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Színház és szöveg: a tudatosság metaforái

Ambrus Gergely

A tu da tos ság je len sé ge egyi ke a leg na gyobb rej té lyek nek, ame lyek kel a tu do mány tör té ne te 
so rán szem be ke rült, vé lik so kan, tu dó sok és la i ku sok egya ránt. Pél dá ul a Scientific Ameri
can sze rint az em be ri gén tér kép fel tá rá sa, il let ve a Föl dön kí vü li élet ku ta tá sa mel lett a 
tu da tos ság ma gya rá za ta je len ti ma nap ság a leg na gyobb ki hí vást a ter mé szet tu do mány ok 
szá má ra. A tör té ne lem ben per sze ko ránt sem egye dül ál ló, hogy bi zo nyos je len sé ge ket a 
korabeli tudományolyannyiranemtudottmagyarázni,hogyúgytűnt,ezektúlvannakaz
emberimegismerhetőséghatárán. (Gondoljunkpéldáulazélővilágfajainaksokféleségére
az evo lú ci ós el mé let, vagy a vi lág ke let ke zé sé nek kér dé sé re a mo dern koz mo gó ni ák meg al
kotása előtt.)Míg azonban ezeket a rejtélyeket a tudománymegoldotta, vagy legalábbis
út mu ta tó val szol gál, hogy mer re kell a meg ol dá su kat ke res ni, a tu da tos ság szí vó san el len áll 
a tudományos megismerésnek – sőt egyesek szerint igazából elképzelésünk sincs arról,
mi ként kel le ne ne ki kez de ni a tu da tos ság ma gya rá za tá nak. Ez az el len ál lás nem csak a tu dó
sok, ha nem a fi lo zó fu sok fi gyel mét is fel kel tet te – és az utób bi tízti zen öt év ben a tu da tos
ság ér tel me zé se a tu dat fi lo zó fia egyik ki emelt ku ta tá si prog ram já vá vált. E ku ta tá sok egyik 
meghatározószereplőjeDanielDennettamerikaifilozófusésmegismeréstudós,akiatuda
tos ság demisztifikálására, a tu da tos je len sé gek át fo gó tu do má nyos ér tel me zé sé re tesz kí sér
le tet Consciousness Explained című könyvében.Az alábbiakban ennek az elméletnek a
kör vo na la it sze ret ném fel vá zol ni.

*

A tu da tos ság meg ma gya rá zá sá nak ne héz sé ge bi zo nyos szem pont ból per sze ko ránt sem meg
lepő.Hiszen amentális jelenségekmögötti agyi folyamatok rendkívül összetettek, és az
agynáljóvalkevésbébonyolultrendszerekmegértéseisóriásifeladat.Másfelőlviszont,ha
úgy vél jük, hogy a tu da tos ság meg ér té sé nek ne héz sé ge alapvetőena mö göt tes fi zi kai fo lya
ma tok bo nyo lult sá gá ból fa kad, ak kor a tu do mány ed di gi ered mé nyei né mi op ti miz mus ra 
ad hat nak okot. Jus sa nak eszünk be olyan je len sé gek, mint az égi tes tek moz gá sa, a mág ne
sességvagyazöröklődés.Mindezekegykorolyanrejtélyesnektűntek,hogykétségesvolt,
képesekleszünkevajonvalahaismegérteniőket.Nos,bártovábbraisszámoskérdésmeg
válaszolatlanejelenségekkelkapcsolatban,kétségkívülhatalmaselőrelépéstörténtmegér
té sük ben.

Mindazonáltalvannak,akikúgyvélik,azoptimizmusnemindokolt.Atudatosságrejté
lyetudniillikmástermészetű,mintmondjuk,azégimechanikavagyazöröklődésrejtélye
volt.Egyesfilozófusok(pl.ThomasNagelésColinMcGinn)szerintatudatosságtudomá
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1 Selfscanning: vö. pl. Armstrong 1973.
2 Az ilyen tu laj don sá go kat több nyi re qualének ne ve zik a szak iro da lom ban.

nyos meg ér té se szem pont já ból nem a je len ség bo nyo lult sá ga és a meg ér tés gya kor la ti aka
dályai a legfontosabbak.Az alapvető probléma az, állítják, hogy a tudatosság jelensége
el vi leg meg ma gya ráz ha tat lan a tu do mány esz köz tá rá val.

Ah hoz, hogy ezt az ál lás pon tot meg vi lá gít suk, ér de mes egy ki csit meg vizs gál ni a tu da tos
ság hét köz na pi fo gal mát. Ami kor hét köz na pi szi tu á ci ók ban azt mond juk, hogy va la mi nek 
tu da tá ban va gyunk, va jon ho gyan ért jük ezt? „Tu da tá ban va gyok an nak, hogy fáj a fo gam.” 
„Tu da tá ban va gyok an nak, hogy vö rös fényt lá tok.” „Tu da tá ban va gyok an nak, hogy va la ki 
Chanel 5öst hasz nál.” „Tu da tá ban va gyok an nak, hogy a má sod fo kú egyen let meg ol dó
képletétalkalmazom.”Ezekamondatoktudatosállapotokrólszólóbeszámolók.Nohakülön
böző típusúállapotokról számolnakbe, tudniillik tudatosérzetekről, tu da tos észlelésekről,
il let ve tu da tos vélekedésekről szól nak, hét köz na pi fel fo gá sunk sze rint ezek a je len sé gek 
hasonlószerkezetűek.Ugyanismindegyikvi szony ként ír ja le a tu da tos sá got, amely egy szub
jek tum és egy ob jek tum kö zött áll fenn, te hát fel té te lez egy megfigyelőt,aki tu da tá ban van 
va la mi nek, és fel té te le zi azt, amit meg fi gyel nek, a tu da tos ság tár gyát. Ez a fel fo gás azt 
sugallja,hogyatudatosságértelmezhetőazészlelésanalógiájára.Másfelőlatudatosjelensé
gek,érzetek,észlelések,gondolatokközöttkülönbségtehetőaszerint,hogytárgyuk„külső”
vagy„belső”.Amennyiben,összhangbanahétköznapifelfogással,akülsőésbelsőhatárának
abőrfelületettekintjük,azészleléstárgyakülső,mígazérzetekéésgondolatokébelső.Esze
rintatudatosgondolkodásvagyafájdalomérzésegyfajtabelsőészlelés.

A tu da tos ság ilyen ér tel me zé se azon ban szá mos prob lé mát vet föl, pél dá ul azt, ho gyan 
ér tel mez zük a tu dat tár gya it. Va jon mi fé le dol gok az ér zé sek, szí nek, han gok, ízek vagy a 
gon do la tok? Van ta lán egy önál ló szel le mi vi lág, az ér ze tek és gon do la tok vi lá ga, amely 
elkülönül a fizikai világtól?Nos, ha a dualizmus nem felelmeg ontológiai ízlésünknek,
ak kor – össz hang ban a hét köz na pi ma te ri a liz mus sal – gon dol hat juk úgy, hogy gon do la ta ink, 
ész le le te ink, ér ze te ink fi zi kai ál la po tok, még pe dig agyi, ideg rend sze ri ál la po tok. Az int ros
pek tív tu da tos ság ész le lés mo dell jét to vább ra is fenn tart hat juk, tud ni il lik a tu da tos ak tu so
katértelmezhetjükazagyönmegfigyelő1 ál la po ta i ként, te hát tisz tán fi zi kai ál la po tok ként.

