétele a 

tapasztalásnak. Ha ugyanis az volt a tanulás problémája, hogy nincsenek a priori szabályok, 

akkor a modulrendszer éppen ezzel szolgál, s a kválék mint a modulrendszer létezői 

megakaszthatják a halmazok szétfolyását, de csakis akkor, ha a rendszer tulajdonságokként 

(halmazcímkékként) veszi őket számításba. Ha a másik fizikai teste köré ily módon szilárd 

halmazok horgonyozhatóak le, akkor a szubsztancia-predikátum szerkezet a problémakezelés 

olyan általános sémájáévá válhat, amely nemcsak a másik (vagyis a szaporodás) 

kontextusában alkalmazható. 

 Amennyiben tehát ez az összetett rendszer a tapasztalás, akkor az is érthetővé válik, 

hogy a tanulás önmagától nem indulhat olyan irányokban el, amelyek szembemennek a 

modulrendszer a priori szabályaival, mert a modulrendszer szabályai korlátok között tartják. 

A modulrendszer egészleges döntést tesz lehetővé azáltal, hogy a rendszer egészét érintő 

probléma egy fizikai szubsztancia köré szerveződik, így a tanulási folyamatok következtében 

kialakuló a posteriori halmazok nemcsak a szaporodási feladat, hanem más területek 

megoldására is szilárd körvonalakat nyerhetnek a modulrendszer révén. Ha azonban egy 

olyan tényező válik a tanulás irányadójává, amely a maga a priori módján ugyancsak képes 

arra, hogy az a posteriori halmazokat megszilárdítsa, akkor az elme olyan szerkezetek 

kiképzésére válik alkalmassá, amelyek már komolyan súrlódhatnak a modulrendszerrel. E 

másik a priori tényező a nyelv, a világról való beszéd. 

 Ahhoz azonban, hogy jelen tanulmány kiinduló problémáját, test és lélek 

fenomenológiai feszültségét eddig elért eredményeink felől is szemügyre vehessük, még egy 

további megkülönböztetésre van szükség. Nevezetesen, meg kell különböztetnünk a másik 

fizikai testét a saját fizikai testtől. Ez egy szempontból nagyon egyszerű, hiszen dekriptív 
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különbségről van szó: amennyiben a másik test is fizikai szubsztancia és a saját test is fizikai 

szubsztancia, amelyek tulajdonságaik révén jelennek meg a tapasztalatban, akkor egyszerűen 

csak meg kell nézni, hogy vannak-e közös tulajdonságaik. Másfelől, nem elegendő azt 

megmutatni, hogy nincsenek, hanem azt kell megmutatni, hogy nem is lehetnek, illetve arra is 

rá kell mutatni, hogy miért nem.  

 A másik fizikai teste mint szubsztancia nem olyan tapasztalati adottság, mint ahogyan 

a tulajdonságok adódnak. Éppen emiatt fordul elő, hogy saját testünket nem ismerjük fel, 

egészen pontosan, nem sajátként ismerjük fel, hanem valaki más testeként. Ilyen az, amikor az 

utcán sétálva egy kirakatban úgy találjuk magunkkal szembe magunk, hogy megijedve 

gyorsan ki akarunk térni önmagunk elől. A reflex megelőzi a gondolkodást és a tapasztalati 

azonosítást, animális lényünk számára a mintázatsorozat adaptív viselkedést generál: kitérni a 

gyorsan mozgó elől. Azon mezőben tehát, amelyre a modulrendszer nyitva van, mi magunk is 

feltűnhetünk, vagyis, szeretnénk kijelenteni, a másik testének és saját testünknek vannak 

közös tulajdonságai. Csakhogy ez nem a saját test. A saját test az, ami Szókratészt és csakis őt 

menekülésre sarkallja a Phaidónban. Csakis azok az inak és azok a csontok, vagy ha rólunk 

van szó, ki-ki maga mondhatja, ezek az inak és ezek a csontok. Azokról a tulajdonságokról 

van szó tehát, amelyek alapján világosan különbséget teszünk más teste és a saját test között: 

mi, akik Szókratész mellett állunk legmélyebb empátiánk ellenére sem érezhetjük ugyanazt, 

amit ő, legfeljebb ugyanolyan testi érzéseket élhetünk át, amelyek viszont nem olyan 

indexikusokkal (kválékkal) azonosak, amelyek Szókratész testét jelölnék meg, hanem 

olyanokkal, amelyek a mi testünket jelölik ki.  

