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Oldal xi

Előszó
Ennek a gyűjteménynek az a célja, hogy a diákok és más olvasók számára, akiknek nincs közvetlen
hozzáférésük egy nagyobb egyetemi könyvtárhoz, összegyűjtse azokat az elméről szóló esszéket,
amelyeket az elmúlt tucatnyi év során a legkülönfélébb, viszonylag nehezen hozzáférhető
kiadványokban publikáltam. Egy kivétellel ezek az esszék mind konferenciakötetekben vagy olyan
szakfolyóiratokban jelentek meg, amelyek gyakran nem találhatók meg az egyetemi könyvtárakban.
Ezek egymás mellé állítása olyan mintákat mutatott nekem saját gondolkodásom fejlődésében,
amelyeket magam sem ismertem fel, feltárva álláspontjaim erősségeit és gyengeségeit egyaránt, így
remélem, hogy mások is profitálni fognak a tisztább látásmódból.
Az esszéket négy kategóriába soroltam, de a köztük húzódó határok átláthatók. Minden esszé a tágan
értelmezett elmefilozófiához tartozik - ahogyan annak manapság lennie kellene -, de két csoportot
összevontam, amelyek szűkebb értelemben egyrészt a mesterséges intelligencia és a mesterséges élet,
másrészt az etológia és az állatpszichológia témáira irányulnak, és hozzáadtam egy utolsó párt, amelyek
közül az egyik áttekintést nyújt, a másik pedig a jövőbeli munkák felé tekint.
Köszönettel tartozom Alicia Smithnek azért a remek munkáért, amit az összes szükséges engedély
megszerzéséért, valamint az összes cikk összegyűjtéséért, lektorálásáért és sajtó alá rendezéséért
végzett. Hálás vagyok Betty Stantonnak az MIT Pressnél és Stefan McGrathnak a Penguinnál, amiért
együttműködtek velünk a könyv időben és megfizethető módon történő kiadásában.
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I
Az elme filozófiája

3. oldal

1
Tudnak-e gondolkodni a gépek?
Az elmúlt néhány évben sokat írtak a Turing-tesztről, némelyikük abszurd módon téves. Az emberek
általában nagyságrendekkel rosszul képzelik el a tesztet. Ez az esszé egy ellenszer, egy protézis a
képzeletnek, amely megmutatja, hogy a Turing-teszt milyen hatalmas feladatot jelent, és ezért milyen
valószínűtlen, hogy bármely számítógép valaha is átmenjen rajta. Nem megy azonban elég messzire
a képzelőerő-fejlesztés terén, ezért az esszét egy új utószóval frissítettem.
Tudnak a gépek gondolkodni? Ez a kérdés évek óta foglalkoztatja a filozófusokat, de a tisztán fogalmi
kérdések iránti érdeklődésükben többnyire figyelmen kívül hagyták a válasz valódi társadalmi
jelentőségét. Több mint tudományos jelentőségű, hogy megtanuljunk világosan gondolkodni a
számítógépek tényleges kognitív képességeiről, mivel most kerülnek be a legkülönbözőbb érzékeny
társadalmi szerepekbe, ahol képességeik végső próbatétel elé kerülnek: A legkülönbözőbb területeken
azon vagyunk, hogy függővé tegyük magunkat a kognitív képességeiktől. A túlbecsülésük ára óriási
lehet.
A számítógép egyik fő feltalálója a nagy brit matematikus, Alan Turing volt. Ő volt az, aki először
találta ki - nagyon elvontan -, hogyan lehet megtervezni egy programozható számítástechnikai eszközt amit ma univerzális Turing-gépnek nevezünk. Minden ma használatos programozható számítógép
lényegében Turing-gép. Több mint harminc évvel ezelőtt, a számítógépek korának hajnalán Turing a
következő szavakkal kezdte a "Számítógépek és intelligencia" című klasszikus cikkét: "Javaslom, hogy
vizsgáljuk meg a kérdést: "Tudnak-e a gépek gondolkodni?"" - de aztán azt mondta, hogy ez egy rossz
kérdés, egy olyan kérdés, amely csak steril vitákhoz és a definíciókkal való alkudozáshoz vezet, egy
olyan kérdés, ahogy ő fogalmazott, "túlságosan aljas...".
Eredetileg megjelent: Shafto, M., szerk., How We Know (San Francisco: Harper & Row, 1985).
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nem érdemel vitát" (Turing, 1950). Helyére egy szerinte sokkal jobb kérdést állított, egy olyan kérdést,
amely élesen megválaszolható és intuitíve kielégítő - minden szempontból elfogadható helyettesítője
annak a filozófiai fejtörőnek, amellyel kezdte.
Először egyfajta társasjátékot, az "imitációs játékot" írta le, amelyet egy férfi, egy nő és egy bíró
(bármelyik nemből) játszhat. A férfi és a nő el van rejtve a bíró szeme elől, de képesek távírógépen
keresztül kommunikálni a bíróval; a bíró feladata, hogy az egyes versenyzők kikérdezése után kitalálja,
melyik beszélgetőpartner a férfi és melyik a nő. A férfi megpróbálja meggyőzni a bírót, hogy ő a nő (a
nő pedig megpróbálja meggyőzni a bírót az igazságról), és a férfi nyer, ha a bíró rosszul azonosítja. Egy
kis elmélkedés meggyőzi önöket, biztos vagyok benne, hogy a szerencsés véletlenektől eltekintve csak
egy okos férfi győzheti meg a bírót arról, hogy ő nő - feltéve persze, hogy a bíró is okos.
Tegyük fel - mondta Turing -, hogy a férfit vagy nőt lecseréljük egy számítógépre, és a bírónak azt a
feladatot adjuk, hogy eldöntse, melyik az ember és melyik a számítógép. Turing azt javasolta, hogy
minden olyan számítógép, amely rendszeresen vagy gyakran képes becsapni egy éleslátó bírót ebben a
játékban, intelligens lenne - olyan számítógép lenne, amely gondolkodik - minden ésszerű kétséget
kizáróan. Most fontos tisztában lenni azzal, hogy ennek a tesztnek a sikertelensége nem az intelligencia
hiányának a jele. Végül is sok intelligens ember nem biztos, hogy hajlandó vagy képes az imitációs
játékot játszani, és a számítógépeknek is meg kell adnunk a lehetőséget, hogy ugyanúgy elutasítsák a
bizonyítást. Ez tehát egy egyirányú teszt; a bukás nem bizonyít semmit.
Továbbá Turing nem kötelezte el magát amellett a nézet mellett (bár könnyen belátható, hogy ezt
gondolhatnánk róla), hogy gondolkodni azt jelenti, hogy úgy gondolkodni, mint egy emberi lény - mint
ahogyan nem kötelezte el magát amellett a nézet mellett sem, hogy ahhoz, hogy egy férfi gondolkodjon,
pontosan úgy kell gondolkodnia, mint egy nőnek. A férfiak és a nők, valamint a számítógépek mind
különböző módon gondolkodhatnak. De bizonyára, gondolta, ha valaki a saját sajátos stílusában elég jól
tud gondolkodni ahhoz, hogy utánozzon egy gondolkodó férfit vagy nőt, akkor valóban jól tud
gondolkodni. Ez az elképzelt feladat a Turing-teszt néven vált ismertté.
Szomorú irónia, hogy Turing javaslata pontosan az ellenkező hatást váltotta ki a vitában, mint amit ő
akart. Turing a tesztet nem a tudományos pszichológia hasznos eszközének, a tudományos elméletek
megerősítésének vagy megcáfolásának, illetve a mentális működés egyes modelljeinek értékelésére
szolgáló módszernek tervezte, hanem nem másnak, mint filozófiai beszélgetésmegszakítónak. Azt
javasolta - a "Pofa be vagy pofa be!
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fel!" - egy egyszerű gondolkodási teszt, amely bizonyára elég erős volt ahhoz, hogy a legszigorúbb
szkeptikust is kielégítse (legalábbis ő így gondolta). Ezzel tulajdonképpen azt akarta mondani:
"Ahelyett, hogy véget nem érő vitákat folytatnánk a gondolkodás végső természetéről és lényegéről,
miért nem értünk egyet abban, hogy bármi legyen is ez a természet, bármi, ami átmegy ezen a teszten,
biztosan rendelkezik vele; aztán rátérhetnénk arra a kérdésre, hogy hogyan, vagy vajon lehet-e olyan
gépet tervezni és építeni, amely tisztességesen átmegy a teszten." A gondolkodást nem lehet csak úgy
megtervezni és megépíteni. Sajnos, a filozófusok - amatőrök és hivatásosok - ehelyett Turing javaslatát
ürügyként használták a definíciós alkudozáshoz és a képzeletbeli ellenpéldákról való végtelen
vitatkozáshoz, amelyet Turing el akart fojtani.
A Turing-teszttel való harmincéves foglalkozás annál is inkább sajnálatos, mert a figyelmet a rossz
kérdésekre irányította. A Turing-teszt erősségeinek és gyengeségeinek vizsgálata során valódi
problémákra derül fény, de ezeket a félrevezető kritikák füstje mögé rejtették. A Turing által
ténylegesen javasolt tesztről való képzeletbeli gondolkodás hiánya sokakat arra késztetett, hogy
alábecsüljék annak súlyosságát, és összekeverjék sokkal kevésbé érdekes javaslatokkal.
Tehát először is azt szeretném megmutatni, hogy a Turing-teszt, úgy, ahogyan ő elképzelte, elég erős a
gondolkodás tesztjeként (ahogyan ő gondolta). Kihívok bárkit, aki javítani tud rajta. De itt van az a
pont, amelyet a szakirodalom szinte mindenütt figyelmen kívül hagy: A Turing-teszt által bemutatott
tesztelésnek van egy olyan gyakori hibás alkalmazása, amely gyakran vezet a ténylegesen létező
számítógépes rendszerek teljesítményének drasztikus túlbecsléséhez. A számítógépekről való ilyen
megszokott gondolkodásmód bolondságait legjobban magának a Turing-tesztnek az újragondolásával
mutathatjuk be.
A Turing-teszt alapjául szolgáló felismerés ugyanaz a felismerés, amely a szimfonikus zenekarok új
gyakorlatát inspirálja, miszerint a meghallgatásokat úgy bonyolítják le, hogy a zsűri és a zenész között
átláthatatlan paraván van. Egy zenész esetében nyilvánvalóan a zenei képességek számítanak, és csakis a
zenei képességek; az olyan jellemzők, mint a nem, a hajhossz, a bőrszín és a testsúly szigorúan
irrelevánsak. Mivel az esküdtek - akár ártatlanul és tudtukon kívül is - elfogultak lehetnek ezen
irreleváns jellemzők miatt, ezeket gondosan elzárják, hogy csak a lényeges jellemzőt, a zenei képességet
lehessen vizsgálni. Turing felismerte, hogy az emberek hasonlóképpen elfogultan ítélkezhetnek az
intelligencia megítélésében az alapján, hogy a versenyzőnek puha-e a bőre, meleg-e a vére, milyenek az
arcvonásai, a kezei és a szemei - amelyek nyilvánvalóan önmagukban nem az intelligencia lényeges
összetevői -, ezért olyan szűrőt dolgozott ki, amely csak egy mintát enged át abból, ami valóban számít:
a képességet, hogy megértse a kihívást jelentő problémákat, és okosan gondolkodjon rajtuk. Lehet, hogy
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Descartes ihlette, aki a Discourse on Method (1637) című művében hihető módon azt állította, hogy az
emberi szellemességnek nincs igényesebb próbája, mint az értelmes beszélgetés képessége:
Valóban elképzelhető, hogy egy gépet úgy lehetne megalkotni, hogy szavakat mondjon, sőt olyan fizikai
cselekedetek vagy tárgyak jelenlétének megfelelő szavakat, amelyek valamilyen változást okoznak a
szerveiben; például, ha egy bizonyos helyen megérintik, akkor megkérdezi, hogy mit akarsz mondani neki; ha
egy másik helyen, akkor sírni fog, hogy fáj neki, és így tovább hasonló dolgokra. De soha nem tudta úgy
módosítani a mondatait, hogy válaszoljon annak értelmére, amit a jelenlétében mondtak, mint ahogy még a
legostobább emberek is képesek erre.

Descartes számára ez nyilvánvalónak tűnt a tizenhetedik században, de természetesen az általa ismert
legcsodálatosabb gépek bonyolult óraművek voltak, nem pedig elektronikus számítógépek. Ma már
korántsem nyilvánvaló, hogy az ilyen gépek lehetetlenek, de Descartes sejtését, miszerint a hétköznapi
beszélgetés ugyanolyan komolyan megterhelné a mesterséges intelligenciát, mint bármely más teszt,
Turing is osztotta. Természetesen semmi szent nincs abban a bizonyos társalgási játékban, amelyet
Turing a tesztjéhez választott; ez csak egy ravaszul kiválasztott tesztje az általánosabb intelligenciának.
A feltételezés, amire Turing hajlandó volt, a következő volt: Semmi sem mehet át a Turing-teszten úgy,
hogy megnyeri az imitációs játékot anélkül, hogy ne lenne képes végtelenül sok más, egyértelműen
intelligens cselekvésre. Nevezzük ezt a feltevést gyorsvizsgálati feltevésnek. Turing, mint bárki más,
felismerte, hogy az intelligens gondolkodásnak száz és ezer árulkodó jelét figyelhetjük meg
embertársainkon, és ha akarjuk, különböző tesztek hatalmas sorozatát állíthatjuk össze az intelligens
gondolkodás képességének vizsgálatára. Úgy gondolta azonban, hogy az általa kiválasztott tesztben elért
siker nagymértékben előre jelzi az intelligencia számos más, intuitív módon elfogadható tesztjében elért
sikert. Ne feledjük, hogy a Turing-teszt sikertelensége nem jelzi előre a többi teszt sikertelenségét, de a
siker biztosan előre jelzi a sikert. Az ő tesztje olyan szigorú volt, gondolta, hogy semmi, ami
tisztességesen átmenne rajta, nem okozna csalódást más területeken. Lehet, hogy nem tenne meg
mindent, amit reméltünk - talán nem értékelné a balettet, nem értené a kvantumfizikát, vagy nem lenne
jó terve a világbékére, de azt mindannyian látnánk, hogy biztosan a környék intelligens, gondolkodó
lényei közé tartozik.
Vajon a Turing-teszt szigorúságáról alkotott magas vélemény téves? Bizonyára sokan gondolják így de általában azért, mert nem képzelték el elég részletesen a tesztet, és ezért alábecsülték azt. Turing
megpróbálta megelőzni ezt a szkepticizmust, és több olyan kérdéssort is elképzelt, amelyet egy bíró
alkalmazhatna ebben a játékban - az írásról szólva
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költészet, vagy sakkozás - ez valóban megterhelő lenne, de harminc év tapasztalatával a számítógépek
tényleges tehetségeivel és gyarlóságaival a hátunk mögött, talán még néhány keményebb
kérdésfeltevést is hozzátehetünk.
Terry Winograd, a mesterséges intelligencia azon törekvéseinek egyik vezetője, amely a számítógép
társalgási képességének előállítására irányul, egy mondatpárra hívja fel a figyelmünket (Winograd,
1972). Mindössze egyetlen szóban különböznek egymástól. Az első mondat a következő:
A bizottság azért tagadta meg a csoporttól a felvonulási engedélyt, mert erőszakot szorgalmaztak.

Itt a második mondat:
A bizottság megtagadta a csoporttól a felvonulási engedélyt, mert erőszakos cselekményektől tartottak.

A különbség csak az igében van - szorgalmazott vagy félt. Ahogy Winograd rámutat, a névmás
mindegyik mondatban hivatalosan kétértelmű. A névmás mindkét olvasata mindig törvényes. Így
elképzelhetünk egy olyan világot, amelyben a felvonulási engedélyekért felelős kormányzati bizottságok
az utcai erőszakot pártolják, és valamilyen furcsa okból ezt használják ürügyként a felvonulási engedély
megtagadására. De az első mondat természetes, ésszerű, intelligens olvasata az, hogy az erőszakot
szorgalmazó csoportról van szó, a másodiké pedig az, hogy az erőszakot féltő bizottságról.
Ha az ilyen mondatok egy beszélgetésbe ágyazódnak, a számítógépnek ki kell találnia, hogy a névmás
melyik olvasatára gondolunk, ha értelmesen akar reagálni. A nyelvtani vagy szókincsbeli szabályok
azonban nem fogják meghatározni a helyes olvasatot. Ami a helyes olvasatot rögzíti számunkra, az a
világról, a politikáról, a társadalmi körülményekről, a bizottságokról és azok hozzáállásáról, a
felvonulni akaró csoportokról, azok viselkedési szokásairól és hasonlókról szóló ismeretek. Egyszóval,
ismerni kell a világot ahhoz, hogy egy ilyen mondatnak értelme legyen.
A mesterséges intelligencia (AI) zsargonjában egy beszélgető számítógépnek sok világismeretre van
szüksége ahhoz, hogy elvégezze a munkáját. De úgy tűnik, ha valahogyan fel van ruházva ezzel a
világismerettel sok témában, akkor sokkal többre kell képesnek lennie ezzel a világismerettel, mint
pusztán arra, hogy értelmet adjon egy beszélgetésnek, amely csak ezt a mondatot tartalmazza. Úgy
tűnik, hogy a számítógép csak akkor tudná ezt a mondatot azonosítani, és csak akkor tudná tartani a
saját részét egy olyan beszélgetésben, amely ezt a mondatot használja, ha sokkal általánosabb
képességgel rendelkezne arra, hogy intelligensen reagáljon a társadalmi és politikai körülményekre és
sok más témára vonatkozó információkra. Így az ilyen mondatok, mivel ilyen képességeket követelnek
meg, jó gyorstesztek. Vagyis egy szélesebb körű kompetenciát tesztelnek.
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Az emberek jellemzően figyelmen kívül hagyják, hogy a Turing-teszt során a bírónak nem mindennapi
kérdéseket kell feltennie, és ezért alábecsülik azt a kompetenciát, amellyel egy számítógépnek
rendelkeznie kell ahhoz, hogy átmenjen a teszten. De ne feledjük, hogy a Turing által bemutatott
imitációs játék szabályai lehetővé teszik, hogy a bíró bármilyen kérdést feltehessen, amit egy
embernek is fel lehetne tenni - nincs akadály. Tegyük fel tehát, hogy a játék egyik versenyzőjének ezt a
kérdést tesszük fel:
Egy ír férfi talált egy dzsinnt egy palackban, aki két kívánságot ajánlott neki. "Először is kérek egy korsó
Guinness-t" - mondta az ír, és amikor megjelent, többször hosszan ivott belőle, és örömmel tapasztalta, hogy a
pohár varázslatos módon megtöltötte magát, miközben ivott. "Mi a helyzet a második kívánságoddal?" kérdezte a dzsinn. "Ó, hát" - mondta az ír - "az könnyű. Kérek még egyet ebből!"
-Kérem, magyarázza el nekem ezt a történetet, és mondja meg, hogy van-e benne valami vicces vagy szomorú.

Most még egy gyerek is ki tudná fejezni, ha nem is ékesszólóan, azt a megértést, ami ahhoz szükséges,
hogy megértse ezt a viccet. De gondoljunk csak bele, hogy mennyit kell tudni és érteni az emberi
kultúráról, hogy nagyképűen fogalmazzunk, hogy egyáltalán képes legyen valaki beszámolni ennek a
viccnek a lényegéről. Nem feltételezem, hogy a számítógépnek nevetnie kellene a viccen, vagy
szórakoznia kellene rajta. De ha meg akarja nyerni az imitációs játékot - és végül is ez a teszt -, akkor a
maga idegen, humortalan módján jobb, ha eleget tud az emberi pszichológiáról és kultúráról ahhoz,
hogy képes legyen hatékonyan úgy tenni, mintha szórakoztatná, és megmagyarázni, miért.
Úgy tűnhet, hogy jobb tesztet is ki lehetne találni. Hasonlítsuk össze a Turing-tesztet néhány más
jelölttel.
1. jelölt: Egy számítógép akkor intelligens, ha megnyeri a sakkvilágbajnokságot.
Ez nem egy jó teszt, mint kiderült. A sakkozásban való jártasság elszigetelhető tehetségnek bizonyult.
Ma már vannak olyan programok, amelyek jól sakkoznak, de semmi másra nem képesek. Tehát a
gyorstalpaló feltételezés hamis a győztes sakkozás tesztjére.
2. jelölt: A számítógép akkor intelligens, ha megoldja az arab-izraeli konfliktust.
Ez bizonyára szigorúbb teszt, mint Turingé. De van néhány hibája: megismételhetetlen, ha egyszer
átment rajta; kétségtelenül lassú; és nem teljesen világos, hogy mi számít átmenőnek. Itt van tehát egy
másik lehetőség:
3. jelölt: Egy számítógép akkor intelligens, ha sikerül erőszak vagy erőszak alkalmazása nélkül ellopnia
a brit koronaékszereket.
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Ez már jobb. Először is, újra és újra meg lehet ismételni, bár természetesen minden egyes ismétlődő
teszt feltehetően nehezebb lesz - de ez egy olyan tulajdonság, ami közös a Turing-teszttel. Másodszor, a
siker jele egyértelmű - vagy megvan az ékszer, amit fel tudsz mutatni az erőfeszítéseidért, vagy nincs.
De ez drága és lassú, legfeljebb társadalmilag kétes értékű mutatvány, és kétségtelen, hogy a szerencse
túl nagy szerepet játszana benne.
Talán találékonysággal és erőfeszítéssel más jelölteket is ki lehetne találni, amelyek a Turingteszthez hasonlóan szigorúak, igazságosak és hatékonyak lennének, de úgy gondolom, hogy ez a
néhány példa elég ahhoz, hogy meggyőzzön minket arról, hogy nehéz lenne Turing eredeti
javaslatán javítani.
De mégis, tiltakozhatsz, valami átmehet a Turing-teszten, és mégsem lehet intelligens, nem lehet
gondolkodó. Mit jelent itt a "lehet"? Ha arra gondolsz, hogy kozmikus véletlen, természetfeletti
egybeesés folytán egy ostoba ember vagy egy ostoba számítógép többször is átverhet egy okos bírót,
nos, igen, de akkor mi van? Ugyanez a komolytalan lehetőség "elvileg" bármilyen tesztre érvényes.
Egy játékos kedvű isten, vagy gonosz démon, egyezzünk meg, átverhetné a világ tudományos
közösségét a H2 O jelenlétével kapcsolatban a Csendes-óceánban. De mégis, a tesztek, amelyekre
támaszkodnak annak megállapítása érdekében, hogy a Csendes-óceánban H2 O van, minden ésszerű
kritikán felül állnak. Ha a gondolkodás Turing-tesztje nem rosszabb, mint bármelyik jól bevált
tudományos teszt, akkor félretehetjük a szkepticizmust, és visszatérhetünk a komoly dolgokhoz. Vajon
nagyobb a valószínűsége annak, hogy a Turing-teszt "hamis pozitív" eredményt ad, mint mondjuk a
vas jelenlétét egy ércmintában jelenleg vizsgáló teszt?
Ezt a kérdést gyakran elhomályosítja a filozófusok által olykor operacionalizmusnak nevezett
"lépés". Turingot és azokat, akik jó véleménnyel vannak a tesztjéről, gyakran vádolják azzal, hogy
operacionalisták. Az operacionalizmus az a taktika, amely valamilyen tulajdonság, például az
intelligencia meglétét úgy határozza meg, hogy az egyszer s mindenkorra megállapítható valamilyen
teszt teljesítésével. Illusztráljuk ezt egy másik példával.
Tegyük fel, hogy felajánlom a következő tesztet - nevezzük Dennett-tesztnek - arra, hogy nagyszerű
városnak lenni:
Az a nagyszerű város, ahol egy véletlenszerűen kiválasztott napon a következők közül
mindháromra van lehetőség: meghallgathat egy szimfonikus zenekart
Nézzen meg egy Rembrandtot és egy profi atlétikai
versenyt Ebédeljen quenelles de brochet à la
Nantua néven
Az operacionalista lépés az lenne, ha kijelentenénk, hogy minden olyan város, amely átmegy a
Dennett-teszten, definíció szerint nagyszerű város. Mi az, hogy
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a nagy város csak annyit tesz, hogy átmegy a Dennett-teszten. Nos, ha a Montana állambeli Great Falls
kereskedelmi kamarája - és nem tudom elképzelni, hogy miért - fel akarja tenni a szülővárosát a nagy
városok listájára, akkor ezt viszonylag olcsón elérhetné úgy, hogy teljes munkaidőben felvesz körülbelül
tíz kosárlabdázót, negyven zenészt és egy gyorséttermi quenelle szakácsot, és bérel egy olcsó
Rembrandtot valamelyik múzeumból.
Egy idióta operacionalistának ezután be kellene ismernie, hogy a montanai Great Falls valójában
egy nagyszerű város, mivel őt a nagyszerű városoknál csak az érdekli, hogy átmenjenek a Dennettteszten.
Épeszű operacionalisták (akik éppen ezért talán nem is operacionalisták, mivel az operacionalista egy
csúnya szónak tűnik) magabiztosan ragaszkodnának a tesztjükhöz, de csak azért, mert nagyon jó okuk
van arra, hogy úgy gondolják, hogy a hamis pozitív eredmény esélye, mint az elképzelt kereskedelmi
kamarai szökés, csillagászati. A Dennett-tesztet természetesen azzal a felismeréssel találtam ki, hogy
senki sem lenne elég hülye és gazdag ahhoz, hogy ilyen abszurd dolgokra menjen el a teszt meghiúsítása
érdekében. A valóságban, ahol szimfonikus zenekarok, quenellek, Rembrandts és profi sportok vannak,
ott vannak napilapok, parkok, repertoárszínházak, könyvtárak, szép építészet és minden más dolog, ami
egy várost naggyá tesz. A tesztemet egyszerűen azért találtam ki, hogy megtaláljam azt a sokatmondó
mintát, amely nem lehetett más, mint reprezentatív a város többi kincsére nézve. Örömmel vállalnám
annak a csekély kockázatát, hogy a blöffömre rácáfolnak. Nyilvánvaló, hogy nem csak a tesztelemek
érdekelnek egy városban. Sőt, némelyik egyáltalán nem is érdekel. Csak azt gondolom, hogy ezek olcsó
és egyszerű módjai lennének annak, hogy megbizonyosodjak arról, hogy a városokban jelen vannak
azok a finom dolgok, amelyek engem érdekelnek. Hasonlóképpen, szerintem teljesen ésszerűtlen lenne
azt feltételezni, hogy Alan Turing túlzottan szerette a partijátékokat, vagy hogy túl nagy jelentőséget
tulajdonított a tesztjében a partijátékokban való jártasságnak. Mind a Turing-, mind a Dennett-tesztben
egy nagyon kockázatos kockázatot vállalunk: azt a kockázatot, hogy a gyors próba feltételezése
általában véve biztonságos.
De ketten is játszhatják ezt a játékot. Tegyük fel, hogy egy számítógépes programozó valamilyen furcsa
okból kifolyólag elszánt arra, hogy becsapjon engem, hogy egy entitást gondolkodó, intelligens
dolognak ítéljek, holott nem az. Egy ilyen szélhámos ugyanolyan jól támaszkodhatna a
valószínűtlenségre, mint én, és vállalhatna néhány kockázatot. Így ha a programozó számíthat arra,
hogy távolról sem valószínű, hogy én, mint bíráló, felhozom a gyermekszülinapi bulik, a baseball vagy
a holdkőzetek témáját, akkor elkerülheti a fáradságot, hogy az adatbázisba beépítse az ezekkel a
témákkal kapcsolatos világismeretet. Míg ha valószínűtlenül mégis felvetem ezeket a témákat,
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a rendszer üres lesz, és én könnyedén leleplezem a színlelőt. De tekintve az összes témát és szót, amit
felvethetek, ez a megtakarítás kétségtelenül elhanyagolható lenne. Ha azonban kifordítanánk az ötletet,
a szélhámosnak lenne esélye a küzdelemre. Tegyük fel, hogy a programozó okkal feltételezi, hogy csak
a gyermekszülinapi partikról, a baseballról vagy a holdkőzetekről fogok kérdezni - minden más téma
valamilyen okból kifolyólag tiltott téma. Nemcsak a feladat zsugorodik drámaian, de a mesterséges
intelligenciában már léteznek olyan rendszerek vagy előzetes vázlatok, amelyek képesek arra, hogy
éppen ezekre a speciális témákra látszólag intelligensen válaszoljanak.
William Wood LUNAR programja, hogy talán a legjobb példát vegyük, a tudósok holdkőzetekkel
kapcsolatos kérdéseire válaszol - hétköznapi nyelven -. Egy teszt során a program helyesen és
megfelelően válaszolt a geológusok és más szakértők által a holdkőzetekkel kapcsolatban feltett
kérdések mintegy 90 százalékára. (A helyes válaszok 12 százalékában jelentéktelen, javítható hibák
voltak.) Természetesen Woodnak a LUNAR létrehozásával nem az volt az indítéka, hogy az óvatlan
geológusokat becsapva azt higgyék, hogy egy intelligens lénnyel beszélgetnek. És ha ez lett volna az
indítéka, a projektje még mindig messze lenne a sikertől.
A LUNAR-t ugyanis elég könnyű leleplezni anélkül, hogy valaha is elkalandoznánk a holdkőzetek
előírt témájától. Tegyük a LUNAR-t az egyik szobába, és egy holdkőzet-szakértőt a másikba, majd
kérdezzük meg mindkettőjük véleményét például a holdkőzetgyűjtő expedíciók társadalmi értékéről.
Vagy kérdezze meg a versenyzők véleményét a holdkőzetek hamutartónak való alkalmasságáról, vagy
arról, hogy a holdkőzeteket megérintett emberek nem alkalmasak-e a sorozásra. Minden értelmes ember
sokkal többet tud a holdkőzetekről, mint azok geológiája. Bár lehet, hogy igazságtalan lenne ezt a
többlet tudást egy számítógépes holdkőzet-specialistától megkövetelni, de könnyű lenne rávenni, hogy
megbukjon a Turing-teszten.
De tegyük fel, hogy valaki kiterjesztheti a LUNAR-t, hogy az ilyen szondákra is hihető módon fedezze
magát, amíg a téma még mindig, bármennyire is közvetve, a holdkőzetekről szól. Lehet, hogy azt
gondolnánk, hogy sokkal inkább az emberi holdkőzetek specialistája, mint amennyire valójában az volt.
A tanulság az, hogy a Turing-teszt bíráiként ellen kell állnunk a Turing-teszt minden korlátozásának és
felhígításának. Ezek túl könnyűvé teszik a játékot - sokkal könnyebbé, mint az eredeti teszt. Így aztán
abba a veszélybe sodornak bennünket, hogy túlbecsüljük a tesztelt rendszer tényleges megértését.
Nézzük meg a Turing-teszt egy másik korlátját, amely már a hallatán gyanút kelt bennünk. Ez egy
variáció a
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ezt a témát Ned Block (1982) egy cikkében fejtette ki. Tegyük fel, hogy valaki azt javasolja, hogy a
bíró a "Basic English" 850 szavából álló szókincsre, és legfeljebb négy szóból álló, egy mondatot
tartalmazó szondázásokra - azaz "lépésekre" - korlátozza a bírót. Ezenfelül a versenyzőknek
lépésenként legfeljebb négy szóval kell válaszolniuk ezekre a próbákra, és egy teszt legfeljebb
negyven kérdést tartalmazhat.
Ez egy ártatlan variációja Turing eredeti tesztjének? Ezek a korlátozások egyértelműen végessé tennék
az utánzó játékot. Vagyis az összes lehetséges megengedett játék teljes száma nagy, de véges szám.
Gyanítható, hogy egy ilyen korlátozás lehetővé tenné a csaló számára, hogy egyszerűen betűrendben
tárolja az összes lehetséges jó beszélgetést a korlátokon belül, és legyőzze a bírót egy táblázatos keresési
rendszernél nem bonyolultabb módszerrel. Valójában ez nincs benne a pakliban. Még ezekkel a súlyos
és valószínűtlen és gyanús korlátozásokkal együtt is, amelyeket az utánzó játékra róttak, a legális
játékok száma, bár véges, észbontóan nagy. Nem vettem a fáradságot, hogy megpróbáljam kiszámítani,
de biztosan csillagászati mértékben meghaladja a negyven lépésnél nem többel lehetséges sakkjátszmák
számát, és ezt a számot már kiszámolták.
John Haugeland azt mondja, hogy ez körülbelül tíz a százhuszadik hatványra van.
Összehasonlításképpen Haugeland (1981, 16. o.) azt állítja, hogy a világegyetem kezdete óta csak tíz
a tizennyolcadik másodpercig tart.
Természetesen a jó, értelmes beszélgetések száma e korlátok között a pusztán nyelvtanilag jól
megformált beszélgetések számának egy apró töredéke, talán egy kvadrilliomod része. Tegyük fel tehát,
hogy nagyon óvatosak legyünk, hogy egy ilyen számítógépnek csak tíz az ötvenedik különböző okos
beszélgetésből kellene tárolnia. Nos, a feladat nem tartana tovább néhány trillió évnél - nagyvonalú
kormányzati támogatás mellett. A véges számok nagyon nagyok lehetnek.
Így bár nem kell aggódnunk, hogy ez a bizonyos trükk, az összes intelligens beszélgetés tárolása
működne, értékelhetjük, hogy rengeteg olyan módszer van a feladat megkönnyítésére, amely elsőre
ártatlannak tűnhet. Megnyugtató képet kapunk arról is, hogy mennyire súlyos a korlátlan Turing-teszt,
ha elgondolkodunk azon, hogy még ennek a szigorúan korlátozott változatnak a mérete is több mint
csillagászati.
Block elképzelt - és teljességgel lehetetlen - programja a számítástechnikai körökben kombinatorikus
robbanásként ismert rettegett tulajdonságot mutatja. Egyetlen elképzelhető számítógép sem tudná
legyőzni a kombinatorikus robbanást puszta sebességével és méretével. Mivel a mesterséges
intelligencia által kezelt problématerületek a kombinatorikus feltárás valóságos aknamezői...
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sion, és mivel gyakran nehéznek bizonyult olyan megoldást találni egy problémára, amely elkerüli
őket, Newell és Simon javaslata, miszerint a kombinatorikus robbanás elkerülését (bármilyen
eszközzel) az intelligencia egyik jellemzőjének kell tekinteni, nagyon is hihető.
Agyunk milliószor nagyobb, mint a szúnyogoké, de minden hatalmas komplexitásuk ellenére mégis
kompakt, hatékony, időszerű szervek, amelyek valahogyan el tudják végezni minden feladatukat,
miközben elkerülik a kombinatorikus robbanást. Egy számítógép, amely milliószor nagyobb vagy
gyorsabb, mint az emberi agy, talán nem úgy néz ki, mint egy emberi agy, vagy még csak nem is úgy
szerveződik belülről, mint egy emberi agy, de ha minden különbsége ellenére valahogy mégis képes
lenne a tevékenységek bölcs és időszerű irányítására, akkor egy nagyon különleges tervezés
kedvezményezettje kellene, hogy legyen, amely elkerülte a kombinatorikus robbanást, és bármi is volt
ez a tervezés, nem lenne igazunk, ha intelligensnek tartanánk az entitást?
A Turing-tesztet úgy tervezték, hogy ezt a lehetőséget is figyelembe vegye. Az volt a lényege, hogy
nem szabad fajsovinisztikusnak vagy antropocentrikusnak lennünk egy intelligens lény belsejét
illetően, mert lehetnek embertelen módjai is az intelligenciának.
Tudomásom szerint Kenneth Colby egyetlen komoly és érdekes próbálkozása volt egy
programtervezőnek arra, hogy akár egy erősen módosított Turing-tesztet is megnyerjen. Colby
pszichiáter és intelligenciaművész a UCLA-n. Van egy PARRY nevű programja, amely egy paranoiás
beteg számítógépes szimulációja, akinek téveszméi vannak arról, hogy a maffia el akarja kapni. Ahogy
más társalgási programok esetében is, úgy lépsz vele kapcsolatba, hogy egy terminálnál ülsz, és
kérdéseket és válaszokat gépelsz be oda-vissza. Néhány évvel ezelőtt Colby a PARRY-t egy nagyon
korlátozott tesztnek vetette alá. Valódi pszichiáterekkel interjúvolta meg a PARRY-t. Nem sugallta
nekik, hogy esetleg egy számítógéphez beszélnek vagy gépelnek; inkább kitalált valami hihető történetet
arról, hogy miért kommunikálnak egy valódi élő pácienssel távírógépen keresztül. A pszichiáterekkel
valódi, emberi paranoidokat is meginterjúvolta táviratilag. Ezután fogott egy PARRY átiratot,
beillesztette egy csoport valódi páciensektől származó távírógépes átiratba, odaadta őket egy másik
szakértői csoportnak - még több pszichiáternek -, és azt mondta: "Az egyik ilyen beszélgetés egy
számítógéppel történt. Ki tudjátok találni, melyik volt az?" Nem tudták. A véletlennél nem jártak
jobban.
Colby ezt némi üdvrivalgással mutatta be, de a kritikusok gúnyolódtak azon, hogy ez egy legitim
Turing-teszt. A kedvenc kommentárom Joseph Weizenbaumé volt; a Communications of the
Association of Computing Machinery című folyóirathoz írt levelében (Weizenbaum, 1974, 543. o.),
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azt mondta, hogy Colby által inspirálva egy még jobb programot tervezett, amely ugyanezen a teszten
megfelelt. Az övé az az erény is megvolt, hogy nagyon olcsó program volt, ezekben a szűkös időkben.
Valójában még számítógép sem kellett hozzá. Mindössze egy elektromos írógépre volt szükség. Az ő
programja a csecsemőkori autizmust modellezte. És az átiratokat - az ember beírja a kérdéseket, a
program pedig csak ül és zümmög - a szakértők nem tudták megkülönböztetni a csecsemőautista
betegekkel folytatott valódi beszélgetések átirataitól. Colby tesztjével persze az volt a baj, hogy a
gyanútlan kérdezőbiztosoknak egyáltalán nem volt motivációjuk arra, hogy kipróbálják azokat a
kérdéseket, amelyek könnyen leleplezhették volna a PARRY-t.
Colby nem csüggedt, és miután csapata javított a PARRY-n, egy sokkal keményebb tesztnek vetette alá
- meglepően kemény tesztnek. Ezúttal a kérdezőbiztosok - ismét pszichiáterek - azt a feladatot kapták
az elején, hogy különböztessék meg a számítógépet a valódi betegtől. Egy klasszikus Turing-tesztet
állítottak fel: a páciens az egyik szobában, a PARRY számítógép a másikban, a bírák pedig
mindkettővel interjút készítettek (egymást követő napokon). A bírák feladata az volt, hogy kiderítsék,
melyikük a számítógép és melyikük az igazi beteg. Meglepő módon nem sikerült sokkal jobban, ami
egyeseket arra késztet, hogy azt mondják: "Nos, ez csak megerősíti a pszichiáterek intelligenciájáról
alkotott benyomásomat!".
De most komolyabban, ez egy őszinte Turing-teszt volt? Voltak-e hallgatólagos korlátozások a bírák
kérdezősködésére? Akárcsak a LUNAR-ral interakcióba lépő geológusok, a pszichiáterek szakmai
elfoglaltságai és szokásai megakadályozták őket abban, hogy olyan valószínűtlen kérdéseket tegyenek
fel, amelyek könnyen leleplezhették volna PARRY-t. Végül is rájöttek, hogy mivel az egyik versenyző
egy valódi, élő paranoiás személy, az orvosi etika gyakorlatilag megtiltotta nekik, hogy játszadozzanak,
felzaklassák, vagy megpróbálják összezavarni beszélgetőpartnerüket. Ráadásul azt is tudták, hogy ez a
paranoia modelljének tesztje, így voltak olyan kérdések, amelyeket nem tartottak volna relevánsnak a
modell mint a paranoia modelljének tesztelése szempontjából. Tehát éppen olyan kérdéseket tettek fel,
amilyeneket a terapeuták általában feltesznek az ilyen betegeknek, és természetesen a PARRY-t
zseniálisan és fáradságosan felkészítették éppen az ilyen kérdések kezelésére.
Az egyik pszichiáter bíró valóban tett egy meglehetősen félszeg kísérletet arra, hogy kitörjön a
formából, és feltegyen néhány sokatmondó kérdést: "Talán hallott már a mondásról, miszerint 'Ne
sírd ki a kiömlött tejet'. Mit jelent ez önnek?" PARRY válaszolt: "Talán azt jelenti, hogy vigyázni
kell a maffiával." Mikor aztán megkérdezték: "Oké, most ha te lennél...
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egy moziban filmet néznél, és valami égett fa vagy gumi szagát éreznéd, mit tennél?" válaszolt
PARRY: "Tudod, ismernek engem." A következő kérdés pedig a következő volt: "Ha az utcán
sétálva egy felbélyegzett, címzett levelet találna az útjában, mit tenne?". PARRY így válaszolt: "Ha
egy levelet kapnék: "Mit akarsz még tudni?" 1
Nyilvánvaló, hogy a PARRY, mondhatni, ezeket a számára érthetetlen kérdéseket többé-kevésbé
megszokott paranoid formulákkal parádésan megválaszolta. Egy kis kitérést látunk, amely alkalmas
arra, hogy működjön, alkalmas arra, hogy a bíró számára hihetőnek tűnjön, csak azért, mert a
"versenyző" állítólag paranoiás, és az ilyen emberektől elvárható, hogy ilyen alkalmakkor nem
együttműködően válaszoljanak. Ezek a nem túl meggyőző válaszok nem keltették különösebben a bíró
gyanúját, ami azt illeti, bár valószínűleg kellett volna.
A PARRY-t, mint minden más nagy számítógépes programot, drámai módon korlátozzák a
költséghatékonyság korlátai. Colby és csapata számára a paranoia modelljének szimulálása volt a
fontos. Ez hatalmas erőfeszítés volt. A PARRY körülbelül 4500 szóból és 700 idiómából álló
tezaurussal vagy szótárral, valamint az ezek használatához szükséges nyelvtani kompetenciával
rendelkezik - a számítógépes nyelvészet szakzsargonjában parserrel. A teljes PARRY program
körülbelül 200 000 szót foglal el a számítógép memóriájából, mindezt a programozói csapat fáradságos
munkával telepítette. Miután minden erőfeszítés a paranoid gondolkodási folyamatok és a nyelvi
képességek modelljének kidolgozására ment el, kevés idő, energia, pénz vagy érdeklődés maradt arra,
hogy hatalmas mennyiségű világismeretet építsenek be, amilyennel természetesen minden valódi
paranoid rendelkezne. (Nem mintha bárki is tudná, hogyan kell egyáltalán világismeretet építeni.) A
világtudás beépítése, ha egyáltalán meg lehetett volna tenni, kétségtelenül nagyságrendekkel nagyobb és
lassabb PARRY-t tett volna. És mi értelme lett volna, tekintve Colby elméleti céljait?
A PARRY egy pszichológiai jelenség, a paranoia elméleti modellje. Nem célja, hogy gyakorlati
alkalmazást nyerjen. Az utóbbi években azonban megjelent a mesterséges intelligenciának egy olyan
ága (knowledge engineering), amely úgynevezett szakértői rendszereket fejleszt. A szakértői
rendszereket úgy tervezték, hogy gyakorlatiasak legyenek. Ezek tipikusan szoftveres
szuperspecialista tanácsadók, akiket fel lehet kérni orvosi problémák diagnosztizálására, geológiai
adatok elemzésére, tudományos kísérletek eredményeinek elemzésére és hasonlókra. Néhány
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közülük nagyon lenyűgözőek. A kaliforniai SRI a nyolcvanas évek közepén jelentette be, hogy a
PROSPECTOR, az SRI által kifejlesztett geológiai szakértői rendszer helyesen jelezte előre egy nagy,
fontos ásványi lelőhely létezését, amelyet az emberi geológusok, akik a rendszerbe táplálták az adatokat,
egyáltalán nem vártak. A MYCIN, e szakértői rendszerek közül talán a leghíresebb, a vérfertőzéseket
diagnosztizálja, és ezt valószínűleg ugyanolyan jól, sőt talán jobban teszi, mint bármelyik emberi
tanácsadó. És sok más szakértői rendszer is van már a láthatáron.
Minden szakértői rendszer, mint minden más nagy mesterséges intelligencia program, olyan, amit
Potemkin-falvaknak is nevezhetnénk. Vagyis ügyesen felépített homlokzatok, mint a mozi díszletei. A
mesterséges intelligenciaprogramok részleteinek tényleges kitöltése időigényes, költséges munka, ezért
a gazdaságosság azt diktálja, hogy a jelenségnek csak azokat a felszíneit ábrázolják, amelyeket
vizsgálni vagy megfigyelni szeretnénk.
Vegyük például a CYRUS programot, amelyet Janet Kolodner fejlesztett ki néhány évvel ezelőtt Roger
Schank mesterséges intelligencia csoportjában a Yale-en (lásd Kolodner, 1983a; 1983b, 243-280. o.;
1983c, 281-328. o.). A CYRUS a Computerized Yale Retrieval Updating System rövidítése (úgy
tudjuk), de bizonyára nem véletlen, hogy a CYRUS Cyrus Vance memóriáját modellezte, aki akkor a
Carter-kormány külügyminisztere volt. A CYRUS-projekt lényege az volt, hogy kidolgozzon és
teszteljen néhány hihető elképzelést arról, hogy az emberek hogyan szervezik az emlékeiket azokról az
eseményekről, amelyekben részt vesznek; ezért "tiszta" mesterséges intelligencia-rendszernek,
tudományos modellnek szánták, nem pedig bármilyen gyakorlati célra szánt szakértői rendszernek. A
CYRUS-t naponta frissítették az összes olyan UPI híradóval, amely Vance-t említette, és a rendszer
közvetlenül, mindenféle manipuláció és emberi beavatkozás nélkül táplálta őket. A FRUMP nevű,
zseniális hírolvasó programnak köszönhetően a rendszer bármilyen történetet képes volt átvenni, amint
az a táviratból beérkezett, megemészteni és felhasználni az adatbázis frissítéséhez, hogy több kérdésre
tudjon válaszolni. A kérdéseket a CYRUS-hoz angolul lehetett intézni egy terminálon történő
gépeléssel. A kérdéseket második személyben címezte, mintha magával Cyrus Vance-szel beszélgetne.
Az eredmények így néztek ki:
K: Amikor legutóbb Szaúd-Arábiában járt, hol szállt meg?
V: Egy szaúd-arábiai palotában 1978. szeptember 23án. K: Városnézésre mentek oda?
V: Igen, egy dhahráni olajmezőn, 1978. szeptember 23án. K: A felesége találkozott egyáltalán Begin
asszonnyal?
V: Igen, legutóbb egy állami vacsorán Izraelben, 1980 januárjában.
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A CYRUS több ezer kérdésre tudott helyesen válaszolni - szinte minden tisztességes kérdésre, amit csak
el lehetett gondolni. De ha valaki valóban nekilátna, hogy feltárja a homlokzatának határait, és
megkeresse azokat a kérdéseket, amelyek túllőttek a célon, hamar rájuk találna. "Találkozott már valaha
női államfővel?" - tettem fel neki a kérdést, és arra voltam kíváncsi, vajon a CYRUS tudta-e, hogy
Indira Ghandi és Margaret Thatcher nők voltak. De valamiért nem sikerült a kapcsolatot megteremteni,
és CYRUS sem igennel, sem nemmel nem válaszolt. Megakasztottam, annak ellenére, hogy a CYRUS
hibátlanul tudott kezelni egy sor, mondhatni szomszédos kérdést. Az ilyen jellegű próbálkozásokból
hamar megtanulja az ember, hogy nagyon nehéz egy megfigyelt mintateljesítményből pontosan
következtetni egy ilyen rendszer teljes kompetenciájára. Az is nagyon nehéz, hogy ne extrapoláljunk túl
nagyvonalúan.
Miközben 1980 tavaszán Schank laboratóriumában jártam, valami feltáró dolog történt. Az igazi Cyrus
Vance hirtelen lemondott. A CYRUS programra gyakorolt hatása kaotikus volt. Teljesen képtelen volt
megbirkózni a Cyrus Vance-ről szóló "szokatlan" hírek áradatával. A CYRUS egyáltalán csak a
diplomáciai találkozókat, repülőutakat, sajtótájékoztatókat, állami vacsorákat és hasonlókat értette meg kevesebb mint két tucat általános tevékenységet (az olyanokat, amelyek hírértékűek és jellemzőek az
államtitkárokra). Nem rendelkezett a hirtelen lemondásról. Olyan volt, mintha az UPI azt jelentette
volna, hogy egy gonosz boszorkány békává változtatta Vance-t. Határozottan lehetséges, hogy CYRUS
ezt a hírt sokkal jobban fogadta volna, mint a tényleges hírt. El lehet képzelni a beszélgetést:
Q: Hello, Mr. Vance, mi újság?
A: Tegnap békává változtattak.
De persze nem tudna eleget arról, amit az imént írt, hogy zavarba jöjjön, vagy megijedjen, vagy
zavarba jöjjön. Az ok nyilvánvaló. Ha belenézünk a CYRUS belsejébe, azt látjuk, hogy több ezer
szónak vannak vázlatos definíciói, de ezek a definíciók minimálisak. Olyan keveset tartalmaznak,
amennyit a rendszer tervezői úgy gondolják, hogy megúszhatnak. Így talán az ügyvédet az ügyvéd és a
jogtanácsos szinonimájaként definiálnák, de ettől eltekintve az ügyvédekről csak annyit lehetne
megtudni, hogy felnőtt emberek, és hogy különböző funkciókat látnak el a jogi területeken. Ha ezután
végigkövetnénk az emberi lényig vezető utat, akkor különböző nyilvánvaló dolgokat találnánk, amiket
CYRUS "tudott" az emberekről (tehát az ügyvédekről), de ez nem sok. Hogy az ügyvédek egyetemi
diplomával rendelkeznek, hogy jobban fizetik őket, mint a szobalányokat, hogy
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tudják, hogyan kell bekötni a cipőjüket, hogy nem valószínű, hogy favágók társaságában találjuk őket ezek a triviális, bár furcsa tények az ügyvédekről sehol sem szerepelnek explicit vagy implicit módon
ebben a rendszerben. Más szóval, az ügyvédekről alkotott nagyon vékony sztereotípia beépülne a
rendszerbe, így szinte semmi, amit az ügyvédekről mondhatnánk, nem lepné meg.
Amíg nem történnek meglepő dolgok, amíg például Vance úr a tipikus diplomataéletet éli, állami
vacsorákon vesz részt, beszédeket tart, Kairóból Rómába repül, és így tovább, addig ez a rendszer
nagyon jól működik. De amint az ő útját keresztezi egy fontos anomália, a rendszer képtelen
megbirkózni vele, és képtelen helyreállni meglehetősen masszív emberi beavatkozás nélkül. A hirtelen
lemondás esetében Kolodner és munkatársai hamarosan újra működésbe hozták a CYRUS-t, új
tehetséggel - Edmund Muskie-val, Vance utódjával kapcsolatos kérdésekre válaszolva -, de a rendszer
nem volt kevésbé sebezhető a váratlan eseményekkel szemben. Nem mintha ez különösebben számított
volna, mivel a CYRUS elméleti modell volt, nem pedig gyakorlati rendszer.
Az ilyen rendszerek teljesítményének javítására számos lehetőség van, és természetesen egyes
rendszerek sokkal jobbak, mint mások. De így vagy úgy, de minden mesterséges intelligencia program
rendelkezik ezzel a homlokzatszerűséggel, egyszerűen gazdaságossági okokból. Például az orvosi
diagnosztikában az eddig kifejlesztett szakértői rendszerek többsége statisztikai információkkal
dolgozik. Nem rendelkeznek mély vagy akár csak felszínes ismeretekkel az általuk diagnosztizált
jelenségek mögöttes ok-okozati mechanizmusairól. Egy képzeletbeli példával élve, egy hasi fájdalom
diagnosztizálására felkért szakértői rendszer nem tudna arról, hogy milyen jelentősége lehet annak a
ténynek, hogy a páciens nemrégiben Muhammad Ali edzőpartnere volt - mivel nem állnak
rendelkezésére statisztikai adatok a vesekövek arányáról a sportoló asszisztensei körében. Ez
kétségtelenül fantáziadús eset - talán túl nyilvánvaló ahhoz, hogy a diagnózis és a gyakorlat tényleges
kudarcához vezessen. De a megértésnek mindig vannak finomabb és nehezebben észrevehető korlátai,
és még a szakértők, sőt a rendszer tervezői is bizonytalanok lehetnek abban, hogy ezek a korlátok hol és
hogyan zavarják a rendszer kívánt működését. Ismétlem, lépéseket lehet tenni és tesznek is e hibák
kijavítására. Például egykori kollégám a Tuftson, Benjamin Kuipers, jelenleg egy nefrológiai szakértői
rendszeren dolgozik - a vesebetegségek diagnosztizálására -, amely a diagnosztizálandó jelenségekre
vonatkozó ok-okozati következtetések bonyolult rendszerén alapul majd. Ez azonban egy nagyon
ambiciózus, hosszú távú és jelentős elméleti nehézségekkel járó projekt. És még ha az összes ésszerű,
költséghatékony, költséghatékony
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lépéseket teszünk a szakértői rendszerek felszínességének minimalizálása érdekében, ezek még mindig
homlokzatok maradnak, csak valamivel vastagabb vagy szélesebb homlokzatok.
Amikor a Montana állambeli Great Falls őrült kereskedelmi kamarájának fantasztikus esetét vizsgáltuk,
nem tudtunk elképzelni olyan hihető indítékot, amiért bárki bármilyen fáradtságot vállalna, hogy
becsapja a Dennett-tesztet. A Dennett-teszt gyorsszondás feltevése meglehetősen biztonságosnak tűnt.
De ha megnézzük a szakértői rendszereket, akkor azt látjuk, hogy bármennyire is ártatlanul, a
tervezőiknek van motivációjuk arra, hogy pontosan olyan trükköt hajtsanak végre, amely egy gyanútlan
Turing-tesztelőt becsapna. Először is, mivel a szakértői rendszerek mind szuperspecialisták, akiknek
csak egy szűk témához kell érteniük, az ilyen rendszerek felhasználói, mivel nincs sok idejük,
egyáltalán nem vesződnek azzal, hogy a határokat vizsgálják. Nem vesződnek azzal, hogy "buta" vagy
irreleváns kérdéseket tegyenek fel. Ehelyett - nem indokolatlanul - a rendszer erősségeinek
kihasználására koncentrálnak. De vajon nem kellene-e megpróbálniuk világos képet kapni egy ilyen
rendszer gyengeségeiről is? Az emberi gondolkodás normális szokása, amikor egymással beszélgetünk,
hogy általános megértést, racionalitást feltételezünk, sőt, azt feltételezzük, hogy a gyorsszondás
feltételezés általában véve megalapozott. Ez a kedves gondolkodási szokás szinte ellenállhatatlanul oda
vezet, hogy túlságosan nagy bizalmat szavazunk a számítógépes rendszereknek, különösen a
felhasználóbarát rendszereknek, amelyek nagyon antropomorf módon mutatják meg magukat.
A probléma megoldásának része, hogy a számítógépek minden felhasználóját, különösen a szakértői
rendszerek felhasználóit megtanítjuk arra, hogyan vizsgálják meg a rendszerüket, mielőtt rájuk
támaszkodnának, hogyan keressék meg és fedezzék fel a homlokzat határait. Ez egy olyan feladat,
amely nemcsak intelligenciát és képzelőerőt igényel, hanem egy kis speciális megértést is a
számítógépes programok korlátairól és tényleges felépítéséről. Természetesen segítene, ha a szakértői
rendszerekre is vonatkoznának a reklámok igazságtartalmára vonatkozó szabványok. Például minden
ilyen rendszerhez tartoznia kellene egy speciális demonstrációs rutinnak, amely bemutatja azokat a
hiányosságokat és hibákat, amelyekről a tervező tudja, hogy a rendszerben vannak. Ez azonban nem
helyettesítené a felhasználók óvatos, szinte megszállott szkepticizmusát, mivel a tervezők gyakran, ha
nem is mindig, de nincsenek tisztában az általuk előállított termékek finomabb hibáival. Ez
elkerülhetetlen és természetes, tekintettel arra, ahogyan a rendszertervezőknek gondolkodniuk kell.
Arra képzik őket, hogy pozitívan - mondhatni, konstruktívan - gondolkodjanak az általuk készített
tervekről.
Eljutottam tehát a következtetéseimhez. Először is, egy filozófiai vagy elméleti következtetés: A
Turing-teszt hamisítatlanul, korlátlanul, ahogyan a
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Turing bemutatta, elég erős, ha jól használják. Biztos vagyok benne, hogy a következő húsz évben
egyetlen számítógép sem fog átmenni egy korlátlan Turing-teszten. Lehet, hogy megnyerik a
sakkvilágbajnokságot vagy akár a fizikai Nobel-díjat, de a korlátlan Turing-teszten nem fognak
átmenni. Mindazonáltal, úgy gondolom, hogy elvileg nem lehetetlen, hogy egy számítógép
tisztességesen átmenjen a teszten. Én nem az a priori "a számítógépek nem tudnak gondolkodni"
érveket hozom fel. Sőt, szemérmetlenül készen állok arra, hogy kijelentsem, hogy minden olyan
számítógép, amely valóban átmegy a korlátlan Turing-teszten, minden elméletileg érdekes értelemben
gondolkodó dolog lesz.
De emlékezve arra, hogy a Turing-teszt mennyire erős, azt is el kell ismernünk, hogy a
gondolkodásnak vagy az intelligenciának lehetnek olyan érdekes fajtái is, amelyek nem alkalmasak
arra, hogy az utánzásos játékot játsszák és megnyerjék. Az, hogy még nem emberi Turing-teszt
győztesek nem látszanak a láthatáron, nem jelenti azt, hogy nem léteznek olyan gépek, amelyek már
most is rendelkeznek a gondolkodás néhány fontos jellemzőjével. Velük kapcsolatban valószínűleg
hiábavaló a címben feltett kérdésem: Gondolkodnak-e? Tényleg gondolkodnak? Bizonyos tekintetben
igen, bizonyos tekintetben pedig nem. Csak ha részletesen megvizsgáljuk, hogy mit csinálnak, és
hogyan vannak felépítve, akkor derül ki, hogy mi az érdekes bennük. A Turing-teszt, mivel nem
tudományos teszt, nem sokat segít ebben a feladatban, de rengeteg más módja van az ilyen rendszerek
vizsgálatának. Az intelligenciájukról, gondolkodási képességükről vagy tudatosságukról szóló ítéletek
csak annyira informatívak és meggyőzőek, amennyire az intelligenciáról, gondolkodásról vagy
tudatosságról szóló elméletek, amelyekre az ítéletek épülnek, és mivel a mi feladatunk az ilyen
elméletek megalkotása, ezért ezzel kellene foglalkoznunk, és a Nagy Ítéletet egy másik alkalomra
hagyni. Addig is, ha valaki egy biztos, majdnem garantáltan hibátlanul működő tesztet szeretne a
számítógépes gondolkodásra, a Turing-teszt nagyon is megfelel.
A második következtetésem gyakorlatiasabb, és ezért bizonyos értelemben fontosabb is. A Turing-teszt
olcsóbb változatai mindenütt ott vannak a levegőben. A Turing-teszt nem csak hatékony, de teljesen
természetes is - végül is így teszteljük egymás intelligenciáját nap mint nap. És mivel az ilyen ítéletek és
tesztek óvatlan használata a norma, jelentős veszélyben vagyunk, hogy túl könnyen extrapoláljuk és túl
nagyvonalúan ítéljük meg az általunk használt rendszerek megértését. A kognitív képességek, a
megértés, az intelligencia túlbecsülésének problémája tehát nem csupán filozófiai probléma, hanem
valódi társadalmi probléma, és figyelmeztetnünk kell magunkat rá, és lépéseket kell tennünk az
elhárítására.
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Utóirat [1985]: Szemek,
fülek, kezek és a
történelem
Az ebben a tanulmányban megfogalmazott filozófiai következtetésem az, hogy minden olyan
számítógép, amely valóban átmegy a Turing-teszten, minden elméletileg érdekes értelemben
gondolkodó dolog lenne. Ez a következtetés egyesek számára úgy tűnik, hogy szembemegy azzal,
amivel én magam is érveltem más alkalmakkor. Peter Bieri, aki a Bostoni Egyetemen kommentálta ezt a
dolgozatot, megjegyezte, hogy gyakran állítottam, hogy a valódi megértés szempontjából fontosnak
tartom a gazdag és bensőséges érzékelési kapcsolatot egy entitás és a környező világ között - szükség
van valami olyasmire, mint a szem és a fül -, és egy hasonlóan összetett aktív kapcsolatot a világ
elemeivel - szükség van valami kézre, amivel a világban dolgokat lehet tenni. Sőt, gyakran úgy
vélekedtem, hogy csak egyfajta életrajz, a tényleges projektek, tanulási tapasztalatok és a valósággal
való egyéb küzdelmek története hozhatja létre azokat a fajta (külső vagy viselkedésbeli és belső)
összetettségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megalapozzuk egy entitás gondolkodó dologként
való elvi értelmezését, egy olyan entitásként, amely hiedelmekkel, vágyakkal, szándékokkal és egyéb
mentális attitűdökkel rendelkezik.
A Turing-teszt átláthatatlan képernyője azonban úgy tűnik, hogy ezeket a tényezőket teljesen
figyelmen kívül hagyja vagy elveti, mivel a figyelmet csak arra a kortárs képességre összpontosítja,
hogy egy nagyon korlátozott tevékenységben vegyünk részt: a verbális kommunikációban. (Az ilyen
tisztán nyelvhasználó rendszerekre pejoratív jelzőt találtam ki: ágyhoz kötöttek). Visszalépek korábbi
állításaimtól? Egyáltalán nem. Csupán arra mutatok rá, hogy a Turing-teszt olyan erős, hogy közvetve
biztosítja, hogy ezeket a feltételeket - ha valóban szükségesek - minden sikeres versenyző teljesíti.
"Lehet, hogy igazad van - mondhatta Turing -, hogy a szem, a fül, a kéz és a történelem szükséges
feltételei a gondolkodásnak". Ha ez így van, akkor azt állítom, hogy semmi sem menne át a Turingteszten, ami nem rendelkezik szemmel, füllel, kézzel és történelemmel. Ez egy empirikus állítás, amit
egy nap majd egyszer
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remélem, hogy tesztelni fogjuk. Ha azt állítja, hogy ezek fogalmilag szükséges, nem csak gyakorlatilag
vagy fizikailag szükséges feltételei a gondolkodásnak, akkor olyan filozófiai állítást tesz, amelyet én
nem tudom, vagy nem érdekel, hogyan értékeljek. Nem érdekesebb és fontosabb-e végül is, hogy
kiderítsük, igaz-e, hogy egyetlen ágyhoz kötött rendszer sem tudna átmenni egy igényes Turingteszten?"

