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és az így létrejövĘ fogalmi rendszerrel a kognitív folyamatokat oly módon lehet

tudomány kísérleti eredményeinek fényében lehet átfordítani biológiai terminusokba,

puszta spekuláció marad. Az elmefilozófia ’mentális’ terminusát a kognitív

figyelembe kell vennie e szervezetek sajátosságait; ellenkezĘ esetben az elmélet

alkalmazó rendszerek biológiai organizmusok, egy reprezentációs elméletnek

jelenség naturalizálásának igénye. Abból kiindulva, hogy a reprezentációkat

2. A naturalizmus kérdése. A reprezentációk fogalmi problémái alapján felmerül a

reprezentációkat jelölnek.

folyamatosan változó, lokálisan nem, vagy csak nehezen behatárolható fizikai

reprezentációk alá sorolt – mint például idea, kép, képzet vagy fogalom –

mintázattal. Azok a klasszikus fogalmak, melyeket korábban a filozófia e

létezĘvel, hanem inkább valamilyen dinamikusan változó neurális aktivációs

formálódott. A reprezentáció nem azonosítható semmiféle pontszerĦ, atomisztikus

reprezentáció a kortárs kutatások fényében szellemi entitásból fizikai jelenséggé

számos diszciplína saját teoretikus igényei szerint alakítja a fogalmat. A mentális

eredetileg filozófiai jellegĦ kérdés interdiszciplináris problémává alakult át: így

sajátosságairól vallott nézetek eltérĘ voltára. Ez már csak azért sem meglepĘ, mert az

természetérĘl

megismerési mechanizmusok, a szenzoros és motoros képességek, valamint a tudat

mentális reprezentációk fogalma többnyire igen eltérĘ jelentéssel szerepel. A

1. A reprezentáció fogalma. Az elmefilozófiában és a kognitív tudományban a

elmélet javasolható.

egységes jelenségnek tekintĘ és nyitott végĦ evolúciós folyamatban elhelyezĘ

naturalizációt elutasító tudatelmélet számol,) téves; helyette egy, a tudatot nem

tekintett és neurofiziológiailag nem teljesen leírható tudat (mellyel számos, a teljes

tudatos folyamatok is. Ez az elképzelés azt sugallja, hogy a korábban egységesnek

az újraírás és a visszatáplálás segítségével leírhatóvá válnak a magasabb szintĦ
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tudat reprezentációs elmélete felé. Ahogy a reprezentációs szintek száma növekszik,

Az integrált mentális és nyilvános reprezentációs környezet elképzelése utat nyit a

korlátosan alkalmazható.

Nemkülönben lényeges, hogy az adaptációs magyarázati stratégia itt is csupán

jelzik: a tudományos gondolkodás fejlĘdése számos evolúciós jellegzetességet mutat.

eljárások folyamatosságát a biológiai és tudományos megismerés párhuzamai is

reprezentáció kiterjesztett, társas fejlĘdésével. Az egyéni és társas reprezentációs

kihelyezését jelenti; így pedig a kulturális evolúció lényegében megfeleltethetĘ e

evolúciós folyamatok is lefolyhatnak. A szociális környezet egyben a reprezentációk

eredettel rendelkezĘ reprezentációk kiterjesztéseinek tekinthetĘk, melyeken önálló

az értelemben a nyelvi, valamint a nyilvános reprezentációk a percepciós és motoros

értelmében, hanem szociális közegként is befolyásolja a kognitív mĦködést. Ebben

környezete is kiterjed, ezért a környezet nem csupán a biológiai alkalmazkodás

régebbi reprezentációs szintekhez. Mivel a nyelv révén az organizmus szociális

reprezentációs jelleggel rendelkeznek, melyek illeszkednek az evolúciós értelemben

környezetbĘl érkezĘ információ ugyanis a nyelvi rendszerek esetében már eleve

reprezentációk létrejöttével az organizmus kognitív folyamatai is kiterjednek. A

Az újabb reprezentációs szintek megjelenésével és a nyelvi (szimbolikus)

ez egyfajta egyensúlyi állapot fenntartására irányuló alkalmazkodásként fogható fel.
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szerepet azok dinamikus változása játszhatja. Az evolúciós szemlélet alkalmazásával

ehhez hasonlóan arra utalnak, hogy állandó neurális mintázatok helyett a lényegi

változások mellett viszonylagosan állandó belsĘ állapotot fenntartó mechanizmusok
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lehetĘségével is számoló reprezentációk preferálhatók. A homeosztázis, a környezeti

hálózatszerĦ, összefüggĘ és a kognitív folyamatok során az állandó változás

felfogásával. Ezért izolálható és állandó reprezentációs állapotok helyett azok

felfogással).
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megosztott jellege nem egyeztethetĘ össze a reprezentációk konzervatív, statikus