 Nincs és nem is lehet tehát közös tulajdonság, amennyiben a tulajdonságok a 

tapasztalatban képződnek, de olyan formális struktúrákból, amelyek perspektivikusak és 

ilyenként egyediek. Sajátnak hívott fizikai testünktől megijedhetünk tehát, ha hirtelen szembe 

jön a tükörből, de azon tulajdonságokkal, amelyek tulajdonneveként saját perspektívánk 

alapkövei nem fordulhat elő, hogy tévedünk. Nincs olyan lehetséges világ, amelyben 

másvalaki fájdalmaként élném át saját fájdalmamat, hiszen hogyan nézne ki egy ilyen illúzió: 

„jaj, egy pillanatra azt hittem neked fáj, de kiderült, hogy nekem fáj”? 

 A modulok szintjén megfogalmazva, a saját test moduljai olyan mintázatokra tüzelnek, 

amelyek más modulok kimeneti mintázatai, vagyis rendszeren belüliek. A kifelé, a világ felé 

forduló modulrendszer moduláris, vagy ha ez túl erős állítás, ilyenként ismerhető meg azon 

kísérleti módszerekkel, amelyek révén kutathatók. A tulajdonnevek, a kválék formálisan 

különböznek egymástól, következésképp, amennyiben a tapasztalásban ezeket mint 

minőségeket, tulajdonságokat éljük át olyan különbségeket kapunk, amelyeket kvalitatív 
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módszerrel, a fenomenológia felől nyert első személyű adatok heterofenomenológiai 

elemzésével nem lehet mélységében tagolni. Az analitikus vizsgálat előfeltételezi a 

tapasztalást, vagyis legfeljebb csak eltekinteni lehet egyes területeitől. A saját fájdalom és a 

nekem adódó másik fizikai testének tulajdonságai harmadik személyű perspektívából tehát 

nem különböztethetőek meg. Ez fenomenológiai különbség, amely a tapasztalat egészébe 

ágazódik. Ha azonban a fenomenológia nemcsak filogenetikai, hanem ontogenetikai 

értelemben is tanulási folyamatok révén alakul ki, akkor a saját test és a másik test 

tulajdonságok (minőségek) révén való megkülönböztetését megtanuljuk. Épp ezért lehetséges, 

hogy a saját test és a másik test között is képződik egy olyan test, amellyel a tükörben úgy 

kerülünk szembe, hogy se nem saját, se nem másik test, de nem is mindkettő. Sartre erre utal 

úgy, mint a „másikért-való-test” (Sartre 2006: 408 skk.), amely egy harmadik ontológiai 

dimenziót nyit meg (i. m.: 422). Amíg nem tanuljuk meg, hogyan nézünk ki, addig a tükör 

révén adódó mintázatokra animális lényünk ugyanúgy reagál, mint a másik fizikai testére. 

 A fenomenológiai feszültség tulajdonképpeni oka azonban nem e harmadik test, 

hanem a nyelv. Egy nyelvi közegben a modulrendszer és a tanulórendszer nincs egymásra 

utalva. Nevezetesen, az a posteriori halmazok körvonalait egy olyan a priori rendszer is 

megszilárdíthatja, amely nem kválé alapú. Amikor tanulunk, példázunk, a tanár pedig 

szubszumál: eldönti, hogy a példa az adott kategóriába esik-e vagy sem. A filozófusok rossz 

tanárok, mert a reflexió ’x egyfelől F, másfelől G’ típusú mondatai nem adnak éles 