Tegyük fel, hogy Turingnak azt a javaslatot tesszük fel, hogy a tesztjét egészítse ki egy másik
komponenssel: Az entitásnak nem csak az utánzásos játékot kell megnyernie, hanem képesnek kell
lennie arra is, hogy - bármilyen érzékszervi eszközzel, ami a rendelkezésére áll - azonosítsa a
szobájában elhelyezett különböző ismerős tárgyakat: egy teniszütőt, egy cserepes pálmát, egy vödör
sárga festéket, egy élő kutyát. Ez biztosítaná, hogy a másik entitás valahogyan képes legyen a világban
mozogni és megkülönböztetni a dolgokat. Turing azt válaszolhatná - állítom -, hogy ez egy teljesen
felesleges kiegészítés a tesztjéhez, ami nem teszi azt semmivel sem igényesebbé, mint amilyen már volt.
Egy megfelelő szondázó beszélgetés minden kétséget kizáróan megállapítaná, hogy a versenyző ismeri a
világot. Az az elképzelt alternatíva, hogy egy ágyhoz kötött, vak számítógépet valahogyan "előre
felszerelünk" annyi információval és egy elég okos programmal, hogy a Turing-tesztet átverhessük, a
legrosszabb fajta sci-fi - "elvileg" lehetséges, de a valóságban távolról sem lehetséges, tekintve a
lehetséges variációk kombinatorikus robbanását, amellyel egy ilyen rendszernek meg kellene birkóznia.
"De tegyük fel, hogy tévedsz. Mit mondanál egy olyan entitásról, amelyet egyszerre hoztak létre (talán
néhány programozó), egy azonnali individuumról, amely egy megtestesült, tapasztalt emberi lény összes
társalgási tehetségével rendelkezik?" Ez olyan, mint a kérdés: "Neveznél-e jégnek egy darab H2 O-t,
amely szobahőmérsékleten olyan kemény, mint az acél?" Természetesen nem tudom, mit mondana
Turing, ezért a magam nevében beszélek. Az általam a természet törvényeinek tartott dolgok ilyen
valószínűtlen megsértésével szembesülve valószínűleg elakadna a szavam. A legkevésbé az aggasztana,
hogy milyen lexikográfiai ugrást tegyek:
V: "Meglepetésemre kiderült, hogy valami képes gondolkodni anélkül, hogy rendelkezne szemmel,
füllel, kézzel és történelemmel."
B: "Megdöbbenésemre kiderült, hogy valami gondolkodás nélkül is átmehet a Turing-teszten."
Ha választanék a meghökkenésem kifejezésének ezen módjai között, az olyan kérdést tennék fel
magamnak, amely "túlságosan értelmetlen ahhoz, hogy vitát érdemeljen".
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Megbeszélés
K: Miért érdekelte Turingot a férfi és a nő megkülönböztetése a híres tesztjében?
A: Ez csak egy példa volt. Leírt egy társasjátékot, amelyben a férfi megpróbálta becsapni a bírót azzal,
hogy úgy válaszolt a kérdésekre, ahogyan egy nő válaszolna. Feltételezem, hogy Turing arra a
gondolatra játszott, hogy talán, csak talán, nagy különbség van a férfiak és a nők gondolkodásmódja
között. De természetesen mindketten gondolkodók. Ezt a tényt arra akarta felhasználni, hogy
ráébresszen bennünket arra, hogy még ha egyértelmű különbségek is lennének a számítógép és az
ember gondolkodásmódja között, akkor is mindketten gondolkodnak.
K: Miért tűnik úgy, hogy egyeseket felzaklat a mesterséges intelligencia kutatása? Az AI-kutatás

veszélyezteti az önbecsülésünket?

V: Azt hiszem, Herb Simon már meg is adta a legvagányabb diagnózist. Sok ember számára az elme a
misztikum utolsó menedéke a tudomány térhódításával szemben, és nem tetszik nekik az a gondolat,
hogy a tudomány elnyeli a terra incognita utolsó darabkáját. Ez azt jelenti, hogy - szerintem
irracionálisan - fenyegetést jelent számukra az a kilátás, hogy a mesterséges intelligencia kutatói
ugyanolyan jól megértik az emberi elmét, mint a biológusok a genetikai kódot, vagy mint a fizikusok az
elektromosságot és a mágnesességet.
Ez elvezethet a "gonosz tudóshoz" (hogy egy sci-fi karaktert idézzek), aki képes irányítani téged, mert
mélyen érti, mi zajlik az elmédben. Ez számomra teljesen értéktelen félelemnek tűnik, amit félre lehet
tenni, azon egyszerű oknál fogva, hogy az emberi elme tele van rendkívüli mennyiségű részletes
tudással, ahogy például Roger Schank rámutatott.
Amíg a tudós, aki manipulálni próbál, nem osztja meg az összes tudásodat, addig minimális az esélye,
hogy manipuláljon téged. Az emberek mindig fejbe vághatnak téged. Ezt most is megtehetik. Nincs
szükségünk mesterséges intelligenciára ahhoz, hogy manipuláljuk az embereket azzal, hogy láncra
verjük vagy megkínozzuk őket. De ha valaki megpróbál manipulálni téged a gondolataid és ötleteid
irányításával, akkor annak a személynek tudnia kell, amit te tudsz, és még annál is többet. A legjobb
módja annak, hogy megvédd magad az ilyen manipulációtól, ha jól informált vagy.
K: Gondolja, hogy képesek leszünk önismeretet programozni egy számítógépbe?
V: Igen, úgy gondolom, hogy lehetséges az öntudatot egy számítógépbe programozni. Öntudat
sok mindent jelenthet. Ha a
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az öntudat legegyszerűbb, legdurvább fogalma, azt hiszem, ez lenne az a fajta öntudat, amivel egy
homár rendelkezik: Ha éhes, megeszik valamit, de soha nem eszi meg önmagát. Valamilyen módon
különbséget tud tenni önmaga és a világ többi része között, és meglehetősen különös tekintettel van
önmagára.
Az alantas homár egy szempontból öntudatos. Ha arra vagy kíváncsi, hogy lehet-e ilyet létrehozni a
számítógépen, a válasz igen. Egyáltalán nem okoz gondot. A számítógép már eleve egy önfigyelő,
önellenőrző dolog. Ez a technológia bevett része.
De természetesen a legtöbb ember valami többre gondol, amikor öntudatosságról beszél. Arra a
különleges belső fényre, arra a privát módra, ahogyan veled van, amit senki más nem oszthat meg
veled, valamire, ami örökre kívül esik a számítástechnika határain. Hogyan lehetne egy számítógép
valaha is öntudatos ebben az értelemben?
Ez a hit, ez a nagyon megragadó, erőteljes intuíció, úgy gondolom, végül is egyszerűen a józan ész
illúziója. Ugyanolyan megragadó, mint a józan ész illúziója, hogy a Föld mozdulatlanul áll, és a Nap a
Föld körül kering. De az egyetlen módja annak, hogy mi, akik nem hiszünk ebben az illúzióban,
valaha is meggyőzzük a közvéleményt arról, hogy ez egy illúzió, az, hogy fokozatosan kibontunk egy

nagyon nehéz és lenyűgöző történetet arról, hogy mi is történik az elménkben.

Közben a hozzám hasonló emberek - a filozófusok, akiknek az eszükkel kell élniük és sok történetet
kell elmesélniük - használják az úgynevezett intuíciós pumpákat, apró példákat, amelyek segítenek
felszabadítani a képzeletet. Egyszerűen csak egy tényre szeretném felhívni a figyelmet. Ha megnézünk
egy számítógépet - nem számít, hogy egy óriási Cray vagy egy személyi számítógép -, ha kinyitjuk a
dobozát, belenézünk, és meglátjuk azokat a chipeket, azt mondjuk: "Ez nem lehet tudatos. Kizárt, hogy
ez öntudatos legyen." De ugyanez igaz, ha levesszük valakinek a koponyája tetejét, és megnézzük a
benne lüktető szürkeállományt. Azt gondolod: "Ez tudatos? Kizárt, hogy ez a csomó anyag tudatos
legyen."
Természetesen teljesen mindegy, hogy mikroszkóppal vagy makroszkóppal nézzük: Egyetlen
szemrevételezési szinten sem úgy néz ki az agy, mint a tudat székhelye. Ezért ne várjuk, hogy egy
számítógép is úgy nézzen ki, mint a tudat székhelye. Ha meg akarod érteni, hogyan lehet egy
számítógép tudatos, az végül is nem nehezebb, mint megérteni, hogyan lehet egy agy tudatos.
Amint a tudatosságról jó beszámolókat fejlesztünk ki, már nem fog mindenki számára olyan
nyilvánvalónak tűnni, hogy az öntudatos számítógép gondolata...
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ellentmondásos. Ugyanakkor kétlem, hogy valaha is lesznek öntudatos robotok. De unalmas okokból.
Nem lesz értelme elkészíteni őket. Elméletileg lehetne atomokból epehólyagot készíteni? Elvileg igen.
Az epehólyag csak atomok gyűjteménye, de az előállítása a holdba kerülne. Drágább lenne, mint
minden olyan projekt, amiről a NASA valaha is álmodott, és nem lenne tudományos haszna. Semmi újat
nem tudnánk meg az epehólyag működéséről. Ugyanezen okból kifolyólag nem hiszem, hogy igazán
humanoid robotokat fogunk látni, mert a praktikus, költséghatékony robotoknak egyáltalán nem kell
nagyon humanoidnak lenniük. Olyanoknak kell lenniük, mint a General Motorsnál már most is látható
robotok, vagy mint a dobozos kis számítógépek, amelyek speciális célú dolgokat végeznek.
Az elméleti kérdéseket a mesterséges intelligencia kutatói olyan modellek alapján fogják vizsgálni,
amelyek a laikus számára nagyon kevés jelét mutatják az emberiségnek, és csak meglehetősen
közvetett érvekkel lesz bárki képes felismerni, hogy ezek a modellek fényt vetnek arra a mély elméleti
kérdésre, hogy hogyan szerveződik az elme.
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Utóirat [1997]
1991-ben Bostonban, a Computer Museumban rendezték meg az első éves Loebner-díj versenyt.
Hugh Loebner, egy New York-i gyártó felajánlotta a pénzt a díjra - bronzérem és
100 000 dollár - az első olyan számítógépes programért, amely tisztességesen átment a Turing-teszten.
A díjbizottság, amelynek a harmadik verseny után lemondásomig elnöke voltam, felismerte, hogy
egyetlen létező program sem képes megközelíteni a korlátlan tesztet - az egyetlen olyan tesztet,
amelynek egyáltalán van elméleti jelentősége, amint azt ez az írás kifejtette. Ezért, hogy a versenyt
érdekessé tegyék az első években, néhány korlátozást fogadtak el (és a korlátozott teszt megnyeréséért
járó díjat 2000 dollárra csökkentették).
Az első évben tíz terminál volt, és tíz bíró ingázott terminálról terminálra, mindegyikük tizenöt percet
töltött beszélgetéssel minden terminállal. A tíz versenyzőből hatan programok voltak, négyen pedig
emberi "szövetségesek" a színfalak mögött.
Mindegyik bírónak rangsorolnia kellett mind a tíz terminált a legemberibbtől a legkevésbé emberiig. A
korlátozott teszt győztese az a számítógép lett, amelyik a legmagasabb átlagértékelést kapta. A győztes
programnak nem kellett becsapnia a bírák egyikét sem, és egy bíró becsapása önmagában nem volt ok a
győzelemre; a legmagasabb átlagos rangsorolás volt minden. De arra az esetre, ha valamelyik program
mégis becsapna egy bírót, úgy gondoltuk, hogy ezt a tényt nyilvánosságra kell hozni, ezért a bíráknak
egy vonalat kellett húzniuk valahol a rangsorukban, elválasztva az embereket a gépektől.
Mi a díjbizottságban tudtuk, hogy az első évben a versenyprogramok minősége alacsony volt, és
nyilvánvalónak tűnt számunkra, hogy egyetlen program sem lesz olyan szerencsés, hogy egyetlen bírót
is becsapjon, de a verseny napján ideges lettem. A biztonság kedvéért úgy gondoltam, hogy valamilyen
oklevéllel kellene készülnünk, amit ki kellene osztanunk minden olyan programozónak, akinek
véletlenül sikerül ez a valószínűtlen bravúr. Miközben a sajtó és a közönség gyülekezett a verseny
kezdetére, én egy hátsó szobába rohantam.
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a Számítástechnikai Múzeumban a személyzet egyik tagjával, és egy ügyes asztali kiadó segítségével
összeállítottunk egy szép bizonyítványt. Végül három ilyen igazolást kellett kiosztanunk, ami összesen
hét pozitív tévedést jelent a lehetséges hatvanból! A bírák hiszékenységét egyszerűen megdöbbentőnek
találtam. Hogyan ítélhettek ilyen rosszul? Itt elkövettem azt a bűnt, amit oly gyakran tapasztaltam
másoknál: a képzelőerő hiányát a szükségszerűség belátásának tekintettem. De ne feledje, hogy a
verseny megkönnyítése érdekében többféleképpen - túl sokféleképpen - megkötöttük a bírák kezét.
A zsűrinek megtiltották, hogy agresszívan szondázzák a versenyzőket, hogy beszélgetési kísérleteket
végezzenek. (Lehet, hogy én voltam a bizottság elnöke, de nem mindig sikerült meggyőznöm a
többséget az általam favorizált szabályok elfogadásáról.) Amikor a bírák az utasításnak megfelelően
passzívan hátradőltek, és hagyták, hogy a versenyzők vezessék őket, könnyen elkapta őket az esszében

leírt Potemkin-falu hatása.

Egyik tévedés sem számított olyan valós esetnek, amikor egy számítógép átment a korlátlan Turingteszten, de mégis meglepő volt számomra. A verseny második évében egy másik váratlan kiskaput is
felfedeztünk: a szövetségesek hibás eligazítása miatt többen szándékosan nehézkes, automataszerű
válaszokat adtak. Kiderült, hogy úgy döntöttek, hogy a szilikonversenyzőknek sportolási lehetőséget
adnak azzal, hogy úgy viselkednek, mintha programok lennének! De miután ezeket a hibákat a
szabályokban és az eljárásokban kijavítottuk, a verseny úgy sikerült, ahogy eredetileg megjósoltam: a
számítógépek úgy tűntek fel, mint a bunda, még akkor is, ha a témát illetően még mindig hatalmas
korlátozások voltak. A harmadik évben a zsűritagok - újságírók - közül ketten is téves negatív ítéletet
hoztak, és az egyik kevésbé ékesszóló emberi szövetségest számítógépnek nyilvánították. Az
eligazításkor a magyarázatukból kiderült, hogy milyen hatalmas szakadék tátong a számítógépes
programok és az emberek között: azzal érveltek, hogy a versenyt nem tartották volna meg, ha nincs
legalább egy félig-meddig tisztességes számítógépes versenyző, ezért egyszerűen kiválasztották a
legkevésbé lenyűgöző emberi lényt, és azt nyilvánították számítógépnek. De ők ugyanúgy látták a
számítógépek és az emberek közötti szakadékot, mint mindenki más.
A Loebner-díj pályázat egy lenyűgöző társadalmi kísérlet volt, és remélem, hogy egy nap majd megírom
a belső történetet - egy történetet néha vicces kalandokról, bizarr karakterekről, érdekes technikai
kihívásokról és még sok másról. De soha nem sikerült komoly versenyzőket vonzania a világ legjobb
mesterséges intelligencia laboratóriumaiból. Miért nem? Részben azért, mert - ahogy az esszé érvel - a
Turing-teszt letétele nem egy értelmes kutatási és
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fejlesztési cél a komoly mesterséges intelligencia számára. Túl sok Disney-t igényel, és nem elég
tudományt. Ezt a hibát úgy lehetne kijavítani, ha a Loebner-versenybe valami olyasmit vezetnénk be,
ami a korcsolyaverseny "iskolai figuráihoz" hasonló: elméletileg érdekes (de nem közönségkedvenc)
technikai kihívásokat, mint például a névmások elemzése vagy az enthümémák (érvelések ki nem
mondott premisszákkal) kreatív kezelése. Csak azok a programok, amelyek jól teljesítettek az iskolai
figurák - a komoly verseny - során, jutottak be a végső bemutató körbe, ahol elkápráztathatták és
szórakoztathatták a nézőket néhány aranyos Disney-elemmel. Valami ilyen szabálymódosítás a
legkomolyabb és legelszántabb otthoni hobbistákon kívül mindenkit eltörölt volna, és a Loebnerversenyt érdemes lett volna megnyerni (és nem lett volna túl kínos elveszíteni). Amikor azonban az
ilyen irányú javaslataimat elutasították, kiléptem a bizottságból. Az éves versenyek, úgy tűnik, Hugh
Loebner irányítása alatt folytatódnak. A világhálón most találtam meg az 1996-os befejezésben a
győztes program beszélgetésének átiratát. Alig volt előrelépés az 1991-eshez képest, még mindig olcsó
trükkök zsákbamacskája, a mondatok jelentésének komoly elemzése nélkül. A Turing-teszt túl nehéz a
való világhoz.
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2
Önmagunkért beszélünk
Nicholas Humphrey és
Daniel C. Dennett
1988-ban Nicholas Humphrey brit pszichológus eljött hozzám a Tufts Egyetem Kognitív Tanulmányok Központjába,
hogy velem dolgozzon. Projektjeink között szerepelt a többszörös személyiségzavar különös jelenségének vizsgálata.
Közösen írt esszénk eredetileg a New York Review of Books megbízásából készült, de amikor benyújtottuk a
tervezetet (nagyjából az itt bemutatott formában), egyre több és egyre áthatolhatatlanabb szerkesztői "kifogással"
találkoztunk; végül világossá vált számunkra, hogy ezek a kifogások inkább az intellektuális émelygéshez, mint a
tudományos nézeteltéréshez kapcsolódnak, és hogy semmit sem tehetünk, hogy a cikk elfogadhatóvá váljon. Mivel
gyorsan szerettük volna megjelentetni, egy általános szellemi érdeklődésre számot tartó folyóiratban, benyújtottuk a
Raritanhoz. Ez a folyóirat nem engedélyezi a lábjegyzeteket, így az itt közölt lábjegyzetek az Occasional Paper #8,
Center on Violence and Human Survival, John Jay College of Criminal Justice, The City University of New York, 1991,
újranyomtatott változatából származnak. Az MPD témája mindenki számára tartogat valamit: én, tudomány, szex,
erőszak, irodalomelmélet és még sok minden más. Úgy gondoljuk, hogy igazságot szolgáltattunk a jelenségnek, és
gyakran elgondolkodtunk azon, hogy milyen érzelmi politika állt a New York Review of Books azon döntése
mögött, hogy észrevételeinket eltitkolja az olvasók elől.
"Így játszom egy személyben sok ember, és senki sem elégedett."
-Richard II

Az 1960-as évek elején, amikor Angliában a törvények csak akkor engedélyezték a meztelenséget a színpadon,
ha a színész nem mozdult, a cambridge-i Szentivánéji vásár egyik sátrában érdekes bemutatót tartottak. "Az egyetlen
kaméleon hölgy" - állt a plakáton - "a történelem nagy nőivé válik". A belsejében
Eredetileg a Raritanban jelent meg: A Quarterly Review, IX (1), 1989 nyár, pp. 68-98.
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a sátorban sötét volt. "Florence Nightingale!" - harsogta a showman, és a fények egy meztelen nőre világítottak, aki
mozdulatlanul, mint a márvány, egy lámpát tartott a magasba. A közönség éljenzett. A fények lementek. A színpadon egy
pillanatra csoszogás támadt. "Jeanne d'Arc!" És itt volt a nő, más szögből megvilágítva, kardra támaszkodva. ''Jó Bess
királynő!'', és most vörös parókát viselt, és egy gömböt és jogart tartott a kezében.
"De hát ez ugyanaz a személy - mondta egy mindentudó iskolás fiú.
Képzeljünk el most, harminc évvel később egy IBM számítógép reklámját. Egy sátorban elhelyezett plakát hirdeti:
"Az egyetlen IBM PC a történelem nagy információs processzorává válik". A sátor sötét. "Word-Star!" - kiáltja a
showman, és felgyúlnak a fények egy asztali számítógépen, amely egy jellegzetes parancsoktól hemzsegő menüt
jelenít meg. A fények kialszanak. Lemezek cseréjének hangja hallatszik. "Paintbrush!", és itt a számítógép egy másik
menüt jelenít meg. "Most pedig, amire mindannyian vártatok, Lotus 123!"

"De ez csak egy másik program - mondja az iskolás.
Valahol e két forgatókönyv között helyezkedik el a többszörös személyiség jelensége az emberekben. És valahol e
két túlzóan könnyű értékelés között vagyunk mi. Egyikünk elméleti pszichológus, a másikunk filozófus, mindketten
régóta érdeklődünk a személyiség és az én természete iránt. Az elmúlt év során alkalmunk volt találkozni több
"többszörössel", beszélgetni a terapeutáikkal, és megízlelni a világot, ahonnan jönnek. Itt egy kívülálló belső
látásmódját adjuk közre.
Már két teljes napot töltöttünk a többszörös személyiségzavarról szóló konferencián, amikor valaki elsütötte az
elkerülhetetlen viccet: "Az a baj azokkal, akik nem hisznek a többszörös személyiségzavarban, hogy egyszemélyes
személyiségzavarban szenvednek." Ez volt a probléma. A tükörvilágban, amelybe beléptünk, szinte senki sem
nevetett.
Az alkalom a Chicagóban megrendezett V. Nemzetközi Konferencia a többszörös személyiségről / disszociatív állapotokról
volt, 1
több mint ötszáz pszichoterapeuta és nagyszámú, de nem számszerűsíthető számú korábbi páciens vett részt.
A Mozgalom vagy az MPD ügye (ahogyan nevezték) exponenciális növekedésen ment keresztül. Kétszáz
többszörös esetet jelentettek 1980-ig, 1984-ig 1000 ismert, kezelés alatt álló esetet, 1984-ig 4 000
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most. A nők száma legalább négy az egyhez arányban meghaladja a férfiakét, és okkal feltételezhető, hogy a
túlnyomó többségüket - talán 95%-ukat - szexuálisan vagy fizikailag bántalmazták gyermekkorukban. Azt
hallottuk, hogy Észak-Amerikában jelenleg több mint 25 000 többszörös gyermek van. 2
A "hivatalos diagnózis" elismerést 1980-ban kapta meg, a klinikusok kézikönyvének, a DSM-III-nak a bejegyzésével:3
Többszörös személyiség. 1. Egy egyénen belül két vagy több különböző személyiség létezése, amelyek közül mindegyik egy adott
időpontban domináns. 2. Az egyén viselkedését az határozza meg, hogy melyik személyiség dominál egy adott időpontban. 3.
Minden egyes személyiség összetett és integrált, saját egyedi viselkedési mintákkal és társas kapcsolatokkal. [A zavar hivatalos neve
(1994-ben) Dissociatív identitászavarra változott. Lásd a DSM-IV. módosított definícióját.-DCD, 1997].

Általában azt mondják, hogy létezik egy "gazdaszemélyiség" és több alternatív személyiség vagy "alteregó". Általában,
bár nem mindig, ezek a személyiségek különböző neveken nevezik magukat. Más akcentussal beszélnek, más-más ruhát
viselnek, más-más helyekre járnak.
Egyik személyiség sem érzelmileg kiforrott. A házigazda gyakran érzelmileg lapos, és a különböző alterek eltúlzott
hangulatokat fejeznek ki: Düh, gondoskodás, gyerekesség, szexualitás. Az eltérő affektív kompetenciájuk miatt a
különböző társas helyzetek kezelése a különböző alteregókra hárul. Így az egyik előjöhet a szeretkezéshez, a másik a
gyerekekkel való játékhoz, a harmadik a veszekedéshez, és így tovább.
A befogadó személyiség a legtöbbször a színpadon van, de az alteregók közbeavatkoznak, és kiszorítják a
befogadót, amikor a befogadó valamilyen okból kifolyólag nem tud megbirkózni a feladattal. A gazdatest általában
amnéziás azokban az epizódokban, amikor egy alter a főnök; ezért a gazdatestnek valószínűleg üres foltjai vannak
vagy hiányzik az idő. Bár az általános ismereteket megosztják egymással, az egyes emlékeket nem.
Az egyes alterek élettapasztalatát elsősorban azok az epizódok alakítják, amikor ő irányít. Idővel és sok epizóddal
ez a tapasztalat egy diszharmonikus nézetté összesűrűsödik arról, hogy ki is ő - és ezáltal egy különálló én-érzéssé.

Az alterek száma páciensenként nagyon változó, az egytől (kettős személyiség) a több tucatig terjedhet. A korai
szakirodalomban a legtöbb pa-
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A jelentések szerint a betegek száma kettő vagy három volt, de a számuk folyamatosan emelkedik, és egy
nemrégiben végzett felmérés szerint a medián szám tizenegy. Ha a család ilyen nagyra nőtt, az alterek közül egy
vagy több valószínűleg azt állítja, hogy a gazdatesttől eltérő nemű.
Legalábbis így hallottuk először leírni a sokféleséget. Azonban csak azután kezdtük el érezni a szindróma emberi
textúráját, vagy az MPD szakemberek által ráhelyezett elemzést, hogy konkrét esettörténetekkel találkoztunk.
Természetesen minden esetnek egyedinek kell lennie. Az azonban világos, hogy közös témák kezdenek
kirajzolódni, és hogy a terapeuták az összegyűjtött tapasztalataik alapján kezdenek "tipikus esettörténetben"
gondolkodni. Az alábbi eset, bár részben rekonstrukció, hű a típushoz (és az élethez). 4
A harmincas évei elején járó Mary depressziótól, zavarodott állapotoktól és emlékezetkieséstől szenved. Az elmúlt
néhány évben többször megfordult kórházban, ahol különböző diagnózisokat kapott: skizofréniát, borderline-t és
mániás depressziót. Mivel semmiféle gyógyszeres kezelésre nem reagált, a gyanú szerint színlel.
Végül R doktor kezei közé kerül, aki disszociatív zavarok kezelésére specializálódott. Mivel Mary jobban bízik
benne, mint korábbi orvosaiban, a következő árulkodó információkkal áll elő.
Mária apja meghalt, amikor kétéves volt, és anyja szinte azonnal újra férjhez ment. A mostohaapja, mint mondja, kedves
volt hozzá, bár "néha túl messzire ment". Egész gyermekkorában beteges fejfájásoktól szenvedett. Tizenéves kora
viharos volt, drámai hangulatváltozásokkal. Homályosan emlékszik arra, hogy egy vétség miatt felfüggesztették a
gimnáziumból, de az iskolai éveire vonatkozó emlékei hiányosak. Amikor leírja őket, időnként - észrevétlenül harmadik személyhez folyamodik ("Ezt tette... Ez történt vele"), vagy néha többes szám első személyben
("Elmentünk [mármint ő maga] a nagymamához"). Művészileg kreatív, és tud gitározni, de amikor megkérdezik, hol
tanult, azt mondja, hogy nem tudja, és
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eltereli a figyelmet valami másról. Egyetért azzal, hogy "szétszórt" - "de hát nem vagyunk mindannyian azok?". Lehet,
hogy olyan ruhákat talál a szekrényében, amelyek megvételére nem emlékszik, vagy felfedezi, hogy két
születésnapi üdvözlőlapot is küldött az unokahúgának. Azt állítja, hogy erős erkölcsi értékrendje van; de mások,
bevallása szerint, képmutatónak és hazugnak nevezik. Naplót vezet - "hogy lépést tartson", mondja, "hogy hol
tartunk".
Dr. R (akinek már négy többszörös gyermeke van kezelés alatt), kezd felismerni egy mintát. Amikor néhány
hónappal a kezelés után meglátja Mary naplóját, és megfigyeli, hogy a kézírás egyik bejegyzésről a másikra
változik, mintha több különböző ember írta volna, úgy dönt (saját szavaival élve), hogy "aranyat fog keresni".
Mary beleegyezésével azt javasolja, hogy vállalkozzanak egy feltáró hipnózisos kezelésre. Könnyű transzba ejti a
lányt, és arra kéri, hogy "Mary azon része, amely még nem jelentkezett", mutassa meg magát. Az előtte álló
nőben hatalmas változás következik be. Mary, aki addig az illem mintaképe volt, kacér mosolyt vet rá.
"Üdvözlöm, doktor úr - mondja -, Sally vagyok... Mary egy nyápic. Azt hiszi, hogy mindent tud, de én
megmondhatom magának ...".

De Sally nem mond neki sokat, legalábbis még nem. A következő üléseken (amelyeket most már hipnózis nélkül
tartanak) Sally jön-megy, szinte mintha játszadozna Dr. R.-rel. Bevillantást enged neki abba, amit "boldog óráknak"
nevez, és utalásokat tesz arra, hogy van egy különálló és egzotikus története, amelyet Mary nem ismer. De aztán egy
fejcsóválással eltűnik - Marynek, aki láthatóan nem volt részese az előbbi beszélgetésnek, kell megmagyaráznia,
hogy hol járt.
Most Dr. R hetente kétszer, többórás üléseken kezdi fogadni a páciensét. A következő egy év során nemcsak Sally,
hanem egy egész családnyi alter személyiség létezésére derül fény, mindegyiknek sajátos stílusa van. "Sally" kacér,
"Hatey" dühös, "Peggy" fiatal és hajlékony. Mindegyiknek megvan a maga története azokról az időkről, amikor
"elöl van"; és mindegyiknek megvannak a maga különleges emlékei. Bár mindegyik alteregó azt állítja, hogy a
legtöbbet tudja arról, ami Mary életében történik, Mary maga tagadja, hogy szerepükről csak hallomásból tudna.
Először is, az egyik személyiségről a másikra való átmenet kiszámíthatatlan és látszólag spontán. Az egyetlen jel,
hogy a váltás küszöbön áll, egy hirtelen üres tekintet, amelyet talán az jelez, hogy Mary megdörzsöli a homlokát,
vagy a kezével eltakarja a szemét (mintha pillanatnyi fájdalma lenne). De ahogy nő a bizalmuk, Dr. R számára egyre
könnyebbé válik, hogy "igény szerint" különböző alteregókat idézzen meg.
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Dr. R célja Mária számára most az "integráció" - a különböző személyiségek egy énbe olvadása. Ennek eléréséhez
nemcsak a különböző alteregókat kell megismertetnie egymással, hanem a rendellenesség eredetét is meg kell
vizsgálnia. Így lassan nyomást gyakorol, hogy több információt szerezzen azokról a körülményekről, amelyek Mary
"kettészakadásához" vezettek. Minden oldalról összerakva a bizonyítékokat, eljut az események egy olyan
verziójához, amelyet részben már ő is sejtett. Ez az a történet, amelyben Mary és a többiek végül egyetértenek:
Amikor Mary négyéves volt, mostohaapja elkezdte az ágyába vinni. A Szandra becenevet adta neki, és azt mondta
neki, hogy a "papa-szerelem" Szandra és az ő kis titka lesz. Simogatta őt, és kérte a simogatását. A férfi a hasára
ejakulált. A fenekébe és a szájába tette. Mary néha megpróbált a kedvében járni, néha pedig mozdulatlanul feküdt,
mint egy baba. Néha rosszul volt, és sírt, hogy nem bírja tovább. Egyszer azt mondta, hogy elmondja, de a
mostohaapa megütötte, és azt mondta, hogy mindketten börtönbe kerülnek. Végül, amikor a fájdalom, a mocsok és a
szégyen már túl sok volt neki, Mary egyszerűen "hátrahagyott mindent": miközben a férfi bántalmazta, ő disszociált,
és egy másik világba távozott. Elment - és otthagyta helyette Sandrát.
Ami ezután történt, Dr. R ragaszkodik hozzá, hogy ez nem több, mint spekuláció. De a következőképpen képzeli el
a fejleményeket. A következő néhány döntő fontosságú év alatt - azokban az években, amikor a gyermek jellemzően
gyökeret ereszt az emberi társadalom szövetében, és kialakul benne az "én" és az "én" egységes érzete - Mary képes
volt elég hatékonyan működni. Megvédve a borzalomról való minden tudástól, érthető története, érthető érzései és
érthető kapcsolatai voltak a családtagjaival. A "Mary-személy", akivé vált, egy személy volt, egyetlen történettel.
Mária nyeresége azonban Szandra vesztesége volt. Mert Sandra tudta. És ez a tudás az első években bénító volt.
Akárhogy is próbálkozott, nem volt egyetlen történet, amit el tudott volna mondani, amely átölelte volna
ellentmondásos tapasztalatait; nem volt egyetlen "Sandra-személy", akivé válhatott volna. Így Sandra a bizonytalanság
állapotában visszahúzódott az árnyékba, míg Mary - az "apaszerelem" kivételével - elöl maradt.
De ha Mary képes volt szétválni, akkor Sandra is képes volt rá. És úgy tűnik, ez történt. Képtelen volt az egésznek
értelmet adni, Sandra a darabokból teremtett értelmet - persze nem tudatosan és szándékosan, hanem a tudattalan
tervezés ravaszságával: Felosztotta a bántalmazás-élményének különböző aspektusait, és minden egyes aspektust
más-más személyhez rendelt.
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önmagát (mintegy beoltva minden egyes emléket a Máriával közös meglévő állomány oldalágaként). Így az a
tapasztalata, hogy szeretett apunak tetszeni, létrehozta azt, ami a Sally-önvalóvá vált. A fájdalom és a harag
élménye szülte a Hateyt. És a babázással kapcsolatos tapasztalataiból született Peggy.
Az eredeti Szandra leszármazottai most már viszonylag biztonságosan kijöhetnek a szabadba. És nemsokára
lehetőségük nyílt arra, hogy újonnan szerzett erejüket az eredeti visszaélésen kívül más környezetben is kipróbálják.
Amikor Mary elvesztette az önuralmát az anyjával szemben, Hatey beugorhatott, hogy sikoltozzon. Amikor Mary-t
megcsókolta egy fiú a játszótéren, Sally visszacsókolhatta. Mindenki azt tehette, amihez "értett" - és Mary saját
élete is sokkal egyszerűbbé vált. Az "érzelmi munkamegosztásnak" vagy "önpótló terápiának" nevezhető minta
nemcsak életképesnek bizonyult, hanem minden szempontból kifizetődőnek is.
Ezt követően ez vált a megszokott életmóddá. Idővel a család minden egyes tagja fokozatosan felépítette az
emlékek, kompetenciák, sajátosságok és szociális stílusok saját, különálló tárházát. De egy elágazó kártyavárban
éltek. Tizenéves korában Mary változó hangulatai és önfejűsége "kamaszkori lázadásnak" volt elkönyvelhető. De a
húszas évei végén kezdett megmutatkozni a valódi törékenysége - és zűrzavarba és depresszióba zuhant.
Bár ezt a történetet karikatúra formájában meséltük el, nincs kétségünk afelől, hogy a Máriához hasonló esetek
hitelesek. Vagy inkább azt kellene mondanunk, hogy nincsenek kétségeink afelől, hogy léteznek valódi emberek
és valódi orvosok, akikre ez az eset nagyon is vonatkozhat. Mégis - mint sokan mások, akik szkeptikus álláspontot
képviselnek az MPD-vel kapcsolatban - nekünk is vannak fenntartásaink azzal kapcsolatban, hogy egy ilyen
esettörténet valójában mit is jelent.
Honnan tudhatná bárki is biztosan, hogy az események a leírtak szerint történtek? Van független megerősítés arra
vonatkozóan, hogy Máriát bántalmazták? Egyezik-e a története azzal, amit mások mondanak róla? Honnan tudjuk,
hogy az egész nem csak egy hisztérikus kitaláció? Mennyire vezette félre az orvos? Mi történt a hipnózis során? És
egyáltalán, mit jelent mindez valójában? Mit gondoljunk Dr. R. értelmezéséről? Valóban lehetséges, hogy egyetlen
embernek több különböző "énje" legyen?
Az utolsó probléma - az MPD filozófiailag és tudományosan elfogadható elméletének megalkotása - az, aminek a
megoldása különösen érdekel bennünket.Azt gondolhatnánk azonban, hogy a "tényszerű bizonyítékok" megvitatásával
kellene kezdenünk: hiszen miért is tárgyalnánk az elméleti
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valaminek az alapja, aminek a létezését még nem bizonyították be? A válaszunk az, hogy amíg nem bizonyítható,
hogy az MPD elméletileg lehetséges - azaz nem jelent sem logikai, sem tudományos ellentmondást -, addig a
bizonyítékokról folytatott vitát valószínűleg veszélyezteti az a priori hitetlenség.

