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A kognitív tudomány születését Noam Choms-
ky egy 1956 szeptemberében Bostonban, az 
MIT-n rendezett konferenciára teszi, ahol 
az interdiszciplinaritás jegyében kísérleti 
pszichológusok, számítógép-kutatók és 
nyelvészek tartottak elõadást a tudat és 
tudatosság lehetséges megközelítéseirõl. 
(Chomsky, 1997, 15.) A Stanford Egyetem 
és az MIT, továbbá a Honda és a Sony cégek 
kognitív tudományi központjainak sikeres 
mûködése után e tudományág hazánkban 
is intézményesül Pléh Csaba akadémikus 
vezetésével, ezért nem érdektelen e tudo-
mány esélyeirõl és összefüggéseirõl néhány 
szót szólni.

„Kognitív tudomány” alatt, kialakulása óta, 
az agy, a tudat, a megismerés komplex, több 
tudományt magába foglaló vizsgálatait értik. E 
néhány évtizedes „tudományközi tudomány-
ban” különféle képzettségû kutatók vesznek 
részt a fizikától, kémiától, biológiától és 
az orvostudománytól a pszichológiáig, a 
nyelvészetig és a filozófiáig. A kutatókat 
összefogja a remény és a hit, hogy egyszer 
eljuthatunk az emberi agy mint biológiai 
szerkezet és a tudat mint „belátás” és 

„szándék” kapcsolatának feltárásához. A 
kognitív tudomány kialakulásának idején, mint 
Chomsky megállapítja, az volt a kérdés, hogy 
egyesíthetõ-e a pszichológia és az alapvetõ 
természettudományok. Az egyesítés a közös 
alap és módszer megtalálását is jelentené, ami 
generálhatná a kognitív tudomány további 
fejlõdését. Míg e tudomány kialakulásának 
korszakában elsõsorban az emberi viselkedés  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biológiai-agyi korrelációit keresték, addig 
késõbb inkább azokat az agyi folyamatokat 
vizsgálták, melyeknek megfigyelhetõ visel-
kedés lehet a következménye.

A hazai kutatások elsõ összefoglaló mûve 
elõszavából megtudjuk, hogy a kognitív ku-
tatást vezérlõ elgondolás az, hogy „olyan 
kérdésekre is tudományos igényû választ 
kapjunk, mint hogy mi a kapcsolat az agy és 
a tudat között, hogy van-e lélek, hogy milyen 
biológiai magyarázata van az »Én» tudatának, 
vajon az agy csak bio-gép-e”. (Vizi et al., 
2002, 9.) Ezek a kérdések a filozófia legré-
gebbi kérdései, és ahogy a fizika, a kémia, a 
biológia metodológiailag emancipálódott a 
természetfilozófiától, a tudományok közös 
erõfeszítéssel most az egyik utolsó nagy, 
titokzatos „bástya” bevételére készülnek.

A kognitív tudomány az ember „mint 
olyan” megértésére törekvõ klasszikus filo-
zófiai erõfeszítés „tudományos” folytatása-
ként fogható föl, és mivel a magas fejlettségû 
technológiát alkalmazó vállalatok is nagy 
érdeklõdést tanúsítanak iránta, igen komoly 
anyagi, technikai és politikai támogatást 
kap. A Sony vagy a Honda cégek például 
önálló mesterségesintelligencia-kutató 
központot hoztak létre. A kutatás elõtt álló 
nehézségekre utal, hogy a Honda tizenhét 
éves kutatásai egy 2003-ban bemutatott ro-
bot (ASIMO – Advanced Step in Innovative 
Mobility) létrehozásához vezettek, amely 
ember alakú, képes egyenesen járni, de 
az emberi gondolkodásra és cselekvésre 
jellemzõ autonómiának még nyomaival sem 
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rendelkezik. Az egyensúlyozás, a két lábon 
járás nagyszámú matematikai algoritmus 
eredménye, de a gép még messze van attól, 
hogy az emberihez hasonló viselkedéseket 
produkáljon. (Drösser, 2003, 1.)

A tudományköziség buktatói

A kognitív tudomány természetesen számos, 
az „autonómia” kérdésénél jóval egyszerûbb, 
ám ma még megoldhatatlannak tûnõ problé-
mával néz szembe. Minden nehézség közt 
elsõ a diszciplináris sokféleség, amibõl ere-
dõen szinte elõre programozott a résztvevõk 
egymás nem-értése vagy félreértése. Ahogy 
például a kortárs neurobiológia, nyelvészet, 
pszichológia vagy filozófia problémáinak 
megértéséhez éveket kell tanulni, nem 
tisztázott, hogy mi biztosíthatja a kognitív 
kutatásokban részt vevõ tudósok kölcsönös 
megértését.