Mindazonáltalahelyzetnemilyenegyszerű.Atudatosállapotokegyrészerendelkezik
egyolyansajátossággal is,amelymegkülönböztetiőketafizikai jelenségektől.Atudatos
állapotoknak,úgytűnik,vanegybizonyosszubjektívjellegük,amelymeghatározza,hogy
milyen az illető tudatos állapotban lenni.A fogfájás és a parfümillat, a harangszó és az
orgazmusmegtapasztalásamindsajátoskarakterrelrendelkezőtudatosállapot.2 A hét köz
na pi ma te ri a liz mus sze rint mind ezek az ál la po tok is agyunk/ideg rend sze rünk fi zi kai ál la po
tai.Devajonmilyenfizikairendszerekrendelkeznekilyenszubjektívminőségekkel?Vajon
egykutyaérezefájdalmat?Ésegylégy?Egyvirág?Egykő?Azintuíciókmegoszlanaka
tekintetben,hogyholhúzódikazahatár,amelyelválasztjaazérzőésérzéketlenlényeket.
Azonbanúgytűnik,vannakegyértelműesetek.Akövekvélhetőlegneméreznekfájdalmat,
mígazemberekigen.Afizikaijelenségekjelentősrészetehátnemrendelkezikilyenszub
jektívtulajdonságokkal.Azakérdés,hogymilyenkőneklenni,nemtűnikértelmesnek.

Atudatosjelenségektehátkülönlegesfizikaiállapotok.Mindazonáltalaz,hogyatudatos
je len sé gek ilyen kü lön le ges, szub jek tív tu laj don sá gok kal is ren del kez nek, a hét köz na pi 
ma te ri a liz mus sze rint nem fel tét le nül je len ti a tu da tos ság tu do má nyos meg is me ré sé nek el vi 
aka dá lyát. Ahétköznapimaterialistafeltehetőlegúgyvélné,hogynohabonyolultjelensé
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3 Itt nem té rek ki a vo nat ko zó ál lás pont ok ra, az azo nos ság el mé let re, funk ci o na liz mus ra stb.
4 Itt nem a má sok el mé jé nek megismerhetetlenségérevonatkozórégikeletűproblémárólvanszó.Akérdéssaját

agyunk és el ménk, il let ve má sok agyá nak és el mé jé nek vi szo nyá val kap cso lat ban ugya naz.
5 Fel té te lez ve, hogy egyál ta lán van nak ilye nek, az az azt el fo gad va, hogy min den egyes tu dat ál la po tot va la mi

lyen agy ál la pot va ló sít meg (ezt a né ze tet pél dány azo nos ság nak ne ve zik a szak iro da lom ban).
6Chalmerseztakétkérdéstatudatosságkönnyű, il let ve ne héz prob lé má ja ként kü lön böz te ti meg.
7Afenomenálisállapotokravonatkozóan,szembenatisztaintencionálisállapotokkal,időnkéntfeltételezikaz

inkorrigibilitást is. Ti. té ves hi te i met meg vál toz tat ha tom, ész le lé si ál la po ta i mat azon ban nem: ha pi ro sat ész le lek, 
ak kor ezt nem vál toz tat ha tom aka rat la go san zöld re.

8Azemlített jellegzetességeken túl, akartéziánusnézet továbbivonásaa tudatosállapotokáttetszőségének
fel té te le zé se, az az, hogy mind ig tud(hat)juk, mi lyen men tá lis ál la pot ban va gyunk.

gekrőlvanszó,egyszermajdsikerülmegtalálniazokatamögöttesfizikaitulajdonságokat,
amelyekrévénbizonyosagyállapotokminőségitartalomratesznekszert.3

Azok azon ban, akik sze rint a tu da tos ság je len sé ge nem ra gad ha tó meg tu do má nyo san, 
úgygondolják,alegkomolyabbakadálytéppenaszubjektívérzetminőségek,másszóvala
qualia materialistamagyarázatajelenti.Enneklegfőbbokaakövetkező:aszubjektívérze
tekkel járó állapotok, úgy tűnik, ki kü szö böl he tet le nül tartalmaznak egy szubjektív, első
személyűnézőpontot.4 A prob lé ma az, hogy hi á ba ta lál juk meg eset leg a szub jek tív ér ze tek
kel kor re lá ló agy ál la po to kat,5 mind ez nem ad ma gya rá za tot ar ra, hogy bi zo nyos agy ál la po
tok mi ért jár nak együtt bi zo nyos szub jek tív ál la po tok kal (bi zo nyos agy ál la po tok mi ért 
ép pen a pi ros ér zet tel jár nak együtt, mi ért nem a zöld del vagy ép pen a fej fá jás sal), il let ve, 
hogy az agy ál la po tok mi ért jár nak együtt szub jek tív ér ze tek kel egyál ta lán.6Úgy tűnik, a
tu do má nyos meg is me rés leg fel jebb a fe no me ná lis ál la po tok kal együtt já ró agy ál la po to kat 
azo no sít hat ja be, de sem mit sem tud mon da ni ezek fe no me ná lis tu laj don sá ga i ról. E te kin
tet ben ki zá ró lag az introspekció a mérv adó.

A tudatosság megmagyarázhatatlansága melletti egyik alapvető érv tehát a szubjektív/
objektív (első személyű és harmadik személyű) tudás különbségén alapul.A tudományos
megismerésobjektív,mindenkiszámárahozzáférhető.Aszubjektívtudásviszontegyedi,csak
egyvalakiszámára,egybizonyosperspektívábólhozzáférhető.Atudatosállapotoktehátpers
pektivikusak,míg a tu do mány ob jek tív, pers pek tí va nél kü li: ezért nincs il lesz ke dés a tu do mány 
ésatudatosságközött,atudományeszközeivelatudatosságtermészetenemismerhetőmeg.

A tu da tos je len sé gek hét köz na pi el kép ze lé sünk sze rint egy má sik jel leg ze tes vo nás sal is 
rendelkeznek,amelyproblémákatokozamaterializmusszámára.Nevezetesen,úgytűnik,
nem té ved he tünk tudatosállapotainktartalmátilletően.Amikoregyfehérhollótlátok,vagy
amikorarrólgondolkodom,mitörténtanégyszögletűkerekerdőközepén,akkornem té ved
he tek észlelésem,illetvegondolatomtartalmátilletően.Azperszelehet,hogytévesészle
lésrőlvagytévesgondolatrólvanszó,dehogymitvéltemlátni,vagyhogymitgondoltam,
ab ban nem té ved he tek.7Úgytűnik,ezavonássem„természetes”;atudományáltalmegis
mert ter mé sze ti je len sé gek kel kap cso lat ban ugya nis té ved he tek.

A tu da tos ság hét köz na pi ér tel me zé sé nek egy to váb bi ele me az a fel té te le zés, hogy a tu da
tosságnakvanegybizonyosközpontja(ahovaazinformációkazérzékszervektől,illetvea
memóriábólbefutnak,aholazészlelésekésgondolatoktudatosulnak).Mindezekazelkép
zelések sok tekintetben megegyeznek azzal, amit Descartes állított a tudatról, attól a –
lényeges–különbségtőleltekintve,hogynemfeltételezikszellemiszubsztancialétezését.
EmiatteztazáltalameddighétköznapimaterializmusnaknevezettfelfogástDanielDennett
kar té zi á nus ma te ri a liz mus nak ke resz tel te el,8 és jel leg ze tes sé ge it az ún. kar té zi á nus szín ház 
me ta fo rá val fogl al ja össze.
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9Aszétkentségmértéke,atudatosjelenségekkarakterisztikusidőtartama0–1000ms.