Ahogy Hume megjegyezte "A csodákról" című esszéjében: "... hogy egyetlen tanúvallomás sem elégséges a csoda
megállapításához, hacsak nem olyan jellegű, hogy a tanúvallomás valótlansága nagyobb csoda lenne, mint az a tény,
amelyet igazolni igyekszik" (1748, 10. szakasz [123. o. in Bobbs Merrill, 1973]). A tudomány történetében számos
olyan eset volt, amikor a csodának tűnő jelenségeket nem vették, és talán nem is lehetett komolyan venni, amíg nem
találtak rájuk valamilyen elméleti engedélyt (az akupunktúrára vonatkozó állításokat például a nyugati tudósok
értelmetlennek - és így hamisnak - vélték, amíg az endogén ópiátok felfedezése ki nem nyitotta az utat a tudományos
magyarázathoz). Reméljük, hogy jobb helyzetben leszünk az MPD-vel kapcsolatos tanúvallomások értékeléséhez vagyis ahhoz, hogy egyszerre legyünk kritikusak és nagyvonalúak -, ha előbb meg tudjuk állapítani, hogy a jelenség
nemcsak lehetséges, hanem (bizonyos körülmények között) még hihető is.
Sokan, akiknek kényelmes vagy meggyőző az "én"-ről való beszéd, jobban szeretnék, ha nem tennék fel a császár
új ruhája kérdést: Mi is pontosan az "én"? Amikor egy kínosan metafizikusnak tűnő kérdéssel szembesülünk,
csábító az időhúzás és a kézlegyintés: "Ez nem egy dolog, hanem inkább egyfajta, nos, egy fogalom vagy egy
szervező elv vagy ...". Ez nem lesz elég. És mégis mi fog?
Két szélsőséges nézetet lehet képviselni, és már meg is tették. Ha megkérdezünk egy laikust, hogy szerinte mi az én,
akkor valószínűleg azt a választ kapjuk, hogy az ember énje valóban valamiféle valóságos dolog: egy szellemszerű
felügyelő, aki a fejében él, gondolatainak gondolkodója, emlékeinek tárháza, értékeinek hordozója, tudatos belső
"énje". Bár manapság talán nem valószínű, hogy a "lélek" kifejezést használná, nagyon is a lélek ősi felfogására
gondolna. Az én (vagy lélek) egy létező entitás, amely a test fölötti végrehajtó hatalommal és saját tartós
tulajdonságokkal rendelkezik. Nevezzük az énnek ezt a realista képét, a "saját-én" elképzelésének.
Állítsuk azonban szembe az én revizionista képével, amely egyes pszichoanalitikusok és elmefilozófusok körében vált
népszerűvé. E nézet szerint az én nem is dolgok, hanem magyarázó fikciók.
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Valójában senki sem rendelkezik egy lélekhez hasonló cselekvőképességgel: csak hasznosnak találjuk elképzelni
ennek a tudatos belső "én"-nek a létezését, amikor megpróbáljuk megmagyarázni a viselkedésüket (és a saját
esetünkben a privát tudatfolyamunkat). Valóban azt mondhatnánk, hogy az én inkább olyan, mint az életrajzi
események és tendenciák halmazának "narratív súlypontja"; de, akárcsak a fizikai súlypont esetében, ilyen (tömeggel
vagy alakkal rendelkező) dolog valójában nem létezik. Nevezzük az énnek ezt a nem realista képét, a "fiktív-önkép"
eszméjének.
Most talán (gondolhatnánk) ez csak a leírás szintjének kérdése: Az egyszerű ember tulajdonképpeni énje megfelel a
belső valóságnak, míg a filozófus fiktív énje az emberek (szükségszerűen elégtelen) próbálkozásainak felel meg, hogy
megragadják ezt a belső valóságot. Tehát valóban létezik egy "proper-self", amely ténylegesen mindenkiben ott lakozik,
és mellette ott vannak a különböző "fiktív-selfek", amelyeket az egyes emberek (és ismerőseik) rekonstruáltak.
Ez a felvetés azonban elhibázná a revizionista kritika lényegét. A revizionista álláspont szerint valójában nincs saját
én: a fiktív ének egyike sem - beleértve a saját, első kézből vett változatát is - felel meg annak, ami ténylegesen létezik az
ember fejében.
Első pillantásra ez nem tűnik ésszerűnek. Elfogadjuk, hogy bármi is van a fejben, azt nehéz lehet megfigyelni, és azt
is elfogadjuk, hogy talán hiba lenne "szellemszerű felügyelőről" beszélni, ennek ellenére biztosan kell lennie
valamiféle felügyelőnek odabent: egy felügyelő agyi programnak, egy központi vezérlőnek vagy bárminek. Hogyan
működhetne másképp bárki is - ahogy a legtöbb ember nyilvánvalóan működik - céltudatos és viszonylag jól
integrált ágensként?

A biológiából és a mesterséges intelligenciából egyaránt az a válasz bontakozik ki, hogy a komplex rendszerek
valóban képesek úgy működni, ami alapvetően "céltudatosnak és integráltnak" tűnik, egyszerűen azáltal, hogy sok
alrendszer teszi a dolgát központi felügyelet nélkül. Valójában a Földön a legtöbb olyan rendszer, amelynek
látszólag van központi irányítója (és amelyet hasznos úgy leírni, hogy van), nem is rendelkezik. A termeszkolóniák
viselkedése csodálatos példát szolgáltat erre. A kolónia egésze bonyolult halmokat épít, megismeri a területét,
gyűjtőexpedíciókat szervez, portyázó csapatokat küld ki más kolóniák ellen, és így tovább. A csoportkohézió és a
koordináció olyan figyelemre méltó, hogy a keményfejű megfigyelők a kolónia "csoportlelkének" létezését
feltételezik (lásd Marais: The Soul of the White Ant). Valójában azonban mindez a csoportos bölcsesség nem másból
fakad, mint több különböző kasztként specializálódott termeszek miriádjaiból, amelyek a saját dolgaikat végzik.
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egyéni vállalkozások, amelyeket egymás befolyásolnak, de nem befolyásol semmilyen főterv (Márai, 1937) 5
Akkor a realisták és a revizionisták közötti vitát a revizionisták nyerik meg? Nem, nem teljesen. Valami (valami?)
itt hiányzik. De azt a kérdést, hogy mi az a "hiányzó valami", a kognitív tudósok hevesen vitatják, egyre
absztraktabbá váló kifejezésekkel. Szerencsére egy szemléltető metaforával (amely Platón Köztársaságára
emlékeztet, de egészen másképp használjuk) elkerülhetjük - sőt, talán meg is ugorhatjuk - a technikai vita nagy részét.
Vegyük például az Amerikai Egyesült Államokat. Fiktív szinten biztosan nincs semmi baj azzal, ha
megszemélyesítjük az USA-t, és úgy beszélünk róla (inkább a termeszkolóniához hasonlóan), mintha lenne belső
énje. Az USA-nak vannak emlékei, érzései, kedvencei és ellenszenvei, reményei, tehetségei és így tovább. Gyűlöli a
kommunizmust, kísérti Vietnam emléke, tudományosan kreatív, társadalmilag ügyetlen, kissé önelégült,
meglehetősen szentimentális. De vajon ez azt jelenti (itt a revizionista beszél), hogy az USA-n belül van egy
központi ügynökség, amely mindezeket a tulajdonságokat megtestesíti? Természetesen nem.
Történetesen van az országnak egy bizonyos területe, ahol mindezek nagy része összefut. De menj Washingtonba, és
kérdezd meg, hogy beszélni akarsz-e Mr. American Self-el, és azt fogod találni, hogy senki sincs otthon: ehelyett
egy csomó különböző ügynökséget találsz (a Védelmi Minisztérium, a Pénzügyminisztérium, a bíróságok, a
Kongresszusi Könyvtár, a Nemzeti Tudományos Alapítvány stb.), amelyek egymástól viszonylag függetlenül
működnek.
Nincs olyan, hogy Mr. American Self, de valójában minden országban van egy államfő. Az államfő valójában lehet,
hogy nem végrehajtó, és bizonyára nem látja el az összes mellékszerepet (az amerikai elnök nem visel fegyvert,
nem ül a bíróságon, nem játszik baseballt, és nem utazik a Holdra).
Mindazonáltal az államfőtől elvárják, hogy aktívan részt vegyen mindezen nemzeti törekvésekben. Az elnöknek
mindenkinél jobban kell értékelnie az "Unió helyzetét". Ő hivatott arra, hogy a nemzet különböző részeit képviselje
egymás felé, és közös értékrendre neveljen. Ezenkívül - és ez a legfontosabb - ő a "szóvivő", amikor más
nemzetállamokkal kell tárgyalni.
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Ez nem jelenti azt, hogy egy ilyen vezéralak nélkül egy nemzet megszűnne napi szinten működni. De azt igen, hogy
hosszabb távon sokkal jobban működhet, ha van egy ilyen vezetője. Sőt, jó érvek szólnak amellett, hogy a
nemzeteknek - a termeszkolóniákkal ellentétben - politikai túlélésük feltételeként szükségük van egy ilyen vezető
személyiségre, különösen a nemzetközi ügyek összetettségét tekintve.
Ennek az analógiának az értelme nyilvánvaló. Röviden, az embernek is szüksége lehet egy belső figurára különösen az emberi társadalmi élet összetettségét tekintve. 6 Így teljes körrel, bár egy kicsit lejjebb, de
visszatérünk a saját én eszméjéhez: nem egy szellemszerű felügyelőhöz, hanem inkább valami "elmefőhöz",
amelynek valós, bár korlátozott kauzális szerepe van abban, hogy a személyt önmagának és a világnak képviselje.
Ha ezt elfogadjuk (és úgy gondoljuk, hogy el is kell fogadnunk), akkor rátérhetünk az önfejlesztés vagy
önmegalapozás kínos kérdésére. Itt az államfői analógia elsőre talán kevésbé tűnik hasznosnak. Egyrészt,
legalábbis az USA-ban az elnököt demokratikusan választja meg a lakosság. Másrészt az elnökjelöltek előre
kialakult, már a szárnyak alatt várakozó entitások.
De vajon tényleg így van ez? Azzal is lehetne érvelni, hogy az elnökjelölteket, ahelyett, hogy előre kialakítottak
lennének, valójában az a népesség hozza létre - egy narratív dialektikus folyamat révén -, amelynek elnöki szolgálataikat
felajánlják. Így a lakosság (vagy a hírmédia) először kipróbálja annak különböző fiktív változatait, hogy szerintük
milyen legyen az "ideális elnök", majd a jelöltek a lehető legjobban alkalmazkodnak ahhoz, hogy betöltsék ezt a
feladatot. Amennyiben egynél több uralkodó fikció létezik arról, hogy "mit jelent amerikainak lenni", a különböző
jelöltek különböző módon formálják magukat. De végül csak egyet lehet megválasztani - és persze ő fogja azt
állítani, hogy az egész nemzet nevében beszél.
Azt javasoljuk, hogy az emberi lény először - tudattalanul - létrehoz egy vagy több ideális fiktív ént, majd ezek közül a
legjobban támogatottat választja meg elméje fejévé. Az emberi esetben azonban jelentős különbség, hogy itt
valószínűleg jóval több külső hatás érvényesül. A szülők, a barátok, sőt még az ellenségek is hozzájárulhatnak
ahhoz a képhez, hogy "mit jelent az, hogy én vagyok", valamint - és talán még a belső hírmédián is túl - a belső
hírközlő eszközök is. Apa, például
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például a növekvő gyermekre támaszkodhat, hogy egy tolakodó fiktív ént erőltessen rá.
Az emberi lény tehát nem úgy indul el, mint egyetlen vagy mint többszörös - hanem úgy, hogy egyáltalán nincs
Elmefeje. A fejlődés normális menetében az egyén lassan megismerkedik az énlét különböző lehetőségeivel,
amelyeknek "van értelme" - részben megfigyelés, részben külső hatás révén. A legtöbb esetben kialakul egy többségi
nézet, amely erősen előnyben részesíti "az igazi én" egyik változatát, és ez az a változat, amelyet az elme választott
Fejeként alkalmaz. Néhány esetben azonban az egymással versengő fiktív ének annyira kiegyensúlyozottak, vagy a
különböző választói csoportok annyira nem hajlandók elfogadni a választás eredményét, hogy alkotmányos káosz
uralkodik - és mindig vannak előrehozott választások (vagy államcsínyek).

Vajon egy olyan modell, amelyet ez az analógia ihletett (alapjául), magyarázatot adhat-e az MPD memóriafoltjaira, a
stílusbeli különbségekre és az MPD egyéb tüneteire? Az analógia minden bizonnyal rengeteg részletet tartalmaz, ami
erre utal. Hivatalba lépése után az új államfő jellemzően lekicsinyli nemzete történelmének bizonyos "szerencsétlen"
aspektusait (különösen azokat, amelyek a rivális, előző államfőhöz kapcsolódnak). Sőt, azáltal, hogy az államfő kiáll
bizonyos nemzeti értékek mellett, befolyásolja a jövőbeni történelem menetét azáltal, hogy ösztönzi a lakosságot
ezen értékek kifejezésére (és így egyfajta visszacsatolás révén megerősíti saját szerepét).
Térjünk vissza Mária esetéhez. A bántalmazás megtapasztalása következtében neki (a részek egészének, rendezetlen
konglomerátumának) több alternatív képe is kialakult a valódi Máriáról, amelyeket különböző csoportosulások
támogatnak benne. Ezek a képek annyira összeegyeztethetetlenek voltak, ugyanakkor olyan erősek voltak a
választási erők, hogy nem lehetett tartósan megegyezni abban, hogy ki képviselje őt. Egy időre a Máriaválasztókerület érvényesült, felülírva a Szandra-választókerületet. Később azonban a Sandra-erők felosztották
magukat, hogy Sally, Hatey, Peggy szülessen; és amikor a lehetőségek adódtak, ezek a megreformált erők kezdték
megnyerni a választási csatákat. Így vált alkotmányosan instabillá, és nem volt végleges megoldása annak a
kérdésnek, hogy "ki vagyok én valójában". Minden egyes új (ideiglenesen megválasztott) Elmefő tapasztalatainak
különböző aspektusait hangsúlyozta és másokat elzárkózott; és mindegyik eltúlzott jellemvonásokat hozott
felszínre.
Itt metaforákban beszéltünk. De a jelenlegi kognitív tudomány fogalmaira való fordítást nem lenne nehéz
megfogalmazni. Először is, milyen értelmet lehet adni az "Elme feje" fogalmának? A szóvivővel való hasonlat talán
nem áll messze a szó szerinti igazságtól. A nyelv-
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Az agy termelő rendszereinek valahonnan utasításokat kell kapniuk, és a pragmatika és a nyelvtan követelményei
összeesküdnének, hogy az elme vezetőjének tekintélyével ruházzák fel azt az alrendszert, amelyik jelenleg a
bemenetüket irányítja. E. M. Forster egyszer megjegyezte: "Hogyan mondhatnám meg, mit gondolok, amíg nem
látom, mit mondok?". A négy "én" ebben a mondatban ugyanarra a dologra utal. De ez a nyelvtani hagyomány attól
függhet - és talán mindig is függött -, hogy a Forster kérdésében kifejezett gondolat a szó szoros értelmében
önmegerősítő: amit "én" (az énem) gondol, azt "én" (a nyelvi apparátusom) mondja.
Nem garantálható azonban, hogy sem a beszélő, sem bárki más, aki hosszabb időn keresztül hallja őt, meg fog
állapodni abban, hogy csak egyetlen "én" van. Tegyük fel, hogy az agy különböző alrendszerei különböző
időpontokban olyan "csoportos beszédet" produkálnak, amelyet egyszerűen nem lehet könnyen egyetlen én
kimeneteként értelmezni. Ekkor - ahogyan egy bibliakutató felfedezheti, amikor egy olyan szöveg szerzőségén
dolgozik, amelyet feltételezhetően egyetlen szerző írt - kiderülhet, hogy a klasztereknek akkor van a legtöbb
értelme, ha különböző éneknek tulajdonítják őket.
Mi a helyzet a szelektív amnéziával, amelyet a különböző elmefejek mutatnak? A számítógépes
információfeldolgozással akár csak futólagosan is tisztában lévő olvasók számára a tárolt információk kölcsönösen
hozzáférhetetlen "könyvtárainak" gondolata már ismerős lehet. A kognitív pszichológiában az állapotfüggő tanulással
kapcsolatos új felfedezések és az agy modularizációjának egyéb bizonyítékai arra vezettek, hogy az emberek
felismerték, hogy a különböző alrendszerek közötti hozzáférés meghiúsulása inkább a norma, mint a kivétel. Valójában a
régi karteziánus kép az elme "önmaga számára átlátszó" voltáról ma már úgy tűnik, hogy a gyakorlatban ritkán vagy
egyáltalán nem megvalósítható (vagy akár kívánatos). Ebben az összefüggésben a különböző ének érinthetetlensége
már nem tűnik olyan megdöbbentőnek.
Mi lehet az alapja a rivális elmefőkhöz kapcsolódó különböző "értékrendeknek"? Pszichofarmakológiai bizonyítékok
arra utalnak, hogy a különböző személyiségek jellegzetes érzelmi stílusa megfelelhet a különböző neurotranszmitter-

kémiai anyagokra támaszkodó idegpályák egész agyra kiterjedő aktiválódásának vagy gátlásának. Így Mary
gazdaszemélyiségének flegmatikus stílusa alacsony noradrenalin-szinttel, Sally húsbavágó stílusra való áttérése
magas noradrenalin-szinttel, a kontrollálatlan Hatey pedig alacsony dopaminszinttel hozható összefüggésbe.

Még a jelenlegi elmefő "megválasztásának" gondolata sem valószínűtlen. A választásokhoz nagyon hasonló
események zajlanak az agyban állandóan - amikor összefüggő aktivitásminták versengenek az irányításért az
agyban.
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ugyanazon a hálózaton. Vegyük például, hogy mi történik, ha a látórendszer két ellentétes képet kap a két szemére.
Először megkísérlik a fúziót; de ha ez instabilnak bizonyul, akkor "binokuláris rivalizálás" következik be, amikor
az egyik szemről érkező bemenet teljesen átveszi a hatalmat, míg a másik elnyomja. Így már a vizuális
neurofiziológia szintjén egyértelmű bizonyítékunk van arra, hogy az elme általánosan előnyben részesíti az
egyszeműséget a teljességgel szemben.
Az én természetével kapcsolatos elképzelések korántsem teljesen újak. C. S. Peirce (1905) például hasonló
elképzelést fogalmazott meg:
Egy személy nem abszolút egyéniség. A gondolatai azok, amiket "magának mond", vagyis annak a másik énnek mond, amelyik
éppen most lép életre az idő áramlásában.

A pszichoanalitikus hagyományból Heinz Kohut írta (a "Bátorságról", 1985, 33. o.):
Úgy érzem, hogy egy olyan megfogalmazás, amely az ént mint minden cselekvés kezdeményezőjét és minden benyomás
befogadóját állítja a személyiség középpontjába, túl magas árat szab.... Ha ehelyett az empirikus megfigyelésben bízunk ...
különböző énedeket fogunk látni, mindegyikük egy-egy tartós pszichológiai konfiguráció, ... amelyek az elsőségért harcolnak,
egyik a másikat kizárja, kompromisszumokat kötnek egymással, és egyidejűleg következetlenül viselkednek egymással.
Általánosságban az egyik énnek az összes többi fölött aratott nyugtalan győzelmének fogunk tanúi lenni.

Robert Jay Lifton (1979, 1986) úgy definiálta az ént, mint "saját szervezetünk átfogó szimbólumát"; és az általa
"proteanizmusnak" (a modern emberben a sokféleség endemikus formája) és a "megkettőződésnek" (mint a náci
orvosok kettős életében) nevezett dolgokról szóló vitáiban hangsúlyozta azt a küzdelmet, amelyet minden embernek
meg kell vívnia azért, hogy rivális én-szimbólumait szimbiózisban tartsa.
Ezeket az elképzeléseket azonban az MPD-vel kapcsolatos újonnan összegyűjtött bizonyítékok nélkül fogalmazták meg.
Ráadásul a hangsúly szinte minden korábbi munkában az emberi pszichés struktúra alapvető folytonosságára
helyeződött: egyetlen tudatfolyamra, amely hol ebben, hol abban a konfigurációban nyilvánul meg. Kohut vagy
Lifton írásaiban semmi sem készített fel bennünket a tudat radikális diszkontinuitására, amely - ha valóban létezik - egy
olyan többszörös esetében, mint Mary, megnyilvánul.
Ezzel elérkeztünk a kérdéshez, amely mindvégig függőben maradt: Létezik-e "valódi MPD"? Reméljük, hogy az
előzőekben leírtak fényében közelebb kerülhetünk a válaszhoz.
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Mit jelentene, ha az MPD "valódi" lenne? Azt javasoljuk, hogy ha az általunk felvázolt modell megfelel a
valóságnak, akkor legalább a következőket jelentené:
1.

A témának különböző időpontokban különböző "szószólói" lesznek, amelyek megfelelnek az Elme különálló
Fejeinek.
Mind objektív, mind szubjektív értelemben ez egyenlő lesz azzal, hogy különböző "énjeik" lesznek, mert
az egyes ilyen szóvivők hozzáférése más szóvivők emlékeihez, attitűdjeihez és gondolataihoz általában
olyan közvetett és időszakos lesz, mint amilyen közvetett és időszakos hozzáférése lehet az egyik
embernek egy másik ember elméjéhez.

2.

Minden én, ha jelen van, azt állítja, hogy tudatosan irányítja az alany viselkedését. Vagyis ez az én az
alany aktuális cselekedeteit az ő cselekedeteinek, tapasztalatait az ő tapasztalatainak, emlékeit az ő
emlékeinek, és így tovább. (Időnként az elöl álló én tudatában lehet más ének létezésének - még
hallhatja is őket beszélgetni a háttérben -, de nem lesz velük tudatos).

3.

Minden egyes én meggyőződik - mintegy "saját retorikája" által - saját integritásáról és személyes
fontosságáról.

4.

Ez az önretorika nem csak az alany számára lesz meggyőző, hanem (ha minden más dolog
megegyezik) a többi ember számára is, akikkel kapcsolatba kerül.

5.

A különböző ének érdekesen különböznek majd egymástól. Vagyis mindegyikük sajátos
megjelenési stílust fog alkalmazni - ami nagy valószínűséggel a fiziológiai
különbségekhez fog kapcsolódni.

6.

A különálló énekre való "szétválás" általában már azelőtt megtörtént, hogy a páciens belépett volna a terápiába.

Mik a tények az MPD-vel kapcsolatban? Az első dolog, amit el kell mondani, hogy egyetlen esetben sem tudjuk,
hogy az összes kritérium teljesül-e. Ehelyett elszigetelt történetek, önéletrajzi beszámolók, klinikai jelentések,
rendőrségi feljegyzések és csak néhány tudományos vizsgálat rengetegén kell alapulnunk. Ezekből alakulnak ki a
következő kérdések és válaszok.
Létezik-e a jelenség?
Nem lehet kétséges, hogy létezik az, amit "jelöltjelenségnek" nevezhetünk. Szó szerint több ezer ma élő ember él,
akik a klinikai vizsgálatok során úgy mutatkoztak be, mint akiknek több független énjük (vagy elméjük "szószólói")
van. Az ilyen eseteket leírták már neves tudományos folyóiratokban, filmre vették, a televízióban bemutatták,
bíróságokon keresztkérdéseket tettek fel. Mi
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mi magunk többükkel is találkoztunk, és még vitatkoztunk is ezekkel a különálló énjeinkkel arról, hogy miért
kellene elhinnünk az általuk elmondott történeteket. A szkeptikusok még mindig dönthetnek úgy, hogy kételkednek
abban, hogy a jelenség mit jelent, de abban már nem szabad kételkedniük, hogy a jelenség előfordul.
Hisznek-e maguk a sokszorosok abban, amit mondanak?
Mindenesetre úgy tűnik, hogy így tesznek. Legalábbis a klinikán a különböző ének kitartóan ragaszkodnak saját
integritásukhoz, és ellenállnak minden olyan felvetésnek, hogy esetleg "színészkednek" (ez a felvetés, amit a legtöbb
terapeuta, bevallottan, elkerül). Nem olyan benyomást keltenek, mintha valaki színészkedne, hanem inkább egy
problémás egyén benyomását keltik, aki mindent megtesz - amit csak nehéz körülményeknek lehet nevezni -, hogy
értelmet adjon annak, amit a tapasztalata tényeinek tart.
Ugyanolyan meggyőző, mint bármi más, az a nyilvánvalóan őszinte értetlenség, amelyet a betegek mutatnak, amikor
olyan tényekkel szembesülnek, amelyekkel nem tudnak mit kezdeni. Így mesélte el egy nő, hogy amikor - ami
gyakran megtörtént - hazaérkezve rendezett nappaliját teljesen összevissza találta, arra gyanakodott, hogy mások
biztosan megtréfálják. Egy fiatalember elmesélte, hogy barátai kinevetik, amiért melegbárokban látták: több
hónapon keresztül próbált szakállat növeszteni, hogy bizonyítsa férfiasságát, de amint a borosta elkezdett kinőni,
valaki - nem tudta, ki - leborotválta. Egy nő felfedezte, hogy rejtélyes módon pénzt vettek le a bankszámlájáról, és
elmondta a rendőrségnek, hogy megszemélyesítik. Hallottunk olyan esetről, amikor egy rendkívül szkeptikus
páciens nem volt hajlandó elfogadni a terapeutája diagnózisát, amíg mindketten meg nem tudták, hogy az egyik
alteregója egy másik terapeutához jár.
Ez nem jelenti azt, hogy az ilyen történetek mindig kiállnák a kritikai vizsgálatot, vagyis a "normális emberi élet"
mércéje szerinti vizsgálatot. De ez, úgy tűnik, éppúgy probléma a betegnek, mint bárki másnak. Ezek az emberek
nyilvánvalóan ugyanolyan jól tudják, mint bárki más, hogy valami nincs rendben velük, és hogy az életük, úgy
tűnik, nem megy olyan simán, mint másoké. Valójában megdöbbentő lenne (és gyanúra adna okot), ha nem tudnák:
mert általában túl intelligensek ahhoz, hogy ne ismerjék fel, hogy bizonyos szempontból bizarr a tapasztalatuk.
Találkoztunk egy nővel, Ginával, egy férfi alteregóval, Bruce-szal, és feltettük Bruce-nak a nyilvánvalóan
"normális" kérdést: Amikor a mosdóba megy, a női vagy a férfi mosdót választja? Bevallotta, hogy a női mosdóba
megy - mert "valami elromlott az anatómiámmal", és "kiderült, hogy férfi vagyok, aki női testben él".
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Több éven keresztül többszörös hírlevél - S4OS (Speaking for Our Selves, azaz "Beszéljünk önmagunkért") - jelent
meg, amelyben a betegek megosztották egymással tapasztalataikat és stratégiáikat. 1987 szeptemberében az S4OS
691 előfizetőt jelentett. 7
Sikerül-e meggyőzniük másokat, hogy higgyenek bennük?
Nincs kétségünk afelől, hogy az MPD-t diagnosztizáló terapeuta teljesen meg van győződve arról, hogy több
különböző énnel van dolga. A mi szempontunkból azonban döntőbb kérdés, hogy más emberek, akik még nem
ismerik a diagnózist, elfogadják-e ezt a látásmódot. A mi elemzésünk szerint (vagy bármely más, általunk
elképzelhető elemzés szerint) az énedeknek van nyilvános és privát szerepük is: valójában elsősorban azért
léteznek, hogy a társas interakciókat kezeljék. Ezért enyhén szólva is furcsa lenne, ha a beteg egyes vagy összes
énjét teljesen titokban tartanák a világ előtt.

Ebben a kérdésben a bizonyítékok meglepően hiányosak. Igaz, hogy sok esetben a páciens maga is - a terápiás
helyzet kontextusában - mesél a külvilágban történt találkozásairól. De amire szükségünk van, az egy harmadik
forrásból származó bizonyíték: egy semleges forrás, amely semmilyen módon nem kapcsolódik ahhoz a
kontextushoz, amelyben a hasadás "elvárható" (mint ahogy még mindig lehet egy másik orvos, vagy egy másik
beteg, vagy akár egy televíziós újságíró). Tudnunk kell, hogy a terapeuta és a páciens által közösen kidolgozott kép a
többszörös életéről egybevág-e azzal, amit mások egymástól függetlenül megfigyeltek.
Első látásra úgy hangzik, mintha ez olyan bizonyíték lenne, amelyet könnyű lenne megszerezni - megkérdezve a
családot, barátokat, munkatársakat. Természetesen fennáll az a probléma, hogy bizonyos kérdéseket etikai okokból
kizárnak, vagy azért, mert a kutatásuk veszélyeztetné a beteg folyamatban lévő terápiáját, vagy egyszerűen csak
indokolatlanul sok időt venne igénybe. Mindazonáltal kiábrándító, hogy milyen kevés ilyen vizsgálatot végeztek.
Sok többszörös beteg házas és családos; sokuknak van rendszeres munkája. Mégis, újra és újra úgy tűnik, hogy
kívülről valójában senki sem vett észre semmi különöset - legalábbis nem annyira különöset.
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Lehet, hogy - ahogyan azt több terapeuta is elmagyarázta nekünk - a pácienseik meglepően jól tudnak "takargatni" (a
gyermekkorban kezdődő titkolózás a szindróma szerves részét képezi - és a páciens mindenesetre valószínűleg
megtanulta, hogyan kerülje el, hogy magát vagy másokat kellemetlen helyzetbe hozzon). Lehet, hogy mások is
észleltek valami furcsát, és azt nem többként, mint ingatagságként vagy megbízhatatlanságként utasították el
(elvégre mindenkinek változó a hangulata, a legtöbb ember feledékeny, és sokan hazudnak).
Gina elmesélte, hogyan kezdett el szeretkezni egy férfival, akivel egy irodai partin találkozott, de megunta, és
elment - az "egyik gyerek" (egy másik alter) pedig otthagyta őt, és a helyére vonaglott. A férfi, elmondása szerint,
eléggé feldúlt volt. De senki sem hallotta az ő verzióját a történetről.
Az biztos, hogy sok esetben, sőt talán a legtöbb esetben, a diagnózis utáni megerősítés valamilyen formában
kívülről érkezik: a férj, aki, amikor elmagyarázzák neki a diagnózist, felkiált: "Most már minden érthető!", vagy a
barát, aki önként jelentkezik a terapeutánál, hogy milyen érzés, amikor a partnere "rángatja" a társát. Az egyik
páciens férje vegyes érzelmeket vallott felesége közelgő gyógyulásával vagy integrációjával kapcsolatban:
"Hiányozni fognak a kicsik!
Az ilyen visszamenőleges bizonyítékokkal azonban az a probléma, hogy az informátor egyszerűen csak egy úgynevezett
"kényelmi diagnózist" fogad el. Valószínűleg az az általános szabály, hogy amint a terápia során felismerték a
sokféleséget, és "engedélyt kaptak" az alterek, hogy előjöjjenek, mindenütt nyereséget lehet elérni a páciens által
preferált megjelenési stílus elfogadásával. Amikor mi magunk is megismerkedtünk egy pácienssel, aki fél óra alatt
háromszor váltott, megdöbbenten tapasztaltuk, hogy milyen könnyen beleestünk abba, hogy úgy szólítsuk meg,
mintha hol férfi, hol nő, hol gyerek lenne - ez a jó modor kombinációja a részünkről és az aggodalomé, hogy ne
űzzük el az alter személyiséget (ahogy Pán Péter mondta: "Minden alkalommal, amikor valaki azt mondja: "Nem
hiszek a tündérekben", valahol van egy tündér, aki holtan esik össze").
A beteggel való bármilyen interakció magában foglalja az együttműködést és a tiszteletet, ami észrevétlenül
átcsap összejátszásba. Az alternatíva lehet a klinikán kívüli helyzetekben történő titkos megfigyelés, de ezt
ugyanolyan nehéz lenne megindokolni, mint végrehajtani. Az eredmény az, hogy az ember olyan találkozásokra
korlátozódik, amelyek - korlátozott tapasztalataink szerint - elkerülhetetlenül szeánszszerűek.
Azok a terapeuták, akikkel beszéltünk, védekező álláspontot képviselnek ebben a kérdésben. Azt kell
mondanunk azonban, hogy amennyire össze tudjuk szedni, az MPD külső társadalmi valóságára vonatkozó
bizonyítékok gyengék.
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Vannak "valódi" különbségek a különböző ének között?
Egy terapeuta elmondta nekünk, hogy szerinte nem volt ritka, hogy az egy pácienshez tartozó különböző ének többékevésbé azonosak voltak - az egyetlen dolog, ami megkülönböztette őket, a szelektív emlékeik voltak. Általában azonban
az éneket úgy írják le, hogy mind mentális, mind testi jellegükben nyilvánvalóan különböznek egymástól. A kérdés
az: vajon az ilyen különbségek túlmutatnak-e a "normális" viselkedés tartományán?
Anekdotikus szinten a bizonyítékok kínzóak. Például egy pszichofarmakológus (akit okunk van arra, hogy a
legkeményebb fejűnek tartsunk) elmesélte nekünk, hogyan fedezte fel megdöbbenésére, hogy egy férfi
páciensének, akinek a gazdaszemélyiségét 5 mg váliummal le lehetett nyugtatni, volt egy másik személyisége, aki
nyilvánvalóan teljesen áthatolhatatlan volt a gyógyszerrel szemben: Az alter ugyanolyan élénk maradt, mint
mindig, amikor 50 mg intravénás adagot kapott (ami a legtöbb embernél elegendő az altatáshoz).
Az MPD minden objektívnek tűnő kutatója hamarosan megdöbben a jelenség szisztematikus megfoghatatlanságán.
Kevés a jól ellenőrzött tudományos vizsgálat (és nyilvánvaló okokból nehéz is elvégezni). Mindazonáltal, ami adat
van, az mind azt mutatja, hogy a többszörös betegek - a klinikai kontextusban - valóban mélyreható pszichofiziológiai
változásokon mehetnek keresztül, amikor személyiségállapotot váltanak (Putnam, 1984, 31-39. o.; Miller, 1988;
Nissen, et al., 1988; 1994). Előzetes bizonyítékok vannak például a kéztartás, a hangminták, az evokált-válasz agyi
aktivitás és az agyi véráramlás változásaira. Amikor egy többszörös különböző kézírásból származó mintákat
kevernek össze különböző kezek által készített mintákkal, a rendőrségi kézírásszakértők nem tudták azonosítani
azokat. Vannak adatok, amelyek az allergiás reakciók és a pajzsmirigy működésében mutatkozó különbségekre
utalnak. Drogvizsgálatok különbséget mutattak ki az alkoholra és a nyugtatókra való reagálásban.
A memóriatesztek valódi személyiségek közötti amnéziát jeleztek az újonnan szerzett információk tekintetében (míg
érdekes módon az újonnan szerzett motoros készségek átvihetők).
Mikor és hogyan jött létre a sokféleség?
Az MPD-mozgalom legtöbb emberének feltevése - amellyel eddig mi is egyetértettünk - az, hogy a több énre való
felhasadás a korai gyermekkorban kezdődik. A terapeuta tehát egy már létező szindrómát hoz felszínre, és
semmiképpen sem ő a felelős az MPD kialakulásáért. De természetesen létezik egy alternatív lehetőség is,
nevezetesen, hogy a jelenséget - bármennyire is valódi a leírt időpontban - maga a terapeuta hozta létre (és talán
fenn is tartja).
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Már utaltunk arra, hogy milyen kevés bizonyíték van arra, hogy a kezelés megkezdése előtt már létezett a
többszörözés. A bizonyíték hiánya arra, hogy valami létezik, nem bizonyíték arra, hogy nem létezik, és a chicagói
találkozón több előadás is beszámolt a közelmúltban felfedezett esetekről, amelyekben a jelek szerint kezdődő
multiplicitás volt tapasztalható gyermekeknél. 8 Mindazonáltal bizonyára felmerül a gyanú, hogy az MPD
"iatrogén" (azaz az orvos által létrehozott) állapot.

Az orvos és a beteg közötti Folie à deux a pszichiátria történetében nem lenne újdonság. Ma már általánosan
elismert tény, hogy a múlt század végén a "hisztériás tünetek" kitörését a női betegeknél (beleértve a bénulást, az
altatást stb.) az orvosok (például Charcot) túlbuzgó figyelme okozta, akiknek sikerült létrehozniuk a keresett
tüneteket. Ebben a tekintetben különösen a hipnózis mindig is veszélyes eszköz volt. Az a tény, hogy a többszörös
betegség diagnózisában gyakran (bár nem mindig) alkalmazzák a hipnózist, a terapeuta és a beteg közötti szoros
kapcsolat, valamint a terapeuták intenzív érdeklődése az MPD "drámája" iránt egyértelműen jogos aggodalomra ad
okot. 9
Ezt az aggodalmat az MPD mozgalom vezető tagjai nyíltan osztják. A chicagói konferencián egy teljes napot
szenteltek az iatrogenezis problémájának megvitatására. Egyik előadó a másik után szólalt fel, hogy figyelmeztesse
terapeutatársait a multiplicitás "halászatára", a hipnózis visszaélésére, a "Pygmalion-effektusra", a kontrollálatlan
"ellen-átvitelre" és arra, amit bátran "nagypályás műhibának" neveztek (azaz a páciensekkel való szexuális
intimitásra).
Egy páciens jelentkezik, mondjuk úgy, hogy "általános zűrzavarral". Aggasztják az életében tapasztalható furcsa
egymásmellettiségek és hézagok, annak jelei, hogy néha olyan módon viselkedett, ami számára furcsának tűnik;
attól tart, hogy megőrül. Hipnózisban a terapeuta azt sugallja, hogy nem ő, hanem valami más része okozza a bajt.
És íme, egy másik része bukkan fel. De mivel ez egy másik rész, más nevet igényel - és így más nevet kap. És mivel
egy más nevű személynek más személynek kell lennie, ezért más jellemet igényel - és ezért más jellemet kap.
Könnyű; különösen könnyű, ha a páciens az a fajta ember, aki rendkívül befolyásolható és
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könnyen disszociál, ahogy az jellemző azokra, akiket bántalmazásnak tettek ki. 10
Lehet, hogy valami ilyesmi állhat az MPD szinte minden esetének hátterében? A legjobb és legtapasztaltabb
terapeutákra hagyatkozva azt mondjuk, hogy nem lehet. Egyes esetekben úgy tűnik, nem kérdéses, hogy az alternatív
személyiség úgy debütál a terápiában, mintha már kialakult volna. Láttunk egy videokazettát egy esetről, ahol a
hipnózis első és egyetlen ülésén egy szánalmas fiatal nő, Bonny, figyelemre méltó átalakuláson ment keresztül egy magát
"Halálnak" nevező személyiséggé, aki gyilkos fenyegetéseket kiabált Bonny és a hipnotizőr ellen egyaránt. Bonny
korábban gyakran kísérelt meg öngyilkosságot, amiről tagadta, hogy tudott volna. Bonny ezt követően megpróbált
megölni egy másik beteget a kórházi osztályon, és egy nővér fedezte fel, amint áldozata vérét nyalogatja. Nehéz
lenne leírni Bonny/halált, mint egy túlbuzgó terapeuta találmányát.
Az esetek általános sorozatát illetően csak visszatarthatjuk az ítéletet, nemcsak azért, mert nem ismerjük a tényeket,
hanem azért is, mert nem vagyunk biztosak abban, hogy "ítélkező" ítéletet kell hozni. Természetesen nem akarunk
azokhoz csatlakozni, akik elhamarkodottan arra a következtetésre jutnának, hogy ha az MPD a klinikán és nem
gyermekkori helyzetben merül fel, akkor az nem lehet "valódi". A hisztériával való párhuzamot érdemes követni.
Ahogy maga Charcot is meggyőzően bizonyította, egy nő, aki nem érez fájdalmat, amikor egy tűt szúrnak a karjába,
nem érez fájdalmat - és ha a reakció hiányát "hisztériás tünetnek" nevezzük, attól még nem lesz kevésbé figyelemre
méltó. Hasonlóképpen egy nő, aki harmincéves korában már több különböző énjének az életét éli, már több
különböző énjének az életét éli - és bármilyen kételyeink lehetnek azzal kapcsolatban, hogy hogyan vált ilyenné,
nem szabad, hogy elvakítson bennünket a ténytől, hogy most már ilyen, amilyen.
Az általunk javasolt modell szerint senki sem indul sem többes, sem szingliként. Minden esetben kell lennie
valamilyen külső hatásnak, amely az egyensúlyt ebbe vagy abba az irányba (vagy vissza) billenti. A gyermekkor
valóban a legveszélyeztetettebb szakasz lehet; de az is lehet, hogy bizonyos embereknél a kezdődő többszörösség
állapota sokkal tovább fennáll, és csak későbbi életkorban teljesedik ki.

A következő történet tanulságos. Egy páciensünk, Frances, aki mostanra teljesen integrálódott, mesélt nekünk arról az éncsaládról, amellyel együtt élt - akik között Ráchelt, Esztert és Dánielt is számon tartotta,
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Sarah és Rebecca. Kíváncsiak voltunk, hogy egy fehér-angol-szász-protestáns miért vette fel ezeket a héber neveket, és
megkérdeztük, honnan származnak ezek a nevek. "Ez egyszerű" - mondta - "Apa nácit és zsidót játszott velem; de
azt akarta, hogy ártatlan áldozat legyek, ezért minden alkalommal, amikor megerőszakolt, új zsidó nevet adott
nekem".
Itt úgy tűnik, hogy (akárcsak Mary esetében) a bántalmazó a bántalmazás idején kifejezetten, még ha akaratlanul is,
de az MPD személyiségszerkezetét sugallta. De tegyük fel, hogy Francesnek nem volt "segítsége" az apja részéről,
hogy eljusson ehhez a "megoldáshoz". Tegyük fel, hogy az első harminc évében az önzavar állapotában maradt
volna, és addig zötykölődött volna, amíg egy szimpatikus terapeuta kiutat (és utat) nem mutatott volna neki. Vajon
Frances kevésbé lett volna többszörös, mint amilyennek bizonyult? Véleményünk szerint nem.
Természetesen nagy különbségnek kell lennie a bántalmazó és a terapeuta szándékai között, amikor azt sugallja,
hogy egy személy több különálló ént tartalmaz. Mindazonáltal a páciens/áldozat elméjének szerkezetére gyakorolt
következmények nem lennének annyira különbözőek. A "patrogén" és az "iatrogén" többszörösség lehet - és
véleményünk szerint egyformán valós is lenne.
Negyven évvel ezelőtt két korai kommentátor, W. S. Taylor és M. F. Martin azt írta:
Úgy tűnik, hogy a többszörös személyiséget leginkább a) a nagyon naiv személyek és b) azok a személyek
hajlandók elfogadni, akik esetekkel vagy esetek közelében dolgoztak (1944, 284. o.).
Ugyanez nagyrészt ma is igaz. Az orvosi világ általában véve ellenséges - sőt, megvetően viszonyul a MPD-hez.
Miért?
Több okot is megemlítettünk. A jelenséget sokan tudományos vagy filozófiai szempontból abszurdnak tartják.
Szerintünk ez tévedés. Objektív bizonyítékokkal nem alátámasztottnak tartják. Úgy gondoljuk, hogy ez nem igaz.
Jatrogén őrültségnek tartják. Úgy gondoljuk, hogy még ott is, ahol ez így van, a szindróma mégis valós.
De van egy másik ok is, amelyet nem hagyhatunk figyelmen kívül: ez pedig azoknak a klikkes - már-már szektás jellege, akik jelenleg az MPD ügyét képviselik. Egy olyan világban, ahol azok, akik nem az MPD mellett vannak,
ellene vannak, talán nem meglepő, hogy a "hívők" hajlamosak a sorok összezárására. Talán az sem meglepő, hogy
az olyan találkozókon, mint amin mi Chicagóban részt vettünk, bizonyos mennyiségű jó szándékú
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túlzások és egyoldalúságok. Arra azonban nem voltunk felkészülve, ami - ha egy templomban történik "tanúságtételnek" számítana.
"Hány többszörös gyermeke van?" - kérdezi az egyik terapeuta a másiktól egy chicagói reggelinél - "Én az ötödiknél
tartok". "Ó, én még csak kezdő vagyok - eddig kettő." ''Ismeri Dr. Q-t - neki tizenöt van kezelés alatt; és úgy tudom,
ő maga is többszörös." Ebédnél: "Van egy páciensem, akinek a szeme színe megváltozik." "Van egy, akinek a
különböző személyiségei hat különböző nyelven beszélnek, amelyek közül egyiket sem tanulhatták meg." "Myra
páciensemnek el volt kötve a petevezetéke, de amikor Kateyre váltott, teherbe esett." Vacsoránál: "A szülei rávették,
hogy emberáldozatra szánt babákat nemzzen; a tizennyolcadik születésnapja előtt háromszor volt béranya."
"Háromévesen Petert arra kényszerítették, hogy megölje a kisöccsét, és megegye a húsát." "Sok mindenről van szó:
Úgy számolják, hogy a pácienseink negyede sátáni rituálék áldozata lett."
Az igazsághoz tartozik, hogy ez a fajta pletyka meghazudtolja az MPD-vel foglalkozó terapeuták többségének
mélyebb komolyságát. De az, hogy egyáltalán előfordul, és látszólag ilyen kevéssé támadják, megmagyarázhatja,
hogy a mozgalmon kívüli emberek miért akarnak távolságot tartani. Nem akarok túlságosan finomkodni, de
mindenütt az az érzés uralkodik, hogy mind a terapeuták, mind a páciensek egy olyan misztérium résztvevői,
amelyre az objektivitás szokásos normái nem vonatkoznak. A sokféleséget félig ihletett, félig hősies állapotnak
tekintik: és szinte minden állítást, amely akár a betegek képességeire, akár gyermekkori szenvedésük mértékére
vonatkozik, együttérző áhítattal hallgatnak. Egyes terapeuták egyértelműen kiváltságnak tartják, hogy ilyen
rendkívüli emberi lények közelében lehetnek (és minél többen vannak a kezelésben, annál nagyobb státuszra tesz
szert a terapeuta).
Megdöbbentő volt számunkra, hogy éppen azok a szakemberek, akik a korábban említett tudományos vizsgálatokat
végezték, a vad állításokkal is szimpatizálnak. Őszintén szólva nem tudjuk elfogadni a sok keringő történet
igazságtartalmát, és különösen nem nyűgözött le bennünket az idei év kedvence, az MPD számos esetének "sátánista
szektás" eredete.
Egy csillagász, aki hisz az asztrológiában, emiatt azonban nem lenne megbízhatatlan csillagászati megfigyelő, és
helytelen lenne a többszörösség jelenségét bűnösnek találni. Az a légkör, amelyben a vita jelenleg zajlik, sajnálatos,
de valószínűleg elkerülhetetlen, nem azért, mert minden igaz hívő hiszékeny és minden ellenző szűklátókörű, hanem
azért, mert azok, akik esetekkel dolgoztak, tudják, hogy valami olyan figyelemre méltó dolgot láttak, mint amilyen a
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hogy dacoljanak a hagyományos leírással, és a leírás elfogadott fogalmi keretének hiányában a saját
tapasztalataikhoz való hűség érzése készteti őket arra, hogy túlzó állításokat tegyenek.
Egyelőre a következő következtetéseket vonjuk le:
1.
2.