A neurális hálón terjedĘ aktivációs patternek és a kognitív eljárások folyamatossága,

valamint az integráció számára is.

kognitív feldolgozást, és megfelelĘ alapot biztosítanak a modulok közti interakció,

A nagyobb mértékben egységes reprezentációs folyamatok átjárhatóvá teszik a teljes

forgatókönyvek) folyamatos és integratív elképzeléseket vázolnak fel a kognícióról.

reprezentációk korábbi strukturális elméletei (így például a sémák, keretek vagy

megosztott jellege azonban a centrális elv helyett strukturális megközelítést sugall. A

segítségével tartja megvalósíthatónak. A valós kognitív folyamatok párhuzamos és

elkülönült feldolgozási folyamatok integrációját csak egy központi egység

tévedése, hogy a modulok közti kapcsolatokat csaknem teljesen kizárja, és az

interakció lehetĘségével együtt lehessen vizsgálni. A szigorú moduláris elképzelés

elkülönült moduláris egységek alapján, hanem folyamatosságukban, a modulok közti

segítségével. Az elmélet megköveteli, hogy a megismerési folyamatokat ne teljesen

A kognitív mĦködés egységes keretben tárgyalható egy reprezentációs elmélet

környezeten belüli gazdag kölcsönhatási architektúra feltételezésével írható le.

alkalmazásával, tehát az organizmus és környezete közötti, valamint a reprezentációs

dualista

pedig gyakran jelentkezik a ’belsĘ’ és a ’külsĘ’ szétválasztásával vagy éppen a

organizmus és környezete izolálásával próbálkoznak (a filozófiai gondolkodásban ez

A kauzalitás vizsgálatában ezért hibásak azok a megközelítések, amelyek az

aktuális környezeti tényezĘk mentén alakítja ki a reprezentációs mechanizmusokat.

mĦködését, másrészt a neurális plaszticitást, amely pedig az egyedfejlĘdés során az

törzsfejlĘdése nyomán határozza meg a reprezentációkat alkalmazó rendszer

neurális elĘhuzalozottságot, amely szigorú értelemben az ideghálózat evolúciós

Ebben a neurális aktivitásban két tényezĘt szükséges elkülöníteni: egyrészt azt a

felelĘssé, amely az elĘzĘleg kialakult reprezentációs patternek irányítása alatt állnak.

stratégiákban helyezi el, az aktuális viselkedésért pedig olyan neurális aktivitást tesz

magyarázati sémája a reprezentációk kialakulását a korábban bevált viselkedési

ez

a
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implementáció terén – leírásaik ezért elsĘsorban elméleti szinten alkalmazhatók

jellegzetességit kísérli meg leírni, és mindkettĘ egyaránt kudarcot vall az

tárgyainak

szimbólumstruktúrákra, amelyekben a jelek struktúrája korrespondál a környezet

következtetéses

mentális állapotokra utal, amelyek a közvetlen, aktuális észlelettel szemben

bizonyos tartalmakra irányuló intencionális állapotokat. SzĦkebb értelemben

jellegĦek: a környezet entitásainak mentális megfelelĘit jelenti, különösen pedig

értelemben a fogalom olyan kognitív állapotokra utal, amelyek helyettesítĘ

elméletekben egyaránt szembesül a többértelmĦségbĘl következĘ problémákkal. Tág

A mentális reprezentáció fogalma a filozófiai hagyományban és a kortárs

dolgozat gondolatmenete elsĘsorban filozófiai megközelítést tükröz.

egységes tárgyalására képes, mint egy mentalista elmélet. A problémából adódóan a

olyan naturalizáló reprezentációs elmeteória, amely a kognitív funkciók hasonlóan

tartalmat nyer. A dolgozat annak a lehetĘségét vizsgálja meg, miként épülhet fel egy

módon használható, a reprezentáció fogalma pedig a korábbiaknál konkrétabb

határozza meg. Ebben az értelemben a ’mentális’ terminus csupán funkcionális

egy, a mĦködéstĘl elvonatkoztató elmélet keretei, hanem a naturalizáció igénye

tényezĘk túlnyomó része eloszlathatónak tĦnik, ha a reprezentációs elmeteóriát nem

mĦködésére levonható következtetések bizonytalanságai miatt. E bizonytalan

értelmezésébĘl adódó filozófiai megfontolások, mind pedig a valós (ismert) elmék

törekvéseivel? Kétségek merülhetnek fel ugyanis mind a reprezentációk mentalista

összeegyeztethetĘ-e

mint mentális természetĦ entitások sajátosságaiból indulnak ki. De vajon

Az elme mĦködésének reprezentácionista magyarázatai elsĘsorban a reprezentációk
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dolgozat gondolatmenete során a fogalmi tisztázást a jelenségek elemzése segíti.