E mo dell sze rint a tu da tos je len sé gek egybizonyoshelyen,a „kar té zi á nus szín ház ban” 
játszódnak le.A tudatosság az észleléssel analóg jelenség: aNéző (az én) egy bizonyos
nézőpontból,anézőtérrőlfigyeliazelmeszínpadáralépőszereplőket,ahiteket,vágyakat,
érzetminőségeket.Eszereplőksajátosvonásokkalrendelkeznek,reprezentálhatnakvalamit,
il let ve van egy bi zo nyos „meg je le né sük”, fe no me ná lis ka rak te rük. Vo nat koz hat nak a szín
pa don kí vü li va ló ság ra (nonfiction avagy dokumentarista drá ma), vagy le het nek pusz ta 
fikciók.ANézőeztnemmindigtudja;aszereplőkszínpaditulajdonságainakazonbanmind
ig tudatában van, nem tévedhet abban, hogy a szereplőkmit reprezentálnak a színdarab
vi lá gá ban, il let ve hogy mi lyen a meg je le né sük.

Descartesközismerthipotéziseszerinta tudatosságközpontjaazagy tobozmirigyében
található.Nohaeztazállítástmegcáfolták,azazelképzelés,hogyazagybanva la hol más hol 
van egy tu da tos ság köz pont, egé szen a kö zelmúl tig, a konnekcionista mo del lek meg je le né
séig,széleskörbenelfogadottvolt.Mitöbb,állítjaDennett,akar té zi á nus szín ház me ta fo ra 
olyancsáberővelbír,hogysokesetbenazoksemtudnakkilépnibűvköréből,akikatudatos
ság köz pont já nak lé te zé sét exp li ci te ta gad ják.

II.

Akik úgy vé lik, hogy a tu da tos ság je len sé ge a tu do mány esz kö ze i vel el vi leg meg is mer he
tet len, több nyi re a kar té zi á nus szín ház modellreépítenek.Hiszena tudományosmódszer
ob jek tív (perspektívanélküli) leírástkívánnyújtani a jelenségekről. Ígyha akar té zi á nus 
szín ház modellhelyesen ragadjamega tudatosság természetét, akkor ebből a tudatosság
tudományosmegismerhetetlenségekövetkezik.DanielDennett szerinta tudatosság tudo
má nyos ma gya rá za tá nak ép pen ezért a kar té zi á nus szín ház elvetéséből kell kiindulnia.
Ehhezazonbanegyfelőligazolnikell,hogyakar té zi á nus szín ház mo dell té ve sen ír ja le a 
tudatosság jelenségét, másfelől olyan más tudatosságmodellt kell kidolgozni helyette,
amely nem ren del ke zik a fen ti, éle sen „tu do mány el le nes” vo ná sok kal.

Dennett alternatív elképzelése az ún. több szö rös váz la tok (Multiple Drafts) modell. 
A több szö rös váz la tok el mé let a kar té zi á nus szín ház me ta fo ra he lyé re egy má sik me ta fo rát, 
a kiadó,pon to sab ban az elekt ro ni kus há ló za ti ki adó (desktop publisher) me ta fo rát ál lít ja, 
ami ki eme li a dennetti ál lás pont és a kar té zi á nus ma te ri a liz mus kö zöt ti lé nye ges kü lönb sé
ge ket.

A több szö rös váz la tok mo dell tel jes egé szé ben el ve ti azt a ké pet, amely a tu da tos sá got a 
szín ház ana ló gi á já ra pró bál ja le ír ni. A több szö rös váz la tok sze rint nincsszínház:nincsnéző
ésnincsenszínpad,nincsenekszínpadiszereplőksem.Ke vés bé metaforikusan: a tu da tos
ság nak nincs köz pont ja, az az nem igaz, hogy ahol tu da tos ság van, ott mind ig van egy meg
határozottnézőpont.Másfelőlnincsszínpad,azaznincsenönálló fenomenálisvilág,üres 
nézőtérelőttnemmegyadarab.És nin cse nek szín pa di ka rak te rek, nin cse nek ér zet adat tí pu
sok sem.Nincsobjektívszubjektivitás,ahogy a dol gok valójábantűnnekvagytűnnének,ha
nem lép né nek föl tor zí tó ha tá sok.

Mivanakkorehelyett?Ehelyettakülsőingerekésaviselkedésközöttszámosagyifolya
mat zajlik le egyszerre és egymás után az agy különböző pontjain, amelyek különböző
in for má ci ós tar tal ma kat rög zí te nek és dol goz nak fel. Az az a tu da tos je len sé gek tér ben és 
időben„szétvannakkenve”.9 Ezt a fo lya ma tot egy ki adó ban fo lyó te vé keny ség gel le het ne 
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össze ha son lí ta ni: a kéz ira ton egy szer re töb ben dol goz nak, töb ben szer kesz tik, ja vít ják, 
kiegészítikaszöveget,újraírnakrészeketésígytovább.Egyszerretöbbkülönbözővázlatis
szerkesztés alatt áll; így nincs értelme a szövegről be szél ni. Az, hogy a szö veg ép pen 
milyen,attólfügg,hogyatöbbpárhuzamosanlétezőváltozatközülmelyikkéziratotvizs
gál juk meg, és mi kor.

Per sze, egy ha gyo má nyos ki adó ese tén a szer kesz té si mun ka egy szer csak vé get ér, és a 
szövegetkinyomtatják:megjelenikazelsőnyomtatottkiadás,amelypárhuzamunkszerint
az ere de ti, „iga zi” tu da tos ál la pot nak le het ne analogonja. Az elekt ro ni kus há ló za ti pub li ká
cióesetébenazonbannemhúzhatómegilyenhatárvonalakiadáselőttiésutániváltozatok
kö zött. A tu do má nyos vi lág ban igen el ter jedt há ló za ti pub li ká ció lé nye ge az, hogy egy 
tanulmánytöbbváltozatbaniselérhetőavilághálón,azolvasókkommentárokatfűznekaz
egyesváltozatokhoz,sazokataszerzőfigyelembeveheti,abírálatokatmegválaszolhatja,
vagy azok fé nyé ben át ala kít hat ja a cik ket. A pub li ká lás ilyen mód ja ese tén az „ere de ti”, 
au ten ti kus ver zi ót – mint az iga zi szö ve get –csakönkényesenlehetkijelölniahozzáférhető
vál to za tok kö zül.

III.

Devajonmilyenempirikus eredményekés elméletimegfontolások szólnaka több szö rös 
váz la tok mo dell mel lett, il let ve a kar té zi á nus szín ház el len? A to váb bi ak ban sze ret nék 
bemutatninéhányérdekesmegfigyeléstatudatosjelenségekköréből,amelyekérvkéntszol
gálhatnakDennettálláspontjamellett.

Be tol dás és pro jek ció. Gyakranelőfordul,hogyvalakinekabeszédéthallgatvakinem
mondotthangokatishallanivélünk.Hasonlóképpenaziselőfordul,hogyészleléseinksorán
lát ni vél jük bi zo nyos tár gyak szí nét, ame lyet va ló já ban nem lá tunk. Az az ki egé szít jük vi zu
á lis, il let ve au di tív él mé nye in ket. Egy má sik ér de kes je len ség az, ami kor a han go kat nem a 
valódiforrásukhelyéről,hanemmáshonnan,sztereohangzásnálpéldáulakéthangfalközül
hall juk.