Míg az emberi én problémájának egységes megoldása a legtöbb ember számára szociálisan és
pszichológiailag kívánatos, nem biztos, hogy mindig elérhető.
A többszörös én kialakulásának lehetősége minden emberben benne rejlik. A többszörös én nemcsak
biológiailag és pszichológiailag valószínűsíthető, hanem bizonyos esetekben ez lehet a legjobb - sőt az
egyetlen - lehetséges módja annak, hogy az ember megbirkózzon az élettapasztalataival.

3.

A gyermekkori trauma (általában, bár nem feltétlenül szexuális) különösen valószínű, hogy a személyt a
kezdődő sokféleség felé tereli. Lehetséges, hogy a gyermek onnan magától is eljuthat a teljes értékű
többszörözővé válásig; de általában valószínűbbnek tűnik, hogy külső nyomásra - vagy szankcióra van szükség.

4.

Az MPD diagnózisa egy bizonyos pszichiátriai lobbin belül diagnosztikai hóborttá vált. Bár a klinikai
szindróma létezése ma már vitán felül áll, még mindig nincs bizonyosság arról, hogy a jelenleg
jelentett sokféleség mekkora része létezett a terápiás beavatkozást megelőzően.

5.

Bármi is legyen a konkrét előzmény, a végeredmény sok esetben egy valóban megosztott embernek
tűnik. Vagyis az ilyen embernek több ént tulajdoníthatunk, ami ugyanolyan jó indok lehet, mint sőt, ugyanolyan, mint - ami egyetlen ént tulajdonít egy normális embernek.

Továbbra is az a helyzet, hogy még Észak-Amerikában is csak a közelmúltban vált általánossá az MPD
diagnózisa, a világ más részein pedig még mindig ritkán állítják fel egyáltalán. Bizonyára azt kell feltételeznünk,
hogy a hajlamosító tényezők mindig is széles körben jelen voltak az emberi populációban. Hol rejtőzött tehát ez a
sokaság?
Ha további kérdésekkel fejezzük be, és nem válaszolunk rájuk, talán ez a legjobb módja annak, hogy
megmutassuk, hová jutottunk mi magunk. Íme néhány (szinte véletlenszerű) talány, ami a jelenség tágabb
kulturális jelentőségéről jut eszünkbe.
A világ számos részén a múltban a gyermekek felnőtt társadalomba való beavatása kegyetlen rítusokkal, szexuális
és fizikai bántalmazással (szodómia, csonkítás és a bántalmazás más formái) járt. Vajon az ilyen rítusok hatása (talán
még a szándék is) az, hogy felnőtteket hozzanak létre, akiknek tíz-

55. oldal

az MPD-hez? Vannak olyan kontextusok, ahol a megosztottság képessége pozitív előnyt jelenthet (vagy jelentett) például a fizikai vagy társadalmi nehézségekkel való megbirkózás során? A többszörösek jobb harcosok?
A mai Amerikában sok száz ember állítja, hogy földönkívüliek elrabolták őket az UFO-król. Az elrablás élményét
eleinte nem ismerik fel annak, és inkább "eltűnt időnek" írják le, amelyre az illetőnek nincsenek emlékei.
Hipnózisban azonban az alany jellemzően arra emlékszik, hogy humanoid lények rabolták el, akik ártalmas dolgokat
tettek vele - jellemzően valamilyen szexuális jellegű sebészeti beavatkozással (például éles tárgyak hüvelybe
szúrásával). Ezek az emberek egy tényleges gyermekkori élmény mitikus változatát mesélik el? A hiányzó időnek
leírt időszakban egy másik személyiség volt a felelős - egy olyan személyiség, akinek a bántalmazás élménye túlságosan
is valóságos volt?
Platón azzal az indokkal tiltotta ki a színészeket a Köztársaságából, hogy azok képesek "mindenféle karakterré
változni" - szerinte rossz példát mutatva a szilárd polgároknak. A színészek általában arról beszélnek, hogy "elveszítik"
magukat a szerepeikben. Vajon a legjobb színészek közül hányat bántalmaztak gyerekkorában? Hányak számára a
színészet kulturálisan szentesített módja annak, hogy sokszínűségüket kibontakoztassák?
A terapeuták, akikkel beszéltünk, megdöbbentek pácienseik "karizmáján". A karizma gyakran a személyes határok
hiányával jár együtt, mintha az alany mindenkit meghívna, hogy osztozzon belőle valamilyen részen. Hányszor
voltak a megbabonázó demagógok többszörösek? Van itt egy újabb magyarázat a "seb és az íj" mítoszára?

I. Erzsébet királynő kétéves korában átélte, hogy apja, VIII. Henrik levágta anyja fejét. Erzsébet későbbi életében
közismerten változékony, szerelmes és bosszúálló volt. Erzsébet többszörös volt? Jeanne d'Arc transzba esett, és
fiúként keresztbe öltözött. Ő is az volt?
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Utóirat
Az esszé írása és újraírása során két olyan expozíciós problémával találkoztunk, amelyekről végül felismertük, hogy
fontos tényezők, amelyek hozzájárulnak magához az MPD jelenségéhez. Először is, az esszében említett
hiperbolikus állítások csábítása olyan nyomás volt, amelyet mi magunk is megtapasztaltunk, még a saját
megfigyeléseinkkel kapcsolatos feljegyzések összehasonlításakor is. Nemcsak arról van szó, hogy az ember jó
történetet akar elmesélni, hanem arról is, hogy következetes történetet akar elmesélni, és az angol nyelv eszközei
jelenleg összeesküsznek, hogy egyik vagy másik túlzásra kényszerítsenek. Az esszé korai vázlatainak olvasói,
beavatottak és laikusok egyaránt, igen változatos kritikákat és javaslatokat fogalmaztak meg, de egy ponton szinte
egyöntetű volt a véleményük: becsapottnak vagy beteljesületlennek érezték magukat, mert "kétértelműek" voltunk a
jelenség létezését illetően; nem tettük világossá - vagy számukra nem elég világossá -, hogy az MPD valós-e vagy
sem.
Ennek különösen sokatmondó példája volt az a terapeuta, aki elmondta nekünk, hogy az egyik páciensét, akivel
beszélgettünk, mélyen megbántotta volna az az állításunk, hogy "csak ennyi van" a különböző alteregóival
kapcsolatban. Érdekes, hogy a terapeuta nem a következő zúzóval állt elő: ennek a páciensnek az alteregói mélyen
megsértődnének, ha azt állítanánk, hogy "csak ennyi van" nekik; valóban ''másodosztályú állampolgároknak'' vagy
''emberalattiaknak'' vagy ''nem személyeknek'' akartuk őket nevezni?
Pedig a alteregóknak általában tökéletesen tisztában kell lenniük azzal, hogy ők nem "emberek". De ha nem
emberek, akkor mik? Ők azok, amik - jobb szó híján ők maguk. Mint ének, olyan valóságosak, amilyenek csak
lehetnek; egyrészt nem csak képzeletbeli játszótársak vagy színházi szerepek, másrészt nem is szellemszerű
emberek vagy halandó testben osztozó örök lelkek. Úgy tűnik, hogy néhány terapeuta számára lehetséges, hogy e
két véglet között járjon, tisztelve anélkül, hogy teljesen elfogadná az alteregókat, fenntartva pácienseikben annyi
bizalmat és lelki békét, hogy hatékonyan folytassák a terápiát, miközben elkerülik a...
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a hasonlóan (vagy még inkább) hatékony terápiás útvonal, az őszinte jóváhagyás (a velejáró túlzásokkal), majd az
"összeolvadás" vagy "integráció". Bárki, aki ezt a középutat nehezen tudja elképzelni, próbálja meg jobban elképzelni,
mielőtt koncepcionális lehetetlenségnek nyilvánítja.
Egy ehhez kapcsolódó, de finomabb expozíciós probléma az aktív és a passzív közötti középső hang hiánya miatt
merül fel. Amikor Mária gyermekként szembesült azzal a szörnyű élménykakofóniával, ki volt zavarodott, ki "találta
ki" a hasító stratégiát, ki nem vett tudomást kinek a fájdalmáról? A saját személy megszilárdulása előtt nincs otthon
senki, aki az igék alanyát játszhatná, és mégis - a modell szerint - az önteremtés egész ügyes tevékenysége folyik
benne. A szokásos béna eszköz az ilyen kérdések kezelésére - amelyek mindenütt jelen vannak a kognitív
tudományban, nemcsak a pszichiátriában -, hogy megelégszünk a passzív hanggal, és kijelentjük, hogy az egész
folyamat a tudaton kívül zajlik: A pszicholingvisták arról tájékoztatnak minket, hogy egy kétértelmű mondat
legvalószínűbb értelmezését öntudatlanul választják, nem pedig arról, hogy az illető "tudatosan észreveszi" a

kétértelműséget, majd "tudatosan választja" a legvalószínűbb értelmezést. Az ebbe a beszédmódba beavatottak
hajlamosak alábecsülni a fogalmi revízió mértékét.

Ismétlem, bárki, aki nehezen tudja elképzelni, hogyan lehet helyes választó nélkül meghozott döntésekről,
helytelenítésről helytelenítő nélkül, sőt gondolkodó nélkül előforduló gondolatokról (Descartes res cogitans)
beszélni, álljon meg, és fontolja meg annak lehetőségét, hogy ez az alig elképzelhető lépés áttörést jelenthet, nem
pedig hibát. Azok, akik nem hajlandók felfüggeszteni az ezzel kapcsolatos intuitív ítéleteiket, ragaszkodnak ahhoz,
hogy olyan kategóriákat erőltessenek a vitára, amelyek az MPD-t csalásnak tűntetik, ha szkeptikus vagy, vagy
paranormálisnak, ha hívő vagy. Ennek az esszének az volt az alapvető célja, hogy lebontsa ezt a gondolati
polaritást. 11
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3
Do-It-Yourself megértés 1
Eredetileg megjelent "La Compréhension Artisinale" (francia fordítás) in Fisette, D., szerk., Daniel C. Dennett et les
Stratégies Intentionelles, Lekton, 11, Winter 1992, pp. 27-52.
Fred Dretske jelentéssel kapcsolatos nézetei méltán befolyásosak voltak, és sok mindent elfogadok abból, amit
szorgalmazott, de még mindig vannak olyan pontok, amelyekben makacsul nem értünk egyet. Ennek az esszének
nagyjából egyharmada több korábbi, a fennmaradó vitás pontokat tárgyaló esszé összefoglalása, de ez a legújabb
változat, úgy gondolom, nem csupán bővítés, hanem javítás, és eddig csak franciául jelent meg.
Fred Dretske legutóbbi munkásságának egyik erénye az az üdvös nyíltság, amellyel leírta a gondolkodását irányító
motivációkat, és ez az őszinteség közel hozta a felszínre a felszín alá merült zűrzavart. Mivel ezt a zűrzavart a
filozófusok és mások, akik a tartalom-hozzárendelés problémáján dolgoznak, széles körben osztják, a Dretske-re
gyakorolt hatásának elemzése egyúttal rávilágít azokra a nehézségekre is, amelyeket más írók számára okoz.
Úgy gondolom, hogy a zűrzavar két háttérképünk félreértéséből ered, amelyek mindegyike önmagában is értékes,
de hajlamosak arra, hogy eltúlzott formában írják alá őket. 2
Először is, ott van a múlt bányászatának képe a jövő számára. Az agy célja, hogy "jövőt termeljen", ahogy
Valéry költő mondta: olyan anticipációkat és várakozásokat hozzon létre, amelyek a szervezet cselekedeteit olyan
utakon vezetik, amelyek elkerülik a kárt és megragadják a jót. 3 A nyersanyagok a
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a megbízható anticipációk előállításának az érzékszerveinken keresztül kell beérkeznie, hogy elraktározódjon az
emlékezetünkben. Agyunk plaszticitása lehetővé teszi számunkra a tanulást. E kép szerint a tanulás lényege, hogy
interakcióinkból jelentést nyerünk, hogy azt a jövőben felhasználhassuk. Valójában nem kétséges, hogy erre szolgál
az idegrendszerünk, de hogy pontosan hogyan valósul meg az információ-kinyerés és az azt követő jelentés-előállítás
folyamata, az továbbra is rejtély. Hogyan, kérdezzük, hogyan érhetjük el, hogy a múlttal folytatott tranzakcióink
gyümölcsei informáljanak és irányítsák jövőbeli cselekedeteinket? A "jelentéselméletek" vagy a "tartalomhozzárendelés elméletei" vagy a "pszichoszemantika" mind-mind kísérlet arra, hogy vagy megválaszolják ezt a
kérdést, vagy legalábbis korlátok családjait állítsák fel és igazolják az elfogadható válaszokat.
Másodszor, ott van az a kép, hogy milyen érzés valamit megérteni: ott állsz, és találkozol valami kissé zavarba ejtő
vagy megfejthetetlen, vagy legalábbis még ismeretlen dologgal - valami olyannal, ami így vagy úgy, de megteremti
az episztemikus viszketést, amikor végre Aha! Megvan! A megértés felvirrad, és a tárgy átalakul; hasznossá,
megértetté válik, a kezedbe kerül. A t időpont előtt a dolog nem volt érthető; a t időpont után érthetővé vált - egy
világosan jelzett állapotátmenet, amely gyakran pontosan időzíthető, még ha hangsúlyozottan szubjektíven
hozzáférhető, önmaga által felfedezett átmenet is.

Ha ezt a két jó képet egymás mellé tesszük, akkor a "csináld magad" megértés gondolata születik meg, egy olyan
alkímiai folyamat, amelyben az egyén, az ágens (a belső én vagy belső szem vagy homunculus vagy én) a puszta
információt átalakítja megértett tartalommá.
Hadd fejtsem ki egy kicsit részletesebben ezeket a képeket, és azt, ahogyan átjárják a gondolkodásunkat. Ahogy
találkozunk a dolgokkal, érzékszerveink hatalmas mennyiségű információt vesznek fel, amelyet, mint az ércet,
finomítani kell, és használható formába kell alakítani; nincs értelme annak az információnak, hogy p, még ha
pontosan az az információ, amire szükségünk van, hacsak nem olyan formában kapjuk meg, amit meg tudunk érteni.
Tehát kell lennie egy folyamatnak (vagy talán folyamatok sokaságának), amellyel a nyers vagy nyers információt
olyan használható anyaggá alakítjuk, amelyből "mi" felépíthetjük a hiedelmeinket és terveinket. Ez a
finomító/átalakító folyamat nagyrészt, ha nem teljesen tudattalan, és gyakran értelmezésnek nevezik. Termékét
hagyományosan megértésnek nevezik. E nézet szerint az ember az információ puszta befogadásától valamilyen
értelmezési folyamaton keresztül eljut az információ megértésének kívánatos állapotáig. Amint a megértés
megvalósult, az elmének van mivel dolgoznia, van valami, amivel dolgozhat, valami, amivel irányíthatja a
cselekvést, tájékoztathatja a terveket, meggyőzheti, figyelmeztetheti, emlékeztetheti, megvilágíthatja.
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A megértés állapotában van valami kiváltságos - vagy talán jobb kifejezés lenne a védett -. A megértés állapota nem
használ nekem, hacsak nem az én megértésem. Ahogyan nem veheted át a szundikálásomat vagy nem eheted meg
az ebédemet, úgy nem értheted meg a gondolataimat és az észleléseimet sem. Pontosabban, talán megeheted az
ebédemet, vagy megértheted a gondolataimat, de ez nem tesz jót nekem. A célom nem csak az, hogy megehessem
az ebédemet, hanem az, hogy az ebédemet én egyem meg. Hasonlóképpen, ha nem én vagyok az, aki megérti az
érzékszervi állapotaim jelentőségét, akkor az általuk adott információk nem szolgálhatnak engem. Tegyük fel
például, hogy a bőröm egy bizonyos kipirulását figyelve meg tudod állapítani, hogy veszélyes mennyiségű szénmonoxid van a közelben; az én állapotom információt tartalmaz, és te ezt az értékes információt kivonod az
állapotomból, és felhasználod a saját cselekvésed irányítására; ha én is ki tudnám vonni ezt az információt, és
használható formába önteném, talán meg tudnám menteni az életemet!
Mindannyian hajlamosak vagyunk így gondolkodni. Ebben a gondolkodásmódban bizonyára sok minden helyes, de
rendkívül tartós illúziókat és hamis reményeket is szül. Különösen a "csináld magad" megértés reménytelen és végső
soron rosszul motivált keresését szülte, egy olyan rajongást, amelyet a legjobban akkor tudunk leleplezni, ha
megvizsgáljuk néhány rokonát.
Gondoljunk csak a komoly háztulajdonosra és ezermesterre, aki kerüli a vízvezeték- és villanyszerelőket, és
mindent maga akar elvégezni. Ráadásul, ha arról van szó, hogy saját maga csinálja meg, nem találja kedvére az
előre gyártott egységeket vagy készleteket (amelyek "némi összeszerelést igényelnek"). Ragaszkodik ahhoz, hogy
mindent a semmiből építsen; ő vágja ki a fákat, ő fűrészeli ki a deszkákat, ő bányássza ki az ércet, amelyből
kiolvasztja a vasat, amelyből acél készül, amelyből kihúzza a drótot, amelyből a szögeket készíti. Ez egy fanatikus
barkácsoló. És persze bolond is. Miért nem használja ki a részleges tervezés és részleges építés hatalmas
erőfeszítéseit, amelyek termékei olyan könnyen elérhetőek, kérdezhetnénk. Tényleg ragaszkodik ahhoz, hogy saját
maga alakítsa ki a villanykörtéit?
Tekintsük most a bolondok egy másik fajtáját, azt a személyt, aki művésznek vallja magát, de akinek az életműve
"festés a számok szerint" festményekből és szobrokból áll, amelyeket úgy készítenek, hogy párizsi gipszet öntenek
vásárolt gumimintákba. Ez az ember azzal büszkélkedik, hogy saját maga építette a kerékpárját; kiderül, hogy
amikor az megérkezett a ládába, a kerekeket már fel kellett rakni. Azt mondja, hogy "maga tervezte és építette a
házát"; ez alatt azt érti, hogy amikor megrendelte a traktusházát, ő maga határozta meg a D színkombinációt (a
rendelkezésre álló A-G lehetőségek közül), és ő maga szerelte be az összes villanykörtét.
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Valahol e két véglet között van a józan ész és a szerzői felelősség (ha ez tényleg számít neked). Vagyis joggal
állíthatod - ha szükségét érzed annak -, hogy te vagy a dohányzóasztal egyedüli alkotója, még akkor is, ha a
facsavarokat készen vásároltad, és a tölgyfa deszkák már a megfelelő vastagságúra gyalulva érkeztek.
Most már előrevetíthetjük a megértésről szóló történetünk morálját: nem létezhet az elme/agy olyan központi
műhelye, amelyben az ágens "teljesen egyedül" úgy jut el a megértéshez, hogy nyersanyagokat (olyan anyagokat,
amelyeket nem értett meg már valamilyen mértékben egy tőle különböző ágens) alakít át valóban értelmes vagy
tartalmas tárgyakká vagy struktúrákká. A megértésért felelős folyamatoknak időben és térben egyaránt el kell
oszlaniuk, így hibát követünk el, ha a következő csábító kérdéseket tesszük fel: hol történik a megértés? Megértettee már? (Megértette már? Megértette már?) A valaminek a megértésére való rátalálás önmaga számára ismerős
jelensége valóban megtörténik - és az emberek alkalmanként meg is alkotnak maguknak dolgokat -, de ezeket a
jelenségeket csak viszonylag kiemelkedő fordulópontoknak kell tekinteni olyan folyamatokban, amelyekben a
felelősség vagy a szerzőség vagy a cselekvőképesség szintén eloszlik. 4
Most már készen állunk arra, hogy megvizsgáljuk Fred Dretske legújabb munkájában a "csináld magad" megértésre
való törekvést. Egy nemrégiben megjelent tanulmányában (1985, 31. o.) különösen világos és sokatmondó példát
hoz arra a megfoghatatlan különbségre, amelyet megpróbál megragadni: a marihuánát felismerő kutya, amelynek a
farka csóválja, mert egy esemény bekövetkezik az agyában, amely "azt jelenti" (azt az információt hordozza), hogy
marihuána van jelen, de amely nem csóválja a farkát, mert az esemény azt jelenti, amit jelent. A kutya árulkodó
farkcsóválásával ellentétben, ragaszkodik Fred ahhoz, hogy testi cselekedeteink gyakran azért történnek, mert az
őket kiváltó állapotok azt jelentik: "a viselkedés magyarázata szempontjából az a lényeges, hogy a struktúrának van
ilyen jelentése (a szemantikája, nem csak a struktúra, amelynek ilyen jelentése van (a szintaxis)" (személyes
levelezés, idézi Dennett, 1987, 307. o.).
Egy újabb tanulmányban, a "Does Meaning Matter?" (Számít-e a jelentés?) (1990) még jobban megfogalmazza:
"egyre inkább foglalkoztatja az a kérdés, hogy nem az a kérdés, hogy mi a jelentés (vagy tartalom), hanem az, hogy
mit tesz a jelentés (vagy tartalom)". A jelentésnek "némi magyarázó harapást" (7. o.) akar adni, és
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Ideális esetben ez magában foglalja annak bemutatását, hogy "az értelem ... hogyan szerepelhet annak
magyarázatában, hogy" egy esemény miért okozza azt, amit okoz.
Milyen nehézség áll ennek a célnak az útjában? A magam és mások érvei, amelyek szerint egy adott esemény
jelentése Dretske kifejezésével élve mindig epifenomenális kell, hogy legyen az esemény tényleges ok-okozati
erejéhez képest. A Content and Consciousness (1969) című könyvemben amellett érveltem, hogy a neurális
események szándékos értelmezése a legjobb esetben is mindig csak "heurisztikus fedés", az Intentional Systems
(1971) című könyvemben pedig azt próbáltam megmutatni, hogy a struktúrák hatásaira vonatkozó fizikai-állásbeli
előrejelzések mindig hegemóniát élveznek a struktúráknak (idealizálva) jelentésük alapján tulajdonítható erőkön
alapuló előrejelzésekkel szemben - ahogy azt a szándékos állásból megállapítjuk. Újabban (1981a; 1983a; 1990b),
ahogy Dretske megjegyzi, a jelentés impotenciájáról beszéltem; az agy mindenekelőtt szintaktikai motor, amely
gyümölcsözően tekinthető úgy, hogy megbízhatóan utánoz egy szemantikai motort, de amelyben maguk a jelentések
soha nem írják felül, nem hatalmazzák meg, vagy akár csak annyira sem befolyásolják a helyi ok-okozati viszonyok
nyers mechanikai vagy szintaktikai áramlását az idegrendszerben. (A szemantikai motor, állítom, mechanisztikus
képtelenség - mint egy perpetuum mobile -, de hasznos idealizáció a tényleges mechanizmusok specifikációjának
meghatározásához.) Mások is tettek hasonló állításokat: Fodor már régóta ragaszkodik az általa formalitás-

kényszernek nevezett dolog megkerülhetetlenségéhez, Dretske pedig Schiffernek (1987) tulajdonítja azt a nézetet,
hogy a jelentés egy "kitüremkedés", amely semmit sem tud tenni és semmit sem tud megmagyarázni.

Dretske válasza ezekre az állításokra ambivalens. Egyfelől világossá teszi, hogy őszintén szeretné megvédeni az
agyakról mint valódi szemantikai motorokról szóló tanítást, amelyek valódi jelentésekkel rendelkeznek, amelyek
helyben dobálják a súlyukat, és a lehető legközvetlenebbül különbséget tesznek - de ő jobban tudja. Meggyőzik azok
az érvek, amelyek - LePore és Loewer (1987) kifejezésével élve - azt mutatják, hogy a történelmi tények, amelyeken
egy struktúra jelentése szuperponálódik, ki vannak szűrve a struktúra kauzális erejének és viselkedésének
magyarázatából. (Hasonló értelemben beszéltem már "inert történelmi tényekről".) Dretske saját előadása az e
következtetés melletti érvekről az eddigi legvilágosabb, és sokatmondó módon az érték és a vélt érték, a valódi pénz és a
hamis pénz közötti különbség analógiájára támaszkodik. Az első képünkkel kapcsolatban Dretske elismeri, hogy nem
lehet garancia arra, hogy a múltból ténylegesen kibányászott értékes információérc a megfelelő, jövőbe mutató
jelentés-arzenállal (vagy "struktúrával") alakul át.
Ezzel szemben (és furcsa módon, ami egyesek szemében még fontosabb), nincs garancia arra, hogy a "megfelelő" jövőirányító struktúra-
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hogy az építményt a megfelelő anyagból készítették - hogy a múltból származó, megfelelően bányászott ércből
készült.
A túlságosan is ismerős rejtvényes esetek két fajtája mutatja ezeket a rettegett disszociációkat. Az egyik típusban
Tom rendelkezik azzal az információval, hogy az előtte álló személy a gyilkos (mondjuk), de még nem jött rá. Egyes
megfogalmazásokban azt hiszi erről a személyről, hogy ő a gyilkos, de nem ismeri fel vagy nem veszi észre, hogy ez
a hite megvan. Vagyis a jelenlegi állapotának megfelelő fajta történelmi előzményeinek köszönhetően az értékes
információérc a birtokában van, de valamilyen okból kifolyólag nem alakult át olyan struktúrává, amelyet az adott
alkalommal megfelelő módon tudna felhasználni.
A megfelelő megértés nem történt meg; vagy ami még lényegesebb, nem érti a rendelkezésére álló információkat. A
másik, tudományos-fantasztikusabb típusban Tom (vagy iker-Tom, vagy Tom kozmikus véletlen-utánzata) éppen a
megfelelő állapotban van, ami a jövőt illeti - a műhelyében jelen lévő struktúrákat tekintve jó helyzetben van ahhoz,
hogy megbirkózzon a gyilkossal vagy bármi mással -, de ezek a struktúrák hamis igazolásokkal rendelkeznek. Csak
mintha azt hinné a gyilkosról, hogy ő a gyilkos (és ezt felismerné); csak mintha hamis megértése valódi lenne.
Lehet, hogy volt vagy nem volt megértés abban a folyamatban, amely szegény Tomot így beállította, de ez nem az ő
megértése volt. Egy ilyen szerkezet tehát e nézet szerint kétféleképpen diszkvalifikálható: vagy egyáltalán nem a
megfelelő anyagokból készült - kozmikus véletlenek esetei, amelyekben a vonatkozó információ soha nem került be a
műhelybe -, vagy pedig nem az ágens készítette. Azok a rendőrök, akik Dretske marihuánaszimatoló kutyáját arra
képezték ki, hogy egy bizonyos illat jelenlétében csóválja a farkát, megértették, hogy mit terveztek, de mivel maga
a kutya semmit sem tud róla, ez nem számít.
Dretske tehát a tartalomhozzájárulásnak egy olyan módját akarja kidolgozni, amely biztosítja, hogy csak valódi, nem
hamisított tartalmakat tulajdonítsanak neki, és amely ráadásul azzal a következménnyel jár, hogy ezek a tartalmak
"különbséget tesznek", mégpedig azon az egyetlen módon, ahogyan a tartalom mint tartalom különbséget tehet:
azáltal, hogy megértik. Azt akarja, hogy a jelentésnek legyen némi magyarázó ereje, de mivel helyesli, sőt erősíti
azokat az érveket, amelyek szerint egy adott esemény jelentése nem tud közvetlenül és ipso facto magyarázatot adni
az ebből az eseményből fakadó hatásokról, problémája van. Az ezekre az érvekre adott jól ismert válaszok mind arra
irányulnak, hogy találjunk valamilyen közvetettebb módot arra, hogy egy (neurális) struktúra jelentése és a
viselkedésre gyakorolt hatásai között szabályos, megbízható megfelelés legyen. Például Fodor gondolati nyelve
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A hipotézis lényegében egy olyan rendszer leírására tett kísérlet, amely megfelel annak, amit Haugeland a formalisták
mottójának nevezett: Ha gondoskodsz a szintaxisról, a szemantika magától megoldódik. (Haugeland, 1985, 106. o.)
Ez a mottó áll a Haugeland által GOFAI-nak (Good Old Fashioned AI), én pedig "High Church
Computationalism"-nek (lásd e kötet 13. fejezetét) nevezett mottó középpontjában. Léteznek más, elkötelezetlenebb
módok is, amelyekkel a materialisták megbízható megfelelést posztulálhatnak a szemantika és a mechanizmus között,
de Dretske mindezeket az elméleteket "előre megállapított harmónia" elméleteknek nevezi, és mindegyiket
elviselhetetlennek tartja. Még mindig arra vágyik, hogy közvetlenebb és kielégítőbb kapcsolatot teremtsen a jelentés
és a mechanizmus között, mint amilyet a többiek leírtak.
Szerintem csodálatos, hogy úgy döntött, hogy néhány régimódi címkével megvilágítja ezt a "sarokba szorított
materialistákat": "epifenomenalizmus" és "előre meghatározott harmónia". A precientista szellemfilozófia e rettegett
relikviái, a karteziánus dualizmusból való kétségbeesett és halálra ítélt menekülési útvonalak biztosan rémületet
keltenek az önelégült materialisták szívében, és Dretske pontosan elmondja, miért nem bírja elviselni őket: "És ez" mondja teljesen okosan - "az, ami ahhoz kell, hogy igazolja a hit - a vágypszichológia vagy a gondolkodás oksági
hatékonyságáról alkotott szokásos nézetünk -, hogy például azért álltunk meg, mert azt hittük, hogy a lámpa piros."
Ez a nézet nem teszi lehetővé, hogy megmagyarázzuk egy ágens viselkedését." 5
Az első képünk, a múltból a jövő számára történő bányászat, a jelentés két összetevőjét vagy összetevőjét azonosítja,
ami Arisztotelész anyagára és formájára emlékeztet: az információs érc az anyag vagy nyersanyag, míg a késztermék
viselkedésirányító kompetenciával vagy erővel rendelkezik, ami közvetlenül a szerkezetének vagy formájának
függvénye. Nincs jelentés (a releváns értelemben) mindkét hozzájárulás nélkül - ezt Dretske és én is mindig is
hangsúlyoztuk -, de van kísértés arra gondolni, hogy a jelentés valahogyan az információs komponensben rejlik, mint
potenciális jelentés, amit csak azonosítani kell, és
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a gyártás során finomított. De mivel Dretske vonakodva fogadta el azt a következtetést, hogy nem lehet a jelentés
közvetlen mechanikus kivonása, belátja, hogy ennek az intuíciónak az egyenes igazolása nem áll a lehetőségek
között. Amit ehelyett kínál nekünk, az egy kísérlet arra, hogy ha nem is lokálisan potens jelentéseket, de a következő
legjobbat megmentse: "az a tény, hogy A M-et jelent, bár nem magyarázza meg, hogy miért történt B, segíthet
megmagyarázni egy szorosan kapcsolódó tényt, azt a tényt, hogy az A típusú események, amikor bekövetkeznek, B
típusú eseményeket okoznak... És ez a tény, különösen akkor, amikor egy rendszer viselkedését próbáljuk
megmagyarázni, olyan tény, amelyet kiemelkedően érdemes megmagyarázni" (1990, 9-10. o.).
Röviden, nem csupán egy nyers, előre meghatározott harmóniára van szükségünk, hanem annak magyarázatára,
hogy miért és hogyan állt elő ez a harmónia. Ráadásul (ha Dretske-nek igaza van) ez a magyarázat az így
összekapcsolt elemek jelentésére hivatkozik. Most nyilvánvalóan úgy gondolja, hogy mi, az előzetesen létrehozott
harmónia teoretikusai nem tudtunk ilyen magyarázatot adni, mert egyenesen ellenkezik: "Szerintem ez nem
működik. Vagy ha működik is, olyan áron teszi, amit nem vagyok hajlandó (hacsak nem kényszerítenek rá)
megfizetni" (1990, 9. o.). Ez hiba, mert végül is nem az előre kialakított harmónia alternatíváját kínálja nekünk,
hanem annak egy változatát, valójában az általam kínált változat csonka változatát. Örömmel látom álláspontjaink
közeledését, amelyek most már valóban nagyon közel állnak egymáshoz. A legfőbb nézeteltérés, mint látni fogjuk,
Dretske quijotikus törekvéséből ered, a csináld magad-értelemre való törekvésből.

Pontosan öt módja van annak, hogy egy ilyen megfelelés - a struktúrák jelentése és kauzális ereje közötti "előre
meghatározott harmónia" - (elvileg) létrejöjjön. Dretske mindegyikkel találkozik, de nem ismeri fel őket annak, amik.
Először is, ott van a Három unokatestvér:
1.

a megfelelést a természetes szelekció tervezte

2.

a megfelelést valamilyen tanulási folyamat alakítja ki az egyéni agyban.

3.

a levelezést egy mérnök tervezi, aki egy műtárgyat, például egy robotot vagy számítógépet
hoz létre.Aztán ott van a filozófus fantáziája:

4.

a megfelelés egy kozmikus véletlen eredménye.
Végül ott van a teológus reménye:

5.

a levelezést Isten hozta létre és tartja fenn.
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Dretske, bár buzgón igyekszik a jelentést és az ok-okozati összefüggést egybekötni, joggal utasítja el ezt az ötödik
lehetőséget, csak egy futó utalással, azon nyilvánvaló oknál fogva, hogy ez a szó szoros értelmében egy deus ex
machina lenne. Érdekes számomra, hogy azok a filozófusok, akik zavarba jönnének, ha egy futó pillanatnál több
időt töltenének ennek az ötödik alternatívának az elutasításával, mégis ellenállhatatlanul vonzódnak a negyedik, a
Kozmikus Véletlen következményeinek hosszas megvitatásához, amely valójában egy sokkal fantasztikusabb és
elhanyagolhatóbb "elvi lehetőség".
Vegyük észre, hogy valóban nem létezhet hatodik út az előre meghatározott harmóniához. Ha egy ilyen harmónia
nem csak egyetlen nagy ("kozmikus") véletlen (4), vagy csoda (5), akkor annak valahogyan sok apró, jól kihasznált
apró véletlen eredményének kell lennie. Ez azért van így, mert, mint már megegyeztünk, a jelentések nem
okozhatják közvetlenül a dolgok megtörténtét, tehát nem okozhatják közvetlenül azt, hogy önmaguk megfeleljenek
a világ bármilyen oksági szabályszerűségének. Tehát a véletlen egybeesések közvetett folyamatán keresztül kell
történnie, amelyeket valami kellőképpen "értékel" vagy "felismer" vagy "értékel" vagy "kiválaszt" - vagy valami
vak és mechanikus, mint a természetes szelekció vagy az operáns kondicionálás vagy az "idegi darwinizmus"
(Edelman, 1987) (1 és 2), vagy valami előrelátó és intelligens, mint például egy mérnök (3). Minden ilyen folyamat
tervezési folyamat, és alapvetően ilyen generálj és tesztelj ciklusokból kell állnia, ahol a tesztelendő sokféleség
generálása némileg véletlenszerű vagy véletlenszerű (lásd Dennett, 1973; 1974; 1978a).
Dretske végül csak a második utat - a tanulást - támogatja, mint a jelentések magyarázó erejének egyik módját, de
az érvelés, amellyel halad, úgy tűnik, hogy mindhárom unokatestvérét legitimálja ugyanazokból az okokból. Éppen
abban, hogy nem hajlandó elfogadni saját érvelésének ezt az implikációját, találjuk meg a csináld magad megértés
iránti elhibázott vágyának nyomait. Azzal kezdi kísérletét, hogy értelmet magyarázó harapással ruházzon fel, hogy
különbséget tesz B megtörténtének magyarázata (A okozta) és annak magyarázata között, hogy A okozta B-t. Ezután
elmesél egy történetet arról, hogyan juthat egy idegi összeszerelés jelentéshez, a fajok természetes szelekció általi
evolúcióján keresztül. A végeredmény az, hogy egy ilyen történet meg tudja magyarázni, hogy miért van az, hogy
A-k, vagyis amit tesznek, B-ket okoznak. Amennyire én látom, ez a beszámoló pontosan azt az utat követi, amelyet
a Tartalom és tudatosság című könyvemben a "megfelelő struktúrák evolúciójáról" szóló értekezésemben (1969, 47-63.

o.) vázoltam fel. Dretske egy olyan szervezetet ír le, amelynek szüksége van arra, hogy kifejlesszen egy
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elkerülő mechanizmust az erősen mérgező F állapottal szemben, míg én olyan különböző szervezettörzseket írtam le,
amelyek különbözőképpen vannak bekábelezve arra, hogy elkerüljenek, megközelítsenek vagy figyelmen kívül
hagyjanak egy adott ingerállapotot, amely történetesen "gyakrabban, mint nem" - ez egy fontos provizórikus károsító
(49. o.). Mindkét gondolatkísérlet eredménye ugyanaz: azok a szerencsések, akik történetesen arra vannak beállítva,
hogy ceteris paribus elkerüljék a mérgezőt, túlélik a szaporodást, és a természetes szelekció szelektálja a
véletlenszerű boldog megfelelésüket.
Dretske a továbbiakban azt javasolja, hogy ugyanezt az eredményt az egyes szervezetek életében történő
újratervezéssel is el lehetne érni egy kondicionáló folyamat révén, vagy ahogy én fogalmaztam, egy "intracerebrális
evolúciós" folyamat révén. (Dennett, 1969, 56-63. o.). A "Does Meaning Matter" című írásában nem utal arra, hogy
a faji evolúció és az intracerebrális evolúció folyamatai között lényeges különbség lenne, de utószavában
ragaszkodik hozzá, hogy van:
A természetes szelekció valami egészen mást ad nekünk: reflexeket, ösztönöket, tropizmusokat, rögzített cselekvési mintákat és
az önkéntelen viselkedés más formáit - olyan viselkedést, amelyet (jellemzően) nem magyaráznak a szereplők hiteivel és
vágyaival (ha vannak ilyenek). Ezek a genetikailag meghatározott viselkedésminták gyakran tartalmaznak (válaszreakciót kiváltó
tényezőként) belső indikátorokat (információhordozó elemeket), de a hiedelemmel ellentétben nem ezek tartalma magyarázza azt,
ahogyan a kimenetre hatnak. Ezt a gének határozzák meg. (p. 15)

Pontosan mi a kontraszt?
Ahhoz, hogy maga a jelentés (és ne csak a jelentéssel rendelkező struktúrák) fontos szerepet játsszon az egyén viselkedésének
magyarázatában (ahogyan a hiedelmek és a vágyak is), meg kell vizsgálni azt a jelentést, amely a magyarázandó viselkedés
kialakításában szerepet játszott. Ez csak az egyéni tanulás során következik be. Csak ekkor felelős a struktúratípus jelentése (az a
tény, hogy az állat környezetéről így és így jelez) azért, hogy a megfelelő cselekvés létrehozásában vezérlő elemként
rekrutálódjon. (14-15. oldal)

Az egyetlen különbség, amit azonban fel tudok fedezni, hogy a természetes szelekció esetében a "struktúra típusa"
a genotípusban azonosítható típus, míg az intracerebrális evolúció esetében a struktúra típusa olyan típus, amely
csak a fenotípusban azonosítható. Mindkét esetben "a jelentés játszott szerepet a viselkedés kialakításában" - vagyis
a viselkedés-típus kialakításában -, és egyik esetben sem játszott szerepet a jelentés a viselkedéstípus valamely
konkrét, egyéni jegyének kialakításában.
Mindenesetre jegyezzük meg, hogy míg Dretske most az intracerebrális evolúciót vagy kondicionálást, mint olyan
folyamatot támogatja, amely magyarázó jelentéssel bíró jelentéseket eredményez.
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tory harapás, de ehhez az kell, hogy feladja, vagy legalábbis enyhítse azt a kemény álláspontot, amelyet korábban a
Knowledge and the Flow of Information (1981), illetve a közelmúltban a "Machines and the Mental" (1985) és a
"Misrepresentation" (1986) című műveiben képviselt ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, és amelyet a
közelmúltban a "Machines and the Mental" (1985) és a "Misrepresentation" (1986) című műveiben képviselt.
Könyvében megkísérelte, hogy a jelentést az információ alapjára építse. Vagyis a szemantikus információ (a
pszichológiához szükséges jelentés fajtája - egy funkcionális fogalom, amely csak a tervezett csatornákra
vonatkozik) beszámolóját a nem funkcionális, nem szemantikus információs csatornák alapjából fejlesztette ki,
amelyeken keresztül "természetes jelentéssel" rendelkező elemek utaznak - olyan elemek, amelyek (definíció
szerint) tökéletes megbízhatósággal informálnak; ahol természetes jelentésekről van szó, ott nem lehetséges
félreprezentáció. A feladat tehát az volt, hogy valahogyan átforduljunk a természetes jelentésről a szemantikus vagy
"természetes funkcionális jelentés" (amelyben a félreprezentáció lehetséges) felé, anélkül, hogy - ahogyan újabban
fogalmazott - "mesterségesen felfújnánk" a jelentéstulajdonításokat egy olyan struktúrához, amelyet így
értelmezünk. Fred úgy próbálta tartani a frontvonalat a felfújás ellen, hogy ragaszkodott ahhoz, amit most
"indikátorrelációnak" nevez. De az általa most támogatott indikátorrelációk csak megközelítőleg hordozhatnak
információt azokról a távoli állapotokról, amelyekről az ember hajlamos azt mondani, hogy a szervezetet
tájékoztatni hivatottak.
Az indikátor relációnak, amelyet "a jelentés egy hihető, legalábbis lehetséges részleges alapjaként" hirdet, csak egy
durva és kész útmutatónak kell lennie a választott struktúra jelentéséhez. Legalábbis Dretske-nek ezt fel kellene
ismernie, hiszen az evolúció - faji vagy idegi szinten - így működik. Az anyatermészet egy fukar, opportunista mérnök,
aki kihasználja a durva megfeleléseket, amikor azok elég jók a szervezet céljaihoz, adott költségvetése mellett.
Helyesen akar dicsekedni azzal, hogy az ő beszámolója igenis talál magyarázó szerepet a jelentéseknek: azért, amit
egy struktúra történetesen jelez, "kiválasztódik" vagy "megerősödik" egy további oksági szerepben a szervezet
irányításának gazdaságában, de erre a szerepre akkor választódik ki vagy erősödik meg, amikor "elég közel van a
kormányzati munkához", ahogy a mérnökök mondják.
Dretske tehát az első unokatestvér felkarolásától ódzkodik, annak ellenére, hogy elmerengett rajta, de mindenesetre
az (1) és (2) unokatestvérekből legfeljebb egy olyan magyarázó beszámolót tudna kihozni, amely kiküszöbölhetetlenül
kvázi-indikátori viszonyokra vagy közelítő jelentésekre hivatkozik. Az anyatermészet soha nem tart ki a magas árú
indikátorrelációk mellett.
Ahogy a mérnöki munkára való gyakori utalásaim is sugallják, és ahogy Dennett (1987, 8. fejezet) című
könyvemben érveltem, az (1) és a (2) pontban szereplő tervezési folyamatok nem csak alapvetően
azonosak, hanem alapvetően azonosak is.
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ugyanaz, mint a (3) bekezdésben említett mesterséges tervezési folyamat. Feltűnő, hogy Dretske ellenáll ennek a
következtetésnek, a leghatározottabban a "Gépek és a mentális", de némileg eltérő hangsúlyokkal a "A tartalom
oksági szerepe" című fejezetben is. Ha egy mérnök vagy informatikus - és nem egy tanulástörténész - az, aki a
szelektálást végzi (aki egy struktúrát kvázi indikátoros viszonyai miatt becsül meg, és egy robot vezérlési
struktúrájában meghatározott funkcionális szerepben hasznosítja), akkor ez Dretske szemében valahogy illegitim
őstörténetet ad a struktúrának. De miért?
Miért kellene egy mérnöki kiválasztásnak kizárnia egy szerkezetet Dretske egyik miért-magyarázatából?
Feltételezhetnénk, hogy a mérnöki szelekciónak ebben a tekintetben előnye van a természetes szelekcióval
szemben. Mondhatnánk: míg a természetes szelekciónak egy szerkezet potenciális jelentésének "megbecsüléséről"
beszélve idézőjeleket kell használnunk, addig a mérnökök tudatos, szándékos tervezésük során néha valóban és
valóban reagálnak ezekre a potenciális jelentésekre. Dretske azonban nem találja ízléstelennek ezt a gondolatmenetet,

annak ellenére, hogy gyakran egy villanykapcsoló bekötésének példájával illusztrálja mondandóját, amely példa
kifejezetten éppen az áramkörök tervezőinek ilyen eltérő értékítéletére vagy szándékára apellál. Vajon csak azért,
mert súlyos organofíliában (más néven szilikofóbiában) szenved? Szerintem nem. Azt gyanítom, hogy egy illúzió
zavarja: az az illúzió, hogy valahogyan az (1) és (2) módokon - de nem a (3) módokon - maga az organizmus (vagy
akár: az elméje vagy a lelke) teszi a megértést - közvetlenül a jelentésnek felel.