sajátosságok egyes aspektusaira fókuszálnak, másokat pedig homályba burkolnak. A

Gyakran okoz újabb elméleti zavart, hogy ezek az értelmezések a reprezentációs

nézeteket ugyanis erĘteljesen meghatározzák a fogalmak sajátos értelmezései.

kritikátlan fogalomhasználatból származik. A reprezentációk természetérĘl vallott

filozófiai hagyományban gyökerezĘ terminológia rejtett elĘfeltevéseibĘl, a

megismeréstudomány reprezentációfogalmával kapcsolatos problémák egy része e

azonban ezzel együtt újabb értelmezési bizonytalanságot eredményeznek. A

terminusai a reprezentációk különbözĘ megközelítési módjait teszik lehetĘvé –

jelenséget ír le. Az észlelet, emlékkép, fogalom, idea, eidosz, képzet vagy eszme

A filozófiai episztemológia számos reprezentációs tulajdonságokkal rendelkezĘ

problémák elkerülésében.

rendszerelméleti megközelítés segíthet a fogalom újraértelmezésében és a korábbi

mégsem tĦnik jó megoldásnak. A reprezentációk naturalizálása, a biológiai és

terheli meg az elméleteket, teljes elvetése – a ’mentális’ terminushoz hasonlóan –

egy ilyen ’képviselet’. Bár a reprezentáció fogalma ezért értelmezési nehézségekkel

kell találni arra, miként jöhet létre, és az elmemĦködés során miként alkalmazható

valamely más entitás, tárgy vagy jelenség képviseletét jelenti, akkor magyarázatot

A reprezentáció fogalma hasonló problémákat rejt. Amennyiben a reprezentáció

tegye lehetetlenné a naturalizációs törekvéseket.

elutasítani a fogalom használatát – ám minden esetben ügyelni kell arra, hogy ne

terminust csak funkcionális értelemben alkalmazhatja. Azaz, nem feltétlenül kell

sugallnak. Egy mentalista megközelítést elutasító reprezentációelmélet ezért a

fizikai tulajdonságokra vissza nem vezethetĘ, önálló (szubsztanciális) sajátosságokat

dualizmus problémája merül fel: az elmemĦködés szellemi természetĦ tényezĘi a

szembe. Ha ugyanis a jelzĘ szellemi természetĦ entitásokra utal, akkor ezzel a

A ’mentális’ terminus értelmezése már önmagában is komoly nehézségekkel néz

hogy

a reprezentációkat alkalmazó

rendszerek
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a
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adaptivitás – amely alatt korlátozott érvényĦ adaptivitás értendĘ – és a szelekció

hatásmechanizmusát összekapcsolja az organizmusok evolúciós elĘtörténetével. Az

evolúciós

kauzalitás problémájával: miként okoznak a reprezentációk adott viselkedést? Az

A reprezentációk kérdése a filozófiai gondolkodásban szoros kapcsolatban van a

lehatárolják a reprezentációs mechanizmusok mĦködésének lehetĘségeit.

elégítenie a természetes ideghálózatok sajátosságaiból adódó kötöttségeket, amelyek

elvi szinten képesek leírni. Más szóval: egy reprezentációs elmeteóriának ki kell

idealizációból indulnak ki – ezért a természetes neuronhálózatok mĦködését is csak

támpontokkal szolgálhat, ám figyelembe kell venni, hogy azok szükségszerĦ

implemetációra van szükség. A mesterséges neuronhálózatok vizsgálata ugyan

elĘtérbe. Nem elégséges az elvi neurofiziológiai megvalósulás, hanem valós

felfogása helyett a konkrét megvalósulás ideghálózati követelményei kerülnek

neurofiziológiai relevancia. A reprezentációk tisztán mentális vagy instrumentalista

Az elmélet biológiai megalapozottságából következĘen lényeges kérdéssé válik a

igen egyszerĦ formában és széles értelemben kell használni.

szükségesnek is látszik; egyben azonban azt is jelenti, hogy a reprezentáció fogalmát

mindegyikén? Az egységes reprezentációelmélet követelményei alapján ez

valósulhat meg. De vajon alkalmazható-e ugyanaz a reprezentációfogalom e szintek

mechanizmusok reprezentációs mĦködése az összetettség különbözĘ szintjein

elĘtörténet. Az evolúcióelmélet alapján tekintettel kell lenni arra is, hogy a kognitív

mivel a jelzett sajátosságok magyarázatában hangsúlyt kap a filogenetikus

biológiai megalapozás egyben az evolúciós megközelítés alkalmazását is jelenti,

ezért a testi sajátosságok definitív hatással vannak a reprezentációkra nézve. A

kap a biológiai megalapozás. Ezek a rendszerek organikus testtel rendelkeznek –

természetĦek, az elme mĦködésének reprezentációs elméletében kitüntetett szerepet

Tekintettel arra,
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12. Meghatározza-e az agy a tudatot? (ELTE Theoretical Philosophy Forum,
2007. november 19.)