Az a fel te vés, hogy fi zi ka i lag va la hogy vissza ha tunk a je len sé gek re, és tény le ge sen 
betoldjukamegfelelőhanghullámotahiányzóhangvagya fényhullámotahiányzó szín
helyére,fizikaiképtelenség.Hasonlóképpenlehetetlen,hogyfizikailagprojektáljukahan
got akéthangfalközé.Alternatívértelmezési lehetőségaz,hogyahiányzóhangotvagy
színt a fe no me ná lis tér ben pó tol juk, il let ve hogy a fe no me ná lis tér ben projektálunk. Esze rint 
a be tol dott han gok, szí nek nem rep re zen tál nak sem mit, nincs sem mi lyen va ló di vi lág be li 
megfelelőjük,aprojekcióviszontvalódieseményeketreprezentál,helytelenül.Ezafelfogás
azon ban vissza té rés len ne a kar té zi á nus du a liz mus hoz, amely a han go kat, szí ne ket a fe no
me ná lis tér ben, a kar té zi á nus szín pa don he lye zi el.

Erre azonban nincs szükség, állítja Dennett. Szerinte a több szö rös váz la tok mo dell a 
fe no me ná lis tér lé te zé se nél kül is ma gya ráz ni tud ja eze ket a je len sé ge ket. Esze rint a be tol
dás, a projekció és a valósághű észlelés esetében egyaránt kizárólag fizikai folyamatok
men nek vég be az agy ban. Az in ge rek nek az ér zék szer vek be ér ke zé se, il let ve a vi sel ke dé si 
manipulációközöttiidőtartamban(deperszeatudatosjelenségekkarakterisztikusidőtarta
mánbelül)különbözőinformációstartalmakrögzülnekazagykülönbözőpontjain,külön
bözőidőpontokban.Etekintetbennincskülönbségavalósághűészlelés,ahallucinációvagy
azilluzórikusészlelésközött.Avalósághűészlelésesetébenazagybanolyaninformációtartalmak 
rög zül nek, ame lyek a tár gyak va ló di tér be li el he lyez ke dé sét rep re zen tál ják. A hal lu ci ná ció 
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jellegű, betoldásos jelenségeknél az agyi reprezentáció amemóriában tárolt elemeket is
hoz zá ad ja a tar tal mak hoz, ame lyek a be tol dott színt, han got stb. rep re zen tál ják. A pro jek ció 
ese té ben az agy ban rög zí tett tar tal mak a hang for rás il lu zó ri kus tér be li he lyét rep re zen tál ják.

Té ves em lé ke zés Gyakranelőfordul, hogybizonyos eseményekre tévesenemlékszünk.
Tegyük fel pél dá ul, hogy szom bat es te meg is mer ked tünk egy vö rös ha jú lánnyal. Va sár nap, 
felidézve az előző estét, úgy emlékszünk, hogy a lány nem vörös, hanem szőke volt.A
későbbiekbenpedigmindigígyemlékszünk,azazmindighelyesenemlékszünkvasárnapi
tévesemlékünkre:azeredetivalósághűészleléstehátkésőbb„hamisítódottmeg”.Azonban
az is le het sé ges, hogy már szom bat es te is té ve sen ész lel tük a hölgy haj szín ét (rossz volt a 
világításstb.),ésmárakkorisszőkénektűnt,nohavalójábanvörösvolt.Ebbenazesetben
a „hamisítás”már az észlelés előttmegtörtént.Az előbbi esetetDennett orwelli forgató
könyv nek ne ve zi, mi vel a szi tu á ció az 1984beli Igaz ság mi nisz té ri um te vé keny sé gé vel 
ál lít ha tó pár hu zam ba, ahol „új ra ír ják” a tör té nel met: utó lag át ír ják a tör tén te ket, más képp 
emlékeznekmegazeseményekről,mintahogyvalójábanmegtörténtek.Amásodikesetaz
ún. sztá li ni for ga tó könyv: a kon cep ci ós pe rek ha mis bi zo nyí té kok ra épít ve so ha meg nem 
tör tént ese mé nyek lé te zé sét ál lít ják. Ami a mi szem pon tunk ból ér de kes: a két ver zió kö zött 
nemlehetempirikusankülönbségettenni.Egyfelőlintrospektívenincsensemmikülönbség:
keddiemlékemalapjánnemtudomeldönteni,hogyazorwellivagysztálinihamisításáldo
zatavagyoke.Denemlehetkülönbségettenniakétverzióközöttazagyifolyamatokvizs
gálatára támaszkodva sem. Tudniillik a megfelelő agyállapot nem ad információt arról,
hogymikortörténtmegahamisítás,atudatosészleléselőttvagyután.Azemléktartalmá
nakelemeinincsenek„datálva”:azemlékekbőlnemderülki,hogyazegyeselemekmikor
„kerültekaképbe”.Másszóvalazeseményekobjektívidőrendjenemhatározzamegegy
értelműenszubjektívidőrendjüket.

Úgy tűnik tehát, hogyakar té zi á nus szín ház mo dell egy em pi ri ku san hoz zá fér he tet len 
dis tink ci ót fel té te lez. Ez per sze ön ma gá ban nem ok az el mé let el ve té sé re, hi szen ké zen fek
vőfeltételezni,hogyszámosolyantényevanavilágnak,amelyrőlelvilegsemszerezhetünk
tudomást.AzonbanDennettálláspontjaszerintéppena tudatos jelenségekesetébenjogo
sultnaktűniknémipozitivizmus(vagyahogyőnevezi,elsőszemélyűoperacionalizmus).
Tud ni il lik ép pen a tu da tos je len sé gek ese té ben ne héz ér tel met tu laj do ní ta ni olyan je len sé
gek létezésének, amelyek elvileg sem tudatosíthatók.Ha elvileg lehetetlenmegtudnunk,
milyenazeredetiészlelés,akkorértelmesebbnektűnikelvetniazeredetiészlelésfogalmát.

Mindazonáltal igen nehéz ettől az elképzeléstőlmegválni.Megismerési képességeink
elég te len sé ge nem látszik be fo lyá sol ni azt a tényt, hogy va la hogy ész lel tük a hölgy haj szí
nétszombateste.Ezténykérdésnektűnik.Dennettszerintezaberzenkedéscsakaztmutatja,
mi lyen mé lyen be ágya zó dott a kar té zi á nus szín ház mo dell gon dol ko dá sunk ba. Tud ni il lik ez 
az el len ve tés azt fel té te le zi, hogy ér tel mes a nem tu da to su ló tu da tos ál la po tok fel té te le zé se. 
Azaz,hogya tudat színpadánakkor is történnekadolgok,hasenkinemfigyeliőket,ha
nincsNézőanézőtéren.

Va jon mi az oka an nak, hogy olyan ne héz meg sza ba dul ni a kar té zi á nus szín ház képtől?
Dennett szerint arról van szó, hogy a tudatos jelenségekre vonatkozó makroszkopikus
képünketkiterjesztjükamikroszkopikusszintreis.Makroszkopikusszemszögbőlvizsgálva
atudatosjelenségeketkézenfekvőfeltételezés,hogyabejövőingerekéskimenőviselkedé
sekközöttvanvalami,egyközpont,amelyakülsőingereketbefogadja,tudatosítja,ésvisel
ke dé si vá la szo kat ad. Ez a köz pont, ahol a ha tá sok irá nya meg for dul, a mak rosz ko pi kus 
leírásbanaz(egységnektekintett)individuum.Ahétköznapimegközelítésbenakülső,azingerek
ésviselkedés,illetveabelső,atudatossághatáraabőrfelszín,illetvearetina.Részletesebb
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vizsgálódássalazonbankiderül,hogyszámosnemtudatosinformációrögzítő,illetvevisel
kedésokozófolyamatiszajlik„abőrfelszínalatt”.Ígyakérdésadjamagát:vajonholvana
testen,agyonbelülatudatosságközpontja?Holválnaktudatossáazérzékszervektőlérkező
in for má ci ók, il let ve hon nan in dul nak ki a tu da tos cse lek vé sek?