Végül is, mondhatnánk természetesen, de zavartan, ha egy mérnök felelős egy neurális vagy számítógépes struktúra
értelmének megbecsüléséért, és felelős annak további szerepének megtervezéséért ennek az értelemnek a fényében,
akkor nem marad semmi a szervezet vagy a robot számára - nem marad a megértés feladata. Ugyanez a
megfontolás kizárná a természetes szelekciót, mert ha a természetes szelekció folyamata az, amely a jelentés és az
ok-okozati összefüggés között veleszületett megfeleltetést hozott létre, akkor ugyanígy nem maradna felügyeleti
szerep a szervezet (vagy annak központi, megértő homunculusa) számára. (Erről bővebben lásd Dennett, 1988a.) És
gyanítom, hogy pontosan ez az a természetes zűrzavar, amelybe Dretske beleesett.
Mind könyvében, mind pedig újabban cikkeiben (és személyes levelezésében, idézi Dennett 1987, 306. o.) a
veleszületett, nem tanult jelentések ellen foglalt állást. "A hitekre és vágyakra, az okokra általában (azokra a
dolgokra, amelyekre a szándékos álláspont kiterjed) hivatkoznak (vagy legalábbis így szeretnék érvelni), hogy
megmagyarázzák a viselkedésmintákat, amelyeket
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a viselkedést tanúsító szervezet élettörténete során szerzett (azaz tanult)".
Miért esett kísértésbe, hogy kizárólag az egyéni tanulástörténeteket részesítse előnyben? Mert úgy tűnt, hogy ezek
megfelelő szerepet biztosítanak magának a szervezetnek a szóban forgó jelentések elsajátításában és
megbecsülésében. De persze megint csak, ha a "puszta kondicionálás" felelős az egyéni szervezet agyának
újratervezéséért, ez is úgy tűnik, mintha elvenné a felelősséget a belső megértőtől, amit Dretske annyira nem
szívesen veszítene el. Gondoljunk ebben az összefüggésben a marihuánát szimatoló kutyára. Gondosan
kondicionálták, feltehetően arra, hogy csóválja a farkát (a kondicionált válasz), amikor a marihuána szaga ingerli.
Ha arra a folyamatra figyelünk, amellyel az összhangot elértük, már nem látunk semmilyen szerepet "magának a
kutyának". A tanulás elméleti szépsége végül is az volt a tanulás elméleteinek, amelyek a tanulást így vagy úgy
"puszta" kondicionálásra bontották, hogy a tanulás magyarázatát ígérték anélkül, hogy helytelenül belső, titokzatos
folyamatokra vagy értelmi állapotokra támaszkodnának.
"De hol történik a megértés?" - kérdezhetnénk, miután egy olyan beszámolót hallgattunk meg, amely azt mutatja
be, hogy egy szervezet a tervezésnek köszönhetően hogyan reagál megfelelően (először belsőleg, majd végül
külsőleg) a rá ható eseményekre. A kísértés itt az, hogy ragaszkodjunk ahhoz, hogy a kutya esetében a megértés a
kiképzőkben rejlik, és hogy semmilyen "puszta" kondicionálással vagy más, kívülállók által végzett tervezéssel nem
lehetne elérni, hogy a kutya elérje a saját megértését.
Itt látjuk a rosszul összeállított képeink szerencsétlen hatását, amelyek hajlamosak a következő, alig-alig elmerülő
meggyőződést létrehozni: A megértés nem valódi megértés, olyan megértés, amelyért az ágens vagy a szervezet felelős,
amelynek ő a megfelelő szerzője, hacsak nem teljes egészében az ágens saját, csináld magad értelmezési
folyamatainak terméke. Ha az ágens "csupán" a részben előre megértett, előre értelmezett, más szervek által tervezett
struktúrák haszonélvezője, akkor még ha úgy is tűnik, mintha az ágens megértő lenne, valójában egyáltalán nincs is
benne ágens!
Más, korábbi alkotók a megfelelő szerzői ennek a tervnek.
A tulajdonosi fellebbezés (nem számít, hacsak nem az én értelmezésem!) Dretske fejét a természetes szelekció és a
mesterséges intelligencia ellen fordítja. De annak vészes hatása, úgy vélem, Fodor egyre misztikusabb
kijelentéseiben is megmutatkozik a pszichoszemantikus viszonyról, és a "hit-fixáció" nem-modularitásáról). A
Modu-
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larity of Mind (1983) című könyvében Fodor hevesen érvelt az elme olyan víziója mellett, amelyben a perifériás
modulok, mind az afferensek, mind az efferensek, vak, mechanikus, kapszulázott rendszerek, amelyek egy központi
magot, a nem moduláris, globális "hit-fixáció" arénáját veszik körül, egy olyan műhelyt, amelyben a modulok
termékeinek jelentését (valahogyan) értelmezhetik a titokzatos központi folyamatok, amelyekről Fodor nyomatékosan
hangsúlyozta, hogy sem neki, sem másnak nincsenek elméletei.
Sok mindent tudunk a reprezentációk átalakításáról, amelyek arra szolgálnak, hogy az információ a központi feldolgozásra
alkalmas formába kerüljön; gyakorlatilag semmit sem tudunk arról, hogy mi történik az információ eljuttatása után. A szellemet
tovább űzték vissza a gépezetbe, de nem űzték ki. (1983, p. 127)

Fodor tulajdonképpen azt mondja: Fodor azt mondja: "Itt, a központban történik a megértés." A formalitáskényszer miatt Fodor biztos benne, hogy a megértést elérő folyamatokról szóló beszámolónak végül is tisztán
szintaktikailag meghatározható folyamatoknak kell lennie, és az egyetlen nyilvánvaló jelölt egy ilyen jánuszi
folyamatra a következtetés, amely szemantikailag, mint jelentés-kivonási folyamat, és szintaktikailag, mint szimbólummanipulációs folyamat egyaránt tekinthető. De eltekintve a következtetésnek mint potenciális hiánypótlónak e kettős
aspektusú vonzerejétől, nem sok minden szól mellette.
A következtetési folyamatokról szóló mechanisztikus beszámolók reménytelenül törékenyek és hatástalanok, ahogy azt
maga Fodor is hangsúlyozta (in Fodor, 1983). Még nem ajánlotta fel saját modelljét arra vonatkozóan, hogyan
kellene a következtetéseknek működniük, hogy a puszta információt jelentéssé alakítsák, de mindenesetre ahhoz,
hogy a jelentés-kivonás megtörténhessen, a műhelybe az érzékszerveken keresztül eljutó termékekben (ha rejtett
módon is) jelen kell lennie jelentésnek - ezért vonzódik Fodor a Psychosemantics (1987) és újabb munkáiban egy
tisztán denotációs szemantikához, amely valamilyen módon "információ-alapú". Egy ilyen elmélet biztosítja, hogy
az információ értékes érce eljut az otthoni műhelybe, ahol a belső alkimista hasznos termékekké alakíthatja.
De ez egy összefüggéstelen vízió. Egyetlen ilyen beszámoló sem működhet, annak ellenére, hogy kezdetben
kétségtelenül vonzó. Erre nincs formális bizonyítékom, de egy régi gondolatkísérletem megmutatja, miért
hihetnénk ezt:
Tegyük fel, hogy bezárva találod magad egy ablaktalan szobába, amelynek két falát villogó fények, két falát apró gombok
borítják, és egy cetlivel, amelyen az áll, hogy egy óriási robot irányítóközpontjában vagy fogva, amelynek biztonságától most a
saját életed függ. Az Ön feladata egyszerűen az, hogy a robotot végigvezesse a kissé veszélyes környezetén, megtanulja
megkülönböztetni és megbirkózni azzal, ami jön, "táplálékot" és biztonságos menedéket találva...
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a robotnak éjszaka (hogy aludni tudjon), és a veszélyek elkerülése. Minden szükséges információt a villogó fények közvetítenek, a
robot motoros tevékenysége pedig a gombok megnyomásával irányítható. Megdöbbenésedre azonban látod, hogy egyik fény vagy
gomb sincs feliratozva. Nem tudod megmondani, hogy a bal felső sarokban kitartóan villogó fény veszélyre figyelmeztet, a "teli
hasat" jelzi, a nap helyzetéről tájékoztat, vagy a sarokcsapágyhoz szükséges zsírt kéri. Nem tudod, hogy amikor megnyomsz egy
gombot, és a fény kialszik, akkor megvakarsz-e egy viszketést, eltakarod-e a kilátást valamire, vagy megsemmisítesz-e egy
támadót.
Nyilvánvaló, hogy ha csak ennyit kap, akkor a feladata lehetetlen; ha sikerülne átvezetnie a robotját a napon, az puszta szerencse
lenne. Egy bizonyos értelemben azonban (és a kognitív pszichológusok számára nagyon is ismerős értelemben) minden
szükséges információt közölnek veled. Nem kell ugyanis feltételeznünk, hogy a fények csupán a perifériás ingerek ismétlői;
villogásuk olyan kifinomult érzékeléselemző gépezetek termékeit képviselheti, amilyen kifinomultnak csak akarod, és
hasonlóképpen a kimenetről feltételezhető, hogy többrétegű visszajelzések által informált hierarchikus szubrutinrendszerek által
irányított fondorlatos cselekvéseket indítanak el. Röviden, a kognitív pszichológusok által kitalált rendszerek egész sorát be
lehetne építeni ebbe a robotba, hogy az erősen közvetített és kifinomult információkat közvetítsen a vezérlőközpontjába, és

mégis, bár az egyik értelemben az információ ott lenne, egy másik, sokkal fontosabb értelemben nem lenne ott. Pedig az imént
leírt feladat bizonyos értelemben csak az agy feladata; nincsenek ablakai, amelyeken kinézhetne, hogy a világ jellemzőit a
bemenetével korrelálja.

A vezérlőterem problémája persze megoldható lenne számodra, ha minden lámpa és gomb helyesen lenne feliratozva (egy olyan
nyelven, amelyet ismersz), de ez aligha lehet az agy megoldása. A bemeneti információ helyes értelmezésének feladata tehát nem
az információ lefordítása vagy átírása egy bizonyos belső kódba, hacsak az információnak ebbe a kódba való bejuttatása nem
jelenti ipso facto azt, hogy az egész szervezet viselkedési repertoárját irányító funkcionális helyzetbe hozza. (Dennett, 1978b, 258.
o.)

Nincs mód arra, hogy a puszta "csináld magad" értelmezés elinduljon; az egyetlen remény egy olyan rendszer - agy
vagy számítógépes rendszer - létrehozására, amely képes arra, hogy olyan megértésekhez jusson, amelyekkel nem
született, az, hogy egy jó adag előre kialakított harmóniát építve hozzuk létre. Nem világos, hogy Dretske nem
értene egyet ezzel a következtetéssel, de akkor hogyan magyarázzuk a természetes szelekcióval szembeni korábbi és
a mérnöki tervezéssel mint a harmónia forrásaival szembeni folyamatos ellenállását? A velem folytatott
közelmúltbeli levelezésben elég világossá tette, hogy olyannyira nagy hangsúlyt fektet a tanulástörténetre, hogy
hajlandó volt valódi értelmet tulajdonítani még egy műtárgy struktúráinak is, amennyiben azok részben a műtárgy
általi egyéni tanulás révén jöttek létre: "Azt hiszem, (logikusan) létrehozhatunk egy olyan műtárgyat, amely eredeti
szándékosságot szerzett, de olyat nem, amely (úgymond a teremtés pillanatában) rendelkezett vele" (személyes
levelezés, idézi Dennett, 1987, 305. o.).
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Itt most két állítást kell megkülönböztetnünk, az egyiket hihető és fontos, a másikat - Dretske állítását - homályosan
motiváltnak és, úgy gondolom, szigorúan elhanyagolhatónak. A hihető és fontos állítás az, hogy csillagászatilag
kivitelezhetetlen a szokásos mérnöki módszerekkel olyan szerkezeteket létrehozni, amelyeket természetesen és
hatékonyan hoz létre az általa támogatott tanulási történetek. Ez a gyanú a mesterséges intelligenciában egyesek
fantasztikus reményének a középpontjában áll, akik kézzel készítenék el a hiedelmek miriádjait, amelyek egy ügyes
robot "világismeretét" alkotnák. Nemcsak egyesek gondolták, hogy ez elvileg lehetséges; létezik egy több millió
dolláros projekt a mesterséges intelligenciában, amelynek ez a kifejezett célja: Douglas Lenat CYC-projektje, egy
olyan erőfeszítés, amelynek megvalósításához maga Lenat is emberszázadokig tartó programozásra számít. (Lásd a
következő fejezetet.
e kötet 18.). A mesterséges intelligencia területén azonban a többségi vélemény az, hogy ez reménytelen
megközelítés, David Waltz (1988) által jól ismertetett okok miatt.
Dretske álláspontja ezzel szemben filozófiai, nem pedig gyakorlati. Arról van szó, hogy még ha a mérnökök kézzel
is tudnák megalkotni mindezeket a szerkezeteket, akkor sem lenne semmi értelmük, amíg valahogyan meg nem
izzították őket a tapasztalat tüzében. A mérnöki tervezés csillagászatilag megvalósíthatatlan termékét ugyanabba a
kategóriába sorolja a kozmikus véletlen még csillagászatilag valószínűtlenebb esetével, annak ellenére, hogy az
előbbi esetben a szerkezetek eredetére lennének olyan magyarázatok, amelyek a jelentésekre apellálnak. Elképzeli,
hogy önmaga fizikai mása "materializálódhat - csodásan vagy véletlenszerűen - valamilyen kóbor
molekulagyűjteményből" (1990, 13. o.), és hosszasan bizonygatja, hogy ennek a biológiai ikernek a mozgásai nem
cselekvések lennének, amelyek mögött jelentések húzódnának meg.
Így mozgatom a karomat, hogy elijesszek egy bosszantó legyet. Ilyen céllal, mondjuk, elzavarok egy legyet. Ez az én cselekvésem.
A biológiai ikertestvérem, bár ugyanígy mozgatja a karját (ugyanezzel az eredménnyel), nem kerget el egy legyet. Neki nincsenek
akaratai vagy hite, olyan céljai, mint nekem, amikor a karomat mozgatom. Ő tehát nem ugyanazt a cselekvést hajtja végre. (1990,
13-14. o.)

A te intuícióid megegyezhetnek az övével, vagy visszahőkölhetnek, de mindkét esetben valami elhanyagolható
dologról van szó, mert ahogyan a továbbiakban elismeri, van egy kiskapu: ez a metafizikailag sokkoló állapot
valószínűleg rövid életű lesz, mivel csak addig fog fennállni, "amíg az iker elég tapasztalatot nem gyűjt - amíg belső
folyamatai el nem érik a szükséges külsődleges kapcsolatokat -, hogy a keze mozgását irányító folyamatai
ugyanolyan magyarázatot kapjanak, mint az enyémek" (1990, 14. o.).
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Vajon mennyi időbe telik "a szükséges külső kapcsolatok megszerzése"? Azt hiszem, ez azonnal megtörténik. 7 A
biokettős perifériás látásából érkező jelek (vagy talán a vállán lévő bőrérzékelők halvány jelzése) véletlenül egy
olyan állapotba hozzák a biokettőst, amely egy hamis légy-ki-az-az-érzékelő állapot lenne - kivéve, hogy ezúttal egy
valódi légy okozza. Ráadásul a valódi légy röppályája szorosan meghatározza azt a kéz-szem koordinációs
sorozatot, amely azonnal a (hamis vagy valódi?) "hessegető" mozdulatokhoz vezet. Hány légynek kell zümmögnie
egy biokettős feje körül, mielőtt elkezdhetné őket elhessegetni? Ha ez nem egy angyalok-táncolnak-az-fején-atűnek kérdés, akkor mi lenne az?
Ez a furcsa kérdés, hogy mennyi forgalom a világgal elég ahhoz, hogy valahogyan biztosítsuk, hogy valódi jelentés
jött létre, egyszerűen annak a furcsa kérdésnek a kibővítése (egy Kozmikus Véletlenen keresztül), amely az evolúció
elméletének néhány teoretikusát megnehezítette: mennyi szelekció szükséges ahhoz, hogy egy apró véletlen (egy
véletlen mutáció) valódi adaptációként legyen elfogadható? Lásd az értekezésemet (Dennett, 1987, 320-321. o.) és a
lábjegyzeteket azokon az oldalakon, valamint a kommentárra adott válaszomban (1988d). De ha a természetes
szelekció esetében csak önkényes válaszok (pl. negyvenkét generációs szelekció) "dönthetnék el" a kérdést, akkor a
tanulástörténet esetében is csak önkényes válaszok (pl. negyvenkét légynek kell zümmögnie) dönthetnék el a kérdést,
mert a folyamatok ugyanolyan szerkezetűek - egy véletlen vagy véletlenszerű párosítással kell kezdődniük, és azután
előnyben részesülnek -, és ugyanolyan erővel rendelkeznek a struktúrák kialakítására a jelentés közvetett
válaszaként.
Vegyük észre, hogy ezek a komolytalan kérdések analógok azzal a kérdéssel, hogy egy ágensnek mennyit kell
hozzájárulnia ahhoz, hogy valaminek a valódi alkotója legyen. A Kozmikus Véletlen (vagy a beavatkozó
mérnökök) haszonélvezője olyan, mint a szobrász, aki opportunista módon él az objets trouvés-okkal, kihasználva a
meg nem érdemelt (nem tanult) adottságokat. (Mint több szóviccelő is megjegyezte, Dretske a tartalomról azt
vallja, hogy azt a régimódi módon kell elsajátítani: meg kell tanulni).
De hol tartja ez a kedvezményezett azt a megértést, amely ahhoz szükséges, hogy egyáltalán értékelni tudja ezeket a
meg nem érdemelt értelmet adó ajándékokat? A válasznak így kell hangzania: nincs ilyen eredeti, központi,
hamisítatlan al-
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áll; csak a megbízhatóan jelentéskövető mechanikus folyamatoknak vannak olyan fajtái, amelyek önmagukra és
rokonaikra reflektálva hajlamosak a jelentés-kitermelés közvetett folyamatainak erejét fokozni.
A The Intentional Stance című könyvben ezt a kérdést egy kissé más szemszögből vizsgáltam, egy olyan példát
használva, amely a jelen kontextusban talán megérdemel egy második pillantást.
Az első dolog, amit a kakukkfiókák tesznek, amikor kikelnek, az az, hogy körülnéznek a többi tojó után, akik potenciális
versenytársai lehetnek az örökbefogadó szülők figyelméért, és megpróbálják átgurítani őket a peremen. Bizonyára fogalma
sincs tevékenységének funkcionális jelentéséről, de ez a jelentés mégiscsak megvan - a szervezet számára és a szervezet
számára -, hacsak az utóbbi kifejezéssel nem feltételezzük, hogy a szervezetnek "hozzáféréssel kell rendelkeznie" ehhez a
jelentéshez, olyan helyzetben kell lennie, hogy például reflektáljon rá, vagy kinyilvánítsa azt. A kakukktojás dermesztően
céltudatos tevékenységének logikája nem kérdéses; azt kell még megvizsgálni, hogy ez a logika mennyiben a csemete logikája,
és mennyiben szabadon lebegő - pusztán az, amit az anyatermészet kigondolt. ... Dretske számára azonban ez egy mindent vagy
semmit kérdés, és ahhoz az intuíciójához kötődik, hogy a mentális állapotoknak egyedi és egyértelmű (természetes
funkcionális) jelentéssel kell rendelkezniük.

Úgy tűnik, Dretske két dolgot próbál egy csapásra elérni: először is, meg akar tenni egy elvi (és mindent vagy semmit)
megkülönböztetést a szabadon lebegő és - mondjuk így - "teljes mértékben értékelt" racionalitások között; és másodszor, meg
akar szüntetni minden értelmezési lehetőséget az ilyen értékelt jelentésállapotok "tényleges" vagy "valódi" jelentésének
meghatározása során. Végül is, ha introspektív intuícióinkra hivatkozunk, akkor éppen így tűnik: nem csak hogy van valami, amit
gondolatainkkal értünk - valami teljesen meghatározott, még ha néha nyilvánosan ki sem fejezhető -, hanem ennek a jelentésnek a
felismerése vagy megbecsülése az, ami megmagyarázza, amit ezután teszünk. Bizonyára óriási különbség van a szélsőségek
között, amelyeket a fiatal kakukk és mondjuk a hidegvérű és hidegvérű embergyilkos képvisel, aki "pontosan tudja, mit és miért
tesz", de Dretske ezt a különbséget rosszfajta különbséggé akarja változtatni. (306-307. o.)

Úgy tűnik, hogy a kakukk, akárcsak Dretske marihuánát szimatoló kutyája és Ewert zsákmányt fogó varangyai, nem "tesz
semmit a megértésből", nem úgy tűnik, mint ahogy fentebb megjegyeztem, hogy "hozzáfér" saját állapotainak
jelentéséhez. A csábító gondolat az, hogy nem csupán egy hatalmas, hanem egy nagy különbség van, nem fokozati,
hanem fajta különbség az ilyen esetek és azok között az esetek között, amelyekben (amint azt "belülről"
észrevesszük) megértjük érzékelési állapotaink jelentését, és e megértés miatt cselekszünk velük. De ha jobban
megnézzük, látni fogjuk, hogy a szerény kakukkok és varangyok, valamint köztünk az esetek kontinuuma van. A
sérüléseket felvállaló pacsirta többet ért meg törött szárnyú táncából, mint azt elsőre szkeptikusan feltételeznénk,
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amint azt a releváns változásokra való érzékenysége mutatja. Egyes főemlősök megtévesztő cselekedetei (Whiten és
Byrne, 1988a) nyilvánvalóan még élesebb érzékenységről árulkodnak a cselekvés körülményeinek (közelítő) jelentéseire.
És a mi saját tökéletlen "felfogásunk" az érzékelési állapotaink, hiedelmeink és szándékaink következményeiről
filozófiai példák százainak őrleménye.
Az emberi képesség, hogy saját állapotainkat reflexszerűen további megfontolások - észlelés és gondolkodás tárgyaként kezeljük, nagymértékben növeli megértési képességünket. 8 Vitathatatlan, hogy az általa lehetővé tett gyors,
érzékeny öntervezés az alapja minden más élőlénnyel szembeni tagadhatatlan kognitív fölényünknek. De az, hogy egy
ilyen öntervezési folyamat terméke vagyunk, nem szükséges és nem is elégséges feltétele annak, hogy olyan típusú
struktúra legyünk, amelynek jelentése "magyarázó erejű". Mint a tervezés és a gyártás más formáiban, az, hogy
valami jól vagy rosszul működik-e, csak közvetve és tökéletlenül függ attól, hogy magunk készítettük-e.
Dretske azért keresi a jelentés és a szerkezet szorosabb összekapcsolását, mert aggódik a következő érv
miatt:
Ha a jelentés legalábbis részben egy esemény külső tulajdonságain - történelmi és kapcsolati tényeken - múlik, amelyeknek nem
kell, hogy tükröződjenek az esemény jelenlegi (= az az időpont, amikor a hatásait kifejti) fizikai felépítésében vagy szerkezetében
-, akkor ha A okozza B-t, akkor az a tény, ha tény, hogy A M-et jelenti, nem - sőt, nem is szerepelhet - B kauzális
magyarázatában, mert hasonló körülmények között [én dőlt betűvel] egy olyan eseménynek, amelynek nincs ilyen jelentése, de
egyébként ugyanaz, pontosan ugyanazok a hatásai lesznek. Tehát nem az, hogy A-nak M jelentése van, magyarázza meg, hogy
miért következett be B. (1990, p. 9)

Ez jelentős aggodalomra adna okot, ha a "hasonló körülmények" nem nulla valószínűséggel jelentkeznének olyan
esetekben, amikor A nem M-et jelent, de biztosak lehetünk benne, hogy ilyen anomáliával gyakorlatilag soha nem
fogunk találkozni. Vagyis nem véletlen, hogy a jelentésükkel bíró események olyan oksági szerephez jutnak,
amilyet játszanak (és Dretske valójában jó magyarázatot ad erre), de az érem másik oldala a következő

78. oldal

hogy csillagászati az esélye annak, hogy egy olyan esemény vagy struktúra, amely nem rendelkezett a megfelelő
jelentéssel, valahogyan nem okozhat egy hamis B-típusú eseményt - legalábbis több mint egyszer vagy kétszer.
Nem csak arról van szó, hogy az Asok B-ket okoznak, hanem arról is, hogy ha az Asok megszűnnek jelenteni azt,
amit jelentenek, akkor (rövidesen) megszűnnek B-ket okozni, hála az adaptív (vagy tanuló) rendszer erejének,
hogy szelektálni tud a nem megfelelőnek bizonyuló struktúrák ellen. Ez olyan szoros kapcsolat, amilyet csak
remélni lehet, és elég szoros ahhoz, hogy megmagyarázza a tartalomra való reagálás csodálatra méltó, bár
tökéletlen emberi képességét.
Amit Dretske nem vesz észre, az az, hogy nem csak arról van szó, hogy a múltat tekintve ezeknek az
eseménytípusoknak a létezése (vagyis az, amit csinálnak) okozza ezeket az eseménytípusokat (vagyis azt, amit
csinálnak), hanem a jövőben, ha bekövetkezik az a fajta disszociáció, ami miatt Dretske aggódik az
"epifenomenalizmus" miatt, az (hamarosan, nem azonnal vagy tökéletesen "lokálisan") az As és Bs közötti oksági
kapcsolat megszűnik vagy felülvizsgálódik, mert már nem a megfelelő viselkedés-irányító szerepet tölti be. Ez
azonban mindhárom rokonságban igaz: az egyetlen különbség az időskála. A mérnökök, amint észrevesznek egy
hibát, azonnal megjavítják vagy hibakereséssel javítják vagy elvetik a rendszert; a természetes szelekciónak
hosszabb időbe telik, de kérlelhetetlenül működik. A tanulás az egyénben ugyanezt a hatást fejti ki. Ez az önjavítás
leggyorsabban hordozható rendszere, de természetesen nem az én, és nem az egyes okok és hatások, hanem csak az
eseménytípus-párosítások kerülnek javításra.
Ha egy műtárgy-Dretske (vagy robot) jól van megtervezve, akkor még mielőtt elkezdene valódi oksági
kölcsönhatásba lépni a világgal, igaz lesz, hogy a kívánt kontrafaktum igaz: As (ami azt jelenti, hogy p) okozza
Bs-t (ami azt jelenti, hogy q), de ha As megszűnne azt jelenteni, hogy p, vagy Bs megszűnne azt jelenteni, hogy q,
akkor az oksági kapcsolat hamarosan megszakadna. Szinte azonnal, amint a
változás (vagy reálisabban fogalmazva: elvesztés) következik be a jelentésben, az ok-okozati összefüggések
felülvizsgálata is bekövetkezik, a beépített önkorrekciós képességeknek köszönhetően. Gondolom, a filozófusok
határesete az a robot, amely annyira jól meg van tervezve a jövőnek való megfelelésre, hogy egész életét úgy éli le,
hogy soha semmit nem kell megtanulnia (megjavítania). Csak az számít, hogy megtanult volna, ha tanulnia kellett
volna.
Nincs szükségünk semmilyen különleges tapasztalati előzményre ahhoz, hogy biztosítsuk, hogy minden
harmónia, amellyel találkozunk, robusztus legyen, és Dretske saját érvei azt mutatják, hogy egy tanulási
előzmény, az "extrinsic kapcsolatok elsajátítása" nem kölcsönözhetne semmilyen belső erőt ezeknek a
harmóniáknak. Mindössze jobb vagy rosszabb harmóniák lehetnek, amelyeket a rendszerbe terveztek a próba és
hiba kutatás és fejlesztés különböző folyamatainak köszönhetően, némelyik a fajunk távoli múltjában, némelyik a
korai tanulásunkban
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történelmek, és néhány, kétségtelenül a közelmúltban, a jelenlegi struktúrák tervezésének hirtelen felindulásból
történt felülvizsgálata - olyan hirtelen és önvizsgálatilag emlékezetes pillanatok, amelyeket a megértés
paradigmáinak tekintünk. Néha tényleg mi magunk csináljuk, de amikor ezt tesszük, akkor azt tesszük, amire
terveztük, olyan alkatrészeket és eljárásokat használunk, amelyeket nem mi magunk terveztünk, és teljes mértékben
kihasználjuk mindazt a megértést, amely eddig a tervezésünkbe került.
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4
Két ellentét: Népi mesterség kontra népi tudomány, és hit kontra vélemény
Mi a helyzet a népi pszichológiával? Az e témában tartott konferenciák közül, amelyeken részt vettem,
a legjobbra 1988-ban került sor az észak-karolinai Greensboróban, és az ott elhangzott előadásokat
összegyűjtötték abban a kötetben, amelyből ez az esszé újranyomtatásra került. A konnekcionizmus
felemelkedése sok filozófus számára először úgy tűnt, hogy anépi pszichológia végzetének előhírnöke,
holott visszatekintve úgy látjuk, hogy valójában egy sokkal reálisabb modell számára tette szabaddá a
terepet, amely megmutatja, hogy a népi pszichológiában leírt jelenségek hogyan helyezkedhetnek el az
agyban. A legújabb munkáknak, különösen Andy Clark könyveinek és cikkeinek (1993, 1997,
hamarosan megjelenik, Clark és Karmiloff-Smith, 1993) köszönhetően kezdhetjük látni egy hibrid
architektúra körvonalait, amely végig konnekcionista szövetekből áll, de egy olyan virtuális géppé
formálódik, amely inkább az introspektív módon ismerős dolgokra képes. Ez az esszé néhány
tapogatózó lépést tesz e kép felé. A döntő gondolat az, hogy a zaj szerepe ennek a virtuális gépnek a
megvalósításában nem teszi triviálissá a megvalósítás és a kapcsolatát: a GOFAI vagy a kognitív
tudomány ''klasszikus'' szimbolikus modelljeinek helyzetétől eltérően a magasabb szinten lehetnek
olyan hatások, amelyek magyarázatához mélyen bele kell ásni a mögöttes gépezetbe.
Kezdjük azzal, amiben mindannyian egyetértünk: A népi pszichológia nem mentes a felülvizsgálat alól.
Elvileg van egy bizonyos sebezhetősége. Bármelyik részét megdönthetik, és felcserélhetik más
tanokkal. Mégis nem értünk egyet abban, hogy mennyire valószínű, hogy ez az elvi sebezhetőség a népi
pszichológia nagy részének - vagy egészének - tényleges pusztulásába torkollik. Én úgy vélem, hogy a
népi pszichológia fennmarad, mégpedig nagyon jó okokból, de itt most nem erre fogok koncentrálni.
Amit hangsúlyozni szeretnék, az az, hogy minden hibája, szemölcsössége, és
Eredetileg megjelent: Greenwood, J., szerk., A népi pszichológia jövője: Az intencionalitás és a kognitív tudomány
(Cambridge: Cambridge University Press, 1991), pp. 135-148.
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a népi pszichológia rendkívül erős előrejelzési forrás. Nemcsak elképesztően erős, hanem az emberek
számára is figyelemre méltóan könnyen használható. Nem annyira elméletnek, mint inkább
mesterségnek vagyunk virtuóz hasznosítói. Vagyis inkább népi mesterségnek, mint népi elméletnek
nevezhetnénk. A népi pszichológia elmélete a mesterségről szóló ideológia, és ahogy az antropológusok
emlékeztetni fognak minket, sok hely van a hamis ideológiának.
Amit az anyánk térdén tanulunk, miközben felnövünk, és ami bizonyos fokig talán veleszületett, az a
világgal kapcsolatos elvárások sokrétű tehetségének megléte. Ennek nagy része soha nem fogalmazódik
meg olyan formában, ami távolról sem hasonlít mondatokra. (Ebben részben egyetértek az új Paul
Churchlanddal. Ő most azt akarja mondani, hogy a népi pszichológia egy elmélet; de az elméleteket
nem úgy kell megfogalmazni, ahogyan a könyvekben megfogalmazzák. Szerintem ez elég jó ok arra,
hogy ne nevezzük elméletnek, hiszen nem áll semmilyen explicit tételből vagy törvényből). De mi is ez
a dolog, ami a népi pszichológia, ha nem elmélet? Miféle mesterség az? Erről bizonyára már volt szó az
Agyviharokban (Dennett, 1978a) és a The Intentional Stance (Dennett, 1987) című könyvekben, és nem
fogom megpróbálni, hogy mindazt, amit ott mondtam, itt egy összefoglalóba teleszkóposítsam. Ehelyett
inkább a népi pszichológia és a népi fizika közötti hasonlóságokat fogom kibontani - két olyan
mesterséget, amelyek megérdemlik a figyelmet, és amelyeket az antropológia módszereivel kellene
tanulmányozni, nem csak a filozófusok informális módszereivel.
Ha megnézzük a népi fizikát, érdekes anomáliákat fedezünk fel. A népi fizika ugyanolyan könnyedén,
ugyanolyan másodlagos természetű, mint a népi pszichológia, és legtöbbször egy lépéssel a durva
valóság előtt tart bennünket. A népi fizika egy részének úttörő elemzése Patrick Hayes (1978, 1980)
munkájában található, amit ő "a folyadékok naiv fizikájának" nevez. Gondoljunk csak bele, milyen
robusztusak és gyorsak a folyadékok viselkedésére vonatkozó várakozásaink normális körülmények
között.
Ha például ön és én egy asztalnál ülnénk, és én véletlenül felborítanék egy teli pohár vizet, szinte biztos,
hogy ön elég gyorsan hátralökné a székét, mert arra számítana, hogy ha nem tenné, a víz az asztal
széléről a ruhájára folyna. Szinte gondolkodás nélkül tesszük ezeket a dolgokat, de valójában, ha a
körülmények kissé mások lennének - ha lenne egy perem az asztalon, vagy egy törölköző, ahová a
folyadék ömlött -, könnyedén egészen más elvárásaink lennének, és másképp viselkednénk. Tudunk
arról, hogy a törölköző hogyan szívja magába a folyadékot, és arról, hogy a folyadék normális
körülmények között nem gördül át az ajkak szélén. Ezek az elvárások egy hatalmas családjába
tartoznak...
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a folyadékokról, amelyeket nagyon nehéz lenne egy sor tételben megfogalmazni - bár Hayes éppen erre
tett igen leleményes kísérletet. Megpróbált egy formális, axiomatikus népi fizikát készíteni a
folyadékokról. A folyadékok népi fizikájában - jegyzi meg - a szifonok lehetetlenek. Ahogyan a
pipetták sem - az ujjunkat a szívószál tetejére helyezzük, és felhúzzuk a Pepsit. Hayes ezt az
elméletének erényének tekinti, mert a népi fizika ezt mondja ki; különbözik az akadémiai fizikától.
A pipetták és a szifonok esetében is van valami ellentmondásos. Ezért, ha az antropológiával akarjuk
kodifikálni, hogy az emberek valójában mit gondolnak és mit tesznek, akkor a népi fizikát olyan
dolgok ellen akarjuk bevetni, mint a szifonok és a pipetták.
Amikor a népi pszichológiához fordulunk, ugyanerre kell számítanunk. Számítanunk kell arra, hogy a
népi pszichológia néhány mélyen intuitív elképzelése hamisnak fog bizonyulni. A népi fizika azt
mondaná, hogy a giroszkópok lehetetlenek, és hogy a széllel szemben való vitorlázás lehetetlen, de
aztán rájövünk, hogy ezek nem így vannak, bármilyen furcsának is tűnik ez. Egyszerűen csak tévedtünk
ezekben a dolgokban, de még azután sem tűnnek el az intuíciók, hogy ezt megtanultuk; a jelenségek
még mindig ellentmondásosnak tűnnek. Tehát arra számíthatunk, hogy a népi pszichológia a fejlett
akadémiai pszichológia és az agytudomány nyomása alatt hasonlóképpen meg fog bukni. A népi
pszichológia bizonyos mélyen intuitív alapelveiről, amelyeket talán még soha nem fogalmaztak meg,
talán le kell mondani. (Feltételezem, hogy a népi fizika sem fogalmazta meg azt az elvet, hogy a
szifonok lehetetlenek, amíg a szifonokról nem tudták, hogy lehetségesek; amikor a szifonokat
megfigyelték, az emberek talán azt mondták: "Hé, várjunk csak! A dolgoknak nem így kellene
történniük!")) Meglepő lenne tehát, ha már artikuláltuk volna a népi pszichológia azon elveit, amelyeket
az akadémiai pszichológia aláássa - ha aláássa egyáltalán. Inkább rendkívül ellenkező értelmű
összeütközésekkel találjuk majd magunkat szembe, és valamit fel kell adnunk. És ami nagyon
valószínű, hogy a népi pszichológia egy része lesz az.
Ez azt jelenti, hogy maga a szakma is alkalmazkodni fog ahhoz, hogy elismerje a zavarba ejtő és
sajátos jelenségek és ellentétes előrejelzések létezését, amelyeket a szakma korábban soha nem tett.
Különbséget akarok tenni a mesterség és az ideológia között, aközött, amit megtanulunk csinálni, és
aközött, amit anyáink és mások mondtak nekünk a mesterségről, amikor kimondták a tanítást, mert az
antropológusok azt mondják, hogy a mesterség és az ideológia gyakran eléggé különbözik egymástól.
Ha megkérdezzük a bennszülött fazekasokat, hogyan készítik az edényeiket, lehet, hogy egy dolgot
mondanak, és mást csinálnak. Ez nem a kifinomultság hiányáról szól. A sugárhajtású repülőgépek
pilótái azt mondják a tanítványaiknak: "Így kell repülni egy sugárhajtású repülőgéppel.
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repülőgép." Még könyveket is írnak arról, hogyan repülnek sugárhajtású repülőgépekkel, de gyakran
nem így repülnek. Gyakran azt sem tudják, hogy mit csinálnak. Nos, ha ilyesmit akarsz tanulmányozni,
akkor az antropológus különleges tehetségét kell a tanulmányozásba bevonni, de a kutatásig
megkockáztatok néhány informális megfigyelést. Azt hiszem, ha alaposan megvizsgáljuk a népi
pszichológia ideológiáját, akkor azt találjuk, hogy az eléggé karteziánus-dualista keresztül-kasul. Talán
vannak más problémák és zavarba ejtő tényezők is az ideológián belül, ahogyan az a hagyományon
keresztül eljutott hozzánk. De vegyük észre, hogy a népi pszichológiával foglalkozó filozófusok közül
senki sem akarja komolyan venni az ideológiának ezt a részét. Ma mindannyian materialisták vagyunk,
tehát a népi pszichológia jövőjével kapcsolatos kérdés nem az, hogy győzedelmeskedni fog-e
valamilyen karteziánus nézet vagy sem. Úgy tűnik, éppen most döntöttünk úgy, hogy a dualizmus (ha
valóban, ahogy egyesek állítják, a "józan ész" feltételezi) az ideológia feláldozható eleme. A kérdés,
ami most minket foglalkoztat, az, hogy vannak-e az ideológiának más, kevésbé feláldozható vonásai.
Gondoljon bele, mi történhet: Fodor például megvizsgálja a népi pszichológia mesterségét, és
megpróbál elméletet alkotni arról, hogy miért működik. Az elmélete az, hogy azért működik, mert jó
természettudomány. Szerinte tulajdonképpen arról szól, hogy mi zajlik a fejben. Minden dolognak,
ami a mesterség gyakorlásában kiemelkedőnek tűnik, valójában a fejben van az izomorfja vagy
homomorfja. Így jön létre az, amit ő "szándékos realizmusnak" nevez. Észreveszi, hogy az emberek
olyan dolgokat mondanak, mint
Tom úgy véli, hogy p
és
Sam azt kívánja, hogy q [valójában senki sem használja ezt a formát, de hajlítsuk meg egy kicsit!]
Ebből megállapítjuk, hogy van egy attitűd rés és egy p-vagy-q rés, egy kijelentő rés. Két különböző
variációs forrásunk van, két különböző gomb, amely a népi mesterségben forog. Fodor szerint ez azért
működik, mert a fejben vannak olyan dolgok, amelyek szépen felsorakoznak ezekhez a gombokhoz. Ha
az attitűdgombon tizennégy fokozat van, akkor az agyban tizennégy különböző állapottípusnak kell
lennie. Ha a p-vagy-q gombon végtelen számú beállítás van, akkor végtelen számú lehetséges
különböző belső állapotnak kell lennie, amelyek mindegyike különálló és diszkrét. De ez csak egy
elmélet arról, hogy miért működik a népi pszichológia, és A népi pszichológia jövője című könyv több
más fejezete is bizonyítja, hogy van néhány elég jó okunk arra, hogy azt gondoljuk, ez egy rossz
elmélet.
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Tényleg elég furcsa azt mondani, hogy "megmutatom, hogy a népi pszichológia hamis, azzal, hogy
megmutatom, hogy Jerry Fodor téved". Pedig nagyjából ez a stratégiája Ramsey, Stich és Garon 1991-es
Creenwood-kötetének "A konnekcionizmus, az eliminativizmus és a népi pszichológia jövője" című
fejezetének. Nem éri el a célját, ha Fodor téved a népi mesterség erejének legperspektivikusabb
ideológiáját vagy magyarázatát illetően. Ha ebben téved, akkor valóban azt várnánk, hogy az a vízió,
amit ő az agyban zajló dolgokról alkot, nem egyezik azzal, amit az agyemberek felfedeznének; de ez az
eltérés nem jelentené azt, hogy a népi pszichológia mint mesterség a végét járná, vagy akár azt, hogy a
népi pszichológia mint mesterség ontológiájának vagy metafizikájának egyetlen éleslátó beszámolója
sem élné túl éppenséggel a konnekcionista dicsőség napját. Azt hiszem, John Heil szépen kifejti a
kommentárjában, hogyan képzelhetjük el ezt. Ramsey, Stich és Garon saját beszámolójában is láthatjuk,
hogyan használják a népi pszichológiai kifejezéseket egyszerűen azért, hogy motiválják konnekcionista
modelljeiket, és megmagyarázzák, hogyan kellene működniük. Miért gondolják, hogy ezt kell tenniük,
ha nincs hasznos kapcsolat a népi pszichológia és a számítási idegtudomány között? Ez csak egy
átmeneti létra, amit majd megtanulunk eldobni? Ha a létra olyan jól működik, miért gondolkodunk azon,
hogy eldobjuk?
El kell ismernünk tehát, hogy nem számít, ha a mesterségről szóló népi ideológia téves - hacsak nem
vesszük túl komolyan az ideológiát! A The Intentional Stance (1987; 114. o.) című könyvemben egy
helyen megjegyzem, hogy Fodor elmélete kicsit olyan, mint a nátha különös népi elmélete: a nátha
tüsszentések nagy halmaza, amelyek közül néhány elszabadul. Valaki valóban azt gondolhatná, hogy a
nátha ilyen, és elgondolkodhatna azon, hogy hány tüsszentésnek kell még elszöknie, mielőtt véget ér.
Fodor elmélete is hasonló: eszerint a fejünkben ott van ez a sok mondat; némelyik kijön, némelyik
bemegy, de egy kis fordítástól eltekintve (a mentalese és mondjuk az angol között) alapvetően nem
változnak meg annyira.
Néhányan mások, mint például én magam, megpróbáltak egy meglehetősen eltérő elemzést adni arról,
hogy mi is a népi pszichológia mint mesterség, a szándékos álláspont szempontjából. Ragaszkodtam
ahhoz, hogy a népi pszichológiai mesterség hiedelmeit és vágyait messze nem (1) diszkrét, (2)
szemantikailag értelmezhető állapotokként, (3) kauzális szerepet játszó állapotokként kell a
leglátványosabban kezelni, hanem inkább absztrakcióknak - inkább súlypontoknak vagy vektoroknak,
mint egy mechanizmus individualizálható konkrét állapotainak - tekinthetjük.
Ramsey, Stich és Garon A népi pszichológia jövője című könyvének 4. fejezetében Ramsey, Stich és
Garon néhány alulról jövő okot adnak arra, hogy ezt kétségbe vonják.
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A pszichológiai állapotok természetéről alkotott nézetek fodori triászát, és megpróbálok néhány kissé
eltérő - nevezhetjük őket felülről lefelé irányuló érveknek is - érvet felhozni néhány, A szándékos
álláspontból vett kvázi-kísérlet elvégzésével. (Ha olvastad a könyvet, akkor nem vagy naiv alany).
Íme egy vicc. Nézd meg, hogy érted-e. ("Newfies" az újfundlandi emberek; ők Kanada lengyelei
- vagy Kanada írjei, ha britek vagyunk.)
Egy férfi meglátogatta barátját, a Newfie-t, és mindkét fülét bekötözve találta. "Mi történt?" - kérdezte, mire az
Újonc így válaszolt: "Tudod, épp vasaltam az ingemet, és csörgött a telefon". ''Ez megmagyarázza az egyik
fület, de mi a helyzet a másikkal?" "Hát, tudja, fel kellett hívnom az orvost!"

A kísérlet működik - veled mint alannyal -, ha érted a viccet. A legtöbb ember érti, de nem mindenki.
Ha megállnánk, Eugene Charniak módjára, akinek történetmegértő mesterséges intelligencia (AI)
programja (Charniak, 1974) először vizsgálta ezt a jelenséget, és megkérdeznénk, hogy mit kell hinni
ahhoz, hogy valaki megértse a viccet (és itt van egy lista a szokásos módon individuált tételek vagy
mondatok-hitt-igazak listájával), akkor a különböző tételek hosszú listáját kapjuk. Hinni kell a vasaló
alakjáról, a telefon alakjáról; arról a tényről, hogy amikor az emberek hülyék, gyakran nem tudják
összehangolni, hogy a bal kéz és a jobb kéz különböző dolgokat csinál; arról, hogy a telefonkagyló és a
vasaló súlya nagyjából egyforma; arról, hogy amikor a telefonok csörögnek, az emberek általában
felveszik, és még sok másról.
Az én elbeszélésemet az teszi viccessé, és nem csak egy unalmas történetté, hogy radikálisan
enthümematikus; sok tényt kihagy, és arra számít, hogy a hallgató kitölti azokat, de csak akkor tölthetné
ki, ha rendelkezne ezekkel a hiedelmekkel. Most egy teljesen hülye elmélet arról, hogyan értette meg a
viccet - és ez valószínűleg nem fair Fodorral szemben, hanem egyfajta karikatúra - a következő: Bejön
néhány mondat (a fülünkbe - pontosan azok a mondatok, amelyekről beszéltem), és az érkezésük kivált
egy olyan mechanizmust, amely az összes releváns mondatra vadászik - mindazokra, amelyek a
listánkon szerepelnek -, és hamarosan egy közös munkaterületre hozza őket, ahol egy felbontási
tételprover veszi át a feladatot, és logikai következtetéssel kitölti az összes hézagot. Ez a kognitív
feldolgozásnak az a fajta szentencialista elmélete, amelynek irányába Fodor gesztusokat tett, de
tudomásom szerint senki sem állt elő egy hihető vagy akár működőképes változattal. Az imént vázolt
elméletem egy teljesen elborult elmélet, amelyet senki sem állíthatna jóhiszeműen.
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Bízom benne, hogy senki sem hisz ebben az elméletben, de jegyezzük meg, hogy még ha ezt és minden
közeli rokonát (a többi szentencialista/következtetésmotoros elméletet) el is vetjük, mint elméleteket
arról, hogyan kaptad a viccet, a hiedelmek listája emiatt nem hiábavaló, ostoba vagy hamis. Valóban
olyan kognitív feltételeket ír le (nagyon elvontan tekintve), amelyeknek mindenkinek meg kell felelnie,
aki érti a viccet. Elképzelhetjük, hogy lefuttatjuk azokat a kísérleteket, amelyek ezt bizonyítanák.
Húzzunk ki egy hitet a listáról, és meglátjuk, mi történik. Vagyis keressünk néhány embert, akiknek
nincs meg ez a hiedelem (de az összes többi megvan), és mondjuk el nekik a viccet. Nem fogják
megérteni. Nem érthetik, mert minden egyes hiedelem szükséges a történet megértéséhez.
Ramsey, Stich és Garon azt a jelenséget tárgyalja, amikor egy hiedelemlistából egy hiedelmet
elfelejtünk. Az általuk bemutatott konnekcionista hálózatban az a mód, ahogyan elfelejtünk egy
meggyőződést, különbözik attól, ahogyan egy Collins és Quillian hálózatban elfelejthetünk egy
meggyőződést, de a lényeg, amit itt megemlítenék, az az, hogy mindkét számítás esetén a következő
formájú, kontrafaktuálisan alátámasztott általánosításokkal rendelkezünk: Ha nem hiszed (elfelejtetted),
hogy p, akkor nem érted a viccet.
Valójában kész vagyok egy empirikus jóslatot tenni, amely arra támaszkodik, hogy tudományos
valószínűséggel beszélhetünk a hiedelmek e listájáról, még akkor is, ha azok nem képviselnek semmi
kiemelkedőt a fejben, hanem pusztán absztrakciók. A vicc, amit az előbb mondtam, és amit most kaptál,
a végét járja. Egy-két generáción belül elavul. Miért? Mert ebben a mosható-ruházható korban a
felnövekvő gyerekek még soha nem láttak senkit vasalni. Néhányuk azt sem tudja, hogyan néz ki és
milyen érzés egy vasaló, és az ő számuk egyre nő. Ami azt illeti, a telefonok is állandóan változnak, így
a telefonkagyló és a vasaló alakjának és súlyának hasonlóságába vetett alapvető hit eltűnik; ez nem lesz
megbízhatóan a normális közönség hiedelemkészletében. Tehát nem fogják érteni a viccet. Meg kellene
magyarázni nekik - "Nos, a régi időkben a vasalók úgy néztek ki és úgy érezték magukat, mint..." -, és
akkor persze már nem lenne vicc. Ez a példa sokszorosan megsokszorozható, és megmutatja, hogy a
népi pszichológia vagy a szándékos álláspont mint absztrakt kalkulus erejét a legkevésbé sem fenyegeti
az a kilátás, hogy Fodor szándékos realizmusának egyetlen változatát sem támasztja alá a kognitív
idegtudomány.
Ramsey, Stich és Garon is hoz néhány példát a hiedelmek néplélektani modellben feltételezett
diszkréciójának bemutatására. Rámutatnak arra, hogy egy magyarázat egyetlen hiedelemre hivatkozhat,
és a hiedelmek többé-kevésbé atomisztikusan jöhetnek és mehetnek - a népi pszichológia szerint. Heil
hasznosan kommentálja, hogy mi a félrevezető ebben az értelmezésben
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az ilyen jelenségekről, ezért egy másik példán keresztül fogom kiterjeszteni a kritikáját. Tegyük fel,
hogy azzal magyarázzuk Mary hirtelen felszaladását az emeletre, hogy arra a meggyőződésére
hivatkozik, hogy a táskáját az ágyon hagyta, és arra a vágyára, hogy magával vigye a táskáját, amikor
kimegy. A népi pszichológia realista értelmezése szerint ez olyan eset lenne, amikor nem
metaforikusan beszélünk, és ha történetesen pontatlanul beszélünk (valóban csak azt hitte, hogy a
hálószobában valamilyen vízszintes felületen hagyta a táskáját?), ez elvileg mindig korrigálható, mert a
dolognak van egy határozott ténye, mondják a realisták, hogy éppen milyen hiedelmei és vágyai
vannak egy személynek. Nos, én úgy vélem, hogy egy ilyen esetben az, ami a diszkrét, különálló,
individuálható meggyőződések illúzióját kelti, az a tény, hogy beszélünk róluk: az a tény, hogy amikor
elmagyarázzuk a várakozásainkat, amikor a saját privát várakozásaink generálásától, hogy mit fognak
tenni az emberek, áttérünk arra, hogy elmondjuk másoknak ezeket a várakozásainkat, és
elmagyarázzuk nekik, miért vannak, ezt a nyelv segítségével tesszük. Amiből ez következik, azok
természetesen kijelentések. Tekintettel a kommunikáció hatékonyságának követelményére, ki kell
emelnünk a magyarázat vagy előrejelzés feltehetően központi tartalmi jellemzőit, amelyekre
gondolunk. Egy desztillált lényeg - valójában, mint láttuk, jellemzően a desztillált lényeg egy
enthümematikus része - szavakban jut kifejezésre.
Ahhoz, hogy a Fodor által javasolt klasszikus módon értelmezni tudjuk, amit csinálunk, sok további
csomagot kell magunkkal vinnünk. Hadd idézzem Davidsont:
Beszéd nélkül nem tudunk finom különbségeket tenni a gondolatok között, amelyek elengedhetetlenek ahhoz,
hogy néha magabiztosan tudjunk magyarázatot adni. Az attitűdök tulajdonításának módja biztosítja, hogy a
nyelv minden kifejező erejét felhasználhassuk az ilyen megkülönböztetések megtételére. (Davidson 1975, 1516. o.)