A diszciplináris sokféleség mellett ráadásul 
ott van  Willard Van Orman Quine széles 
körben elfogadott határozatlansági tétele, 
mely szerint az „ottlévõ” valóságnak több, 
egymásnak elméletileg ellentmondó, de a 
tapasztalatnak vagy a kísérleteknek megfe-
lelõ értelmezése is lehet; eszerint nem létez-
nek teóriamentes, mindenki által egyformán 
értelmezett tényállások. (A tények teoretikus 
vagy „kognitív” létrehozottságát, habár más 
módon, már Immanuel Kant is fölvetette 
(Kant, 1976, B45., B49-72.) napjainkban pe-
dig számos gondolkodó osztja e felfogást.) 
A meghatározatlanság oda vezet, hogy nem-
csak a különféle tudományok képviselõi, de 
még egyazon tudomány különbözõ irány-
zatainak protagonistái sem tudnak mindig 
megegyezni az „ottlévõ” dolgok értelmezé-
sében, „ittlévõ”, tudományos tényekké 
alakításának módszereiben. Így pedig nehéz 
lesz eljutni a különféle tudományágak közti 
egynyelvû kommunikációhoz, amely fel-
tétele egy ma elképzelt kognitív tudomány 
sikerének. Daniel Dennett, a Tufts egyetem 
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia 

külföldi tagja próbálkozik a különféle tudo-
mányok által szolgáltatott képek egyesíté-
sével.  „A tudat elmagyarázására” irányuló 
kísérletével szemben az a kritika fogalmaz-
ható meg, hogy a felhasznált diszciplínák 
maguk is versengõ, egymásnak ellentmondó 
teóriákat kínálnak, míg az egységes kép 
fölvázolása megköveteli az elméletek közti 
döntést. (Dennett, 1991) Kimutatható, hogy 
Dennettnek a tudatról alkotott víziója számos 
ponton nemcsak módszerében, de pozitív 
állításaiban is ingatag alapokon áll. (Boros, 
1997; Boros, 1999)

Filozófiai megjegyzések

A kognitív tudomány tárgya egészen „külö-
nös”: míg eddig az emberi tudat a tudomány-
ban mindig valami mást, egy különálló 
tárgyat, „objektumot” kutatott, most önmagát 
vizsgálja, vagyis a kutató és a kutatott, az 

„objektum” és a „szubjektum” egybeesik. A 
kutató tudata maga is mintegy megkettõzõ-
dik, kutatóvá és kutatottá válik egyszerre. 
A kutató persze nem saját biológiai agyát, 
hanem a tudat-agy viszonyt vizsgálja. Ám 
míg számos más agyat vizsgálhat biológi-
ailag, éppen a vizsgált agyak privilegizált 

„én”-tudatához nincs közvetlen hozzáférése. 
Ilyen csak a saját öntudathoz van, ami viszont 
nem a kísérleti vizsgálat tárgya. Kimondani, 
hogy „én”, egyes szám elsõ személyben, 
mindenki csak egyvalakire, önmagára tudja. 

„Énként” gondolkodni, érezni, mindenki csak 
individuálisan tud. Az „én” kimondása az 

„én” közvetlenségében nem általánosítható 
– az általánosítás formája a harmadik személy. 
Thomas Nagel ezt a „belsõ perspektíva” 
szemléletének hívja, és hangsúlyozza, az 
életet ebbõl a perspektívából éljük. Biológiai 
lényekként a világ részei vagyunk, de nehezen 
tudjuk elképzelni, miként írható le objektív 
módon, hogy „milyen is egy lény számára 
pszichikai állapotokban lenni”. (Nagel, 1991, 
108.) Nagel az én-perspektíva különösségét 
a tudományosságra törekvõ angolszász filo-
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zófiai hagyományban fogalmazza meg, az 
individualitásra érzékenyebb kontinentális 
filozófiában az övénél jóval radikálisabb 
megfogalmazásokkal is találkozhatunk.