Devajonfeltétlenülértelmeseezakérdés?Atöbb szö rös váz la tok el mé let sze rint nem: 
hiszenatudatosságnaknincsenegymeghatározottközpontjaazagyonbelül.Dennettsze
rint a tu da tos ság köz pontel kép ze lés szí vós sá ga ab ból fa kad, hogy a tu da tos je len sé gek mak
rosz ko pi kus meg kö ze lí té sét ref lek tá lat la nul ki ter jeszt jük a mik ro szko pi kus szint re is. Ez a 
ki ter jesz tés azt su gall ja, hogy tel je sen le gi tim vál lal ko zás a tu da tos ság meg ha tá ro zott köz
pontjánakkereséseazagyban,sőtazt is,hogya priori kikellzárnunkazta lehetőséget,
hogy ilyen köz pont nincs. Ti. a kar té zi á nus szín ház tu da tos ság ké pe azt su gall ja, hogy en nek 
a köz pont nak mint egy geometriaiszükségszerűséggellé tez nie kell, hi szen len nie kell egy 
olyanpontnak,aholabefelémenőingerekirányamegfordul,éskimenő,cselekvésirányító
ingerekveszikátahelyüket.Ezasugalltkövetkeztetésazonban–állítjaDennett–téves,
mert a mak rosz ko pi kus kép jog ta lan ki ter jesz té sén ala pul. Ab ból ugya nis, hogy a tes ten 
kívülihatások(abemenőingerek,illetveaviselkedésiválaszok)egyértelműenmeghatáro
zottak,nemkövetkezik,hogyazingerekterjedéseazagyonbelülisegyértelműenmegha
tá ro zott, hogy csak egyet len for du ló pont van. Ezt csak azért fel té te lez zük, mert a mak rosz
kopikusesetekbenatudatotindividuumkéntéspontszerűenszoktukfelfogni.Ígyahatások
fordulópontja értelemszerűen a pontként tekintett tudat téridőbeli helye. Ha azonban a
„bőrfelszínalatt”mikroszkopikusméretekbenvizsgáljukatudatosjelenségeket,akkorazt
találjuk,hogyatudatosfolyamatoktérbenésidőbenszétkentek,nemfeltétlenülegyetlen
szélsőértékükvanazagyonbelülitartományban.

Térjünkvisszaazemlékekhez.Gondolatkísérletgyanánt sűrítsükbea szombatestétől
vasárnapdélig tartó időszakot, együttlétünket avörös/szőke lánnyal, 1000msba, azaz a
tudatos állapotok karakterisztikus időtartamába.Ha a hamisítás valamikor ebben az idő
szakbantörténik,akkornemcsakhogynemtudjukmegállapítani,hogyorwellivagysztáli
ni ha mi sí tás tör ténte, ha nem a két ver zió kö zöt ti meg kü lön böz te tés ma ga is ér tel mét vesz ti. 
A ka rakterisztikusidőtartamonbelülugyanisnemlehetegybizonyosidőpontot(éshelyet)
meg ha tá roz ni, mint a tu da tos ész le lés valódiidőpontját,következésképpenazészleléselőtti
ésészlelésutánimegkülönböztetéssemértelmezhető.

IV.

Atudatosságértelmezésénekmásikközpontielemeazérzetminőségekmibenléténekértel
mezése,márcsakazértis,mertszámosantimaterialistaérvezekreépít.Azérzetminőségek
kétségkívül különös entitások, amelyeket szubjektivitásuk folytán nem könnyű a fizikai
vi lág ban el he lyez ni. A kar té zi á nus szín ház me ta fo ra sze rint a szí nek, han gok, il la tok a szín
padikaraktereknek,típusoknakfeleltethetőkmeg.Vajonakar té zi á nus szín ház mo dellt el ve
tőDennetthogyanértelmeziazérzetminőségeket?

Kezdjükegykicsittávolabbról.Azérzetminőségavagyquale fo gal ma Locke má sod la
gos tulajdonságaihozkapcsolódik.Lockeaszíneket,hangokat, illatokatkülső fizikai tár
gyakdiszpozicionálistulajdonságaikéntértelmezte.Mintazonbanpl.WilfridSellarsrámu
tatott, az érzeteket nem lehet ilyen diszpozíciós tulajdonságokkal azonosítani. Hiszen a
hordóbanlévővörösborisrendelkezikabennünkvörösbenyomástkeltődiszpozicionális
tu laj don ság gal, vö rös be nyo má sunk azon ban csak ak kor van, ha az át lát szó po hár ba ki töl tött 
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10Aszakzsargonszerintnyíltvégűdiszjunktívtulajdonságok.

borrapillantunk.Hasonlóképpenaborahordóbanisrendelkezikazillatátokozódiszpozí
ci ós tu laj don ság gal, de ezt az il la tot csak ak kor érez zük, ha ki húz zuk a du gót. Emi att az 
érzetminőségeket sokan az érzékelők valamilyen belső tulajdonságának tekintik. Így
viszontegyalapvetőproblémávalállunkszemben:megkellmagyaráznunk,hogyanlehet
sé ges, hogy pusz tán fi zi kai rend sze rek szub jek tív tu laj don sá gok kal ren del kez nek.

Dennettálláspontjaszerintemegyfajtaeliminativizmusnak tekinthető.Elméleteszerint
ugyanisszubjekívérzetminőségekvalójábannincsenek.Akérdésaz,hogyanpontosítsukezt
azállítást:„hogyannincsenek”qualék?Nos:Dennettszerintléteznekszínek,szagok,han
gok stb. Ezek azon ban nem ké pez nek önál ló szfé rát, nem lé tez nek ön ma guk ban. Az ér zet
minőségekamegfigyelőkéskörnyezetükkomplexumából„emelkednekki”.Ígypéldáula
színeketkülsőtárgyaktulajdonságaiokozzákbennünk.Azonbanki zá ró lag ak kor van ér tel
me a szí nek lé te zé sét ál lí ta ni, ha lé tez nek bi zo nyos de tek to rok, ame lyek de tek tál ni tud ják 
őket.Azazaszínek,mintob jek tí ve szub jek tív létezők(azazérzetadatok),nemléteznek.

A szí ne ket te kint het nénk tár gyak fe lü le ti ref le xi ós tu laj don sá ga i nak. A hét köz na pi el kép
zelésszerintezeknekafelületeknekazlehetneaközösjellemzője,hogyarólukvisszaverő
dőfényegymeghatározotthullámhossztartománybaesik.Akísérletekazonbanaztmutat
ják,hogyezazelképzeléstéves:abennünkpirosérzetetkeltőfelületeknemképeznekter
mé sze tes tí pust, geo met ri ai, mik ro fi zi kai tu laj don sá ga ik nem ha son lí ta nak egy más ra,10 úgy 
tűnik,kizárólagazsoroljaőketegykategóriába,hogybennünkpirosérzetetváltanakki(vö.
pl.Hardin1989).Aszínekettehátnemlehettípusokbasorolnikizárólagolyankülső,objek
tív tu laj don sá gok alap ján, pél dá ul fe lü le ti ref le xi ós tu laj don sá gok sze rint, ame lyek ben a 
megfigyelőkvonásainemjátszanakszerepet.