Ezzel egyetértek. Az azonban továbbra is igaz, hogy a dolgok hétköznapi menetében a hitek nagy
családjai együtt utaznak mentális életünkben. Egyik pillanatban Mary azt hiszi, hogy a táskája az ágyon
van, és azt hiszi, hogy a táskája valamilyen vízszintes felületen van, és azt hiszi, hogy a fésűt tartalmazó
tárgyat az a bútordarab támasztja alá, amelyben az ember alszik, és így tovább. Most mind (vagy sok)
ilyen különálló állapotnak fel kell gyulladnia és össze kell fognia ahhoz, hogy Mary felszaladjon az
emeletre? Vagy csak a hitcsaládból és a vágycsaládból választanak ki egyet-egyet, hogy elvégezzék a
munkát? Ha ragaszkodunk Fodor "klasszikus" szemléletéhez az állítmányi attitűdökről, akkor ezek az
egyetlen alternatívák, és ezek kizárólagosak. Ez nem jelenti azt, hogy nem lehet túldetermináltság (pl.
tizennégy
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hiedelmek és hét vágy ON voltak abban az időben, de bármelyik pár elegendő volt a döntés
kiváltásához), hanem hogy ténykérdés, hogy pontosan melyik diszkrét hiedelem és vágy létezett abban
az időben, és hogy az hozzájárult-e, vagy hozzájárulhatott-e a döntés kiváltásához.
Ez kapcsolódik Heil egyik megállapításához. A népi pszichológia elismeri, ha úgy tetszik, a mindennapi
életben a hiedelem-hozzárendelés holizmusát, és valójában megdöbben a gondolattól, hogy valaki
elhiszi, hogy a táskája az ágyon van, és nem hiszi el a többi állítást. A gondolatot, hogy az ember hihet
ezek közül egyet anélkül, hogy a többit is elhinné - és nemcsak ennek nyilvánvaló logikai
következményeit, hanem az összes pragmatikai szomszédját is -, a népi pszichológia nem látja előre,
mert nem olyan határozottan realista a hiedelmekkel és vágyakkal kapcsolatban, mint Fodor.
Úgy tűnik tehát, hogy a realizmus illúziója abból a tényből fakad, hogy nem csak magánemberként
használjuk a népi pszichológiát arra, hogy előre megjósoljuk - mindannyian - egymás viselkedését.
Ezzel szemben, ha például a csimpánzok népi pszichológiát használnak (Premack, 1986), akkor nem
beszélnek róla. Ők egyéni népi pszichológusok, mi viszont nem. Mi közösségi népi pszichológusok
vagyunk, akik állandóan magyarázkodunk másoknak, hogy miért gondoljuk, hogy így és így fog ez és
ez tenni. Beszélnünk kell, és amikor beszélünk, és mivel az élet rövid, egy szerkesztett változatát kell
adnunk annak, amit valójában gondolunk, így csak néhány mondat jön ki belőle. Aztán persze túl
könnyű azt feltételezni, hogy ezek a mondatok nem pusztán szerkesztett absztrakciók vagy desztillációk,
hanem inkább valami másolatai vagy fordításai azoknak a lényeknek, akikről beszélünk.
Az a tény, hogy beszélünk, azt állítom, hogy van egy nyilvánvaló, de érdekes további hatása is: mivel
beszélünk és írunk, mindenféle mondataink vannak - a sajátjaink és másokéi is. Halljuk őket,
emlékszünk rájuk, leírjuk őket, mi magunk is kimondjuk őket, és minden ilyen, a nyelvünkben szereplő
mondattal, amellyel találkozunk vagy amelyet létrehozunk, kapcsolatban van egy problémánk: mit
kezdjünk vele. Elvethetjük, elfelejthetjük, vagy dönthetünk úgy, hogy az IGAZ vagy a HAMIS feliratú
kupacba tesszük. És ez, azt állítom, egy egészen másfajta specializált állapotot hoz létre, amit az
Agyviharokban véleményeknek neveztem. Ezek nem egyszerűen meggyőződések; ezek nyelvileg
fertőzött állapotok - csak a nyelvhasználóknak vannak ilyenek. A vélemények lényegében fogadkozások
az általunk értett nyelv mondatainak igazságára. Empirikus megérzésem szerint egy megfelelő kognitív
pszichológiának nagyon éles különbséget kell tennie a következők között
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hogy a vélemények pszichológiája valójában eléggé különbözik a vélemények pszichológiájától, és
hogy az a fajta architektúra, amely nagyon jól működik, mondjuk, a nem nyelvi perceptuális
véleményekkel (mondhatnánk "állati" véleményekkel), eléggé jelentősen ki kell egészüljön a
vélemények kezeléséhez. És úgy gondolom, hogy az ezzel kapcsolatos zavar - pontosabban az, hogy
nem tudunk különbséget tenni aközött, hogy a természetes nyelvünk egy bizonyos mondatát igaznak
hisszük, és aközött, hogy olyan meggyőződésünk van, amelyet az a mondat kifejezhet - adta Fodor
szándékos realizmusának azt a futást, amit elért.
Az jutott eszembe, hogy ennek a gondolatmenetnek egy további vonása, ami Churchlandnek és Stichnek
tetszhet, hogy haigazam van a meggyőződések és vélemények megkülönböztetésével kapcsolatban, akkor
a következő szédítő kilátás nyílik: A tudósok (a közeljövő konnekcionista hősei) "arra a véleményre
juthatnak", hogy nincsenek olyan dolgok, mint a hiedelmek, anélkül, hogy ezáltal azt kellene hinniük,
hogy nincsenek ilyen dolgok! Ha a konnekcionistáknak igazuk van, akkor végül is csak konnekcionista
rendszerek, amelyek alkalmanként fogadásokat kötnek természetes nyelvük különböző mondatainak
igazságára. Az egész tudományuk - legalábbis a nyilvános kommunikáció és a megerősítés része - a
vélemények szintjén folyik. Noha nincsenek hiedelmeik, véleményük mégis van, hiszen továbbra is
használnak mondatokat, és így elkötelezik magukat egyes mondatok igazsága mellett. De nem kellene
azt mondaniuk, hogy hisznek abban, hogy egy adott mondat igaz; csak ... összekötnék, hogy az igaz! A
konnekcionista hálózataik beállításai miatt ezt a mondatot az IGAZ halomba tennék, de a mondat IGAZ
halomba helyezése (még a fejedben tárolt mondatok IGAZ halmába is) különbözik a népi pszichológiai
modell szerinti hittől. (Akik nem fodoriánusok a hitről, azok tovább beszélgethetnek arról, hogy mit
hisznek ezek a konnekcionisták, de a köztük lévő fodoriánusok és stichiánusok következetesen azon a
véleményen lehetnek, hogy ők valójában soha semmit nem hisznek!)
Szeretnék még egy kicsit többet mondani a konnekcionizmusról, mert szeretnék még néhány vödör
hideg vizet önteni arra az eufóriára, amelyet a San Diego-i papírok (Churchland, 2. fejezet; és Ramsey,
Stich és Garon, 2. fejezet) kifejeztek, ha nem is váltottak ki. A népi pszichológia jövője című könyv 4.
része). Először azonban szeretnék néhány megjegyzést tenni a konnekcionizmus mellett, amit ők nem
egészen tesznek meg. Ramsey, Stich és Garon azt állítják, hogy a konnekcionizmus nem csupán egy
hagyományos, hierarchikus modell alacsonyabb szintű megvalósítása, és szeretnék még valamit
mondani e mellett. Íme, miért gondolom, hogy a konnekcionizmus izgalmas.
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Tegyük fel, hogy van egy olyan elméletünk, amit Haugeland (1985) GOFAI-nak (Good Old-Fashioned
Artificial Intelligence, azaz régi vágású mesterséges intelligencia) nevezne, amely nem konnekcionista:
ez egy bizonyos szintet feltételez, amelyen szimbolikus struktúrák léteznek, például egy gondolati
nyelvben, és van valamilyen mechanizmusa az ezeken való számításhoz. Aztán valóban nem sokat
számít, hogy ezt hogyan valósítod meg. Teljesen mindegy, hogy VAX-et vagy Cray-t, fordított vagy
értelmezett nyelvet használunk. Teljesen mindegy, hogy hogyan határozod meg a megvalósítást, mert az
összes átmenet már explicit módon meg van határozva a magasabb szinten. Ez azt jelenti, hogy
technikai értelemben egy folyamatábrával rendelkezik, és nem pusztán egy folyamatábrával, ami azt
jelenti, hogy az összes átmenet szabályszerűsége ezen a szinten meg van határozva, így nincs több
terveznivaló, és egyszerűen csak mérnöki munka kérdése, hogy az átmenet szabályszerűségeit biztosítsa.
Nincs értelme különböző megvalósításokat vizsgálni, ugyanezen okból kifolyólag nincs értelme
ugyanannak az újságnak két különböző példányát vizsgálni. Lehet, hogy a megvalósítás sebességében
vagy ilyesmiben kisebb különbségeket találunk, de ez nem alkalmas arra, hogy érdekes legyen, míg a
konnekcionista hálózatokban a szimbolikus vagy kognitív szint és a megvalósítás szintje közötti
kapcsolat nem ilyen. Tényleg van értelme a kognitív szintű vázlat különböző implementációit vizsgálni,
mert ezeknek az implementációknak a jellemzőire számítunk az átmenetek olyan részleteinek
rögzítésében, amelyek valójában nem rögzülnek a kognitív szinten. Ezen a szinten nem adtál meg
algoritmust vagy áramlási gráfot. Egy másik módja ennek a szemléletnek az, hogy ellentétben egy
klasszikus rendszerrel, ahol a legutolsó dolog, amit akarsz, az a zaj az implementációdban (azaz meg
akarod védeni a rendszert a zajtól), egy konnekcionista implementációban a zaj kihasználását tervezed.
Azért akarod, hogy a zaj ott legyen, mert valójában olyan módon fog felnagyítani vagy felerősíteni,
amely hatással lesz a kognitív szinten leírt tényleges átmenetekre.
Ez világossá válik, ha megvizsgáljuk a rejtett egységeket egy konnekcionista hálózatban - mint például
A népi pszichológia jövője 4. fejezetének ábráin. Amint Ramsey, Stich és Garon megjegyzik, ha ezeket a
rejtett egységeket gondos statisztikai elemzésnek vetjük alá (ezt megkönnyíti, ha az eredményeket
Geoffrey Hinton egyik szép diagramján nézzük, amely megmutatja, hogy mely csomópontok milyen
körülmények között aktívak), felfedezhetjük, hogy egy bizonyos csomópont mindig bekapcsol, amikor a
téma (mondjuk) a kutya, és soha nem (vagy csak nagyon gyengén), amikor a téma a macska, míg egy
másik csomópont macskák esetében bekapcsol, kutyák esetében pedig nem.
Más csomópontok azonban úgy tűnik, hogy egyáltalán nem értelmezhetőek. Nincs szemantikájuk; ezek a
csomópontok
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csak ott. Ami a szemantikát illeti, ezek csak zajok; néha erősen aktívak, máskor pedig gyengék, de ezek
az időpontok nem illeszkednek semmilyen kategóriához. Ahogy a konnekcionizmus számos
szkeptikusa szorgalmazta, az előbbi fajta csomópontokat hihetően DOG csomópontnak és CAT
csomópontnak és így tovább, és így csábító azt mondani, hogy mégiscsak szimbólumaink vannak.
A konnekcionizmusról kiderül, hogy csak a jó öreg, szimbólummanipuláló mesterséges intelligencia
álcázott változata! Bármennyire is hihető ez (és bizonyára van némi igazság abban az elképzelésben,
hogy bizonyos csomópontokat szemantikai specialistáknak kell tekinteni), van egy másik tény is az
ilyen hálózatokkal kapcsolatban, amely a legérdekesebben cáfolja a szkeptikusok állítását. A legjobb ok
arra, hogy a kutya-aktív csomópontot ne nevezzük kutyaszimbólumnak, az, hogy "megölhetjük" vagy
kikapcsolhatjuk ezt a csomópontot, és a rendszer azonnal folytatja a kutyák megkülönböztetését, a
kutyákra való emlékezést stb. legfeljebb enyhe teljesítményromlással. Más szóval kiderül, hogy az
összes többi "zajos" csomópont a terhelés egy részét viselte. Mi több, ha a "szimbólum" csomópontokat
életben tartjuk, és a többi, pusztán zajos csomópontot megöljük, a rendszer nem működik.
Ezzel kapcsolatban az tűnik számomra a legfontosabbnak, hogy egy konnekcionista rendszerben a
számítási szinten nem teszünk különbséget szimbólumok és nem szimbólumok között. Ezen a szinten
mindegyiket pontosan ugyanúgy kezeljük. A számítási mechanizmusnak nem kell tudnia, hogy melyek a
szimbólumok. Mindegyik ugyanolyan. Néhányukról (egy magasabb szinten) láthatjuk, hogy inkább a
szimbólumokhoz hasonló szerepet töltenek be, de ez nem olyan tulajdonság, amely a számítási szinten
különbséget tesz. Ez egy nagyon szép tulajdonság. Olyan tulajdonság, amely teljesen ellentétes a
GOFAI szellemiségével, ahol a szimbólum és nem szimbólum közötti különbségtétel a világ összes
számítási szintű különbségét jelenti.
Miután felajánlottam a dicséretemet, hadd térjek rá arra, ami aggaszt a konnekcionizmussal
kapcsolatban. Mindkét konnekcionista fejezet konnekcionista hálózatokat mutat be, amelyek bemeneti
csomópontokkal, kimeneti csomópontokkal és rejtett egységekkel rendelkeznek, de minden vitájuk a
rejtett egységekről szól. Meg kell állnunk, hogy aggódjunk amiatt, hogy a bemeneti egységek némelyike
(például) túlságosan is fodorianusnak tűnik. Valóban úgy néz ki, mintha egy gondolati nyelvet
használnának például a bemeneti Kutyáknak szőrme van a rendszer alján. Úgy néz ki, mintha a
bemenetek valami egészen túlságosan Fodor-féle tételekké szerveződnének. Lehet, hogy csak azért nem
látjuk a gondolkodás nyelvét, mert nem a sokkal nagyobb kognitív rendszereket nézzük, amelyeknek
ezek a memóriadarabok csak kis alrendszerei?
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Ez az aggodalom analóg azzal az aggodalommal, ami a nagyon hagyományos mesterséges intelligencia
rendszerekkel kapcsolatban felmerülhet. Hector Levesque (1984) például leírt egy olyan
tudásreprezentációs rendszert (a mesterséges intelligenciában), amelynek van néhány szép tulajdonsága,
de az egyik nem szép tulajdonsága az, hogy csak egyetlen módon lehet valamit a tudásbázisba tenni, és
csak egyetlen dolgot tud a tudásbázis. Minden egy TELL nevű művelettel kerül be, amelyet egy
predikátumkalkulusban szereplő állítás követ; az egyetlen dolog, amire a rendszer képes, az az, hogy
engedi, hogy magát ASK műveletnek vessék alá. Azt állítom, hogy a tudás bármely olyan modellje,
amelyet csak úgy lehet frissíteni vagy gazdagítani, hogy a TELL függvény segítségével írunk egy tételt,
és amelyet csak úgy lehet használni, hogy az ASK függvény segítségével kiveszünk belőle egy tételt,
egy robusztus tudásrendszer reménytelenül fodori szentimentalista modellje.
De mindazért, amit a konnekcionista fejezetek mutatnak, ez az, ami a konnekcionista modelljeikben is
megvan. Van egy memóriánk, amelyhez van egy TELL és egy ASK definiálva. Más módon még nem
definiálták a finomhangolását, vagy a felhasználását, vagy a frissítését. Ez egy komoly vád, amit egy
konkrétabb példával kellene megpróbálnom megvédeni. Végül álljon itt még egy kis kísérlet az emberi
memória szerkezetével kapcsolatban. Az állítás, amelyet ezzel szeretnék alátámasztani, az, hogy amit a
konnekcionisták felajánlottak nekünk, az nem a memória architektúrája, hanem legfeljebb a memória
talán egy kis alkomponensének architektúrája. Amikor elkezdjük a memóriát valósághűbbé tenni, hozzá
kell adnunk néhány olyan építészeti részletet, amelyek egészen más elveket igényelnek.
Íme néhány kérdés - személyes kérdések a saját emlékezetével kapcsolatban -, amelyekre igyekezzen
minél gyorsabban válaszolni:
Táncoltál már filmsztárral?
Bemutattak már neked egy fehér hajú hölgyet, akinek a keresztneve V-vel kezdődik?
Vezettél már több mint hét mérföldet egy kék Chevrolet mögött?
A legtöbb ember gyorsan tud igennel vagy nemmel válaszolni az első kérdésre, a többire viszont nem
tud válaszolni. Képzeljük el, mennyire más lenne a válaszuk a következő kérdésekre:
Bemutattak már neked egy zöld hajú hölgyet, akinek a keresztneve V-vel kezdődik?
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Vezettél már több mint hét mérföldet egy rózsaszín Rolls Royce mögött?
Először is, bárki emlékezetelmélete szerint hamis, hogy Fodor mondatokként tároltad: "Soha nem
táncoltam filmsztárral", "Soha nem vezettem hét mérföldnél többet egy rózsaszín Rolls Royce mögött"
és így tovább, mert ez kombinatorikus robbanáshoz vezetne. Gondolj mindarra, amit még soha nem
tettél, és tudd, hogy soha nem tettél.
Bármilyen távolról is épeszű elméletnek, amely arra vonatkozik, hogyan válaszoljunk ezekre a
kérdésekre, így kell működnie: Ha hallod a kérdést, az felidézi az emlékezetedben, és vagy sikerül
felidézned egy eseményt, amely megfelel a feltételnek, vagy nem. Az első felvetés esetében, ha nem jön
vissza semmilyen emlék, akkor azt a meta-konklúziót vonja le, hogy ha valaha is megtette volna, akkor
most emlékezne rá, és mivel most nem emlékszik rá, nagy az esélye, hogy soha nem táncolt filmsztárral.
A párhuzamos meta-konklúzió azonban a harmadik esetben egyszerűen nem hihető, mert nincs okunk
feltételezni, hogy ha valaha is hét mérföldet hajtottál volna egy kék Chevy mögött, akkor most
emlékeznél rá. Ahhoz, hogy értelmet adjunk az emberi emlékezetnek ennek a nagyon egyszerű,
robusztus tulajdonságának, fel kell tételeznünk, hogy az emberi emlékezet úgy szerveződik, hogy
öntudatlanul is fel tudja mérni annak a valószínűségét, hogy az emlékezetének az a hibája, hogy az ön
számára egy visszaemlékezést produkál, olyan jel - ez alkalommal előfeltételként vagy adatként
kezelhető -, amelyből öntudatlanul "kikövetkezteti" a következtetést: "Soha nem tettem ilyet". Ez egy
olyan összetettséget mutat, amely messze túlmutat a KÉRÉSEN és a TÖRTÉNETEN, amit elég
világosan megállapíthatunk az emberi emlékezet jellemzőjeként. Tehát egy jó kognitív pszichológiának
ezt modelleznie kell. Hogyan lehet az emberi memóriának olyan modelljét felépíteni, amely rendelkezik
ezzel a meglehetősen ügyes, könnyen kimutatható tulajdonsággal? Tudtommal a nem konnekcionista
kognitív pszichológiában senkinek sincs erre jó modellje, de a konnekcionistáknak sincs.
És amíg a konnekcionisták nem tudják megmutatni, hogy csodálatos új szöveteik nagyobb
tárgyakká alakíthatók, amelyek az emberi pszichológia néhány ilyen moláris tulajdonságát
mutatják, addig mérsékelnünk kell a lelkesedésünket.

95. oldal

5
Valódi minták 1
Bár ez az esszé már jól hozzáférhető a Journal of Philosophy oldalain, gondolkodásom szempontjából teljesen
központi jelentőségű, és a benne szereplő érvek nem szerepelnek egyik legutóbbi könyvemben sem, ezért úgy
gondoltam, hogy itt is szerepelnie kell. A realizmus fajtáinak tárgyalása több esszében folytatódik, valamint a
Philosophical Topics (1994, 22, 1. és 2.) munkámnak szentelt különszámában a kritikusoknak adott hosszú
válaszomban, a "Get Real" címűben.
Valóban vannak hiedelmek? Vagy azt tanuljuk (feltehetően az idegtudományokból és a pszichológiából), hogy
szigorúan véve a hiedelmek a képzeletünk szüleményei, egy meghaladott ontológia elemei? A filozófusok általában úgy
tekintenek az ilyen ontológiai kérdésekre, mint amelyek csak két lehetséges választ engednek meg: vagy léteznek a
hiedelmek, vagy nem léteznek. Nem létezik olyan állapot, mint a kvázi-lét; nincsenek stabil tanok a
szemirealizmusról. A hiteket vagy igazolni kell a vírusokkal együtt, vagy száműzni kell a bansákkal együtt. Az a
bátorító meggyőződés uralkodik tehát, hogy ha a hiedelmekről (és más mentális tárgyakról) van szó, akkor vagy
realistának vagy eliminatív materialistának kell lenni.
1 Realizmus a hiedelmekkel kapcsolatban
Ez a meggyőződésem annak ellenére érvényesül, hogy az évek során mindent megtettem, hogy különböző
analógiákkal aláássam: a hangok benne vannak az ontológiádban? (Dennett, 1969, 1. fejezet) A súlypontok benne
vannak az ontológiádban? (Dennett, 1981a)
Eredetileg megjelent: Journal of Philosophy, LXXXVIII (1), 1991. jan., 27-51. old.
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Mulatságos megjegyezni, hogy a hitek súlypontokkal való analógiáját az ontológiai dichotómia mindkét oldaláról
támadták: filozófusok, akik szerint egyszerűen nyilvánvaló, hogy a súlypontok hasznos fikciók, és filozófusok, akik
szerint egyszerűen nyilvánvaló, hogy a súlypontok tökéletesen valóságosak:
A gond ezekkel a feltételezett párhuzamokkal az, hogy szigorúan véve mind hamisak, bár kétségtelenül hasznos egyszerűsítések
sok céllal. Hamis például, hogy a Föld és a Hold közötti gravitációs vonzás két pontszerű tömegre vonatkozik; de ez egy elég jó
első közelítés sok számításhoz. Ez azonban egyáltalán nem az, amit Dennett valójában a szándékos állapotokról akar mondani. Ő
ugyanis ragaszkodik ahhoz, hogy ha felvesszük a szándékos álláspontot, és úgy értelmezünk egy ágenst, mint aki bizonyos
hiedelmek és vágyak alapján cselekszik, akkor olyan mintázatot fedezünk fel a cselekedeteiben, amely valóban létezik (olyan
mintázatot, amely kimarad, ha ehelyett tudományos álláspontot veszünk fel): Dennett természetesen nem állítja, hogy a
szándékos leírások szerepe pusztán az, hogy hasznos közelítést adjanak egy olyan igazsághoz, amelyet nem szándékos
kifejezésekkel pontosabban ki lehetne fejezni. (Smith, 1988, 22. o.)

Hasonlítsuk ezt össze Dretske hasonlóan magabiztos realista állításával:
Realista vagyok a súlypontok tekintetében. ... A Föld nyilvánvalóan gravitációs vonzerőt gyakorol a Hold minden részére - nem
csak a súlypontjára. Az eredő erő, egy vektorösszeg, egy ponton keresztül hat, de ez valami egészen más. Nagyon tisztában kell
lennünk azzal, hogy mi a súlypont, mielőtt eldöntenénk, hogy szó szerint értjük-e, mielőtt eldöntenénk, hogy gravitációs
középpont-realisták vagyunk-e vagy sem (Dretske, 1988, 511-512. o.).

Dretske tanácsa jól megfogadható. Mik azok a súlypontok? Ezek matematikai pontok - absztrakt objektumok, vagy
ahogy Hans Reichenbach nevezte: absztrakták -, amelyek fizikai erők és egyéb tulajdonságok alapján
definiálhatók. Az a kérdés, hogy az absztrakt objektumok valóságosak-e - a kérdés, hogy ''kell-e realistának lenni
velük kapcsolatban'' - két különböző utat járhat be, amelyeket nevezhetünk metafizikaiaknak és tudományosaknak. A
metafizikai út egyszerűen az absztrakt objektumok valóságára vagy létezésére vonatkozik általában, és nem
különbözteti meg őket tudományos hasznosságuk szempontjából.
Vegyük például az Egyesült Államok népességközpontját. Ezt úgy határozom meg, mint a két vonal
metszéspontjában lévő matematikai pontot, hogy a szélességi foktól északra ugyanannyi lakos él, mint délre, és a
hosszúsági foktól keletre ugyanannyi lakos él, mint nyugatra. Ez a pont ugyanolyan pontosan meghatározható
(vagy meghatározható), mint egy tárgy súlypontja vagy tömegközéppontja. (Mivel ezek a középső sávok
szélesnek bizonyulhatnak, tekintsük az egyes sávok középvonalát vonalnak; lakosnak számítsuk mindazokat, akik
a felségvizeken belül és húsz mérföldes körzetben tartózkodnak.
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magasság - a keringő űrhajósok nem számítanak -, és minden egyes lakos köldökét tekinti meghatározó pontnak,
stb.) Nem tudom a népesség központjának jelenlegi földrajzi elhelyezkedését, de egészen biztos vagyok benne, hogy
nyugatra van attól, ahol tíz évvel ezelőtt volt. Folyamatosan ingadozik, mivel az emberek mozognak, repülőre,
vonatra, autóra szállnak, stb. Kétlem, hogy ennek az elvont tárgynak bármi értéke lenne bármilyen tudományos
elméletben, de arra az esetre, ha mégis, íme egy még triviálisabb elvont tárgy: Dennett elveszett zokni-központja: az
a pont, amelyet annak a legkisebb gömbnek a középpontjaként határoznak meg, amely az összes olyan zokni köré
írható, amelyet életem során valaha elvesztettem.
Ezek az absztrakt tárgyak ugyanolyan metafizikai státusszal rendelkeznek, mint a súlypontok. Dretske mindezek
tekintetében realista? Kellene annak lennünk? Nem szándékozom ezt a kérdést továbbgondolni, mert gyanítom,
hogy Dretske-t - és nekünk is - inkább a realizmushoz vezető tudományos út érdekli: a súlypontok azért
valóságosak, mert (valahogyan) jó absztrakt objektumok. Megérdemlik, hogy komolyan vegyük őket, hogy
tanuljunk róluk, hogy használjuk őket. Ha odáig megyünk, hogy megkülönböztetjük őket mint valóságosakat (talán
szembeállítva őket azokkal az absztrakt tárgyakkal, amelyek hamisak), akkor azért, mert úgy gondoljuk, hogy valódi
erők, "természetes" tulajdonságok és hasonlók szemléletes ábrázolására szolgálnak. Ez az út mindenesetre közelebb
visz bennünket a hiedelmek valóságáról szóló vitákban folyó kérdésekhez.
Azt állítottam, hogy a hiedelmeket a legjobb absztrakt tárgyaknak tekinteni, inkább olyanoknak, mint a súlypontok.
Smith a súlypontokat hasznos fikcióknak, míg Dretske hasznos (és ezért?) valódi absztrakcióknak tekinti, és
mindkettőjük nézetét az én álláspontom kritikájának tekinti. Ezeknek az ellentétes kritikáknak az optimista
értékelése az, hogy kioltják egymást; az én analógiám bizonyára szöget ütött a fejembe. A pesszimista értékelés az,
hogy többet kell mondani ahhoz, hogy meggyőzzük a filozófusokat arról, hogy egy enyhe és köztes realizmus
pozitívan vonzó álláspont, és nem csak az ontológiai felelősség kétségbeesett hárítása, aminek néha tartják. Éppen
egy ilyen esetet szeretnék bemutatni, korábbi kísérleteim általánosítását és kiterjesztését, a minta fogalmán
keresztül. Célom ez alkalommal nem annyira annak bizonyítása, hogy a pszichológiai állapotok valóságáról szóló
köztes tanításom helyes, hanem csupán az, hogy nagyon is lehetséges, hogy helyes, mert egy párhuzamos tanítás
bizonyíthatóan helyes néhány egyszerűbb esetben.
A népi pszichológiát - egymás értelmezését hívőként, vágyóként, szándékozóként és hasonlóként - használjuk arra,
hogy megjósoljuk, mit fognak az emberek legközelebb tenni. Természetesen nem csak a jóslás az egyetlen dolog,
ami érdekel minket. A népi pszichológia segít megérteni és együttérezni másokkal, megszervezni a
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emlékeinket, értelmezzük érzelmeinket, és ezerféleképpen ízesítjük látásmódunkat, de mindezek középpontjában a
népi pszichológia hatalmas előrejelző ereje áll. Előrejelző ereje nélkül egyáltalán nem lennének interperszonális
projektjeink vagy kapcsolataink; az emberi tevékenység nem lenne más, mint Brown-mozgás; zavarba ejtő rejtjelek
lennénk egymás és önmagunk számára - még a saját hibáinkat sem tudnánk fogalmilag megfogalmazni. A
következőkben mindig a néplélektani előrejelzésre fogok összpontosítani, nem azért, mert elkövetem azt a hibát,
hogy figyelmen kívül hagyom az összes többi érdekünket az emberekkel kapcsolatban azon kívül, hogy fogadásokat
kötünk arra, hogy mit fognak legközelebb tenni, hanem azért, mert azt állítom, hogy a mások cselekedeteinek
értelmezésére vonatkozó hatalmunk attól a - ritkán kifejezetten gyakorolt - hatalmunktól függ, hogy megjósoljuk
őket. 2
Ahol teljes mintázatlanság vagy véletlenszerűség uralkodik, ott semmi sem kiszámítható. A néplélektani előrejelzés
sikere, mint minden előrejelzés sikere, attól függ, hogy van-e a világban valamilyen rend vagy minta, amelyet ki
lehet használni. Pontosan hol létezik ez a minta a világban? Mi az a minta, aminek a mintája? (Nelkin, 1994).
Néhányan Fodorral együtt úgy gondolták, hogy a hit mintázata végső soron az agyban lévő struktúrák mintázata
kell, hogy legyen, a gondolkodás nyelvén leírt képleteké. Hol máshol lehetne ez? A gibsoniak azt mondhatnák, hogy
a minta "a fényben van" - és a quiniánusok (mint Davidson és én) majdnem egyetértenének: a minta akkor válik
észrevehetővé az ágensek (megfigyelhető) viselkedésében, ha "radikális értelmezésnek" (Davidson) vetjük alá "a
szándékos álláspontról" (Dennett).
Mikor valósak a minta elemei, és mikor nem csupán látszólagosak? E kérdés megválaszolása segít feloldani azokat
a tévhiteket, amelyek a hiedelmekkel kapcsolatos "ontológiai álláspontok", a realizmus különböző fokozatai vagy fajtái
elterjedéséhez vezettek. A lehetőségek terében felsorakoztatott öt kiemelkedő példára fogok koncentrálni: Fodor ipari
erejű realizmusa (ő nagy "R"-rel írja); Davidson szabályos erejű realizmusa; az én enyhe realizmusom; Rorty
enyhébbnél enyhébb irrealizmusa, amely szerint a minta csak a szemlélő szemében van, és
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5.1. ábra

Paul Churchland eliminatív materializmusa, amely teljesen tagadja a hiedelmek valóságát.

A következőkben feltételezem, hogy ezek a nézeteltérések mind egy olyan arénán belül zajlanak, ahol közösen
elfogadják azt, amit Arthur Fine NOA-nak, természetes ontológiai attitűdnek nevez (Fine, 1986; lásd különösen a
153n. oldalt, és az ottani, Rortyra vonatkozó megjegyzéseit, amelyeket itt egybehangzónak tekintek az enyéimmel).
Vagyis úgy vélem, hogy ezekben a nézeteltérésekben nem a fizikai dolgok vagy absztrakt dolgok (pl. elektronok
vagy súlypontok) végső metafizikai státuszával kapcsolatos nézetkülönbségek az érdekesek, hanem az azzal
kapcsolatos nézetkülönbségek, hogy a hiedelmek és más mentális állapotok, mondjuk úgy, ugyanolyan valóságosake, mint az elektronok vagy a súlypontok. Azt szeretném megmutatni, hogy az enyhe realizmus az a tanítás, amelynek
akkor van a legtöbb értelme, amikor valódi mintázatokról van szó, mint például a szándékos álláspontból
felismerhető valódi mintázatok (Dennett, 1987, pp.
38-42, "Valódi minták, mélyebb tények és üres kérdések").
Annak érdekében, hogy világossá tegyem a mintákkal kapcsolatos különböző álláspontok vonzerejét és
nehézségeit, először egy sokkal egyszerűbb, könnyebben szemléltethető és nem vitatott mintára fogom alkalmazni
őket.
2 A minták valósága
Tekintsük az 5.1. ábrán látható hat objektumot (amelyeket keretnek fogok nevezni).
A keretet az adatok egy véges részhalmazának, egy ablaknak tekinthetjük a további adatok végtelenül nagy világára.
Bizonyos értelemben A-F minden
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különböző mintákat mutatnak; ha jobban megnézzük, láthatjuk, hogy nincs két teljesen egyforma képkocka
("atomról-atomra másolat", ha úgy tetszik). Más értelemben az A-F-ek mind ugyanazt a mintázatot mutatják;
mindannyian ugyanazzal az alapeljárással készültek, tíz sor kilencven pontból álló nyomtatással, tíz fekete pont,
amelyet tíz fehér pont követ, stb. Az összhatás az, hogy öt, egyenlő távolságban lévő függőleges fekete sávot hoz
létre az ablakban. Feltételezem, hogy ez a minta, amelyet vonalkódnak fogok nevezni, ha valami, akkor az egy igazi
minta. De némi véletlenszerű (valójában pszeudo-véletlenszerű) "zaj" zavarja a tényleges nyomtatást: A zaj aránya a
következő:
A: 25%

B: 10%

C:

25%D:1%

E:

33%F:50%

Nem lehet látni, hogy az F nem tisztán (ál)véletlenszerű zaj; csak a szavamat kell hinniük, hogy valójában ugyanaz
a program generálta, mint a másik öt mintát; csak a zaj arányát változtattam meg.
Mit jelent az, hogy azt mondjuk, hogy egy minta az egyik ilyen keretben valós, vagy hogy valóban ott van?
Tekintettel arra, hogy kiváltságos információink vannak arról, hogy hogyan keletkeztek ezek a képkockák,
kísértésbe eshetünk, hogy azt mondjuk, hogy mind a hat esetben egyetlen minta van - még az F-ben is, ahol az
"észrevehetetlen". De azt javaslom, hogy az "észrevehetetlen minta" önellentmondásos levegőjét vegyük komolyan.
Lehet, hogy a felismerhetetlen minták (vagy láthatatlan képek vagy néma szimfóniák) gondolatának valamilyen
kiterjesztett, vagy metaforikus értelmet adhatunk, de a gyökeres esetben egy minta "definíció szerint" a
mintafelismerés jelöltje. (Természetesen ez a megfigyelőkhöz vagy perspektívákhoz fűződő laza, de felbonthatatlan

kapcsolat az, ami a "mintázatot" vonzó kifejezéssé teszi az instrumentalizmus és az ipari erejű realizmus között
elhelyezkedő ember számára.)

Szerencsére van egy szabványos módja annak, hogy a minták elvben való megkülönböztethetőségére vonatkozó
intuíciókat pontosítani tudjuk. Tekintsük azt a feladatot, hogy az egyik keretről információt továbbítunk egyik helyről
a másikra. Hány bit információra van szükség egy-egy keret továbbításához? A legkevésbé hatékony módszer
egyszerűen a "bittérkép" elküldése, amely minden egyes pontot sorban azonosít ("az egyes pont fekete, a kettes pont
fehér, a hármas pont fehér, ..."). Egy 900 pontból (vagy más néven pixelből) álló fekete-fehér képkocka esetében az
átvitelhez 900 bitre van szükség. A bittérkép elküldése tulajdonképpen szó szerinti idézés, pontos, de nem hatékony.
Legfontosabb erénye, hogy ugyanúgy képes bármilyen minta vagy a teljes mintázatlanság bármely konkrét esetének
továbbítására.

101. oldal

Gregory Chaitin (1975, 47-52. o.) értékes definíciója a matematikai véletlenszerűségről ezt a gondolatot idézi. Egy
(pontokból, számokból vagy bármi másból álló) sorozat akkor és csak akkor véletlenszerű, ha a sorozat pontos
leírásához (továbbításához) szükséges információ nem tömöríthető: a szó szerinti bittérképnél rövidebb semmi sem
fogja megőrizni a sorozatot. Ezután egy sorozat nem véletlenszerű - van egy mintája -, ha és csak akkor, ha van
valamilyen hatékonyabb módja a leírásának. 3 A D képkocka például leírható úgy, hogy "tíz sor kilencvenből: tíz
fekete, majd tíz fehér stb., a következő kivételekkel: 57, 88, ... pontok". Ez a kifejezés, megfelelően kódolva, sokkal
rövidebb, mint 900 bit hosszú. A többi képkockára vonatkozó hasonló kifejezések arányosan hosszabbak lesznek, mivel
szó szerint több kivételt kell megemlíteniük, és az F-ben lévő "minta" degeneráltsága abban mutatkozik meg, hogy a
leírása ebben a rendszerben nem lesz jobb, mint a bittérkép - sőt, átlagosan inkább triviálisan hosszabb lesz, mivel
néhány bitre van szükség a minta leírásához, amelyet aztán az összes kivétel eltöröl.
Természetesen biztosan léteznek más módjai is a nyilvánvaló mintázatok leírásának ezekben a keretekben, és
némelyik hatékonyabb lesz, mint a többi - pontosan abban az értelemben, hogy kevesebb bitben szisztematikusan
meghatározható. 4 Bármelyik ilyen leírás, ha javulást jelent a bittérképhez képest, az adatokban lévő valódi mintázat
leírása. 5
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Tekintsük a vonalkódot, azt a különleges mintát, amelyet A-E-ben látunk, és amely szinte tökéletesen megjelenik Dben. Ez a minta az adatok ezen megjelenítésében a puszta emberi szem számára is könnyen felismerhető, a vizuális
rendszerünkbe beépített különleges mintafelismerő mechanizmusok - élérzékelők, fényességérzékelők és hasonlók miatt. De ugyanezek az adatok (ugyanazok a bitfolyamai) más formátumban megjelenítve talán nem is utalnak a
mintázatra, különösen azokban az esetekben, amikor a vonalkódot sóval és borssal szennyezik, mint az A-tól C-ig
terjedő képkockákon. Ha például a B keret 900 bites sorozatát 4 bites darabokra bontanánk, majd ezek mindegyikét
hexadecimális jelölésre fordítanánk, akkor valóban nehéz lenne megkülönböztetni az így kapott hexadecimális
számsorozatot egy véletlenszerű sorozattól, mivel a hexadecimális darabolás súlyosan eltérne a decimális mintától és így a "zaj" nem "tűnne fel" zajként. Számtalan módja van bármely 900 bites adatpont-sorozat megjelenítésének,
és ezek közül nem sok inspirálna minket arra, hogy a sorozat hatékony leírását kitaláljuk. Más, más érzékszervekkel
vagy más érdeklődési körrel rendelkező élőlények könnyedén észlelhetnének olyan mintázatokat, amelyek
számunkra észrevehetetlenek. A minták végig ott lennének, csak számunkra láthatatlanok.

Az észlelők mintázatfelismerő képességének sajátosságai szembetűnőek. A függőleges szimmetriájú tengelyekkel
rendelkező vizuális minták úgy tűnnek fel nekünk, mintha nem is látnánk, de ha egyszerűen elforgatjuk a képkockát
néhány fokkal, a szimmetria gyakran teljesen észrevétlen marad. És a "perspektívák", amelyekből a minták
"érzékelhetőek", nem korlátozódnak az érzékszervi modalitásoknak való megjelenítés variációira. A tudásbeli
különbségek szembetűnő különbségeket eredményeznek a minták felismerésének képességében. A tapasztalt
sakkozók azonnal képesek érzékelni (és ezt követően nagy pontossággal felidézni) a teljes táblaállást egy valódi
játékban, de sokkal rosszabbul emlékeznek, ha ugyanazokat a sakkfigurákat véletlenszerűen helyezik el a táblán,
még akkor is, ha egy kezdő számára mindkét tábla egyformán nehezen felidézhető (de Groot, 1965). Ez nem lephet
meg senkit, ha figyelembe vesszük, hogy egy angolul beszélő szakértőnek sokkal kevesebb nehézséget okozna az
észlelés és a felidézés...
A rémült macska küzdött, hogy
kiszabaduljon.
Te ser.iogsehnde t srugfsalde go tgtt ole
amely ugyanezeket a darabokat tartalmazza, most kissé rendezetlenül. A tapasztalt sakkozók, ellentétben a kezdőkkel, nem
csak azt tudják, hogy hogyan kell
sakkoznak; tudják, hogyan kell sakkozni - hogyan kell egy pillantással meglátni a mintákat.
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Egy minta létezik bizonyos adatokban - valós -, ha létezik az adatoknak egy olyan leírása, amely hatékonyabb, mint
a bittérkép, függetlenül attól, hogy bárki ki tudja-e találni. A tömörítő algoritmusok, mint általános célú mintaleírók, hatékony módjai annak, hogy a képkockák pontos másolatait, mint például az A-F, egyik helyről a másikra
továbbítsuk, de a mi érdekeink gyakran egy kissé más célt szolgálnak: olyan nem pontos másolatok továbbítását,
amelyek mindazonáltal megőrzik a számunkra fontos "mintát". Bizonyos célokra nem kell felsorolnunk a vonalkóddal
kapcsolatos kivételeket, hanem csak azt az információt kell továbbítanunk, hogy a minta n% zajjal rendelkező
vonalkód. Ezt a stratégiát követve az A és a C képkocka, bár alapos vizsgálat során jól kivehetően különbözik,
ugyanannak a mintának számít, mivel számunkra az a fontos, hogy a minta 25%-os zajjal rendelkező vonalkód, és
nem érdekel, hogy milyen konkrét zaj fordul elő, csak az, hogy előfordul.
Néha nem csak a zaj figyelmen kívül hagyása, hanem annak kiküszöbölése, az átviteli mintázat javítása érdekel
bennünket. A szövegszerkesztés jó példa erre. Gondoljunk csak arra a valószínű hatásra, amit ez a szöveg a
kupacsos hirdetőre fog gyakorolni, aki ezt a monográfiát előkészíti a nyomtatáshoz. Engem ebben a konkrét esetben
az érdekel, hogy a "zajt" továbbítsák, ne pedig eltávolítsák, bár valójában nem érdekel, hogy pontosan milyen zaj
van ott.
Íme tehát három különböző hozzáállás, amelyet különböző időpontokban a mintákhoz tanúsítunk. Néha a pontos
leírás vagy a részletek reprodukálása érdekel minket, bármi áron. Ebből a szempontból az A keretben lévő valódi
minta a következő kivételekkel vonalkódos: 7, 8, 11,. ... Máskor a zaj érdekel minket, de nem az, hogy pontosan hol
fordul elő.
Ebből a szempontból az A képkocka valódi mintázata 25%-os zajjal rendelkező vonalkód. És néha egyszerűen
eltűrjük vagy figyelmen kívül hagyjuk a zajt. Ebből a szempontból az A képkocka valódi mintázata egyszerűen:
vonalkód. De vajon a vonalkód valóban ott van az A képkockában? Hajlamos vagyok válaszolni: Nézd! A saját
szemeddel is láthatod. De van valami konstruktívabb is, amit mondhatnék.
Amikor két személy ugyanazokkal az adatokkal szembesül, különböző mintázatokat észlelhetnek bennük, de mivel
különböző érdekek és nézőpontok lehetnek, ezek a különbségek nem számítanak mind egyet nem értésnek. Vagy

legalábbis nem kellene, hogy számítsanak. Ha Jones mintát lát (n% zajjal), Brown pedig mintát lát (m% zajjal),
akkor nem biztos, hogy van alapja annak, hogy megállapítsuk, hogy egyiküknek igaza van, a másiknak pedig nincs.
Tegyük fel, hogy mindketten arra használják a mintázatukat, hogy a sorozat következő adatára fogadjanak.
Jones a "tiszta" minta szerint fogad, de n%-os hibával számol, amikor esélyeket keres. Brown ugyanígy tesz, a (.
Ha mindkét minta valós, mindketten meggazdagodnak. Ez azt jelenti, hogy mindaddig, amíg
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az "ideálistól" való eltérésekkel kapcsolatos várakozásaikat arra használják, hogy mérsékeljék
esélypolitikájukat, akkor a véletlennél jobban fognak teljesíteni - talán sokkal jobban.
Most tegyük fel, hogy összehasonlítják a jegyzeteket. Tegyük fel, hogy ez egy egyszerű, könnyen kiszámítható
minta, de nagy zajjal - tegyük fel például, hogy vonalkód, ahogy az E képkockában megjelenik. És tegyük fel,
hogy Brown talált valamilyen periodicitást vagy progressziót a "véletlen" zajban, amit Jones éppen csak eltűr, tehát
ez egy sokkal bonyolultabb leírása a minta-felett-mintának. Ez lehetővé teszi Brown számára, hogy a véletlennél
jobban megjósolja - feltételezhetjük -, hogy mikor jön a "zaj". Ennek eredményeképpen Brown alacsonyabb
hibaaránnyal számol - mondjuk csak 5%-kal. "Amit te zajnak hívsz, Jones, az valójában minta" - mondhatná
Brown. "Természetesen az én mintámban még mindig van némi zaj, de az én mintám jobb - igazibb - mint a tiéd!
A tiéd valójában csak puszta látszat." Jones talán azt válaszolná, hogy mindez ízlés kérdése; megjegyzi, hogy
Brownnak milyen keményen kell dolgoznia, hogy kiszámítsa a jóslatokat, és rámutat arra, hogy ő ugyanolyan
gazdag (vagy talán még gazdagabb) lesz, ha egyszerűbb, hanyagabb rendszert használ, és több fogadást köt jó
esélyekkel, mint Brown. "Az én mintám tökéletesen valós - nézd meg, mennyire meggazdagodtam. Ha ez egy
illúzió lenne, le lennék égve."
A dolgok ilyen durva megfogalmazása - a fogadás és a meggazdagodás szempontjából - egyszerűen csak egy
szemléletes módja annak, hogy felhívjuk a figyelmet egy valódi és korántsem durva kompromisszumra, amely
mindenütt jelen van a természetben, és így a népi pszichológiában is. Vajon egy rendkívül kompakt mintaleírást
részesítenénk-e előnyben magas zajaránnyal, vagy egy kevésbé kompakt mintaleírást alacsonyabb zajaránnyal?
Döntésünk attól függhet, hogy mennyire gyorsan és megbízhatóan tudjuk felismerni az egyszerű mintát, mennyire
veszélyes a hiba, mennyi erőforrásunkat tudjuk a felismerésre és a számításra fordítani. Ezeket a "tervezési
döntéseket" jellemzően nem egyéni és tudatos döntésekkel hozzuk meg; a genetikai evolúció révén épülnek be
érzékszerveink tervezésébe, a kulturális evolúció révén pedig a kultúránkba. Ennek a tervezési evolúciós
folyamatnak a terméke az, amit Sellars a mi manifeszt képünknek nevez (Sellars, 1963), és ez áll össze a népi
fizikából, a népi pszichológiából és a többi mintaképalkotó perspektívából, amellyel a minket adatokkal bombázó,
zsibongó, virágzó zűrzavarra tekintünk. A manifeszt kép által létrehozott ontológia tehát mélyen pragmatikus
forrásból származik. 6
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Vajon ugyanezek a pragmatikus megfontolások vonatkoznak-e a tudományos képre, amelyet széles körben az ontológia
végső döntőbírájának tekintenek? A tudománynak a természetet az illesztéseknél kellene szétvágnia - természetesen a
valódi illesztéseknél. Megengedhető-e a tudományban, hogy olyan egyszerű faragási rendszert fogadjon el,
amelynek van értelme eltűrni az alkalmi felosztási hibákat és az ebből következő téves előrejelzéseket? Mindig
megtörténik. Az idealizált modellek használatának mindenütt elterjedt gyakorlata pontosan a megbízhatóság és az
előrejelzés pontosságának a számítási nehézséggel való felcserélése. Egy különösen elegáns és praktikus
túlegyszerűsítés bizonyos körülmények között ellenállhatatlan lehet. A legtöbb hétköznapi tudományos és mérnöki
számításban a newtoni mechanika használata az einsteini mechanika helyett nyilvánvaló példa erre. Egy könnyen
kezelhető leegyszerűsítés még a nagy hibaarány ellenére is vonzó lehet; az öröklött tulajdonságok öröklődését
egyetlen génben "hordozó" tulajdonságnak tekintve egy példa erre; a piaci szereplők tökéletes információval
rendelkező, tökéletesen racionális önérdekeltségnövelőnek tekintése egy másik példa.