Emmanuel Lévinas francia filozófus az 
egyén egyediségét, minden másra visszave-
zethetetlenségét az „arc” megjelenésével, a 
másik arccal való redukálhatatlan szemben-
állásával fejezi ki, mondván, „az ember igazi 
lényege az arcában válik jelenvalóvá” (Lévi-
nas, 1999, 248.), amely nem enged a „birtok-
lási vágynak és a hatalomnak” (Lévinas, 1999, 
164.). Lévinas azt állítja, hogy szakítanunk 
kell az általános fogalmak, a „Semleges” filo-
zófiájával, mert azok elfedik, az „én”, az „arc” 
levezethetetlen egyediségét: „A Semleges 
magasztalásában a Mi elõzetessége jelenik 
meg az Énhez képest, a helyzet elõzetes-
sége a helyzetben lévõ létezõkhöz képest. 
[…] annak szükségessége vezérelt, hogy 
az Ént kiszabadítsuk abból a helyzetbõl, 
amelyben a filozófusok lassanként ugyanúgy 
teljességgel feloldották, mint ahogy a hegeli 
idealizmusban az ész elnyeli a szubjektumot. 
[…] Az arcból mint forrásból kell kiindulni” 
(Lévinas, 1999,  255–256.) Az emberrõl való 
gondolkodást az egyediség, a személy utáni 
vágyódásnak kell vezérelnie ahelyett, hogy 
az általánosban feloldódnánk.

A költõi hangú filozófiák mellett termé-
szetesen a mai filozófia nagy része továbbra 
is folytonosnak tartja a filozófiát a tudomá-
nyokkal, és ennek megfelelõen nem törek-
szik az általános, „semleges” fogalmak felszá-
molására, hiszen a tudomány tárgya az egye-
divel szemben az általános. A tudományhoz 
közelebb álló filozófiákban mindvégig prob-
léma marad az individuálisnak, az „énnek” 
az általános, objektivisztikus nyelvvel való 

„kibékítése”. A tudománnyal folytonosnak 
mondott filozófiában továbbra is vita témája 
a belsõ és külsõ perspektíva; a szabadság 
és az okság; a pszichikai vagy intencionális 
vagy mentális és a fizikai; a szubjektív és az 
objektív; a nyelvi és a nem-nyelvi; a logikai és 

a kauzális közti viszony. Hogy néhány állás-
pontot említsünk, Hilary Putnam (Harvard 
Egyetem) szerint a pszichofizikai korreláció 
kérdése értelmetlen, mivel a pszichikai álla-
pot  individuális, kifejezése pedig kontextus-
érzékeny és komplex, külsõ tényezõktõl (az 
észlelt tárgyaktól, róluk való gondolkodá-
sunktól, velük kapcsolatos cselekvéseinktõl), 
társadalmi körülményektõl, projekcióinktól 
függ. (Putnam, 1999, 132.) Donald David-
son (1917-2003, Berkeley Egyetem) „ano-
mális monizmusa” szerint azonosság van 
a mentális és a fizikai közt, de nincsenek 
szigorú értelemben pszichofizikai törvények, 
mivel a mentális és a fizikai leíró sémák 
egymásra lefordíthatatlanok. A nyelvi és az 
oksági világ egymással kölcsönhatásban 
vannak, de nincs elemenkénti egy-egy ér-
telmû megfeleltethetõség. Davidson erre 
vonatkozó, talányosságot sem nélkülözõ 
kijelentése az egyik legtöbbet idézett a kor-
társ tudatfilozófiában: „Bár az általam leírt 
álláspont tagadja, hogy lennének pszicho-
fizikai törvények, mégis konzisztens azzal a 
szemlélettel, hogy a mentális tulajdonságok 
bizonyos értelemben függnek a fizikai tulaj-
donságoktól vagy szuperveniensek azokra. 
Az ilyen szuperveniencia vehetõ úgy is, hogy 
nem lehetséges két olyan esemény, amely 
minden fizikai vonatkozásban hasonló, de 
különböznek bizonyos mentális vonatkozás-
ban, vagy hogy egy tárgy nem különbözhet 
bizonyos mentális vonatkozásban anélkül, 
hogy fizikai vonatkozásban is ne különböz-
ne.” (Davidson, 1980, 214.) Davidson pár-
huzamosságot, ráépülést állít, de tagadja a 
fizikai és mentális események közt fennálló 
egy-egy értelmû megfelelést. 