Ehelyettviszontkategorizálhatókazészlelőkviselkedésidiszpozícióiszerint.Aszínész
lelés elválaszthatatlanul összekapcsolódik a viselkedési diszpozíciókkal, állítja Dennett.A
vi selkedésésazérzetminőségekkapcsolataperszeszinténfilozófiaiörökzöld.MárLocke
nál ismegtaláljukazún.„fordítottszínkép”érvet.Azérvakövetkezőgondolatkísérletre
épül: gon dol juk el, hogy szín ér ze te in ket, vi sel ke dé si disz po zí ci ó ink vál to zat la nul ha gyá sa 
mel lett, va la mi mó don föl cse rél jük. Amit ko ráb ban zöld nek lát tunk, az most pi ros, amit 
sár gá nak, az most kék és így to vább. Az ál lí tás az, hogy mi vel ilyen hely zet le het sé ges, ezért 
aszíneketnemhatározzákmegegyértelműenaviselkedésidiszpozíciók, tehátaszíneka
vi sel ke dé si min tá za to kon túl va la mi lyen to váb bi azo no sí tó jeggyel is ren del kez nek.

Dennettazonbanmásnézetetképvisel.Álláspontjaazthangsúlyozza,hogyegyaktuális
pi ros ér ze tet nem le het el kü lö ní te ni azok tól a vi sel ke dé si disz po zí ci ók tól, ame lyek kel együtt 
jár.Nincsenaszíneknekolyanfüggetlen„milyenségük”,amelymintönállóazonosítójegy
lehetővétennéazazonosviselkedésidiszpozícókközöttimegkülönböztetéstpéldáulaszí
nek föl cse ré lé se ese tén. Te hát ez az ál lás pont nem azt mond ja, hogy nin cse nek szub jek tív 
ér ze tek, nin cse nek szí nek, han gok stb., ha nem azt, hogy ezek nem ké pez nek tu laj don sá go
kat, nem azo no sí tó je gyek, ame lyek alap ján a je len sé ge ket vagy tár gya kat tí pu sok ba le het ne 
le het ne so rol ni, ka te go ri zál ni le het ne.

EztazfelfogástDennetttöbbféleérvveléskísérlettelismegpróbáljaalátámasztani.Egy
érdekesésigenmeglepőeredménnyeljárókísérletazún.horizontmegfordítás.(Vö.Kolers
1961;Welch1978.)Akísérletrésztvevőiolyanszemüvegetkaptak,amelymegfordítottaa
tér lá tá su kat, te hát ami ed dig lent volt, azt fent ér zé kel ték és for dít va. Ele in te ko moly ne héz
ségeikvoltakamozgással,tárgyakazonosításávalstb.Némigyakorlatutánazonbanvisel
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11Hasonlóahelyzetaborszakértőkíz,illetveaparfümszakértőkillatdiszkriminációsképességeivel.
12 Per sze van nak szub jek tív ér ze tek, pl. va la mi pi ros nak az ész le lé se. Ezek az ál la po tok azon ban csak és ki zá

rólagazagyvalamilyentartalomrögzítőfolyamatai.Afenomenális tartalomki zá ró lag rep re zen tá ló tar ta lom: „a 
lát szás íté lés” (seemingisjudging),ahogyDennettfogalmaz.

kedésükadaptálódottazújészlelésimódhoz,ésmegszűntekmozgásikoordinációsproblé
má ik is, úgy hogy vi sel ke dé sük alap ján nem le he tett el dön te ni, hogy nor má li san ész lel neke, 
vagy továbbra isminden tótágastálle számukra.Amikorpedigmegkérdezték tőlük,mit
lát nak, vissza for dul take az irá nyok vagy sem, úgy ész lel neke, mint a for ga tó szem üveg 
felvételeelőttvagysem,nemtudtakegyértelműválasztadni!

Dennettálláspontjaaz,hogyhanincsenekobjektívviselkedésikülönbségek,ésazala
nyok ma guk sem tud nak kü lönb sé get ten ni (az az nincs szub jek tív kü lönb ség sem) a ho ri
zontfordításelőttiésutániészlelésiállapotokközött,akkornincsértelmeazérzetminőségek
megkülönböztetésének.Hiszenezegyolyanmegkülönböztetéslenne,amelysenkiszámára
semhozzáférhető,ésfogalmiellentmondásilyenhoz zá fér he tet len szub jek tív tu laj don sá gok 
lé te zé sét fel ten ni.

Másérvek,kísérletekisszólnakamellett,hogyaszíneknemtekinthetőktulajdonságok
nak.Ezek azon alapulnak, hogy színészlelő képességünk színkategorizációja több szem
pont ból is ha tá ro zat lan (vague). Számoskísérletmutatja,hogyszínészlelőkapacitásunksok
esetbennemképesészlelniaszínkonstanciákat,semtérben,semidőben.Példáulkülönböző
időpontokbanmutatottszínmintákatnemmindigvagyunkképesekhelyesenösszehasonlí
tani.Másfelől színpárokatösszehasonlítva, apárosávalmegkülönböztethetetlenárnyalatú
párokbólképzett sorozat tagjainakszíneegyponton túlérzékelhetőenkülönbözni fogaz
eredetiárnyalattól.Aszínárnyalatfelismerőképességekráadásulidioszinkratikusak;festők,
szőnyegszövőkazátlagosnálsokkal többárnyalatotképesekfölismerni.11 Te hát a szí nek, 
illetveazérzetminőségekáltalában,nemléteznek,állítjaDennett.Egyfelőlnemképeznek
önállószférát,nincs„anyaguk”,másfelőlnemképeznekönállószerveződésiszintet,nem
rendeződnektermészetestípusokba.12

V.

A tu da tos ság je len sé gé hez ki ke rül he tet le nül kap cso ló dik az én ér tel me zé se is. Va jon mi fé le 
dologazén,éslétezikeegyáltalán?Descartesszerintlétezik,sőtlétezéseegyikealegbiztosabb
dolgoknak,melyekrőlegyáltalántudunk.Azénakartéziánusmaterializmusszerintislétezik,
a kar té zi á nus szín ház ban aszíndarabNézőjének,ajelenségekmegfigyelőjénekaszerepétkap
ja.VajonhogyanértelmeziakartéziánusmaterializmustelvetőDennettazénfogalmát?

Azénlétezésénekkérdéseparadoxnaktűnik.Tudniillikarraakérdésemre,hogyvajonén
létezeme,azigenlőválasztriviálisnaktűnik,hiszenakérdésfeltevéséneklehetőségeelő
feltételezi ezt. Másfelől viszont tudományos közmegegyezés a tizenhetedik század óta,
hogy az én, akár mi le gyen is az, egya ránt lát ha tat lan a mik ro szkóp, il let ve az introspekció 
szá má ra. A ma te ri a liz mus sze rint nin csen lé lek, a több szö rös váz la tok mo dell sze rint pe dig 
nincsazagyonbelülegymeghatározottközpont,főhadiszállássem,amelyrészbenátvehet
né a lé lek man dá tu mát, az ész le lést, a gon dol ko dást, a test irá nyí tá sát. Az egyik vég pon ton 
elhelyezkedőnézetszerinttehátazénaz,aminekalétezésébenalegbiztosabbaklehetünk
(Istenlétezésénkívül),amásikvégpontrólnézveazéncsakagépezetbenkísértőszellem,
egy me ta fi zi kai tév esz me.
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Aparadoxonlégköreeloszlathatóazénfogalmánakkörültekintőértelmezésével,állítja
Dennett.Köztesálláspontkéntértelmezhetjükazéntegyfajtaabsztraktumkéntis,melynek
a lé te zé sét nem be fo lyá sol ja meg fi gyel he tet len sé ge. Vé gül is a gra vi tá ci ós kö zép pont ok is 
léteznek–nohanemészlelhetők.Devajonaz„elméletientitások”olyanértelembenlétez
nek,amilyenreazénlétezésénekkérdésevonatkozik?Nos:azénDennettszerintisabszt
rak ció, azon ban más fé le, mint a gra vi tá ci ós kö zép pont.