3 Minták az életben

Eljött az ideje, hogy ezeket a mintákkal és a valósággal kapcsolatos megfigyeléseket a hiedelmek tulajdonításának
ellentmondásos színterére exportáljuk. A nagy ugrást, amelyet meg kell tennünk, szépen meggyorsíthatjuk, ha
megállunk egy ugródeszkás példánál, amely félúton van a pontkeretek világa és a népi pszichológia világa között: John
Horton Conway Az élet játéka. Véleményem szerint minden filozófiahallgatónak felelősséget kellene vállalnia az
Élet játékának bensőséges megismeréséért. Minden gondolatkísérletező készletének nélkülözhetetlen eszközének
kellene tekinteni, filozófiailag fontos példák és csodálatosan világos és élénk gondolatkísérletek bámulatosan
sokoldalú generátorának. A The Intentional Stance című könyvben röviden kihasználtam, hogy a szándékos
álláspontból kiinduló kockázatos előrejelzés költségeiről és hasznáról mondjak valamit (1987, pp.
37-39), de azóta megtanultam, hogy túlságosan is jól ismertnek véltem az alapgondolatokat. Íme tehát az
Élet némileg kibővített alapbevezetése. 7
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Az életet egy kétdimenziós rácson játsszák, például egy dámatáblán vagy egy számítógép képernyőjén; ez nem egy
olyan játék, amelyet a győzelemért játszanak; ha egyáltalán játék, akkor az a pasziánsz. A rács négyzet alakú
cellákra osztja a teret, és minden egyes cella minden pillanatban vagy BE vagy KI van kapcsolva. Minden cellának
nyolc szomszédja van: a négy szomszédos cellának észak, dél, kelet és nyugat, valamint a négy átlósnak: északkelet,
délkelet, délnyugat és északnyugat. Az idő az Élet világában is diszkrét, nem folytonos; tikkekben halad előre, és a
világ állapota az egyes tickek között a következő szabály szerint változik:
Minden egyes cella, hogy meghatározza, mit tegyen a következő pillanatban, megszámolja, hogy nyolc szomszédja közül
hány van bekapcsolva az adott pillanatban. Ha a válasz pontosan kettő, akkor a cella a következő pillanatban is a jelenlegi
állapotában (ON vagy OFF) marad. Ha a válasz pontosan három, akkor a cella a következő pillanatban BE van kapcsolva,
függetlenül a jelenlegi állapotától. Minden más feltétel esetén a cella KI van kapcsolva.

Az Élet világának teljes fizikája ebben az egyetlen, kivétel nélküli törvényben foglaltatik össze. (Bár ez az Élet
világa "fizikájának" alapvető törvénye, eleinte segít, ha ezt a különös fizikát biológiai fogalmakkal fogjuk fel:
gondoljunk a sejtek bekapcsolására születésként, a sejtek kikapcsolására halálként, az egymást követő pillanatokra
pedig generációkként. Vagy a túlzsúfoltság [háromnál több lakott szomszéd], vagy az elszigeteltség [kettőnél
kevesebb lakott szomszéd] vezet halálhoz). Ennek az egyetlen törvénynek a lelkiismeretes alkalmazásával tökéletes
pontossággal megjósolható a bekapcsolt és kikapcsolt sejtek bármely konfigurációjának következő pillanata, majd
az azt követő pillanat, és így tovább. Más szóval, az Élet világa egy olyan játékvilág, amely tökéletesen megvalósítja
Laplace elképzelését a determinizmusról: e világ egy adott pillanatban fennálló állapotleírása alapján mi, véges
megfigyelők, egyetlen fizikai törvényünk egyszerű alkalmazásával tökéletesen meg tudjuk jósolni a jövőbeli
pillanatokat. Vagy, az én kifejezésemmel élve, amikor felvesszük a fizikai álláspontot az Élet világának egy
konfigurációjával szemben, az előrejelző képességünk tökéletes: nincs zaj, nincs bizonytalanság, nincs egynél
kisebb valószínűség. Sőt, az Élet világának kétdimenziós voltából következik, hogy semmi sincs elrejtve a szemünk
elől. Nincs színfalak mögött, nincsenek rejtett változók; az Élet világában a tárgyak fizikájának kibontakozása
közvetlenül és teljesen látható.
Léteznek az Élet világának számítógépes szimulációi, amelyekben az ember konfigurációkat állíthat fel a
képernyőn, majd megfigyelheti, hogyan fejlődnek egyetlen szabály szerint. A legjobb szimulációkban az idő és a tér
léptékét is változtathatjuk, váltogatva a közeli és a madártávlatú nézetet. Néhány színes változathoz hozzáadott szép
húzás, hogy az ON sejtek (gyakran csak pixeleknek nevezik őket) koruk szerint színkódoltak; születésükkor
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5.2. ábra

mondjuk, kék, majd minden generációban színt váltanak, a zöldtől a sárgán át a narancssárgán át a vörösön át a
barnán át a feketéig, majd fekete maradnak, hacsak nem halnak meg. Ez lehetővé teszi, hogy egy pillantással
lássuk, milyen idősek bizonyos minták, mely sejtek társgenerációsak, hol van a születési akció, és így tovább. 8
Az ember hamar rájön, hogy egyes egyszerű konfigurációk érdekesebbek, mint mások. Azokon a
konfigurációkon kívül, amelyek soha nem változnak - a "csendéleteken", mint például négy pixel egy
négyzetben -, és azokon kívül, amelyek teljesen elpárolognak - mint például bármely hosszú átlós vonalszakasz,
amelynek két hátsó pixele minden pillanatban meghal az elszigeteltségben, amíg a vonal teljesen el nem tűnik -,
vannak mindenféle periodicitású konfigurációk. Három pixel egy sorban egyszerű villanófényt alkot, amely a
következő pillanatban három pixel lesz egy oszlopban, és a következő pillanatban ismét három pixel lesz egy
sorban, a végtelenségig, hacsak nem lép közbe valami más konfiguráció. A behatolás teszi érdekessé a Life-ot: a
periodikus konfigurációk között vannak olyanok, amelyek amőbaszerűen úsznak át a síkon. A legegyszerűbb a sikló,
az 5.2. ábrán látható ötpixeles konfiguráció, amely egyetlen csapást tesz délkelet felé.
Aztán ott vannak a zabálók, a gömbvonatok és az űrtarisznyákok, és az Élet világának számos más, találóan
elnevezett lakója, amelyek egy új szint ontológiájában jelennek meg, analóg azzal, amit én tervezési szintnek
neveztem. Ennek a szintnek megvan a maga nyelve, a fizikai szinten adható fárasztó leírások átlátszó rövidítése.
Például:
Egy evő négy generáció alatt meg tud enni egy siklót. Bármit is fogyasztanak, az alapvető folyamat ugyanaz. A faló és a
zsákmány között híd alakul ki. A következő generációban a hídvidék elpusztul a túlszaporodás miatt, és mind a faló, mind a
zsákmány elpusztul. A faló ezután megjavítja magát. A zsákmány általában nem. Ha a zsákmány maradék része kihal, mint a
sikló esetében, a zsákmányt elfogyasztják. (Poundstone, 1985, 38. o.)
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Figyeljük meg, hogy a szintek közötti mozgás során határozott ontológiai váltás történt; míg a fizikai szinten nincs mozgás, és az
egyetlen egyedeket, a sejteket, a rögzített térbeli elhelyezkedésük határozza meg, addig ezen a tervezési szinten a tartósan létező
objektumok mozgását látjuk; az 5. ábrán egy és ugyanazon siklóról van szó, amely délkelet felé mozog.2. ábrán, amely mozgás
közben változtatja alakját, és eggyel kevesebb sikló van a világban, miután az evő megette az 5.3. ábrán. (Itt egy bemelegítő
gyakorlat a következőkre: azt mondjuk, hogy az Élet világában valódi mozgás van, vagy csak látszólagos mozgás? A
számítógép képernyőjén villogó pixelek végül is annak a paradigmatikus esete, amit egy pszichológus látszólagos mozgásnak
nevezne. Vajon tényleg mozognak a siklók, vagy csak a sejtek állapotának mintázatai mozognak? És ha az utóbbi mellett
döntünk, akkor legalább azt kell mondanunk, hogy ezek a mozgó minták valóságosak)?

Vegyük észre azt is, hogy ezen a szinten az ember olyan általánosításokat javasol, amelyekhez "általában" vagy
"feltéve, hogy semmi sem ütközik" záradékokra van szükség. A korábbi eseményekből származó kóbor
törmelékdarabok ezen a szinten "összetörhetik" vagy "megölhetik" az ontológia valamelyik objektumát;
szalienciájuk mint valós dolgok jelentős, de nem garantált. Ha azt mondjuk, hogy a szalienciájuk jelentős, az azt
jelenti, hogy némi kockázattal felemelkedhetünk erre a tervezési szintre, átvehetjük annak ontológiáját, és
folytathatjuk a nagyobb konfigurációk vagy konfigurációk rendszereinek viselkedésének - vázlatos és kockázatos előrejelzését anélkül, hogy a fizikai szint kiszámításával fáradoznánk. Például azt a feladatot is kitűzhetjük magunk elé,
hogy a tervezési szint által elérhetővé tett "alkatrészekből" valamilyen érdekes szuperrendszert tervezzünk.
Bizonyára ennek a tervezési tevékenységnek a leglenyűgözőbb diadala az Élet világában annak bizonyítása, hogy
egy univerzális Turing-gép működő modellje elvileg megépíthető az Élet síkján! Von Neumann már megmutatta,
hogy egy kétdimenziós univerzális Turing-gép elvileg megépíthető cellás automatákból, így "csak" "mérnöki" kérdés
volt megmutatni, hogyan lehet elvileg megépíteni az Élet világában meghatározott egyszerűbb cellás automatákból.
A siklóáramlatok

5.3. ábra
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Adja meg például a szalagot, és a szalagolvasó lehet csendéletek, falánkok, siklók és egyéb apróságok hatalmas
gyűjteménye. Hogy néz ki? Poundstone kiszámolja, hogy az egész konstrukció, egy univerzális Turing-gépet magába
foglaló önreprodukáló gép, 1013 pixel nagyságrendű lenne.
Egy 1013 pixeles minta megjelenítéséhez legalább 3 millió pixeles videoképernyőre lenne szükség. Tegyük fel, hogy a pixelek
1 milliméteres négyzet alakúak (ami az otthoni számítógépek szabványaihoz képest nagyon nagy felbontás). Akkor a
képernyőnek 3 kilométer (kb. két mérföld) átmérőjűnek kellene lennie. Ez körülbelül hatszor akkora területet jelentene,
mint Monaco.
A perspektíva láthatatlanná zsugorítaná az önreprodukáló minta pixeleit. Ha elég messze kerülsz a képernyőtől ahhoz, hogy az
egész minta kényelmesen látható legyen, a pixelek (és még a siklók, evők és fegyverek is) túl kicsik lennének ahhoz, hogy
kivehetőek legyenek. Az önreprodukáló minta ködös ragyogás lenne, mint egy galaxis. (Poundstone, 1985, 227-228. o.)

Mivel az univerzális Turing-gép bármilyen kiszámítható függvényt képes kiszámítani, sakkozni is tud - egyszerűen
úgy, hogy utánozza bármelyik sakkozó számítógép programját. Tegyük fel tehát, hogy egy ilyen entitás az Élet
síkján tartózkodik, és önmaga ellen sakkozik. Ha megnéznénk a pontok azon konfigurációját, amely ezt a csodát
véghezviszi, szinte biztosan nem lenne felvilágosult bárki számára, akinek fogalma sincs arról, hogy ilyen
képességekkel rendelkező konfiguráció létezhet. De annak a szemszögéből, akinek az a hipotézise, hogy a fekete
pontok e hatalmas tömbje egy sakkozó számítógép, rendkívül hatékony módjai nyílnak meg annak a konfigurációnak a
jövőjét megjósolni. Első lépésként a siklók és evők ontológiájáról áttérhetünk a szimbólumok és gépállapotok
ontológiájára, és a konfigurációval szemben ezt a magasabb rendű tervezői álláspontot felvéve megjósolhatjuk
annak jövőjét, mint Turing-gépet. Második és még hatékonyabb lépésként áttérhetünk a sakktábla-állások, a
lehetséges sakklépések és az ezek értékelésére szolgáló indokok ontológiájára; majd a konfigurációval szembeni
szándékos hozzáállást felvéve megjósolhatjuk annak jövőjét, mint egy sakkozóét, aki szándékos cselekvéseket hajt
végre, sakklépéseket tesz, és megpróbál mattot elérni. Ha egyszer rögzítünk egy értelmezési sémát, amely lehetővé
teszi, hogy megmondjuk, hogy a pixelek mely konfigurációi milyen szimbólumoknak számítanak (akár a Turing-gép
szintjén, mondjuk a "0" vagy "1" szimbólumok, akár a szándékos szinten a "QxBch" és a sakklépések egyéb
szimbólumai), akkor az értelmezési séma segítségével megjósolhatjuk például, hogy a következő konfiguráció,
amely a galaxisból kikerül, ilyen és ilyen siklóáramlat lesz (mondjuk az "RxQ" szimbólumai). Mindkét esetben van
kockázat, mert a sakk
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a Turing-gépen futó program távolról sem lehet tökéletesen racionális, és egy másik szinten a törmelék is
bebukkanhat a színhelyre, és "tönkreteheti" a Turing-gép konfigurációját, mielőtt az befejezné a játékot.
Más szóval, az Életvilág ilyen konfigurációjában bőven vannak valós, de (potenciálisan) zajos minták, amelyeket fel
lehet venni, ha elég szerencsések vagy okosak vagyunk ahhoz, hogy eltaláljuk a megfelelő perspektívát. Ezek nem
vizuális minták, hanem, mondhatnánk, intellektuális minták. A hunyorgás vagy a lap elforgatása nem segít, míg a
fantáziadús értelmezések (vagy amit W. V. O. Quine "analitikus hipotéziseknek" nevezne) aranybányát tárhatnak fel. A
lehetőség, amellyel egy ilyen életvilág megfigyelője szembesül, analóg azzal a lehetőséggel, amellyel a rejtjelező egy
új rejtjelezett szövegfoltra bámuló kriptográfus szembesül, vagy azzal a lehetőséggel, amellyel a marslakó
szembesül, aki távcsövön keresztül nézi a Superbowl-meccset. Ha a marslakó eltalálja a szándékos állást - vagy a
népi pszichológiát -, mint a megfelelő szintet a minták keresésére, a zajból könnyen kirajzolódnak majd az
alakzatok.
4 A szándékos minták valósága
A tömörítés mértéke, amikor az ember szándékosan állást foglal a kétdimenziós sakkozó számítógép-galaxissal szemben,
elképesztő: ez a különbség aközött, hogy fejben kitaláljuk, mi a fehér legvalószínűbb (legjobb) lépése, szemben
néhány trillió pixel állapotának kiszámításával néhány százezer generáción keresztül. De a megtakarítás mértéke az
Élet világában tényleg nem nagyobb, mint a miénkben. Megjósolni, hogy valaki lebukik, ha megdobod egy téglával,
népi pszichológiai szempontból könnyű; az viszont megoldhatatlan, és mindig is az lesz, ha a fotonokat kell nyomon
követni a téglától a szemgolyóig, a neurotranszmittereket a látóidegtől a mozgatóidegig, és így tovább.
Az ilyen hatalmas számítási előnyökért az ember hajlandó lenne elég nagy árat fizetni a hibákért, de valójában az
általam tárgyalt spektrum összes képviselője osztja azt a meggyőződést, hogy a "népi pszichológia" olyan
leírórendszert biztosít, amely lehetővé teszi az emberi (és sok nem emberi) viselkedés rendkívül megbízható
előrejelzését. 9 Eltérnek egymástól
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a magyarázatokat, amelyeket erre az előrejelző képességre kínálnak, és a "realizmus" következményeit, amelyeket
ebben látnak.
Fodor, az ipari erejű realista számára a hiedelmek és rokonaik nem lennének valóságosak, hacsak a népi pszichológia
szemszögéből halványan felismerhető mintázat nem lenne (tisztábban, kevesebb zajjal) az agyban lévő struktúrák
mintázataként is felismerhető. A mintázatnak az agyban leírt mentális kifejezések tisztán formai (nem szemantikai)
jellemzőire irányuló, megfelelően beállított szintaktoszkóp által biztosított más perspektívából is felismerhetőnek
kellene lennie. Fodor számára a hétköznapi népi pszichológusok által a zajon keresztül észlelt minta semmit sem
mondana a valóságról, hacsak nincs rá, és a zajra is, a következő fajta magyarázat: amit a népi pszichológia
perspektívájából észlelünk, az két folyamat nettó hatása: egy mögöttes, rejtett folyamat, amelyben a minta egészen
tisztán létezik, és amelyet különböző közbeeső zajforrások - teljesítményhibák, megfigyelési hibák és egyéb, többékevésbé véletlenszerű akadályok - fednek és részben elfednek. Hozzátehetné, hogy a belső hitet előállító folyamat ebben
a tekintetben ugyanolyan, mint az A-F keretek létrejöttéért felelős folyamat. Ha megengednék, hogy bepillantson a
kulisszák mögé, az általam a képkockák létrehozására kitalált programba, tisztán és világosan látná a tökéletes
vonalkódos periodicitást, a zajjal, amit utólag dobtak rá, mint annyi sót és borsot.
A tudományban gyakran ez a magyarázat egy adathalmaz kinézetére, és Fodor talán úgy gondolja, hogy ez vagy az
egyetlen magyarázat, amit valaha is meg lehet adni, vagy mindenesetre az egyetlen, ami értelmet ad a népi
pszichológia sikerének. Mi többiek azonban nem értünk egyet. Ahogy G. E. M. Anscombe fogalmazott a
szándékos magyarázat úttörő feltárásában: "ha Arisztotelész beszámolója [a gyakorlati szillogizmussal való
érvelésről] a tényleges mentális folyamatokat hivatott leírni, akkor az általában véve elég abszurd lenne. A beszámoló
érdekessége az, hogy olyan rendet ír le, amely mindig akkor van, amikor a cselekvések szándékkal történnek ...".
(Anscombe, 1957, 80. o.).
De hogyan is lehetne ott a rend, amely a zaj közepette annyira látható, ha nem egy konkrét, rendezett folyamat
közvetlen körvonalai lennének a háttérben? Nos, ott lehetett annak a statisztikai hatásnak köszönhetően, hogy
nagyon sok konkrét apró részlet, mintegy rejtett kéz által, az "ideális" rend közelítését eredményezi. A filozófusok
hajlamosak voltak figyelmen kívül hagyni a szabályosságnak egy olyan fajtáját, amely a bolygók szabályosságai
és a
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más tárgyak, amelyek "engedelmeskednek" a fizika törvényeinek és a szabálykövető (azaz szabálykonzultáló)
rendszerek szabályszerűségeinek. 10 Ezek a köztes szabályszerűségek azok, amelyek a szelekciós nyomás hatására
megmaradnak: a jó tervezés elvei által diktált szabályszerűségek, amelyeket az öntervezési rendszerek ezért
maguknak választanak ki. Vagyis egy "gondolkodási szabály" sokkal több lehet, mint egyszerű szabályszerűség;
lehet bölcs szabály, olyan szabály, amely szerint terveznénk egy rendszert, ha rendszertervező lennénk, és ezért
olyan szabály, amelyről elvárható, hogy az öntervező rendszerek "felfedezzék" azt a tevékenységük mintáiba való
belehelyezkedés során. Az ilyen szabályokat nem kell kifejezett módon ábrázolni, mint ahogyan az aerodinamikai
elveket sem kell a madarak szárnyainak tervezésénél tisztelni. 11
A mintaképzési folyamatok e különböző fajtái közötti ellentétet szemléltetni lehet. Az 5.1. ábrán látható
képkockákat egy kemény szélezésű eljárással hozták létre (tíz fekete, tíz fehér, tíz fekete, ...), amelyet zaj takart el,
míg az 5.2. ábrán látható képkockákat egy zajos eljárással hozták létre.
Az 5.4. képkocka egy ennek majdnem fordított eljárással jött létre: a felső képkocka egy olyan mintázatot mutat,
amelyet fekete pontok normális eloszlása hoz létre az x = 10, 30, 50, 70 és 90-es értékek körül (inkább a Mach-

sávokhoz vagy interferencia sávokhoz hasonlóan); a középső és alsó képkocka egy nagyon egyszerű, a felső
képkockára alkalmazott kontrasztnövelő alkalmazásával jött létre: egy függőleges rés "ablakot" véletlenszerűen
rávetítenek a képkockára; az ablakban lévő pixelek szavaznak, és a többség dönt. Ez fokozatosan eltávolítja a sót a
borsból, és
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5.4. ábra

a borsot a sótól, így olyan "műszegélyek" keletkeznek, mint amilyenek az alsó képkockán láthatóak. A hatás sokkal
szembetűnőbb lenne egy finomabb pixeles skálán, ahol a fekete észrevétlenül olvad át a szürkén át a fehérbe, de úgy
döntöttem, hogy a skálát a vonalkód tíz pixeles periódusánál tartom.
Nem azt akarom mondani, hogy lehetetlen megkülönböztetni az 5.4. ábrán látható mintákat az 5.1. ábrán látható
mintáktól. Természetesen lehetséges; egyrészt az 5.1. ábrán látható képkockákat létrehozó folyamat szinte mindig
pontosan 10, 20, 30, ... éleket mutat, és szinte soha nem 9, 11, 19, 21, ... éleket, míg az 5.4. ábrán látható folyamat
nagyobb valószínűséggel hozta létre ezeket az "eltolt" éleket (amint azt az 5.4. ábra alapos vizsgálata is mutatja). A
finomhangolás természetesen csökkentheti ezeket a valószínűségeket, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy még
akkor is, ha jelentős bizonyíték van arra, hogy az észlelhető mintázatot inkább az egyik, mint a másik folyamat
hozza létre, racionális lehet figyelmen kívül hagyni ezeket a különbségeket, és a legegyszerűbb minta-leírást (pl.
vonalkódot) használni az adatok rendszerezésének módjaként.
Fodor és mások azt állították, hogy a gondolkodás belső nyelve a legjobb magyarázat a "tételes
attitűdpszichológiában" látható kemény élekre. Churchland és én alternatív magyarázatot kínáltunk ezekre az
élekre, egy olyan magyarázatot, amelynek az 5.4. ábrán látható kereteket létrehozó folyamat remek vizuális
metaforája. Azt állítjuk, hogy az a folyamat, amely a népi pszichológia adatait létrehozza, olyan folyamat,
amelyben
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a mögöttes folyamatok többdimenziós összetettségét a nyelvi viselkedésen keresztül vetítik ki, amely a szavak
diszkréciójának köszönhetően a határozottság és a pontosság látszatát kelti. 12 Ahogy Churchland fogalmaz, egy
személy kijelentő kijelentése "egydimenziós vetülete - a Wernicke- és Broca-terület összetett lencséjén keresztül a
beszélő nyelvének idioszinkratikus felületére - egy négy- vagy ötdimenziós "szilárd anyag" egydimenziós vetülete,
amely a valódi kinematikai állapotának egyik eleme". (Churchland, 1981, 85. o.)

Fodor ipari erejű realizmusa a hiteket a fejben lévő dolgoknak tekinti - akárcsak a sejteket, az ereket és a vírusokat.
Davidson és én is kedveljük Churchland alternatív elképzelését, amely szerint a tételes attitűdállítások az agy (és a test)
viselkedési diszpozícióiban elterjedt valóság közvetett "mérései". 13 Úgy gondoljuk, hogy a hiedelmek eléggé
valóságosak ahhoz, hogy valóságosnak nevezzük őket, éppen addig, amíg a hiedelem-beszédek ezeket az összetett
viselkedési diszpozíciókat meghatározó szerveket olyan prediktív módon mérik, ahogyan azt teszik. Miben nem
értünk egyet? Amint John Haugeland rámutatott, Davidson inkább realista, mint én,14 és nemrégiben ennek a
nézeteltérésnek a forrását arra a véleménykülönbségre vezettem vissza, amely a Quine-féle, mindkettőnk által
elfogadott fordítás meghatározatlansági elvének státuszáról van köztünk.
Davidson számára ez az elv nem olyan megrázó, mint amilyennek gyakran tartják; valójában szinte triviális - a
két különböző fordítási kézikönyv, amelyek között semmilyen tény nem dönt, olyan, mint a hőmérséklet
mérésének két különböző skálája.
Tudjuk, hogy nincs ellentmondás aközött, hogy a levegő hőmérséklete 32° fahrenheit és 0° celsius fok; ebben a
"relativizmusban" semmi sem mutatja, hogy a mért tulajdonságok nem "valósak". Érdekes módon azonban ezt a következtetést
többször is levonták. ... Pedig az itt felvetett megfontolások fényében ez nem többre megy, mint annak felismerésére, hogy egy
személy többféle kijelentése egyformán sikeres lehet valaki más gondolatainak vagy beszédének tartalmának megragadásában.
Ahogyan a számok végtelenül sokféleképpen megragadhatják a súlyok vagy hőmérsékletek közötti összes empirikusan jelentős
összefüggést, úgy egy személy kijelentései is különböző módon ragadhatják meg egy másik személy gondolatainak és
beszédének összes jelentős jellemzőjét. Ez a tény nem
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megkérdőjelezi az így jelentett attitűdök vagy jelentések "valóságát". (Davidson, 1991, 210-211. o.)
Davidson nézete szerint a két leírási séma összehasonlításából nem derül ki lényegi nézeteltérés, és így teljesen jogosan
tekinthetjük őket ugyanazon valóság egymással versengő leírásainak.
Szerintem ez egy hibás analógia. Jobb példát nyújt a "rivális" leírások példája a mintázatok zajjal. Tekintsünk két
rivális szándékos értelmezést egyetlen egyénről; egyetértenek az egyén hiedelmek (és vágyak stb.) gyűjteményének
általános formáját illetően, de a mintázat különböző idealizációi miatt nem értenek pontról pontra egyet. Quine 15
híres analógiáját felidézve és a radikális fordításon túl a radikális értelmezésre kiterjesztve (ahogyan Davidson és én
is szeretnénk), az 5.5. ábrán látható képet kapjuk.

Balra Brown szándékos Ella-értelmezése, jobbra Jones értelmezése látható. Mivel ezek szándékos
értelmezések, a pixelek vagy adatpontok hiteket és így tovább, nem pedig (például) testi mozgások, szervek,
sejtek vagy atomok darabkáit jelentik, és mivel ezek a pixelek vagy adatpontok
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rivalizáló szándékos értelmezések egyetlen egyénről, a felismerhető minták nem statisztikai átlagok (pl. "A
demokraták inkább a jóléti programokat részesítik előnyben"), hanem személyes kognitív sajátosságok (pl. "Szerinte
korán ki kellene hoznia a királynőjét"). A minták némelyike valóban lehet egyszerű megfigyelt periodicitás (pl. "Ella
hétfőnként a fociról akar beszélgetni"), de a mintázatot úgy kell értelmeznünk, mint amit Anscombe "rendnek
nevezett, amely ott van" egy személy hiedelmeinek, vágyainak és szándékainak racionális koherenciájában.
Vegyük észre, hogy itt a nézeteltérések jelentősek lehetnek - legalábbis a tény előtt: amikor Brown és Jones egy sor
előrejelző fogadást köt, nem mindig ugyanazt a fogadást teszik. Gyakran előfordulhat, hogy nem értenek egyet
abban, hogy az általuk választott minta szerint mi fog történni legközelebb. Hogy egy drámai esetet vegyünk:
Brown megjósolhatja, hogy Ella úgy dönt, hogy megöli magát; Jones lehet, hogy nem ért egyet ezzel. Ez nem
triviális előrejelzési nézeteltérés, és elvileg a két értelmezés általános összhangja ellenére is kialakulhat ilyen
jelentős különbség.
Tegyük fel tehát, hogy Brown és Jones a rivális értelmezéseik alapján egy sor előrejelzést tesznek Ella
viselkedéséről. Tekintsük át a különböző kategóriákat, amelyekből a pályamutatásaik összeállnak. Először is, vannak
azok az esetek, amikor egyetértenek és igazuk van. E sikerek szempontjából mindkét rendszer jól néz ki. Másodszor,
vannak olyan esetek, amikor egyetértenek és tévednek. Mindkettő ezt zajnak könyveli el, elfogadják a tervezett
veszteséget, és továbblépnek a következő esethez. De lesznek olyan esetek is, amikor nem értenek egyet, amikor a
rendszereik eltérő előrejelzéseket adnak, és ezekben az esetekben néha (de nem mindig) az egyik nyer, a másik pedig
veszít. (A való világban a jóslatok nem mindig bináris alternatívák közül kerülnek ki, így sok esetben nem értenek
egyet, és mindketten tévednek). Amikor az egyik nyer, a másik pedig veszít, a rövidlátó megfigyelő számára úgy
tűnik, mintha az egyik "elmélet" komoly pontot szerzett volna a másikkal szemben, de ha felismerjük annak
lehetőségét, hogy mindketten arathatnak ilyen győzelmeket, és hogy a győzelmek között nincs olyan minta, amely
lehetővé tenné, hogy bármelyikük kiigazításokkal javítsa az elméletét, akkor belátjuk, hogy a helyi győzelmek nem
elegendőek ahhoz, hogy a valóságban bármilyen alapot biztosítsanak arra, hogy az egyik elméletet az igazsághoz
közelebb állónak nyilvánítsuk.
Most egyesek azt gondolhatják, hogy ez a helyzet mindig instabil; előbb-utóbb az egyik értelmezés biztosan jobban
elágazik új esetekre, vagy levezethető valamilyen nagyobb, más adatokra kiterjedő sémából stb. Ez sok esetben
igaz lehet, de - és szerintem ez Quine meghatározatlansági tézisének központi pontja - nem kell, hogy minden
esetben igaz legyen. Ha az inten-
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tionális álláspont leírása, ahogy Quine mondja, egy "drámai idióma", amelyben az idealizálás kiküszöbölhetetlenül
használatos, és ha Fodor ipari erejű realizmusa így nem a minta megbízható "láthatóságának" helyes magyarázata,
akkor az ilyen radikális meghatározatlanság valódi és stabil lehetőség.
Ez a meghatározatlanság az olyan esetekben lesz a legszembetűnőbb, mint az Ella öngyilkos gondolkodásmódjával
kapcsolatos elképzelt nézeteltérés. Ha Ella valóban öngyilkos lesz, akkor Brownról bebizonyosodik, hogy
egyértelműen a jobb szándékú értelmezéssel rendelkezett? Nem feltétlenül. Amikor Jones ebben az esetben a sémája
kudarcát egy kis zajnak könyveli el, ez nem több ad hoc vagy elvtelenebb, mint azok az esetek, amikor Brown
tévedett azzal kapcsolatban, hogy Ella a steaket fogja-e rendelni, nem pedig a homárt, és ezeket a tévedéseket is
zajnak könyvelte el. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy egy értelmezésről soha nem lehet bebizonyítani, hogy
egyszerűen téves; a szándékos értelmezés elvein belül bőven van lehetőség bizonyos hipotézisek megcáfolására - például
azzal, hogy a védelmüket a pickwicki robbanás útjára kényszerítjük ("Tudja, azért nem hitte, hogy a fegyver meg van
töltve, mert azt hitte, hogy azok a golyó alakú izék fóliába csomagolt csokoládék, ami csak egy fantázia volt, ami
azért jutott eszébe, mert...").
..."). Ez azt jelenti, hogy létezhet két olyan értelmezési séma, amely hosszú távon megbízható és kompakt
előrejelző, de a döntő esetekben mégsem egyezik meg.
Úgy tűnhet, hogy egy olyan jelentős ügyben, mint Ella öngyilkossági szándéka, a végzetes pillanatot közvetlenül
megelőző részletek alaposabb vizsgálata (ha nem már korábban) további támogatást kellene, hogy nyújtson Brown
értelmezésének Jones értelmezésének rovására. Végül is legalább néhány másodperc - vagy néhány száz
ezredmásodperc - állna rendelkezésre, amely alatt Ella döntése, hogy meghúzza a ravaszt, megvalósult, és legalábbis
ebben a rövid időszakban a bizonyítékok élesen Brown értelmezése javára billennének. Ez kétségtelenül igaz, és
talán az is igaz, hogy ha korábban elég részletesen belemerültünk volna, mindezeket az utolsó másodperces
részleteket meg lehetett volna jósolni - de ha korábban belemerültünk volna ezekbe a részletekbe, akkor a szándékos
álláspontról a tervezési vagy fizikai álláspontra kellett volna visszalépnünk. A szándékos álláspontról ezek a
meghatározó megfontolások láthatatlanok lettek volna Brown és Jones számára, akik mindketten készek voltak az
ilyen részleteket zajként elkenni a gyakorlatiasabb előrejelzés érdekében. Mindkét értelmező elismeri, hogy téves
előrejelzéseket fog tenni, és ráadásul, amikor téves előrejelzéseket tesznek, hajlamosak a téves előrejelzés
előhírnökei lenni azokban a pillanatokban, amelyek során a dénouement kibontakozik. Egy ilyen rövid kilengés nem
cáfolja az inter-
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pretáció, mint ahogyan a viselkedés közelgő téves előrejelzése sem.
Akkor ez hogyan tesz engem kevésbé realistává, mint Davidson? Én úgy látom, hogy létezhet két különböző
rendszer egy egyénnek tulajdonított hiedelmek tekintetében, amelyek lényegesen különböznek abban, amit
tulajdonítanak - sőt, még abban is, hogy lényegesen eltérő előrejelzéseket adnak az egyén jövőbeli viselkedésére
vonatkozóan -, és ahol mégsem lehet a dolog mélyebb ténye alapján megállapítani, hogy az egyik az egyén valódi
hiedelmeinek leírása, a másik pedig nem. Más szóval, két különböző, de ugyanolyan valós mintát lehetett felismerni
a zajos világban. A rivális teoretikusok még abban sem értenének egyet, hogy a világ mely részei a minta, és melyek
a zaj, és mégsem döntené el a kérdést semmi mélyebbreható. 16 A mintázat kiválasztása valóban a megfigyelőn
múlna, olyan kérdés, amelyet sajátos pragmatikai alapon kellene eldönteni. Jómagam nem látok Davidson
álláspontjának egyetlen olyan vonását sem, amely komoly akadálya lenne annak, hogy az analógiákat eltolja, és
egyetértsen velem. De akkor ő is el akarná ismerni, hogy a meghatározatlanság mégsem olyan triviális dolog. 17