Richard Rorty (Stanford Egyetem) hang-
súlyozza, hogy a fizikai világ végsõ megér-
tése mindig filozófiai probléma marad, 
hiszen a világot nyelven írjuk le, a világ 
viszont nem beszéli nyelvünket. Ennélfog-
va mindig kérdés marad, hogy miként „jut 
be” a nem-nyelvi világ a nyelvbe. Mivel 
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nekünk csak a nyelv áll rendelkezésünkre, 
ebbõl kilépni és közvetlenül a dolgokhoz 
jutni soha nem tudunk, így soha nem fogjuk 
megmondani, hogy a nem-nyelvi világot 
nyelvünkkel teljesen fel tudtuk-e „dolgozni”. 
(Rorty, 1991.) John McDowell (Pittsburgh-i 
Egyetem) Davidsonnal és Rortyval szemben 
állítja, hogy gondolkodásunk, fogalmaink 
teljesen „leérnek” a fizikai világba, a törvé-
nyek birodalma (a természet) és az indokok 
tere (a megismerés) azonosak egymással. 
(McDowell, 1994) Az így felfogott folytonos 
képben nem értelmezhetõ a természet és a 
megismerés elkülönítése.

A napjainkban emlegetett „szuperveni-
encia” elv, mely szerint a mentális mintegy 
ráépül a fizikaira, anélkül, hogy arra minden 
további nélkül redukálható lenne, a fizika-
lizmus finomított változata. Ezt igazolja a 
fogalom képviselõje, Jaegwon Kim kijelenté-
se, mely szerint „A pszichológiai szuperve-
niencia, ha helyes, értelmet adna annak, 
hogy a fizikai meghatározza a mentálist; ha 
létezésünk fizikai oldala teljesen feltárt, ak-
kor a pszichológiai is föltárt. Miután a fizikai 
nyilván nem szuperveniál a pszichológiaira, 
ez a meghatározottság aszimmetrikus”. (Kim, 
1993, 178) Kimnek eszébe sem jut a másik 
irányú aszimmetria, nevezetesen, hogy a fizi-
kai törvény felismerése pszichológiai-tudati, 
és a teóriában a fizikai törvény függ a tudat 
és a logika törvényeitõl (is). Mindez további 
ismeretelméleti kérdéseket vet föl, melyet 
nem annyira a kognitív tudományban, mint 
az ismeretelméletben tárgyalnak. John Heil 
összefoglaló értékelését saját tudatfilozófiai 
tankönyvének végén a kognitív tudomány 
filozófiai összefüggéseinek értelmezéseként 
is felfoghatjuk: „Ott maradtunk, ahonnan 
kiindultunk. Az intencionalitást megvédtük, 
de nem magyaráztuk el. Fizikai megalapo-
zottságát megerõsítettük, de nem javasoltunk 
fizikai redukciót.” (Heil, 1992, 237.) Az agy 
fizikai természetének feltárása természetesen 
nem a filozófusok feladata, így mindenféle 

filozófiai redukcionizmus és anti-redukcio-
nizmus igencsak elsietettnek tûnik.

E nézetek egyenként hosszabb tanul-
mányt igényelnének, annyit megállapítha-
tunk, hogy a filozófusok továbbra is olyan 
alapkérdéseken vitatkoznak, melyeket a 
kognitív tudomány képviselõi sem kerül-
hetnek meg – legkésõbb, amikor eredmé-
nyeiket értékelik és értelmezik a szélesebb 
tudományos vagy értelmiségi közösség 
felé. A megismerés-tudomány nem filozófia, 
hanem kísérleti tudomány, ennek megfelelõ-
en ha empirikus adatokkal alátámasztható 
eredményeket akar produkálni, akkor az 
agykutatás felé kell fordulnia. Ebben segít-
ségére van, hogy a természettudományos 
eszközök és módszerek fejlõdésével új felis-
merésekre juthatunk az agy mûködésérõl. Az 
adatokat természetesen majd egy a mainál 
jóval nagyobb technikai mérésérzékenység 
esetén kell és lehet filozófiailag interpretálni. 
Ma a kognitív tudósok még tudományuk 
fejlõdésének elején állnak, ezért mentheti 
fel és figyelmeztetheti õket a Frankfurter 
Allgemeine Zeitung azzal, hogy „A tudat 
ugyanolyan kevéssé képezõdik le az agyban, 
mint Isten a világmindenségben”. (Geyer, 
2002, 43.)