körvonalakat a dolgoknak, márpedig enélkül nem lehet biztonságosan tanítani. A tanulás 

garanciája az, ha a dolgok feketék vagy fehérek. Végső soron tehát a nyelv, a világról való 

kétértékű beszéd az, amely a tapasztalati feszültség felelőse, amennyiben interiorizálhatóvá 

tesz olyan kulturális struktúrákat és jelentésösszefüggéseket, amelyek animális lényünk 

számára egyszerűen nem mondanak semmit. Testünk más világban él, mint mi, kulturált, 

tapasztaló lények. 
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Zárszó 
 

E tanulmány test és elme filozófiai problémájának fenomenológiai aspektusával foglalkozott, 

nevezetesen, azon tapasztalati feszültség hátterével, amelyre éppen test és elme ellentéteként 

utalunk általánosságban. A dolgozatban így azokat a metafizikai és ismeretelméleti 

problémákat vizsgáltuk meg, amelyek e tapasztalattal kapcsolatosak, különös tekintettel a 

testről szerzett természettudományos ismeretek legtágabb keretére, az evolúció elméletére.  

Az első és legfontosabb ilyen probléma maga a tapasztalás. Tapasztalásként, 

fenomenológiaként a megélt, tudatos élményre utaltunk, tapasztalati feszültségként pedig arra 

az eseményre, ahogyan saját testünk ellenszegülését átéljük. A gond az, hogy a 

természettudomány az ellenszegülő test viselkedését ugyan képes megmagyarázni, ám magát 

a tapasztalás tényét nem. A természettudomány háttérmetafizikája a materializmus. E 

metafizikai álláspont szerint a valóság anyagi természetű, így még azok a jelenségek is végső 

soron anyagi folyamatokra vezethetők vissza, amelyek egyáltalán nem tűnnek fizikainak, 

jelesül, maga a tapasztalás is. Testünk szembeszegülésének élménye nem tűnik anyagai 

folyamatnak, még annak ellenére sem, hogy minden további nélkül elfogadjuk, maga a test 

fizikai létező. Lehetséges persze, hogy ezen átélés valójában mégis visszavezethető fizikai 

folyamatokra, ez azonban nem magyarázat, hanem metafizikai feltevés, amely nem empirikus 

bizonyítást követel. Az empirikus adatokra épített természettudományos elméletek tehát nem 

jogosultak olyan metafizikai állítások megfogalmazására, amelyek kizárhatnák a nem anyagi 

jellegű létezést az univerzumból, megszüntetve ezzel a tapasztalás természettudományos 

problémáját. E ponton ébred a tapasztalás és a természettudomány kapcsán a másik probléma, 

amely episztemológiai természetű. Nevezetesen, annak ellenére, hogy egy jelenség nem tűnik 

anyagi folyamatnak, a természettudomány éppenséggel még vizsgálat alá vetheti és ki is 

derítheti róla, hogy a jelenség hátterében fizikai tényezők állnak. Csakhogy a tapasztaláshoz a 

kutatás nem fér hozzá oly módon, ahogyan más, nem anyaginak tűnő jelenségekhez hozzáfér. 

A tapasztalás egy olyan saját ismeretelméleti perspektívához kötött, amelyhez csakis az adott 

tapasztalat átélőjének van hozzáférése. Ellentétben ugyanis azokkal a jelenségekkel, 

amelyeket bárki megfigyelhet, a tapasztalás empirikus értelemben nem publikus jelenség, 

mint a világ tapasztalati eseményei. Mindez azt jelenti, hogy a valódi probléma nem az, hogy 

a tapasztalás nem anyagi jelenségnek tűnik, hanem maga a tűnés ténye, amelyet pedig 

mindannyian átélünk, (most, ebben a pillanatban is), ám a természettudomány a maga 

empirikus standardjai felől mégsem tudja megközelíteni. 
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Ha tehát maga a tapasztalás ilyen természetű jelenség, akkor hogyan ütközhetünk 

össze egyáltalán a testtel, vagy másképpen, egyáltalán azonos-e ellenszegülőként 

megtapasztalt testünk azzal a fizikai testtel, amelyhez a természettudomány, megfigyelve az 

emberi test viselkedését, minden további nélkül hozzáfér és viselkedése szerint magyaráz. 