Dennettfelfogásaszerintazénfogalmatöbbelembőlépülföl.Kézenfekvőazénnelren
delkezés alapvető kritériumának az én és nem én közötti megkülönböztetés képességét
te kin te ni, ami szük sé ges ah hoz, hogy egy lény fenn tart has sa, meg véd hes se ön ma gát. Er re 
azelhatárolásraalapozvaazonosíthatunkúgynevezettbiológiaiéneket.Sokélőlényrendel
kezik ilyenképességgel, egészenalacsonyrendű lények,pl. amőbák is.Azénésnemén
elkülönítéseakülönbözőbiológiaifajoknálkülönbözőeszközökkel,módszerekkeltörténik.
Acsigapéldáulmészvázatnöveszt,apókokhálótszőnek,atermeszhangyákváratépítenek.
Ezekahatároknemmindig lokalizálhatókegyértelműen,ésnemmindigesnekegybeaz
in di vi duu mok tes té nek ha tá ra i val: le het nek azon be lül, és le het nek azon kí vül is. Az em be
rekpéldáulelpusztulnánkagyomrukban–tehátatestükönbelül–tenyészőbaktériumok
nélkül;ahangyákvagyahódokviszontcsakcsoportokbantudnakfennmaradni,védőme
cha niz mu suk rész ben tes tü kön kí vül esik.

Az em be ri ént egye dül ál ló vá te szi a bi o ló gi ai fa jok kö ré ben, hogy ön ma ga és má sok 
meg kü lön böz te té sé re egy kü lön le ges esz köz zel is ren del ke zik: a nyelv vel. Az em be rek – 
el len tét ben a töb bi bi o ló gi ai faj jal – ön ma guk meg ha tá ro zá sa so rán rep re zen tál ják ma gu kat 
másokésönmagukszámára–éselsősorbannyelvieszközökkelteszikezt.Azemberiéneket
amélyebb,rögzültbiológiaiönfelismerőmechanizmusokontúltör té ne tek ha tá roz zák meg. 
Önmagunkazonosításának,irányításának,védelménekalapvetőeszköze,hogytörténeteket
mon dunk el má sok nak – és ma gunk nak – ar ról, hogy kik va gyunk. Ez a tör té net me sé lés 
több nyi re nem tu da tos, az az több nyi re nem ha tá roz zuk el tu da to san, hogy mi lyen tör té ne te
ketmeséljünkmagunkról.Atörténeteinkszövődnek,denagyobbrésztnemmiszőjükőket,
hanematörténetekszőnekminket.Azemberitudatosságésanarratívénatörténetekpro
duktuma,nemszerzője.

Azéntehátabsztraktum,Dennettmegfogalmazásábana nar ra tív gra vi tá ció köz pont ja. 
Ezazabsztrakcióazonbanmásfajta,mintapontszerűgravitációsközéppont:

[Az ént] a ne ki tu laj do ní tott vo ná sok és ér tel me zé sek mil li ói azo no sít ják be (be le ért ve az ön ma
gunk ál tal tu laj do ní tott vo ná so kat és ön ér tel me zé se ket), […] [és ezek a vo ná sok] meg ha tá roz
zákannakazélőtestnekazéletrajzát,amelynekanarratívgravitációsközpontjárólvanszó.[…]
[Azígyértelmezett]énkitüntetettenfontosszerepetjátszikazilletőélőlénykognitívműködé
sében…(Dennett1991:427).

Per sze az így meg ha tá ro zott em be ri ének ha tá rai el mo só dot tak, vál to zé ko nyak – ha son
ló kép pen a bi o ló gi ai ének ha tá ra i hoz. So kan úgy vé lik, hogy ez el len té tes az énünk ter mé
szetére vonatkozó intuícióikkal. Mindig egyértelműnek tűnhet ugyanis, hogy valami én
va gyoke vagy sem. Ez az el len ve tés rész ben a ha tá ro zat lan ob jek tu mok (vague object) 
létezésénekakérdéséhezkapcsolódik,amiametafizikaegyikalapvetőproblémája.Dennett
ahatározatlanentitásoklétezésemellettfoglalállást.Mintállítja,azélőlényfajokjórésze
ilyen ha tá ro zat lan tí pus, ame lyek egye dei kö zött leg fel jebb egy ha son ló sá gi rasz ter te remt 
kap cso la tot.

So kan el fo gad ják ugyan ezt a ha tá ro zat lan sá got a bi o ló gi ai fa jok, ka te gó ri ák ese té ben, 
példáulelfogadják,hogyvannakköztesesetekazemlősökésnememlősökvagyélőésélet
te len lé nyek kö zött, de úgy vé lik, hogy az em be ri én más, a sze mé lyes azo nos ság kér dé se 
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13Többnyiremindenemberitestnekegyjutbelőlük,denemszükségszerűen.Atöbbszörösszemélyiségjelen
sé ge (ami kor egy test ben több sze mély „la kik”), il let ve a fraktált sze mé lyi ség (ami kor egy sze mély több test ben 
valósulmeg)jólértelmezhetőDennetténfogalmával.Ti.egytestheztöbbnarratívgravitációsközpontistartozhat,
illetve több testnek is lehetegyközösnarratívgravitációsközpontja (bárazutóbbi lehetőségetkicsitnehezebb
elfogadni)(Dennett1991:426).

14 E fel fo gás ér de kes sé ge, hogy no ha össze fér a ma te ri a liz mus sal, nem zár ja ki a sze mé lyes hal ha tat lan ság el vi 
lehetőségét.Sőt,állítjaDennett,kézenfekvőbbértelmezéstadróla,mintadualizmus,amelynekfelkelltenniea
hal ha tat lan lé lek iga zol ha tat lan dokt rí ná ját.

egyértelmű.Dennett érvelése szerint abból, hogy az ének természete nem egyértelműen
meghatározott,nemkövetkezikaz,hogyakülönbözőéneknemkülönböztethetőkmeg–és
ezaz,amiazénekkelkapcsolatbanfontos.Akülönbözőbiológiaifajokiselkülönülnekegy
más tól, no ha az egy faj hoz tar to zó egye dek kö zött csak ha son ló sá gi rasz te rek te rem te nek 
kapcsolatot.Ahasonlóságiraszterekáltalmeghatározottfajokközöttazonbanhatalmasűr
van.Hasonlóképpenegyéntnarratívájaegyértelműenmegkülönböztetmindenmáséntől.
Ének te hát van nak,13azonbanabsztraktumok;nemészlelhetőlétezők,hanemszerveződési
elvek,amelyekazemberekéletétdöntőenmeghatározzák.14

VI.

Vé gül még egy iz gal mas kér dést érin tünk, a mes ter sé ges tu da tos ság kér dé sét. Va jon le het
neketudatosrobotok?Mitmonderrőlakartéziánusszínház,illetveDennettalternatívája,
a több szö rös váz la tok el mé let?

Ahétköznapiintuíciókerősenmegoszlanakakérdésben.Van,akiszámáraaválaszegy
értelműenigen.Hiszen,mondják(Dennetttelegyütt),azemberiscsakegybonyolultgépe
zet,mégpedigtudatosgépezet.Miértnelehetnénekakkormásfajtagépek,amelyeknekvan
tudatuk?Másokviszontaztállítják,tudatosrobotokteljességgelelképzelhetetlenek.Ezért
az,hogyDennettelméletemegengedilétezésüket,elméleténekreductio ad absurduma.