Evolucionista fölvetés

Visszatérve a tapasztalati tudományokhoz 
közelebb álló kifejezésmódhoz, felvethetjük, 
hogy le tudjuk-e írni „pontosan” a természet-
tudomány nyelvén és módszereivel azokat a 
folyamatokat, amelyek a tudat és tudatosság 
alapját képezik, vagy erõsebben fogalmazva, 
amelyek párhuzamosak vagy azonosak a 
tudatossággal. Evolucionisták fölvetik, vajon 
tudatunk a fejlõdés során a környezet egyre 
pontosabb leírására „szakosodott-e”, avagy 
evolúciós feladata inkább a környezethez 
való legjobb alkalmazkodás volt-e. A hang-
súly az utóbbi esetben nem a világ pontos 
leírásán van, következésképpen agyunk 
és tudatunk viszonyát sem tudnánk annak 
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tényleges „lényege” szerint leírni. Ellenve-
tésként hozható erre az evolucionista nem-
reprezentacionalista tézisre, hogy ha nem a 
pontos leképezésre, akkor a pontos környe-
zeti válaszra kondicionálódott agyunk, és a 
megfelelõ reakció képessége föltételezi a 
válaszolóban a környezet pontos strukturális 

„leképezését”. Erre persze az evolucionista azt 
mondja, hogy a jó válaszhoz nincs szükség 
a „valóság” teljes leírására vagy leképezésére, 
hanem csak a cselekvésünk szempontjából 
releváns részekére, mire újra ellenvethetõ, 
hogy a határ a releváns és a nem-releváns 
részek közt nem zárt és mindig vitatott. Az 
elvi vitát a végtelenbe lehetne folytatni.

Módszertani kérdések

Az agy és a tudat közti kapcsolat feltárása 
azért olyan nagy kihívás, mert ezek teljesen 
különbözõ „módszerekkel” közelíthetõk 
meg, vagy ha úgy tetszik, különbözõ nyel-
vekkel írhatók le. Míg az agy elemezhetõ 
a neurológia, a biokémia, a matematika, az 
elektronika objektivisztikus nyelvén, addig 
az egyedi, individuális tudathoz élményeket, 
emlékeket, érzékeléseket, szubjektivitást, 

„Én” személyes névmást kapcsolunk. A tudat 
az „én tudatom”. Kérdéses, például hogyan 
lehet bármiféle értelmezhetõ kapcsolatot 
teremteni egy bonyolult szerves molekuláris 
szervezõdés és bizonyos személyhez tartozó 
érzelmek, emlékek közt. Kérdéses, vajon 
például a kémia és az érzelmek vagy tudati 
élmények nyelvei egymásra lefordíthatók-e, 
vagy egymással egy-egy értelmû kapcsolatba 
hozhatók-e.

Ha a kapcsolatba hozatal lehetséges len-
ne, akkor meg kellene kérdeznünk, a kap-
csolatot létrehozó nyelv inkább kémiai vagy 
inkább tudati-érzelmi lesz-e. Ha kémiai, ak-
kor miként tudom az „én-tudatot”, pontosab-
ban a saját „én-tudatomat” az oxigén-, szén-, 
foszfor- és egyéb atomok kapcsolódásával 
kifejezni, ha pedig tudati-érzelmi, akkor hogy 
tudok az oxigén-, nitrogén- és szénatomokra 

hivatkozni egy adott érzelem vagy tudatállapot 
kapcsán?

Ha Vizi E. Szilveszter szerint „Az agykuta-
tó számára különösen fontos, hogy megtudja, 
mi biztosítja a kapcsolatot a külvilág, az agy 
és a belsõ énünk, a tudatunk között” (Vizi et 
al., 2002, 15.), akkor ráadásul még olyan kér-
déseket is föltehetünk, hogy ez a kapcsolat 
külvilág vagy tudatjellegû-e, továbbá az agy 
és a tudat közt agyi vagy tudati kapcsolat 
van-e, és az agy a külvilág avagy a „belvilág” 
része-e. A „belsõ én” nyilvánvalóan nemcsak 
a külsõ világon, de önnön belsõ folyamatain 
is elgondolkodik, kutatók a „meta-szint” bi-
ológiai „helyét” a nagyagy-kéregbe helyezik 
(Singer, 2000, 52.), ám itt is fölvethetjük a 
kérdést, a nagyagyban zajló neuronális, fizi-
kai folyamatok a „belsõ énhez” képest külsõ 
vagy belsõ folyamatok-e. Hogyan értelmez-
zük a belsõ én vonatkozásában azt az újabb 
keletû, habár kritizálható „konnekcionista” 
felfogást, mely szerint nincs az agyban bio-
lógiai módszerrel kijelölhetõ és elemezhetõ 