11. Mentális reprezentációk: kísérlet a fogalom tisztázására (ELTE
Theoretical Philosophy Forum, 2007. október 8.)

10. Tudat és ’én’ egy naturalizált
Kutatóintézete, 2007. március 19.)

9

tudományos megismerésig. A reprezentációk az organizmus és környezetének

keretbe foglalja kognitív folyamatokat, az észleléstĘl kezdĘdĘen egészen a

5. Szelekciós ismeretelmélet. Az evolúciós ismeretelmélet egységes szelekciós

kognitív modulok innát sajátosságaival magyarázhatók.

végbemennek. A specializált folyamatok elsĘsorban a neurális huzalozottsággal, a

feldolgozást, ám nem vitatja, hogy annak során területspecifikus folyamatok is

Az észlelésbĘl kiinduló reprezentációs elmélet egységes keretbe foglalja a kognitív

reprezentációk megfelelĘen implementálhatók a hálózatosan felépülĘ rendszerekbe.

keretek, forgatókönyvek és más, strukturális meghatározottsággal rendelkezĘ

szintjén dinamikus viszonyban állnak az organizmus környezetével. A sémák,

folyamatosságot olyan reprezentációk biztosítják, amelyek a feldolgozás minden

többé-kevésbé egységes keretbe foglaló elméletek vetnek fényt. A kettĘ közti

reprezentációk strukturális tulajdonságaira elsĘsorban az észlelést és az emlékezetet

4. Észlelés és emlékezet összefüggése. A kognitív mĦködés során létrejövĘ

9. Az ’én’ modellje és valósága (MAKOG XV. Konferencia, Eger, 2007.
január 20.)

stratégia gyakran elfed.

8. A tudat naturalizálása (ELTE TÓFK Tudományos felolvasóülés, 2006.
április 27.)

hatások is közremĦködnek, melyeket a túlságosan erĘltetett adaptív magyarázati

jelentheti a kritikátlan adaptácionizmust. Az egyes tulajdonságok kifejlĘdésében más

mechanizmusok formálódását. Az evolúciós szemlélet alkalmazása azonban nem

génkészletébe, az egyedfejlĘdés során pedig meghatározzák a reprezentációs

információs

szelekciós folyamatokon keresztül jönnek létre és szilárdulnak meg. Az adaptív

ontogenezis szempontjai szerint. A neurális struktúra adaptív tulajdonságai

fejlĘdési aspektusát is figyelembe kell venni, mégpedig mind a filogenezis, mind az

elĘtörténetének vizsgálata rávilágít arra, hogy a reprezentációk megértéséhez azok

kognitív mechanizmusok naturalizálására. A reprezentációs rendszerek evolúciós

3. Evolúciós szemlélet. Az evolúciós pszichológia alkalmazása jó megoldást kínál a

reprezentációs rendszerek tulajdonságaival.

leírni, hogy a neurális struktúra tulajdonságai szoros kapcsolatba kerüljenek a

7. Az esztétikai megismerés (MAKOG XIII. Konferencia, Debrecen 2005.
február 1.)

6. A reprezentációk realitása (ELTE TÓFK Doktoranduszok konferenciája,
Budapest 2004. április .)

5. A filozófia nyelvi meghatározottsága (MAKOG XII. Konferencia, Tihany
2004. február 6.)

4. Strukturális reprezentációk (ELTE TÓFK Doktoranduszok konferenciája,
Budapest 2003. április 3.)

3. A valóság képe vagy a képek valósága? (MAKOG XI. Konferencia, Pécs
2003. január 31.)

2. A strukturális reprezentációk evolúciós kialakulásáról (MAKOG IX.
konferencia, Visegrád 2001. január 30.)

1. A racionalitás innátista felfogásáról (Gép a szellemben konferencia,
Miskolci Egyetem 2000. november 10.)

6. A filozófia nyelvi meghatározottsága, in Megismerésünk korlátai (szerk.
Miklósi Ádám), Gondolat Kiadó 2006. 293-301.
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