Dennettszerintazutóbbiálláspontmegfogalmazásafélrevezető.Hiszenegyszerűennem
igaz, hogy tu da tos ro bo to kat nem tu dunk el kép zel ni. Aki ol va sott scifit, vagy lát ta, mond juk, 
a Csil la gok Há bo rú ját,aztudja,hogyhemzsegnekbennükazolyanrobotok,amelyekrőligen
könnyűelképzelni,hogytudatosak.Mitöbb,másdolgokróliskönnyűelképzelniezt.Agye
re kek pél dá ul tu da tos nak te kin tik a mac kó ju kat, az ani mis ták pe dig szin te min den tár gyat.

Perszevilágos,hogyéppenittvanakutyaeltemetve.Hiszenúgytűnik,mindezillúzió.
Nyilvánvaló,hogyFülesmackóvagyaszámítógépem,amelyeneztatanulmánytírtam,nem
tu da tos. Azon ban: az már ko ránt sem nyil ván va ló, hogy sem mi lyen ro bot sem le het tu da tos. 
Annyi bi zo nyos, ne héz el kép zel ni, ho gyan le het ne az. A má so dik ál lí tás te hát ennyi ben 
megtévesztő.Nemaztnehézelképzelni,hogyegyrobottudatos,hanemazt,ho gyan le het 
tudatos. Nem világos, hogy azok a szilíciumchipek és áramkörök, amelyekből fölépül,
hogyanhozhatnaklétretudatosságot.Azelsőnézetképviselőinekazonbanvanegykonzerv
vá la szuk er re: épp ilyen ne héz el kép zel ni, mond ják, ho gyan hozlétretudatosságotazagy!
Sem mi vel sem könnyebb el kép zel ni, hogy ab ból a szür ke masszá ból ho gyan jön lét re ész
le lés és ér zet, szín, szag, hang, fáj da lom és öröm, hogy fenn köl tebb dol go kat ne is em lít
sünk.

Amaterializmusésatudatosrobotoklehetőségetehátegyüttállvagybukik.Azállás
pont ok asze rint vál nak szét, hogy mi a vé le mé nyünk ar ról, va jon le het sé ge seke tu da tos 
gépek.Haeztelfogadjuk,akkorelkellfogadnunkatudatosrobotokelvilehetőségétis.Ha

 replika 55



 

replika56

15Atudatosságvalamilyenobjektív„önletapogató”,belsőállapotregisztrálóértelmezését(awareness) a qualia 
eliminativisták is el is me rik.

16 A kar té zi á nus ér te lem ben, mint oszt ha tat lan egy ség. 
17AmelyalogikaipozitivistáktólaköznyelvfilozófusokonátWittgensteinigíveléstovább.

nem, ak kor vagy azt kell mon da nunk, hogy az em be rek nem tu da to sak, vagy azt, hogy nem 
gépek.Azelőbbiálláspontottudtommalnemképviselisenki,15 az utób bi a kar té zi á nus du a
liz mus.

Dennetttermészetesenamaterialistaálláspontonvan.Ígyafeladatszerinteannakelőse
gí té se, hogy könnyeb ben el tud juk kép zel ni, hogyanlehetséges,hogy egy anya gi rend szer, 
egyagyvagyegyszámítógéptudatos.Aképzeleterősítőtréningmeneteakövetkező.Kimu
tat juk, hogy azok a je len sé gek, ame lyek ed dig gá tol ták kép ze le tün ket ab ban, hogy el kép zel
jük, mi ként le het nek tu da to sak anya gi rend sze rek, vagy nem is lé tez nek, vagy ad ha tó ró luk 
olyanmagyarázat,amelynemállaképzelőerőútjában;azazkimutatjuk,hogyatudatosság
be vett mo dell je té ves. A má so dik lé pés, hogy olyan el mé le tet dol goz zunk ki, amely nem 
állítakadálytaképzelőerőelé(sőt,erősítiazt).Konkrétan:mutassukkiakar té zi á nus szín
ház té ves vol tát, és dol goz zuk ki he lyet te a több szö rös váz la tok el mé le tet. Az az: nincs én,16 
nincsfenomenálisvilág,ésnincsenekérzetminőségek,kizárólagbonyolult,tartalomrögzítő
fo lya ma tok van nak az agy ban. Ilyen fo lya ma tok azon ban el vi leg ro bo tok ban, szá mí tó gé
pekbenislejátszódhatnak.Mitöbb,aszámítógépekmintájáraképzeljükelazagyifolyama
tokatis.Íme,azedzéseredménnyeljárt:mostmárnemcsakérvelnitudunkamaterializmus
igaz sá ga mel lett, ha nem el is tud juk kép zel ni azt.

Nos:elfogadjukeeztazálláspontot?Véleményemszerintahelyzettovábbrasemegy
értelmű.AzérzetminőségeklétezésénektagadásávalDennettugyanisnemaztállítja,hogy
nin cse nek szub jek tív ér ze tek, ha nem „csak” azt, hogy ezek nem ké pez nek önál ló ter mé sze
titípusokat(ahogyvélhetőenazenergia,atöltés,aspinstb.igen).Ígyazalapvetőkérdés
– nekemúgy tűnik –Dennett képzeleterősítő tréningje után ismegmarad.Mégpedig az,
hogyanlehet„érző”egydarabanyag.Haegykőnemérezsemmit,hogyanérezhetazagy?
Hiába,hogybonyolultabbanyagirendszerazagy,mégiscsak„puszta”anyag.„Többugya
nabból”pedig,úgytűnhet,nemokozhatváltozást.

Dennett(ésáltalábanafunkcionalisták)ezzelellentétesválaszaaz,hogyatudatosságaz
anya gi rend sze rek szer ke ze té nek bo nyo lult sá gá tól függ. Az az a komplexitás szá mít; avagy, 
egymanapságkevésbénépszerűszerzőmegfogalmazásában,amennyiségátcsapminőség
be.Nos,azintuíció–azenyémlegalábbis–ittmegfeneklik.Valószínűnektűnik,hogyakik
nemtartjákmeggyőzőnekakomplexitásravalóhivatkozást,akomplexitástmechanisztiku
san vagy morfológiailagképzelik el.Hiszenha egyóránaknincs tudata,mi ért len ne egy 
szá mí tó gép nek? Vagy: sem mi vel sem könnyebb el kép zel ni, hogy egy cso mó össze gu ban co
ló dott drót fáj dal mat vagyörömötérez,mintegyetlenszálhuzal.Másfelőlvélhet jük úgy, 
hogytanácstalanságunkokabeágyazódott fogalmisémánkszerkezetéből is fakadhat–és
ez zel rög tön egy má sik pa ti nás fi lo zó fi ai ha gyo mány tá bo rá ban ta lál juk ma gun kat.17Hiszen
az anyag a min den na pi (és a fi lo zó fi ai) hasz ná lat ban a szel lem el len pár ja. Az anyag, mond
hat ni, per definitionem nemszellem;anyagaz,amiérzéketlen,mindenféleértelemben.Ez
azértelmezéspedigtudatosanéstudatlanulátjárjagondolkodásunkat,ésigennehéz–sőt
egyesekszerintlehetetlen–megszabadulnunktőle.Énmindenesetrenemezenazálláspon
tonvagyok.Amaterializmusavagydualizmuskérdéseszerintemnemálprobléma;nemnyelvi
kér dés, amit fo gal ma ink új ra de fi ni á lá sá val eset leg föl szá mol ha tunk. Iga zi me ta fi zi kai prob
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lémárólvanszó,amelyrőlDanielDennettnagyívűéskifinomulttudatosságelméleteigen
ka rak te res ál lás pon tot fo gal maz meg.
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