„középpont”, sokkal inkább párhuzamosan 
mûködõ rendszerekrõl van szó? A belsõ 
énhez ráadásul a „szabadság” tapasztalata is 
hozzátartozik; dönthetek, hogy mit teszek és 
mit nem, elemzéséhez pedig kulturális, tár-
sadalmi meghatározottságú fogalmakat is be 
kell vonnunk, amelyekrõl egyelõre még csak 
nem is sejtjük, hogy miként lennének bioló-
giai fogalmakra redukálhatók. Pszichológiai 
elméletek szerint a szabadság és önállóság 
tudata a korai „amnéziás” gyermekkor ide-
jén alakul ki, amikor is képtelenek vagyunk 
még a folyamatokat és kontextusaikat meg-
ragadni. Éppen a szabadság, az önállóság 
és az „én” tudatával válunk képesekké erre, 
de eddigre az alapvetõ „én”-tapasztalat már 
kialakult. A fejlõdéspszichológusok vissza-
vezetnek bennünket Kanthoz: a világról 
való tudás és a szabadság feltétele az „én” 
és az „én-tapasztalat” kialakulása. Ez utóbbi 
külsõleg megfigyelhetõ, leírható, de nem 
úgy, hogy mit jelent „nekem”, ahogy a saját 
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„én-tapasztalatom” kialakul, mivel ez a kis-
gyermekkori amnéziában mindenki számára 
elfelejtõdik. Ennek kialakulása éppen felté-
tele a világ folyamatszerû, kontextusokkal 
átszõtt szerkezete megértésének. De ha 
feltételezzük a lehetetlent (mert végtelen 
regresszushoz vezetne), nevezetesen, hogy 
megfigyelhetnénk, hogyan alakul ki saját 
én-tudatunk, akkor sem biztos, hogy ebbõl 
jobban megértenénk „belsõ énünket”, nem 
beszélve ennek az agyhoz való kapcsolatáról. 
Ezek természetesen olyan módszertani és tar-
talmi problémák, amelyeket mindmáig nem 
sikerült egyetlen kutatónak vagy kutatócso-
portnak sem megnyugtatóan megoldani.

További kérdés, hogy (1.) amennyiben 
az agy háromszázmilliárd idegsejtbõl áll, 
amelyek hozzávetõleg négyszázezer kilo-
méter hosszú idegpályát alkotnak, és ame-
lyek föltételezett kapacitása tízmilliárd bit 
(Vizi et al., 2002, 9., 21.);és (2.) feltételezve, 
hogy a háromszázmilliárd idegsejt lehetséges 
kapcsolódási számát a kombinatorika segít-
ségével számolhatjuk ki; és (3.) ráadásul ezek 
a kapcsolódások pillanatról pillanatra kisebb 
vagy nagyobb mértékben de folyamatosan 
átrendezõdnek – mindezek után (1.) képe-
sek leszünk-e valaha ekkora adattömeget 
(minden sejtet és minden kapcsolódást) egy 
aktuális agyban detektálni és regisztrálni; (2.) 
az adattömeg folyamatos változását nyomon 
követni; és (3.) mindezt állandó (online) 
kapcsolatba hozni az „élõ agytulajdonos” 
pillanatnyi belsõ világával, élményeivel, 
gondolataival, hangulataival, emlékeivel, 

„Madeleine-süteményes” asszociációival, 
mindennel, ami az adott idõpontokban és 

-pontsorozatokban a vizsgált „agytulajdonos-
ban” „szubjektíve” zajlik. (Összehasonlításul 
a dimenziók érzékeltetésére: az ötös lottónál 
kilencven számból kell tetszõleges ötös 
kombinációt kiválasztani. Ezzel szemben 
az agy esetében háromszázmilliárd szám-
ból kell tetszõleges és valamennyi, kettõtõl 
háromszázmilliárdig terjedõ kombinációt 

megszámolni, detektálni, folyamatosan figye-
lemmel kísérni, és a pillanat tört részében 
változó kombinatorikus állapotokat a vizsgált 
személy „belsõ én-tapasztalatához” kapcsol-
ni vagy annak megfeleltetni.)