Kijelenthetjük persze, hogy nem, s a materializmus ellenében érvényesen állíthatjuk, hogy 

még testi tapasztalataink is csak fenomenológiai események, ám ez esetben, magyarázat 

nélkül marad, hogy testünket miként tapasztalhatjuk meg egyáltalán ellenszegülőként. 

Másként, ha minden tapasztalás, akkor kifejtést követel, miképp izolálódik benne magában 

egy olyan tapasztalati régió, amely nem tűnik tapasztalati természetűnek. A dualizmus sem 

egyszerűbb: itt a commercium a probléma, vagyis, hogy miképpen hathat egymásra test és 

elme, ha egyszer ezek kategorikusan különböznek egymástól. Az ellenszegülés persze annak 

tapasztalata lehet, hogy éppenséggel nem hat, ám az a mód, ahogyan a test ellenszegül, a test 

idegenszerűsége a fenomenológián belül, ugyanúgy probléma marad. A valódi probléma tehát 

tűnés és valóság különbsége, hiszen akár anyagi a valóság, akár szellemi, a tűnés, a látszás, a 

megjelenés, mindenképpen elkülönül tőle s keletkezése magyarázatot követel. 

E keletkezésre e tanulmányban materialista választ fogalmaztunk meg a számunkra 

adott tapasztalati minőségeket azokkal a mintázatokkal azonosítva, amelyek alapján animális 

természetünk a vízfelszín alatt működik. Azáltal azonban, hogy episztemológiai értelemben a 

tapasztalat egészlegességét hangsúlyoztuk, olyan sajátos helyzet alakult ki, hogy a tapasztalat 

saját naturalizálásának előfeltételévé vált. A tűnés nem ismerhető meg tehát valóságként, mert 

valóság és tűnés kettősége nem számolható fel oly módon, hogy ne maradjon ki valami 

megismerendő. A tapasztalat mint olyan nem naturalizálható, de a saját tapasztalatom igen: s 

ezt jelenti a természettudomány fenomenalizálása. 

Azt, amit a természettudomány megtud a testről vissza kell forgatni a tapasztalatba, 

méghozzá abba, amire ki-ki csak rámutathat. Nem a tapasztalás általában vett minősítettsége 

azonos tehát az elmefüggetlen világ azon szintaktikai struktúráival, amelyek animális lényünk 

létét a maga korlátai közé szorítják, hanem csakis az a minőség, amire Mary rácsodálkozik, 

amikor megpillantja a pirosat. Test és elme ellentéte, amely ellenszegülő animális lényünk és 

tapasztalati önmagunk között képződik a természet és a kultúra faktikusan eltérő ontológiai 

szerkezete miatt, fenomenológiai feszültségként ha nem is oldható fel teljesen, enyhíthető. 

Ám csakis akkor, ha a megoldást nem kívül, hanem belül akarjuk megtalálni. 

Ha lelkünk valóban halhatatlan, neki bizonyosan nem árt, ha a földön úgy áll szóba a 

testtel, mintha nem is különböznének. A halál kapujában talán valóban az talál békességet, aki 

a lélek felé fordul, „jódolgába küldve a testet” (Platón 1986a: 1034/65c), de az életben 
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biztosan nem. Másfelől, a tudomány uralkodhat a természeten és az emberi természeten is, de 

a természet feletti uralom semmit sem segít, ha a saját megtestesült létezésünkben akarjuk 

realizálni, mert a lelkünket sehová sem küldhetjük el azzal, hogy csak tünemény, nem 

valóság. A tapasztalat csak a saját tapasztalatban naturalizálható, s ez valóban enyhítheti is a 

feszültséget, mert ez a naturalizálás nem uralkodás, hanem önismeret.   
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