Itt nem lehet olyan általánosításokkal élni, 
mint a többi teoretikus természettudomány 
esetében: minden egyedi idegsejt pillanat-
nyi állapota és kapcsolódása adja ki azt a 
rendszert, ami szubjektivitást állít elõ vagy 
hordoz. Azt, aki azt mondja, „Én”, és nem 

„Te” vagy „õ”. Itt nem kezdhetünk semmit 
a termodinamikában vagy a szociológiában 
megengedett általánosítással, hiszen az egye-
di én belsõ világát kell összekapcsolnunk a 
fizikai rendszerrel, és nem csak egy általános 
valaki belsõ világát. Az általános valakinek 
nincsenek érzelmei és emlékei, miközben az 
oxigén vagy a kémiai elem fogalma nyugod-
tan leírható általános módon, minden egyes 
oxigénatomra érvényesen.

Visszatérve a kombinatorikus összefüg-
gésekhez, matematikusok és fizikusok 
tudnának talán válaszolni, hogy lehetséges 
lehet-e valaha egy ilyen bonyolultságú rend-
szer kísérleti megragadása. Marx György 
egy beszélgetésben említette, hogy jelenlegi 
tudásunk szerint azért nem lehetséges a 
csillagközi ûrutazás, mert ahhoz, hogy egy 
viszonylag nem távoli csillagra fénysebesség-
gel haladó ûrhajóval eljussunk, el kellene 
tüzelni az egész naprendszert. Lehetséges, 
hogy egyszer találunk újfajta energiafelsza-
badítási módokat, és akkor lehetséges lesz 
ez az utazás, de ma még elvileg sem az. 
Lehetséges, hogy a világegyetem kutatá-
sának és az agykutatásnak hasonló jellegû 
nehézségekkel (a nagy számok és dimen-
ziók kezelése) kell szembenéznie? Hámori 
József egy elõadásában éppen azt emelte 
ki, hogy az agy dimenziói megegyeznek a 
világegyetem dimenzióival. Lehetséges, hogy 
egyszer találunk olyan anyagtulajdonságokat, 
melyekkel újfajta detektáló, adatrögzítõ és 
adatkezelõ számítógépes sebességet és érzé-
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kenységet érhetünk el, és képesek leszünk 
az adott kombinatorikus mûveletekkel folya-
matosan operálni. Ma azonban ennek módját 
még elgondolni is képtelenek vagyunk.

De ha képesek leszünk is, még mindig 
föltevõdik a kérdés, hogy a párhuzamos adat-
halmaz, nevezetesen az agysejtek pillanatnyi 
kombinatorikus állapota hogyan feleltethetõ 
meg a vizsgált agytulajdonos pillanatnyi 
szubjektív állapotainak. Egyes teóriák szerint 
a szubjektív állapotok ugyanis (1.) „ott van-
nak” a szubjektumban, (2.) ezek egy részét 
az agytulajdonos az „Én” perspektívájában 
regisztrálja, (3.) egy töredékét fogalmilag 
megragadja, és nyelvileg kifejezi, (4.) miköz-
ben maga a megragadás, a nyelvi kifejezés 
új állapotokat hoz létre neuronális szinten, 
és visszahat arra az állapotra, amit eredeti-
leg nyelvileg ki akart fejezni, (5.) tehát ha a 
pillanatnyi állapotát kifejezi, az más, mintha 
nem fejezi ki, azaz a kifejezés pillanatában 
már nem a kifejezés pillanatának állapotát 
fejezi ki; ezt újra ki kellene fejeznie, de az 
már megint nem ez lenne, és így tovább (6.) 
hacsak nem bonyolítjuk az egészet további 
tetszõleges számú pszichológiai szubjektum-
teóriával, például a neves francia pszicho-
analitikus-nyelvésszel, Jacques Lacannal, 
aki szerint „a tudatalatti úgy strukturált, mint 
a nyelv” (Lacan, 1975, 20. l’inconscient est 
structuré comme un langage ).

Ám (1.) nem minden „ottlévõ” szubjektív 
vagy pszichikai folyamat tudatosul, és (2.) 
vitatott, hogy ami nem tudatosul, mennyire 
tekinthetõ és milyen értelemben „ottlévõ-
nek”. További probléma, hogy a szubjektum 
nyelvi önkifejezése során interpretációs és 
hermeneutikai folyamatok sokasága zajlik. 
Az „Én” önmaga, csak saját magának föltáruló 
„szubjektív” állapotáról jelentve egy közös, 
elvileg mindenki számára többé-kevésbé 
érthetõ vagy értelmezhetõ „objektív” nyel-
vet használ. E közös nyelvet egy belsõ, ön-
maga által önmagában regisztrált állapotra 
alkalmazza. Ennek során egy senki más által 

nem tapasztalt és kívülrõl ellenõrizhetetlen 
állapotra alkalmaz és értelmez egy minden-
ki által használt és ellenõrzött nyelvet. Ez a 
nyelvértelmezés elsõ lépése. Ezután hallgatói, 
talán a „kognitív tudósok” maguk is, értelme-
zik a kimondottat, ám a beszámolt szubjektív, 
belsõ vagy pszichikus eseményeket csak úgy 
értik, ha összevetik saját belsõ élményeikkel. 
Vagyis értelmezik a kísérleti személy használt 
nyelvét a saját állapotukra, majd megegyez-
nek, hogy a kísérleti személy jelentése „ezt 
és ezt” a belsõ élményt jelentheti. Minden 
bizonnyal pontosan „azt” fogják megragadni, 
amit a kísérleti személy önmagában regiszt-
rált? Nyilvánvalóan legjobb esetben is csak 
valami hasonlót. Ezek után a fáradságosan 
nyert kombinatorikus adatokat kell majd 
egy bizonytalan és többszörösen értelmezett 
kifejezés, „referált” mentális vagy pszichikai 
eseményével összevetni.

Davidson felfogása ezzel kapcsolatban 
az, hogy a nyelv közvetít a szubjektumok 
közt, és csak az a gondolat kezelhetõ, amely 
megjelenik a nyelvben. Ennélfogva a nyelvi 
megértés és a közös nyelvhasználat közvetít 
köztünk és közvetít saját magunk és saját 
nyelvi kifejezésünk közt. Nem létezik sem-
mi, legalábbis nem hozzáférhetõ, ami nincs 
a nyelvben. Amikor azonban mérésekkel 
agyi folyamatokat detektálunk, és azt akarjuk 
pszichikai állapotokkal korrelációba hozni, 
fel kell tennünk a kérdést, vajon mi a kap-
csolata a tényleges biológiai és pszichikai 
állapotoknak egymáshoz, és az õket kifejezõ 
nyelvhez. A kapcsolat inkább biológiai, in-
kább pszichikai vagy inkább nyelvi lesz? A 
kapcsolatról a szélesebb tudományos közön-
ség felé a biológus, a pszichológus vagy a 
nyelvész lesz leginkább hivatott beszélni, és 
milyen szaktudomány nyelvén? Vajon valaha 
is elérhetõ és bizonyítható egy-egy értelmû 
lineáris megfelelés és „szoros kapcsolódás” 
ebben a „hatásláncban”?

További kérdésünk analóg Werner 
Heisenberg határozatlansági relációjával. 
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Amennyiben egyetlen részecske pontos tö-
meg-sebesség meghatározása módszertani 
korlátokba ütközik, akkor mi lesz e kom-
binatorikus sejt- és kapcsolódásszámmal? Mi 
történik, ha kiderül, hogy a neuronális kap-
csolódások és mûködésmódjainak megérté-
séhez a sejten belülre, a molekulákon belülre, 
az atomokon belülre kell hatolnunk, oda, 
ahol már a heisenbergi metodológiai elv 
érvényesül?

E nehézségek láttán a kognitív tudo-
mánynak szembe kell néznie azzal a gyakor-
lati kérdéssel, nem lenne-e a legtöbb ered-
ménnyel kecsegtetõ az a fundamentalista 
program, hogy az emberi tudat biológiai 
alapjait keresve nem foglalkozunk az agyi 
és a tudati jelenségek vagy az ezeket leíró 
nyelvek összekapcsolásával. Ehelyett inkább 
egyszerûen az agy fiziológiai folyamatait 
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kutatjuk, ugyanúgy, ahogy a kémikus sem 
foglalkozik többé filozófiai kérdésekkel, hol-
ott ógörög õse, Démokritosz még nagyon 
is filozofikusan közelítette meg témáját. Fel-
tehetõleg még hosszú ideig ez lesz a biológiai 
agykutatásban és a kognitív kutatásokban a 
járható út, és a tudat, az „én” szubjektivitása 
még jó ideig a pszichológusok, a költõk, írók 
tárgya és a mindennapi élet közege lesz.
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