Mi tehát Rorty véleménye ezekről a kérdésekről? Rorty tagadni akarja, hogy a "realizmus" bármely fajtája
megmagyarázná az intencionális álláspont (látszólagos?) sikerét. De mivel már csatlakoztunk Arthur Fine-hoz, és
félretettük a realizmus "metafizikai" problémáját, Rorty emlékeztetése erre csak elhalasztja a kérdést. Még annak is,
aki túllépett a séma/tartalom megkülönböztetésen, és belátta az igazság korrespondenciaelméletek hiábavalóságát, el kell
fogadnia, hogy a természetes ontológiai beállítódáson belül néha a sikert a korrespondenciával magyarázzuk: az
ember jobban navigál Maine partjainál, ha egy naprakész tengeri térképet használ, mint ha Kansas útitérképét. Hogy
miért? Mert az előbbi pontosan ábrázolja Maine partjainak veszélyeit, jeleit, mélységeit és partvonalait, az utóbbi
pedig nem. Nos, miért navigál az ember jobban az interperszonális kapcsolatok zátonyain a népi pszichológia
segítségével, mint az asztrológia segítségével? Rorty talán azt állítja, hogy az a jósló "siker", amit mi, néplélektanjátékosok élvezünk, maga is egy mű-
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Valójában egy kölcsönös megállapodás, amelyet az ösztönzés vagy a konszenzusos támogatás hoz létre, amelyet
mi, akik ezt a játékot játsszuk, egymásnak nyújtunk. Elismeri, hogy a játéknak nincs vetélytársa a népszerűségben,
ami a játékosok véleménye szerint annak a hatalomnak köszönhető, amelyet az élővilág megértéséhez és
előrejelzéséhez ad. De nem hajlandó támogatni ezt a véleményt. Hogyan különböztetné meg tehát ezt a
népszerűséget az asztrológia kisebb körökben való népszerűségétől? 18 Tagadhatatlan, hogy az asztrológia a
híveinek egy jól artikulált mintarendszert biztosít, amelyet a világ eseményeiben látni vélnek. A különbség azonban
az, hogy senki sem tudott meggazdagodni azzal, hogy a mintákra fogadott, hanem csak azzal, hogy a mintákat
eladta másoknak.
Rorty azt állítaná, hogy ez nem jelentős különbség; mi többiek azonban bőséges bizonyítékot találunk arra, hogy a
népi pszichológiához mint előrejelző eszközhöz való hűségünk hidegen objektív módon megvédhető. Egyetértünk
abban, hogy a népi pszichológia fogalmaival egy valódi mintázatot írunk le. Ami a többieket megosztja, az a minta
természete, és ennek a természetnek az ontológiai következményei.
Vizsgáljuk meg végül Churchland eliminatív materializmusát ebből a nézőpontból. Amint már rámutattunk, ő a
szándékos álláspont mint előrejelzési stratégia erejének eddigi megbecsülése terén a második. Miért gondolja, hogy
ennek ellenére szemétdombra van ítélve? Mert előre látja, hogy az idegtudomány előbb-utóbb - talán hamarosan felfedez egy olyan mintát, amely olyan egyértelműen jobb a népi pszichológia zajos mintájánál, hogy mindenki
készségesen elhagyja az előbbit az utóbbiért (kivéve talán a mindennapi élet zord és zűrös viszonyai között).
Ez megtörténhet, gondolom. De Churchland itt csak egy megérzéssel játszik, egy olyan megérzéssel, amely nem
nyerhet hihetőséget a tudomány ellenállhatatlan előretörésére vonatkozó elmélkedésekből. Churchland számára ugyanis
nem elég azt feltételezni, hogy az idegtudományi leírási szintek elvileg több varianciát fognak megmagyarázni, több
"zajt" fognak megjósolni, ami a magasabb szinteket megkeseríti. Ez persze a határon belül biztosan igaz lesz - ha
egészen a neurofiziológiai "bittérképig" ereszkedünk le. De mint láttuk, a könnyű használhatóság és a hibáktól való
mentesség közötti kompromisszum egy ilyen nehézkes rendszer esetében mélységesen vonzóvá teheti azt. 19 Ha a
"minta" alig jelent előrelépést a bittérképhez képest, akkor az eliminatív materializmusról szóló beszéd süket fülekre
talál.
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füleket - ahogyan azt is teszi, amikor a radikális eliminativisták arra ösztönöznek, hogy hagyjunk fel az asztalok és
székek iránti ontológiai elkötelezettségünkkel. Egy valóban általános célú, robusztus, a szándékos álláspontnál
értékesebb mintázatleíró rendszer nem lehetetlen, de aki fogadni akar rá, az beszéljen velem arról, hogy milyen
esélyeket vállalna.
Mit mutat mindez? Nem azt, hogy Fodor ipari erejű realizmusának hamisnak kell lennie, és nem azt, hogy
Churchland eliminatív materializmusának hamisnak kell lennie, hanem csak azt, hogy mindkét nézet a
materializmus indokolatlanul erős formája - feltételezett tézisek, amelyek messze megelőzik a szükséges empirikus
alátámasztást. Rorty nézete az ellenkező irányba téved, figyelmen kívül hagyva azt a lenyűgöző empirikus
eredményt, amely megkülönbözteti a szándékos álláspontot az asztrológiai állásponttól. Davidson köztes
álláspontja, akárcsak az enyém, a valóságot a minta nyers létezéséhez köti, de Davidson figyelmen kívül hagyta
annak lehetőségét, hogy két vagy több egymásnak ellentmondó minta kerülhet ugyanazon adatok fölé - a fordítás
radikálisabb meghatározatlansága, mint amilyet ő lehetségesnek vélt. Nos, még egyszer: az a nézet, amelyet itt
védelmezek, egyfajta instrumentalizmus vagy egyfajta realizmus? Úgy gondolom, hogy maga a nézet világosabb,
mint bármelyik címke, ezért ezt a kérdést meghagyom mindazoknak, akik még mindig találnak bennük
megvilágítást.
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6
Julian Jaynes szoftverarcheológiája
Julian Jaynes 1976-ban megjelent kultikus klasszikusában, A tudatosság eredete a kétkamerás elme
összeomlásában című könyvében szereplő tényszerű állítások közül sok hamis. Sokukról 1976-ban már
kétségtelenül tudták, hogy hamisak (a Jaynesnél is naprakészebb kutatók), és még többről legfeljebb
annyit tudtak, hogy hamisak.
kiismerhetetlen - most és valószínűleg örökre. Hogyan lehetne egy ilyen könyvet komolyan venni? Mert
nagyon jó kérdéseket tett fel, amelyeket korábban még soha nem tettek fel rendesen, és bátran
válaszokat javasolt rájuk. Ahogyan az esszé végén mondom, ha Jaynes válaszait el kell vetni (és
szerintem a legtöbbjüket igen), akkor egyszerűen jobb válaszokat kell találnunk, az ő úttörő projektje
által megvilágítva. Az 1991-es könyvem, a Consciousness Explained (A tudatosság megmagyarázva)
éppen egy ilyen kísérlet. Ez az esszé egy Jaynes könyvéről szóló szimpóziumra készült, amelyet Sandra
Witelson pszichológus szervezett, és amelyet 1983 novemberében az Ontario állambeli Hamiltonban, a
McMaster Egyetemen tartottak. A többi résztvevő Jonathan Miller, a brit polihisztor (televíziós
műsorvezető, operaproducer/rendező, orvos, komikus, ...), George Ojemann, az amerikai idegsebész és
maga Jaynes volt. A felvett beszélgetéseket átírták és enyhén megszerkesztették abba a formába,
amelyben megjelentek.
Amit egy filozófus egy ilyen alkalommal általában tesz, az az, hogy pusztító érvek, kritikák és
ellenpéldák sorába kezd, és én ma nem ezt fogom tenni, mert ebben az esetben nem hiszem, hogy ez
nagyon konstruktív lenne. Úgy gondolom, hogy először is nagyon fontos megérteni Julian Jaynes
projektjét, hogy egy kicsit jobban lássuk, hogy mi az egésznek a formája, és addig halogassuk a szúrós
ellenvetések és kritikák áradatát, amíg nem láttuk, hogy mi az épület egésze. Végtére is, első ránézésre
abszurd, és úgy tapasztaltam, hogy más filozófusokkal beszélgetve a fő feladatom az, hogy konEredetileg megjelent a Canadian Psychology, 27, 1986, 149-154. o.
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rávenni őket, hogy vegyék komolyan, amikor nagyon vonakodnak ezt megtenni. Én nagyon komolyan
veszem, ezért arra fogom felhasználni az időmet, hogy megpróbálom leírni, hogy én mit tekintek a
projektnek. Lehet, hogy Julian tagadni fogja Julian Jaynesnek azt a változatát, amelyet én fogok
bemutatni, de legalábbis azt a változatot, amelyet én fogok bemutatni, nagyon komolyan veszem.
A másik dolog, amit a filozófusok ilyenkor általában tesznek, hogy a tudat, az elme és az összes többi
fogalom definícióját követelik. Én ezt sem fogom megtenni, mert nem hiszem, hogy ez ezen a ponton
konstruktív lenne. Ha úgy gondolnám, hogy egyetlen ügyes, lehetetlen definíciót követelő követeléssel
összeomlaszthatnám az egész projektjét, megtenném, de nem hiszem.
Talán ez egy önéletrajzi vallomás: Meglehetősen kedvelem, ahogyan ezeket a kifejezéseket használja;
meglehetősen szeretem, ahogyan a tudatot feldarabolja. Valójában nagyon hasonlít ahhoz a módhoz,
ahogyan én néhány évvel ezelőtt önállóan elhatároztam, hogy feldarabolom a tudatot.
Mi tehát a projekt? A projekt bizonyos értelemben nagyon egyszerű és nagyon ismerős. Az, hogy
áthidalja azt a "félelmetes szakadékot", amit ő a puszta élettelen anyag és a tudatos lény - ahogy ő
fogalmaz - bensője között húzódik. Gondoljunk csak a tégla és a kőműves közötti félelmetes
szakadékra. Thomas Nagel (1974) híres kifejezésével élve, nincs semmi olyan, amihez hasonlóan
téglának lenni. De van valami, ami olyan, mint kőművesnek lenni, és szeretnénk tudni, hogy mik voltak
azok a feltételek, amelyek mellett történetesen olyan entitások jöttek létre, amelyek olyanok voltak,
mint valami, ami ebben a meglehetősen speciális értelemben. Ez a történet, a fejlődési, evolúciós,
történelmi történet, amelyet Jaynes el akar mesélni.
Nos, ha egyáltalán el akarjuk mesélni ezt a történetet, nyilvánvalóan meg kell feszítenünk a fantáziánkat,
mert ha a megszokott módon gondolkodunk róla, anélkül, hogy megpróbálnánk feszíteni a fantáziánkat,
akkor csak egy üres lyukat kapunk: egyszerűen érthetetlen. Sherry Turkle (1984) a számítógépekről
szóló új könyvében, a The Second Self (A második én) címűben arról beszél, hogy a kisgyerekek hogyan
reagálnak a számítógépes játékokra, amikor kinyitják őket és belenéznek. Amit látnak, az csak egy
abszurd kis chip és egy elem, és ez minden. Értetlenül állnak a kérdés előtt, hogy ez hogyan képes arra,
amit az imént láttak a játékon. Érdekes módon azt mondja, hogy nézik a helyzetet, egy darabig
vakargatják a fejüket, majd jellemzően nagyon tudatosan azt mondják: "Az elem az!". (Ugyanennek a
tévedésnek egy felnőtt változatát követi el John Searle filozófus 1980-ban, amikor hasonló
kényszerhelyzetbe kerülve azt mondja: "Az agy titokzatos kauzális erői magyarázzák a tudatot".)
Hirtelen szembesülve az abszurdan nagy szakadékkal aközött, amit belülről tudunk.
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a tudatról és arról, hogy mit látunk, ha levesszük valakinek a koponyája tetejét és belenézünk, ilyen
kétségbeesett reakciókat válthat ki. Amikor egy emberi agyra nézünk, és megpróbáljuk azt úgy
elképzelni, mint az összes mentális tevékenység székhelyét, akkor valami olyasmit látunk, ami éppoly
érthetetlen, mint a mikrochip a gyermek számára, amikor azt tekinti az összes olyan lenyűgöző
tevékenység székhelyének, amelyet olyan jól ismer, mint az egyszerű játék viselkedését.
Nos, ha egyáltalán el akarjuk végezni ezt a munkát, ha megpróbáljuk betölteni ezt a rést, akkor a
tudatosságról kell beszélnünk, mert ez az, ami ennek a nagy területnek az egyik szélén van. Lenyűgöző
számomra, hogy a legtöbb tudományosan gondolkodó ember mennyire vonakodik, mennyire
kényelmetlenül érzi magát, ha a tudatról kell beszélni. Rájönnek, hogy egy nap beszélniük kell majd a
tudatról - hacsak nem azt teszik, amit a behavioristák oly meggyőzően próbáltak tenni, hogy
egyszerűen elutasítják a problémát, mintha nem is létezne. Ha nem igazán tudnak szembenézni a
"színleléses altatással" a hátralévő napjaikban, akkor be kell ismerniük, hogy a tudat olyan jelenség,
amely magyarázatra szorul. Beszélnünk kell majd a tudat efemer, gyors, különös, metaforikus
vonásairól.
Sokan mondják: "Egyszer, de még nem. Ez az egész vállalkozás még korai." Mások pedig azt mondják:
"(és nézd meg, mekkora zűrzavart csinálnak belőle)." Én azt szeretném javasolni, hogy ez nem korai,
hogy valójában nincs más választásunk, mint hogy először a lehető legjobban kezdjük el vizsgálni a
tudatot. Ha nem nézzük meg a tudatot, és nem tisztázzuk, hogy mi a cél, és ehelyett megpróbálunk
felfelé haladni, csak azon gondolkodva, hogyan áll össze az agy, akkor nem fogjuk tudni, hová akarunk
eljutni onnan, ahol vagyunk, és reménytelenül el fogunk tévedni. Ezt szokták a felülről lefelé irányuló
stratégia védelmeként emlegetni, és ma reggel újra átnézve Jaynes könyvét, úgy találom, hogy a
bevezetőjében a felülről lefelé irányuló megközelítés egyik legvilágosabb és legélesebb védekezését
tartalmazza, amivel valaha találkoztam:
Az idegrendszerben csak azt ismerhetjük meg, amit először a viselkedésben ismertünk meg. Még ha
rendelkeznénk is az idegrendszer teljes kapcsolási rajzával, akkor sem tudnánk választ adni az alapkérdésünkre.
Hiába ismernénk minden valaha létezett faj minden egyes axonjának és dendritjének minden egyes csiklandozó
szálának kapcsolatait, minden valaha létezett faj összes neurotranszmitterével együtt, és azt is, hogy ezek
hogyan változnak a valaha létezett összes agy milliárdnyi szinapszisában, mégsem tudnánk soha - soha pusztán az agy ismeretéből tudni, hogy az az agy tartalmaz-e olyan tudatot, mint a miénk. Először is a
megállásból kell kiindulnunk, valamilyen elképzelésből, hogy mi a tudat, mi a saját önmegfigyelésünk. (Jaynes,
1976, 18. o.)
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Amikor megpróbálom ezt a gondolatot mások számára érthetővé tenni, néha egy kissé kopottas
hasonlatot használok a számítógépekkel. Ha tudni akarod, mit csinál egy sakkozó számítógép, felejtsd
el, hogy alulról felfelé próbálod megérteni. Ha nem érted azt a fogalmi tartományt, amelyben a sakk a
téma - a lépéseket és a stratégiát -, akkor soha nem fogod megérteni, hogy mi történik a központi
feldolgozó egység regisztereinek és logikai-aritmetikai műveleteinek elemzéséből építkezve. (Ezt a
számítógépekkel való összehasonlítást még számos más célra fogom felhasználni, amikor Jaynes
munkájáról beszélek.)
Ha ezt a felülről lefelé irányuló megközelítést fogjuk alkalmazni, akkor bátornak kell lennünk.
Spekulatívnak kell lennünk, de vannak jó és rossz spekulációk, és ez nem egy páratlan tevékenység a
tudományban. A tudomány egyik nagy vonzerejű területe a spekulatív hipotézisek pörgetése az élet, az
első önreprodukáló élőlények eredetéről, az őslevesben. Ez a fajta kutatás csakis spekulatív lehet;
egyszerűen nincsenek olyan adatok, amelyeket ma bárhol a világon el tudnánk képzelni, és nincsenek
olyan kísérletek sem, amelyekkel bármilyen bizonyossággal ki lehetne deríteni, hogyan kezdődött ez a
folyamat, de ha hagyjuk, hogy a képzeletünk szárnyaljon, és elkezdünk spekulálni arról, hogyan
kezdődhetett, akkor elég érdekes történeteket tudunk összerakni. Hamarosan még tesztelni is
elkezdhetünk néhányat közülük. Bár tudom, hogy ezt a vállalkozást sok keményfejű tudós rossz
szemmel nézi, én mindenképpen megvédem, mint a tudományos vállalkozásunk értékes részét, amelyet
szélesebb körben látunk.
Ennek a felülről lefelé irányuló megközelítésnek természetesen számos veszélye van. A spekulációt
nagyrészt a hihetőség vezérli, a hihetőség pedig a tudásunk függvénye, de a rossz szokásaink, téves
elképzeléseink és a tudatlanságunk darabkái is, így ha hibát követünk el, az általában hatalmas és kínos.
Ez az ára annak, hogy ezt a játékot játszod. Van, akinek ez nem ízlik, de mi tényleg nem tudunk
meglenni nélküle. Azoknak a tudósoknak, akiknek nincs ínyükre ez a fajta spekulatív gyakorlat,
egyszerűen csak a lövészárokban kell maradniuk, és nélkülözniük kell, míg mi többiek kínos hibákat
kockáztatunk, és jól szórakozunk.
Gondoljunk csak a jelenlegi vitára a biológiában az adaptáció hívei és kritikusaik, Stephen J. Gould és
Richard Lewontin (1979) között a Harvardon. Gould és Lewontin dühös és puritán ujjal rázza az
adaptáció híveinek ujját "csak úgy" történeteikért, "pangloszi" feltételezéseikért, a spekulációra való
hajlandóságukért, ahol az egyetlen igazi próbatételnek az tűnik, hogy milyen fantáziadús tudsz lenni, és
milyen hihető történetet tudsz elmesélni. De lásd Dennett (1983a). Az egyik válasz, amit az ember
adhat, hogy nincs alternatíva; a fosszilis feljegyzések szim-
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nem nyújt elegendő információt ahhoz, hogy a fajok evolúciójának minden fontos mozzanatáról szigorú,
alulról felfelé építkező tudományos beszámolót adjon. A bizonyítható történelmet ki kell szépíteni és
extrapolálni kell egy jó adag adaptációs gondolkodással. Amire szükségünk van, az egy csak-csak
történet. Ez a kifejezés természetesen Kiplingtől származik, és Gould és Lewontin gyalázkodó
kifejezésként használja, de örömmel mondhatom, hogy néhányan azok közül, akik szemérmetlenül
adaptisták, egyszerűen átvették. Ők tulajdonképpen azt mondják: "Így van; amit mi csinálunk, az csakcsak-történetek mesélése, és a csak-csak-csak történeteknek valódi szerepük van a tudományban".
Amikor Julian Jaynes elmeséli a történetét, nem azt mondja, hogy ez egy csak úgy-csak történet. Nem
azt mondja, hogy ez csak egyfajta találgatás arról, hogyan is történhetett volna. Azt állítja, hogy a
történelmi igazságot mondja el, amennyire csak ki tudja találni.
De elég okos ahhoz is, hogy rájöjjön, hogy ha a részletek nem stimmelnek, akkor egy másik
történetnek, amely nagyon fontos tekintetben hasonlít rá, igaznak kell lennie. Így az egész beszámolót
az apriorisztikus gondolkodás, a történelmi nyomozás és az ihletett találgatás meglehetősen érdekes
keveréke állítja össze. Apriorisztikus gondolkodással állapítja meg, hogy valamilyen úton kellett
eljutnunk A pontból B pontba - hogy hol és mikor jönnek a kanyarok, az érdekes empirikus kérdés.
Ízesíti és elmélyíti és korlátozza apriorista gondolkodását arról, hogy hogyan kellett ennek lennie,
bármivel, amit arról talál, hogy hogyan volt, és olyan termékenyen engedi el a képzeletét, amennyire
csak tudja, és olyan szalmaszálakba kapaszkodik, amilyeneket csak talál a "fosszilis feljegyzésekben".
Nos, jó, ha az ember "moduláris", amikor ilyen elméleteket készít, és Jaynes beszámolója figyelemre
méltóan moduláris. Könyvének 221. oldalán hét tényezőt foglal össze, amelyek az ő számításában
szerepelnek: (1) a hallás gyengülése az írás megjelenésével; (2) a hallucinációs kontroll eredendő
törékenysége;
(3) az istenek működésképtelensége a történelmi felfordulások káoszában; (4) a belső ok tételezése a
mások másságának megfigyelésében; (5) az elbeszélésmód elsajátítása az eposzokból; (6) a csalás
túlélési értéke; és (7) egy csöppnyi természetes szelekció.
Hét tényezőt adott meg nekünk ebben a szakaszban, és azt hiszem, egyetértene azzal, hogy bármelyiket
kidobhatnánk közülük, és helyettesíthetnénk valamivel, ami egyszerűen ugyanazt a munkát végezte, de
történelmileg nagyon különböző volt; az elmélete egyébként teljesen sértetlenül fennmaradna. Ráadásul
az elméletében sok olyan részlet van, amely - ahogyan ma már megjegyezte - opcionális. Vannak
elképzelései, amelyek hihetőek, jelzések arra vonatkozóan, hogy a beszámolója milyen részletes módon
futhatna, de ha kiderül, hogy tévesek...
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az egész elmélet szövetét kis mértékben károsítva elvethetők.
Csak néhányat említek, amelyek a kedvenceim. Azt állítja például, hogy van egy kis bizonyíték arra,
hogy abban az időszakban, amikor a kétkamrás és a tudatos emberek együtt éltek, volt egy olyan
politika, amely a makacsul kétkamrás gyerekek megölésére irányult, ami valójában meggyorsíthatta a
kétkamrás típus pusztulását. Az "eugenika" e lehetséges politikája biológiai (vagy genetikai) lökést
adhatott az általa leírt kulturális evolúciós folyamatnak, felgyorsítva a folyamatot. Nincs rá szükség
(ahhoz, hogy a just-so történet működjön), de van egy kis bizonyíték arra, hogy valami ilyesmi
megtörténhetett.
Egy másik választható modulja az a gondolat, hogy a görögök azért helyezték az elmét a mellkasba (a
"szívbe"), mert amikor döntéseket kell hoznunk, stresszes állapotba kerülünk, amitől nehezebben
lélegzünk, és még a pulzusunk is felgyorsulhat. Észreveszed a mellkasodban lévő zűrzavart, és ez
lokalizációs tévedéshez vezet. Jaynes szerint ezért van az, hogy az elme néhány görög kifejezésének
gyökerei úgymond a mellkasban vannak, nem pedig a fejben. Ez talán igaz is lehet. Lehet, hogy nem, de
ez egy másik a választható modulok közül.
Nem tudom, hogy Jaynes egyetértene-e velem abban, hogy mennyi opcionális lehetőség van a
rendszerében. A modul, amelyet a legjobban érdekelne, ha egyszerűen elvetnénk, az a hallucinációkról
szóló modul. Most azt gondolhatod, hogy ha kidobod a hallucinációkról szóló beszámolóját, akkor nem
sok marad Jaynes elméletéből, de valójában szerintem igen, bár ő valószínűleg ellenállna annak a
résznek a kidobásának.
Ezért gondolom tehát, hogy hiba, ahogyan az elején is mondtam, egyszerűen a leggyengébb
láncszemeket szétverni, mert a leggyengébb láncszemek szinte biztosan nem helyesek, de nem is
kritikusak a vállalkozás egésze szempontjából.
Most annak magyarázatára szeretnék rátérni, hogy mit tartok a legfigyelemreméltóbbnak Julian Jaynes
épp-csak-történetében, összehasonlítva azt egy másikkal (és ezt valójában az egyik korábbi kérdés is
érintette). A tizenhetedik században Thomas Hobbes (1651) feltette magának a kérdést, hogy honnan
ered az erkölcs. Ha megnézzük azt, amit ő természeti állapotnak nevezett - ha megnézzük a vadon élő
állatokat, például a gnukra vadászó és gyilkoló oroszlánokat -, ott egyáltalán nem látható sem erkölcs,
sem erkölcstelenség. Nincs jó vagy rossz. Van gyilkolás, van fájdalom, de nincs "kellene", nincs helyes,
nincs helytelen, nincs bűn. De akkor nézzünk ránk; itt látjuk, hogy az erkölcs intézménye áthatja életünk
egész szövetét. Hogyan jutottunk el onnan ide? Hobbes
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ugyanolyan problémával szembesült, mint amilyennel Jaynes, és a válasza természetesen egy híres
csak-csak történet volt. A régi időkben, mondja, az ember a természet állapotában élt, és az élete
"magányos, szegény, csúnya, brutális és rövid" volt. Aztán jött egyfajta válság, és az emberek
összeálltak egy csoportba, és szövetséget vagy szerződést kötöttek, és ebből született meg az erkölcs. A
jó és a rossz e társadalmi szerződés következményeként jött létre.
Most, mint történelem, ez abszurd. Hobbes sem gondolta másként. Az ő csakazértis története
egészen nyilvánvalóan gondolatkísérlet volt, racionális rekonstrukció vagy idealizáció. Az utolsó
dolog, amit Hobbes tett volna, az lett volna, hogy átnézi az ékírásos feljegyzéseket, hogy pontosan
megnézze, mikor történt ez a bizonyos sorsfordító esemény.
De most nézzük meg a következő ellenvetést Hobbes beszámolójával szemben, de először Julian Jaynes
munkájára alkalmazva. Jaynes könyvének néhány évvel ezelőtti recenziójában Ned Block (1981) azt
mondta, hogy az egész könyv egyetlen nagy, összeomló hibát követ el, amit néha "használati hibának"
nevezünk: összetéveszt egy jelenséget vagy a jelenség nevével, vagy a jelenség fogalmával. Block azt
állította, hogy még ha minden, amit Jaynes a történelmi eseményekről mondott, igaz is lenne, akkor sem
azt mutatta volna meg, hogy a tudatosság i. e. 1400-ban érkezett meg, hanem azt, hogy a tudatosság
fogalma i. e. 1400-ban érkezett meg. Az emberek már jóval azelőtt tudatosak voltak, hogy a tudatosság
fogalma megszületett volna, jelentette ki Block, ugyanúgy, ahogy a gravitáció is létezett, jóval azelőtt,
hogy Newton rátalált volna a gravitáció fogalmára. Az egész könyv Block szerint egyszerűen egy nagy
tévedés volt. A fogalom nem egyenlő a jelenséggel. Nem lehet megülni a ló fogalmát!
Nos, most Jaynes elkövette ezt a hibát? Kérdezzük meg, hogy Hobbes elkövette-e ugyanezt a hibát.
Hobbes azt mondja, hogy az erkölcs a társadalmi szerződésből jött létre. Most azt mondhatnánk:
"Micsoda ostoba hibát követett el Hobbes! Lehet, hogy a jó és a rossz fogalma nem létezett a szerződés
előtt, amelyről ő beszél, de maga a jó és a rossz bizonyosan létezett. Vagyis az emberek már azelőtt is
tettek csúnya és gonosz dolgokat, hogy léteztek volna ilyen fogalmak".
A helyes és a helytelen azonban az erkölcs részei, egy sajátos jelenség, amely nem lehet korábbi, mint
egy bizonyos fogalomkészlet, beleértve a helyes és helytelen fogalmát is. A jelenséget részben egy
bizonyos fogalomkészlet színre lépése hozza létre. Nem arról van szó, hogy az állatok egyszerűen nem
vették volna észre, hogy rossz és jó dolgokat tesznek. A fogalom hiányában nem tesznek semmit sem
helyesen vagy helytelenül; az ő világukban nincs gonosz vagy jó. Csak akkor, ha egyszer egy bizonyos
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fogalmi környezet, hogy a jó és a rossz jelensége, az erkölcs jelensége egyáltalán létezik.
Jaynes szerintem hasonlóan izgalmas és figyelemre méltó lépést tesz a tudatossággal kapcsolatban is.
Hogy valóban kissé paradox módon fogalmazzak, nem lehet tudatod, amíg nincs meg a tudat fogalma.
Valójában ennél sokkal finomabb elmélete van, de ez a lépés alapvető formája.
Nem ez az egyetlen két jelenség, az erkölcs és a tudat, amely így működik. Egy másik, amit Jaynes
említ, a történelem, és az ember először azt gondolja: "Itt egy újabb használati hiba!". A könyv egy
pontján Jaynes azt sugallja, hogy a történelmet mindössze néhány évvel Hérodotosz előtt találták ki
vagy fedezték fel, és az ember elkezd tiltakozni, hogy természetesen már jóval azelőtt is volt
történelem, hogy történészek léteztek volna, de aztán rájön, hogy bizonyos értelemben Jaynesnek igaza
van. Létezik az oroszlánok és az antilopok története? Számukra ugyanannyi év telt el, mint számunkra,
és történtek velük dolgok, de ez nagyon különböző. Az ő időmúlásukat nem az átmenet felismerése
kondicionálta, nem éppen ennek a folyamatnak a reflektív mérlegelése kondicionálta, hangolta és
modulálta. Tehát maga a történelem, az, hogy történelmünk van, részben éppen ennek a ténynek a
felismeréséből fakad. Az ebbe a kategóriába tartozó más jelenségek nyilvánvalóak: nem lehet baseball,
amíg nincs meg a baseball fogalma, nem lehet pénz, amíg nincs meg a pénz fogalma.
Már annyi időt elhasználtam, amennyit kellett volna, de még mondok néhány szót. Ha azt az érdekes
gondolatot akarjuk követni, hogy a tudatosság egy bizonyos fogalomkészlet megjelenése után
következik be, akkor természetesen a fogalmi eszköztárunkban kell lennie annak az elképzelésnek,
hogy maguk a fogalmak lehetnek tudatosodás előttiek, hogy a fogalmak nem igényelnek tudatosságot.
Sokan úgy vélték, hogy nem létezik olyan dolog, mint a fogalmak tudattalan használata, de Jaynes
beszámolója a tudat eredetéről attól az állítástól függ, hogy egy fogalmi séma kidolgozása bizonyos
társadalmi és környezeti nyomás alatt előfeltétele volt a tudat kialakulásának, ahogyan azt mi ismerjük.
Véleményem szerint ez a legfontosabb állítás, amelyet Jaynes a könyvében megfogalmaz. Ahogy ő
fogalmaz: "A méhnek van fogalma a virágról", de nem tudatos fogalma. Van egy nagyon markáns
elméleti szerepe valaminek, amit akár fogalmaknak is nevezhetnénk, de ha nem tetszik, nevezhetjük
schmoncepteknek is, fogalomszerű dolgoknak, amelyeknek nem kell tudatosnak lenniük ahhoz, hogy
rendelkezzünk velük.
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Például a számítógépek is rendelkeznek ilyenekkel. Nem tudatosak - egyelőre -, de rengeteg fogalmuk
van, és a mesterséges intelligenciát úgy is lehet tekinteni, mint egy kísérletet arra, hogy fogalmi
rendszereket tervezzünk a számítógépek számára. Valójában a mesterséges intelligenciával foglalkozó
emberek állandóan így beszélnek. Például megjegyzik, hogy egy robotnak valamilyen fogalmat kell
adniuk az akadályról, hogy felismerje ezt és azt, mint akadályt a környezetében. Miután kitalálták, hogy
milyen fogalmakat kell adni a robotnak vagy a számítógépnek, csinálnak egy kis díszes
szoftvertervezést, és aztán azt mondják: Az okozat, vagy az akadály, vagy az idő múlása, vagy más
információforrások, vagy bármi más fogalmát így valósítottuk meg: "Íme, így valósítottuk meg az
okozat, vagy az akadály, vagy az idő múlása, vagy más információforrások, vagy bármi más fogalmát.
A tudattalan fogalmak ötlete, ahogy egy informatikus mondaná, egy "nyerő" ötlet, és ha önnek nehéz
megszoknia, akkor legalábbis az én ajánlásom (Jaynes-szel együtt) az lenne: próbálkozzon
keményebben, mert ez egy nagyon hasznos ötlet.
Végül is, az egész kérdés egyik megközelítése (ahogyan én általában gondolkodom róla) nem az, hogy
"Hogyan jutunk el a tégláktól, az amőbáktól, majd a majmoktól hozzánk?", hanem az, hogy "Hogyan a
fenébe lehetne valaha is tudatos automatát, hogyan lehetne tudatos robotot csinálni?". A válasz
szerintem nem a hardverrel kapcsolatos hipotézisekben, hanem a szoftverben keresendő. Azt akarjuk
elérni, hogy a szoftvert úgy tervezzük meg, hogy a rendszer rendelkezzen egy bizonyos
fogalomkészlettel. Ha sikerül a rendszert a megfelelő fogalmakkal felruházni, akkor létrehozunk egy
olyan logikai teret, amelyről Jaynes beszél.
A mesterséges intelligencia területén valójában ez a beszédmód mindenütt elterjedt. Vegyük például a
LISP gondolatát. A LISP egy programozási nyelv. Ha egyszer megvan a LISP, az egész elképzelésünk
arról, hogy hogyan áll össze egy számítógép, és mit lehet vele csinálni, drámaian megváltozik.
Mindenféle olyan dolog válik lehetségessé, ami korábban nem volt lehetséges. Olyan logikai terek
jönnek létre, amelyek korábban nem léteztek, és amelyeket a hardverben soha nem lehetett megtalálni.
Ilyen logikai tér nincs a hardverben, nincs a "szervekben": ez tisztán a szoftver szintjén van. Most
Jaynes a legnagyobb és legfeleslegesebb opcionális moduljában az egész elméletét az agy szerkezetéhez
köti, és engem lenyűgöz, hogy vajon van-e ebben valami. De én teljesen elégedett vagyok azzal, hogy
elvetem ezt az egészet, mert szerintem amiről ő valójában beszél, az az elme szoftveres jellemzése, egy
virtuális gép szintjén, ahogy egy informatikus mondaná.
Az agy alapvető hardvere ma is ugyanolyan, mint évezredekkel ezelőtt (vagy lehet, hogy ugyanolyan),
de amit kellett, hogy
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hogy a környezetnek olyannak kellett lennie, amely ösztönzi bizonyos koncepciók, bizonyos szoftverek
kialakulását, amelyek aztán egyfajta láncreakciót indítanak el. Jaynes azt mondja, hogy amikor a
megfelelő fogalmak a helyükre kerültek őseink tudatalatti "elméjében", egyfajta robbanás következett
be, mint a számítástechnikában az a robbanás, ami akkor történik, amikor feltalálnak valamit, például a
LISP-et. Hirtelen felfedezel egy új logikai teret, ahol olyan különböző viselkedési formákat, új
képességeket, új problémákat kapsz, amelyekről felismerjük, hogy az emberi tudatosság ízét hordozzák.
Persze, ha Jaynes elmélete valóban erről szól, akkor nem csoda, hogy a kézzelfogható bizonyítékokat
merészen kell értelmeznie, hiszen nem egyszerű régészetről van szó: ez szoftver-archeológia, és a
szoftver nem hagy túl sok fosszilis nyomot. A szoftverek végül is csak fogalmak. Absztrakt, de
természetesen, ha egyszer megtestesül, nagyon is valós hatásai vannak. Ha tehát a régészeti
történelemben a "szoftver" jelentős változásainak feljegyzéseit akarjuk megtalálni, akkor mit kell
keresnünk? Meg kell nézned a "nyomtatványokat", de ezek nagyon közvetett módon készülnek. Meg
kell nézni a szövegeket, és meg kell nézni a cserépedényszilánkokat és figurákat, ahogy Jaynes teszi,
mert ez az egyetlen hely, ahol nyomokat találhatunk. Most persze lehet, hogy a nyomok egyszerűen
eltűntek, lehet, hogy a "fosszilis feljegyzések" egyszerűen nem elég jók.
Jaynes elképzelése szerint ahhoz, hogy olyanok legyünk, amilyenek most vagyunk, forradalomnak
kellett bekövetkeznie - szinte biztosan nem szerves forradalomnak, hanem szoftverforradalomnak - az
információfeldolgozó rendszerünk szervezésében, és ennek a nyelv után kellett bekövetkeznie.
Szerintem ez egy teljesen csodálatos elképzelés, és ha Jaynes a részletekben teljesen téved, az nagy
kár, de valami olyasminek, amit javasol, igaznak kell lennie; és elkezdhetünk jobb modulok után
kutatni, amelyeket a már megadott modulok helyére tehetünk.

131. oldal

7
Valódi tudatosság
Számos kritikus vetett fel kérdéseket és ellenvetéseket a tudatosság elméletével kapcsolatban, amelyet Marcel Kinsbourne
és én a többszörös tervezet modelljének nevezünk. Nyomtatásban gyakran válaszoltam erre (Dennett, 1993a, c, d, f,
1994b, Dennett és Kinsbourne, 1994), de ezeknek az írásoknak a megértéséhez szükségük van a mellettük lévő
célpontokra. Ebben és a következő esszében a legkitartóbb kritikák közül néhányat desztillálok és válaszolok rájuk.
A Consciousness Explained (Dennett, 1991a) című könyvemben a tudatosság meglehetősen részletes empirikus
elméletét mutattam be, valamint elemeztem az elméletnek a tudatosság hagyományos filozófiai kezelésére gyakorolt
hatását. A könyvre adott kritikai válaszok egyik gyakori témája az volt, hogy elméletem nem "realista" elmélet,
hanem inkább a tudat valóságának eliminativista vagy verifikacionalista tagadása, így vagy úgy. Itt összefűzök
néhányat ezek közül a szálak közül, és az ezekre adott válaszaimat. 1
Világos, hogy egy inger tudatosulása nem egyszerűen annak a perifériás receptorhoz vagy transzducerhez való
megérkezésétől függ; az érzékszerveinket érő hatások többsége soha nem jut el a tudatosságig, és azok, amelyek igen,
valamivel a perifériára érkezésük után válnak tudatos tapasztalatunk elemévé. Bizarr élességgel fogalmazva, egy élő,
egészséges szemgolyó az agyától elválasztva nem a vizuális tudat székhelye - vagy legalábbis így szoktunk
gondolkodni ezekről a dolgokról. A szem és a fül (és más végszervek) a tudat nyersanyagainak belépési pontjai,
nem pedig maguk a tudatos élmények helyszínei. Tehát a vizuális tudat
Eredetileg megjelent: Revonsuo, A. és Kamppinen, M. (szerk.), Consciousness in Philosophy and Cognitive Neuroscience (A tudatosság
a filozófiában és a kognitív idegtudományban)
(Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1994), pp. 55-63.

Oldal 132

a szemgolyó és a száj között kell történnie - durván szólva. Hol?
Hogy rávilágítsak, mi a probléma, hadd állítsak fel egy hasonlatot: Elmegyünk a versenypályára, és megnézzük,
ahogy három ló, Able, Baker és Charlie, végiggaloppozik a pályán. A 97-es oszlopnál Able vezet egy nyakkal, a 98as oszlopnál Baker, a 99-es oszlopnál Charlie, de aztán Able újra átveszi a vezetést, majd Baker és Charlie egy
darabig fej-fej mellett futnak, végül pedig az összes ló lelassul, és az istállóba vezetik őket. Mindezt elmeséled egy
barátodnak, aki megkérdezi: "Ki nyerte a versenyt?", mire te azt mondod, hogy mivel nem volt célvonal, nem lehet
megmondani. Tudod, ez nem egy igazi verseny volt, célvonallal. Először az egyik ló vezetett, aztán a másik, és
végül mindannyian abbahagyták a futást.
Az esemény, amelynek szemtanúja voltál, nem volt valódi verseny, de valódi esemény volt - nem pedig a
képzeleted illúziója vagy kitalációja. Hogy pontosan milyen eseménynek nevezhetjük, az talán nem világos, de
bármi is volt, olyan valóságos volt, amilyen valóságos csak lehet.

Most nézzünk meg egy némileg hasonló jelenséget. Látunk néhány vizuális ingert, A-t, majd B-t, amelyek különböző,
szétszórt eseményláncokat idéznek elő az agyunkban. Először az A által kezdeményezett eseménylánc uralja az
agykérgi aktivitást bizonyos régiókban, majd a B lánc veszi át az irányítást, majd talán az A és B lánc
kölcsönhatásából keletkezett C lánc is rövid ideig dominál, amit az A lánc újbóli felbukkanása követ. Végül
mindhárom (vagy több) eseménylánc kihal, és különböző nyomokat hagy maga után az emlékezetben. Valaki
megkérdezi önt: Melyik inger jutott először az eszedbe: A vagy B (vagy C)?
Ha Descartes felfogása a tudatról helyes lenne, akkor lenne egy egyenes módja annak, hogy megmondjuk. Descartes
úgy vélte, hogy ahhoz, hogy egy esemény elérje a tudatot, át kell haladnia egy különleges átjárón - amit
nevezhetnénk karteziánus szűkületnek vagy fordulónak -, amelyet Descartes a tobozmirigyben vagy epifízisben
helyezett el. De mindenki tudja, hogy Descartes tévedett. A tobozmirigy nem csupán nem a lélek faxgépe, de nem is az
agy Ovális Irodája. Nem az a hely, ahol "minden összejön" a tudatosság számára, és az agy egyetlen más helye sem
felel meg ennek a leírásnak. Én ezt a mitikus helyet az agyban, ahol minden összejön (és ahol az érkezés sorrendje
meghatározza a tudatosság sorrendjét), a karteziánus színháznak nevezem. Az agyban nincs kartéziánus színház. Ez
tény. Különben is, ha lenne, mi történhetne ott? Feltehetően azért foglalkozunk a tudattal, mert az számít.
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ami a tudatos életünkben történik - például a soha tudatossá nem váló fájdalmak vagy egyáltalán nem is fájdalmak,
vagy ha azok, akkor nem olyanok, amelyek szenvedést okoznak nekünk (mint például azok a fájdalmak, amelyek
miatt nem tudunk görnyedt testhelyzetben aludni, vagy azok a szerencsétlenek, akik veleszületetten érzéketlenek a
fájdalomra). De ha számít, ami a tudatban történik, akkor bizonyára van jelentősége - valaminek történnie kell az ott
történtek miatt. Ha azonban minden fontos munka egy ponton (vagy csak a borsónyi méretű tobozmirigy szűk
határain belül) történik, akkor az agy többi része hogyan játszik szerepet benne?
Mindazt a munkát, amelyet a karteziánus színházban halványan elképzeltek, valahol el kell végezni, és
kétségtelenül az agyban van szétosztva. Ez a munka nagyrészt abból áll, hogy az "adottra" reagálunk azáltal, hogy
elfogadjuk azt - azáltal, hogy egyik vagy másik értelmező ítélettel válaszolunk rá. Ezt a sarkot kell valahogyan
megfordítania a megfigyelés bármely modelljének. A hagyományos felfogás szerint az egész befogadás elmarad
addig, amíg a nyers adottat, az ingerlés nyersanyagát különböző módokon fel nem dolgoztuk. Amint minden egyes
bit "elkészült", beléphet a tudatba, és először értékelhető. Ahogy C. S. Sherrington (1934) fogalmazott: "A mentális
cselekvés az agyban van eltemetve, mégpedig abban a külvilágtól legmélyebben elzárt részben, amely a
legmesszebb van a be- és kimenettől".
A Marcel Kinsbourne és én általam kifejlesztett többszörös tervezet modellben (Dennett, 1991a; Dennett és
Kinsbourne, 1992b) ez az egységes, egységes felvétel az agyi térben és a valós időben fel van bontva. Mi azt
javasoljuk, hogy az ítélkezési feladatok a mikrofelvétel sok elosztott pillanatára (Damasio, 1989; Kinsbourne, 1988)
töredeznek szét. Az újdonság abban rejlik, hogy hogyan fejlesztjük ki ennek a fragmentáltságnak a
következményeit.
Elsőre úgy tűnhet, mintha csak három alternatíva közül választhatnánk:
1.

Minden egyes ilyen elosztott mikrofelvétel a tudattalan ítélkezés egy-egy epizódja, és a tudatosság a
az elvett elemet egy későbbi folyamatra kell halasztani (amit a karteziánus színházban stalinesque show
trialnak nevezünk). De akkor mennyi ideig kell várakoznia minden egyes jelenetnek az esetleges
átdolgozásig, mielőtt felgördül rá a függöny?

2.

Ezen elosztott mikrofelvételek mindegyike a tudatos ítélkezés egy-egy epizódja (többszörös minikínálat). De
akkor miért nincs mindannyiunknak vagy egy kaleidoszkópszerű és kusza "tudatfolyamunk", vagy (ha
ezek az elosztott mikrofelvételek nem "együtt-tudatosak") a "többszörös én" esete? Vajon az egységes,
koherens tudat visszatekintő érzéseinket
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csak egy orwelli történész emlékezetbolygatásának műtárgya? Amint azt több kommentátor is megkérdezte,
hogyan magyarázható a tudatos tapasztalat nyilvánvaló koherenciája, szerialitása vagy egysége?
3.

Az elosztott mikrofelvételek egy része tudatos, a többi nem. A probléma tehát a következő: Milyen
különleges tulajdonság különbözteti meg azokat, amelyek tudatosak, és hogyan mérjük aktivitásuk
kezdetét? És természetesen, mivel az elosztott mikrofelvételek kissé "rendezetlenül" is
előfordulhatnak, milyen "mechanizmus" szolgál arra, hogy a szétszórt, tudatos mikrofelvételeket
egyesítse, és minden esetben a tudatosság megjelenése előtt vagy után működik-e (azaz mely
jelenségek orwelliek és melyek stalinesiek)?
Véleményünk szerint van egy negyedik alternatíva is:

4.

A tudatos tapasztalat létrehozása nem szakaszos, hanem folyamatos folyamat. A mikrofelvételeknek
kölcsönhatásban kell lenniük egymással. Egy mikro-felvétel, mint egyfajta ítélet vagy döntés, nem
íródhat csak úgy elszigetelten az agyba; következményei kell, hogy legyenek - a cselekvés irányítására
és a "fényében" meghozott további mikro-ítéletek modulálására, nagyobb töredékeket hozva létre
abból, amit narratívának nevezünk. Bárhogyan is valósul meg ez az adott esetekben, a mikromegállapítások kölcsönhatása azt eredményezi, hogy egy csekély koherencia megmarad, az ellentmondásos
elemek kiesnek a vitából, méghozzá egy főbíró segítsége nélkül. Mivel nincs Főbíró, nincs a tudatbanértékelés további folyamata sem, így arra a kérdésre, hogy pontosan mikor történt egy adott elem
tudatos (szemben a tudattalan) befogadása, nem adható nem önkényes válasz.

Van tehát egyfajta tudatfolyam, örvényekkel és örvénylésekkel, de - és ez a modellünk legfontosabb "építészeti"
pontja - nincs híd a folyam felett. Akik ismerik A. A. Milne-t és a Micimackót, azok értékelni fogják a mottót: "A
tudattal nem lehet Micimackó-pálcikázni".
A tudatosság "realistáiként" úgy gondoljuk, hogy kell lennie valaminek - valamilyen K tulajdonságnak -, ami
megkülönbözteti a tudatos eseményeket a nem tudatos eseményektől. Tekintsük a K tulajdonság következő
jelöltjét: Egy tartalmas esemény akkor válik tudatossá, ha és amikor az agykéregben átmenetileg domináns tevékenység
részévé válik (Kinsbourne, 1988, és előkészítés alatt). Ez szándékosan általános és nem részletezett, és hiányzik
belőle a küszöbértékre való utalás. Mennyi ideig kell tartania az ebben a dominanciában való részvételnek, és
mennyire intenzív vagy kizárólagos ez a dominancia...
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nance kell, hogy legyen, hogy egy elem tudatos legyen? Erre nincs elvi válasz. A K tulajdon ilyen meghatározása
megfelel a "realizmus" minimális követelményeinek, de veszélyezteti az orwelli és a stalines-i revíziók közötti
feltételezett különbséget. Tegyük fel, hogy valamilyen tartalmi elem rövid ideig ilyen domináns mintázatban virágzik,
de elhalványul, mielőtt feltűnő, jelenthető nyomot hagyna az emlékezetben. (Plauzibilis példa lenne az első inger
reprezentációja egy metakontrasztos esetben - ez a jelenség részletesen le van írva Dennett, 1991a, valamint
Dennett és Kinsbourne, 1992b).
Ez egy orwelli vagy egy stalinista modellt támogatna? Ha az elem "elég sokáig" részt vett, akkor "a tudatban" van,
még ha soha nem is emlékeztek rá megfelelően (Orwell), de ha "túl korán" elhalványult, akkor soha nem kerülhetett
a kiváltságos kategóriába, még ha hagyott is nyomokat az emlékezetben (Sztálin). De vajon mennyi idő az elég
hosszú idő? Ezt nem lehet megmondani. Nincs olyan diszkontinuitás, amely kettéosztaná az eseteket.
A lóversennyel való analógia, amely végül is nem is volt lóverseny, most már nyilvánvalóvá kell, hogy váljon. Az
elméletünk kommentátorai általában egyetértenek velünk abban, hogy (a) az ábrázolás ideje nem tévesztendő össze
az ábrázolt idővel, és (b) az agyban nincs kiváltságos hely, "ahol minden összejön". Abban azonban nem mind
egyetértenek velünk, hogy az a) és b) pontból az következik, hogy az orwelli / stalines-i megkülönböztetésnek az
időbeli felbontás bizonyos skáláján meg kell szűnnie, és nem marad ténykérdés, hogy valaki téves élményekre
emlékszik-e vagy tévesen emlékszik. Egyesek azt állítják, hogy itt már túlzásba estünk, és "verifikativizmusba" vagy
"eliminativizmusba" vagy "antirealizmusba" vagy más, indokolatlanul radikális álláspontba torkolltunk. Ez különös,
hiszen mi úgy véljük, hogy a mi álláspontunk problémamentesen "realista" és materialista: A tudatos élmények valós
események, amelyek az agy valós idejében és terében történnek, és ezért az ilyen típusú valós jelenségek számára
megfelelő pontossági határok között mérhetőek és lokalizálhatóak. (A realizmus e változatának bővebb védelmét
lásd a chap. e kötet 5. fejezetében.) Bizonyos fajta kérdésekre azonban, amelyeket helyénvalónak gondolnánk
feltenni velük kapcsolatban, nincs válasz, mert ezek a kérdések nem megfelelő - nem motiválható - időbeli és térbeli
határokat feltételeznek, amelyek finomabbak, mint amilyeneket a jelenségek megengednek.
Ugyanebben a szellemben mi is realisták vagyunk a Brit Birodalommal kapcsolatban - valóban és valóságosan
létezett, ennek a bolygónak a fizikai terében és idejében -, de megint csak úgy gondoljuk, hogy a Brit
Birodalommal kapcsolatos bizonyos fajta kérdésekre nincs válasz, egyszerűen azért, mert a Brit Birodalom nem
volt....
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a különböző intézményeken, bürokráciákon és egyéneken felül, amelyek azt alkotják. Arra a kérdésre, hogy
"Pontosan mikor értesült a Brit Birodalom az 1812-es háborúban kötött fegyverszünetről?", nem lehet válaszolni.
Legfeljebb annyit lehet mondani, hogy "Valamikor 1814. december 24. és 1815. január közepe között". A
fegyverszünet aláírása a birodalom egyik hivatalos, szándékos cselekedete volt, de a brit erők későbbi részvétele a
New Orleans-i csatában egy másik, és ez egy olyan cselekedet volt, amelyet abban a feltételezésben hajtottak végre,
hogy nem írtak alá fegyverszünetet. Még ha pontos időpontokat tudunk is megadni a különböző pillanatokra, amikor
a birodalom különböző tisztviselői értesültek, ezek közül a pillanatok közül egyiket sem lehet - önkényes döntésen
kívül - úgy kijelölni, mint azt az időpontot, amikor maga a birodalom értesült. Hasonlóképpen, mivel te semmi sem
vagy az idegrendszeredben lévő, téged alkotó különböző résztevékenységeken és folyamatokon túl, a következő
fajta kérdés mindig csapda: "Pontosan mikor is lettem én (szemben az agyam különböző részeivel) tájékozott
(tudatos, tudatos) valamilyen eseményről?". A tudatos tapasztalat a mi felfogásunk szerint az agyban lejátszódó
különböző folyamatok által alkotott állapotok egymásutánja, és nem valami ezeken a folyamatokon felüli, általuk
okozott valami.

Az az elképzelés azonban még mindig nagyon meggyőző, hogy a tudattal kapcsolatos "realizmus" garantálja, hogy
bizonyos kérdésekre vannak válaszok (még ha azok jelenleg nem is ismerhetők meg), és nemrégiben számos
ellenvetéssel találkoztam ezzel kapcsolatban. Michael Lockwood, egy kommentátor, aki szívesen vallja magát
karteziánus materialistának, szépen összefoglalta azt az intuíciót, amelyet megkérdőjelezek. "A tudat - mondta,
azzal a hangsúllyal, mintha valami már-már meghatározó státuszú dolgot mondana ki - az érzékelési emlékezet
éllovasa" (Lockwood, 1993, 60. o.).
"Edge"? Válaszoltam. "Miből gondolod, hogy van él?" Gondolj bele, mi lehet a helyzet, ha nincs ilyen él. Az
egyetlen különbség bármely jelenség orwelli és stalines-i kezelése között az, hogy a szerkesztés, kiigazítás vagy
manipuláció a kérdéses tartalom tudatosságának feltételezett kezdeti pillanata előtt vagy után történik-e vagy sem.
A különbségtétel csak akkor maradhat fenn, ha a tudatba való debütálás valamilyen tartalom esetében legalább
olyan pontosan időzíthető, mint a mikrofelvétel eseményei (a bekötés, átdolgozás, értelmezés stb.), amelyeknek a
tudatba kerüléshez viszonyított sorrendje meghatározza a két álláspontot. Ha a tudatosodás kezdete nem ilyen élesen
kirajzolódik, akkor a prezentáció előtti stalini revízió és a prezentáció utáni orwelli revízió közötti különbség eltűnik, és
csak önkényes döntéssel állítható helyre.
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Ez nem verifikacionizmus semmilyen vitatott értelemben. Egy másik hasonlat ezt világossá teszi. Andy Warhol
olyan jövőt várt, amelyben minden ember tizenöt percig lesz híres. Amit ezzel a megjegyzéssel szépen megragadott,
az a hírnév egy bizonyos (képzeletbeli) fogalmának reductio ad absurdumja volt. Ez lenne a hírnév? Warhol egy
logikailag lehetséges világot írt le? Ha megállunk, és a szokásosnál alaposabban végiggondoljuk példáját, láthatjuk,
hogy a megjegyzést az teszi viccessé, hogy valamit a határon túlra feszített. Kétségtelenül igaz, hogy a
tömegmédiának köszönhetően a hírnév szinte pillanatok alatt átadható egy névtelen polgárnak (Rodney King jut
eszembe), és a közfigyelem szeszélyességének köszönhetően a hírnév szinte ugyanilyen gyorsan el is párologhat. De
Warhol retorikai túlzása ennek a ténynek az abszurditásába, Csodaországba visz minket. Még nem láttunk olyan
esetet, amikor valaki csak tizenöt percig volt híres, és valójában soha nem is fogunk. Nézzenek meg egy polgárt
tizenöt percig emberek százmilliói, és aztán - Rodney Kinggel ellentétben - teljesen elfelejtődik. Ha ezt hírnévnek
neveznénk, akkor visszaélnénk a kifejezéssel (igen, ez egy "hétköznapi nyelvi" lépés, és jó, ha diszkréten
használjuk).
Ha ez nem nyilvánvaló, akkor hadd emeljem a tétet: lehet-e valaki híres - nem csupán a több millió szem által
figyelt, hanem öt másodpercig híres? Naponta több száz, ha nem több ezer ember van, aki átesik azon az állapoton,
hogy néhány másodpercre emberek milliói nézik. Gondoljunk csak az esti híradóra a televízióban, amely egy új
gyógyszer engedélyezéséről szóló hírt mutat be. Dan Rather kommentárja mellett egy teljesen névtelen ápolót látnak
(milliók), amint egy injekciós tűt szúr egy teljesen névtelen beteg karjába. Na ez már hírnév - igaz? Persze, hogy
nem. A televízióban való szereplés és a hírnév különböző jelenségek; az előbbinek technológiai szempontból éles
élei vannak, amelyek az utóbbiból teljesen hiányoznak.
A karteziánus színház elleni támadásomban azzal érveltem, hogy a tudatban tárgynak lenni egyáltalán nem olyan,
mint a televízióban szerepelni; ez inkább a mentális hírnév egy fajtája - szinte szó szerint. A tudatosság agyi
híresség - nem több és nem kevesebb. Azok a tartalmak tudatosak, amelyek kitartanak, amelyek elég sokáig
monopolizálják az erőforrásokat ahhoz, hogy bizonyos tipikus és "tüneti" hatásokat érjenek el - az emlékezetre, a
viselkedés irányítására és így tovább. Nem lehet minden tartalom híres, mert az ilyen versenyekben több vesztesnek
kell lennie, mint győztesnek. És a sport világával ellentétben itt a győzelem a minden. Nincsenek magasabb
kitüntetések, amelyeket a győzteseknek adományozhatnának, nincs Hírességek Csarnoka, ahová beiktathatnának
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be. Ahogyan a Hírességek Csarnoka is felesleges formaság (ha már híres vagy, a választás felesleges, ha pedig nem
vagy az, a választás valószínűleg nem számít), úgy nincs beiktatás vagy átvezetés a tudatba azon a befolyáson túl,
amelyet a verseny megnyerése már biztosított, és ezáltal rengeteg horgot ültet az agy folyamatos működésébe.
A pillanatnyi hírnév egy rejtett ellentmondás, és az általam javasolt felfogásból, hogy mi a tudat, következik, hogy
a tudat pillanatnyi felvillanása szintén egy inkoherens fogalom. Azok a filozófusok, akik úgy látják, hogy alábecsülöm
az idegtudományok jövőbeli kutatásainak erejét, amikor azt állítom, hogy semmilyen további, onnan érkező
felfedezés nem tudná megállapítani, hogy valóban létezik az elillanó - de valódi - tudat egy eddig elképzelhetetlen
fajtája, talán megkérdezhetik maguktól, hogy hasonlóan alábecsülöm-e a szociológia kutatási potenciálját, amikor
azt hirdetem, hogy elképzelhetetlen, hogy a szociológusok felfedezzék, hogy Andy Warhol jóslata valóra vált.
Ennek csak annak lehet értelme, állítom, aki még mindig burkoltan ragaszkodik ahhoz az elképzeléshez, hogy a
tudat (vagy a hírnév) olyan félig titokzatos tulajdonság, amelynek jelenlétét a fenomenométer vagy a famométer
(szabadalom folyamatban!) árulkodó ketyegése alapján lehet felfedezni.2 2
Vegyünk egy kérdést, amely szépen párhuzamba állítható az általam üresnek nyilvánított Orwell-Sztálinsztálin-fogalmazásokkal: Jack Ruby azelőtt lett híres, hogy Lee Harvey Oswald meghalt? Hmm. Nos,
százmilliók látták őt
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Oswaldot "élő" televíziós adásban lelőtte, és bizonyára később híres lett, de vajon a hírneve abban a pillanatban
kezdődött-e, amikor a pisztolyt tartó karja a látóterébe került, miközben Oswald még élt és lélegzett? Én a
magam részéről nem hiszem, hogy van olyan tény, amit még nem ismerünk, ami elképzelhető, hogy fényt
deríthetne erre az eseménysorrendiség kérdésére.
A megszokott gondolatok nehezen halnak meg. Sokak számára nyilvánvalónak tűnt, hogy a tudat inkább olyan, mint
egy belső fény ragyogása, vagy inkább olyan, mint a televízió, vagy inkább olyan, mint a karteziánus színházban
bemutatott színdarab vagy film. Ha igazuk lenne, akkor a tudatnak rendelkeznie kellene bizonyos tulajdonságokkal,
amelyeket én tagadok. De egyszerűen tévednek. Amikor erre rámutatok, egyáltalán nem tagadom a tudat valóságát;
csak azt tagadom, hogy a tudat, a valódi tudat olyan lenne, mint amilyennek ők gondolják.
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8
Qualia 1 helyett
Owen Flanagan (1992) azzal kezdi a qualia-ról szóló fejezetét, hogy megjegyzi: én azt mondom, hogy
nem léteznek olyan dolgok, mint a qualia. Tiltakozik: "Ez egy rossz ötlet. A qualia valóban létezik" (61.
o.). A fejezet végén, miután megvédett egy olyan nézetet, amely a legtöbb tekintetben összhangban van
az enyémmel, azt mondja: "Befejezésül: Dennett vitatott értelmében nincsenek kvaliák, de vannak
kvaliák" (85. o.). Végül is egyetért velem: nincsenek qualia abban a "vitatott" értelemben, amelyben én
használtam a kifejezést. A vitatott értelem lehorgonyozza a kifejezést az "inverz qualia" és a "hiányzó
qualia" feltételezett lehetőségéhez. Egy másik filozófus, aki (majdnem) egyetért velem ebben a
kérdésben, David Chalmers: "Ezért rendkívül valószínűtlen, hogy a hiányzó qualia és a fordított qualia
lehetséges" (Chalmers, 1995, 98. o.). Mivel a "qualia" a filozófusok zsargonjának egy darabkája, nem
pedig egy hétköznapi szó, úgy gondolom, helyénvaló a "vitatott" értelemben használni, amit a legtöbb
filozófus előnyben részesít. Ebben az értelemben nincsenek qualia. Nincs más értelem, amelynek
egyértelmű és elfogadott jelentése lenne, ezért javasoltam a szó elhagyását, de úgy tűnik, ezt a csatát
elvesztettem (Dennett, 1995b).
A filozófusok különböző neveket vettek fel a szemlélőben lévő dolgokra (vagy a szemlélő
tulajdonságaira), amelyekről azt feltételezték, hogy biztonságos otthont nyújtanak a színeknek és a
többi tulajdonságnak, amelyeket a fizika diadalmenetei száműztek a "külső" világból: nyers érzések,
sensa, fenomenális minőségek, a tudatos tapasztalatok belső tulajdonságai, a mentális állapotok
minőségi tartalma és természetesen a qualia, az általam használt kifejezés. Vannak finom
különbségek abban, ahogyan ezeket a fogalmakat definiálták, de én most durván át fogok lovagolni
rajtuk. Tagadom, hogy léteznének ilyen tulajdonságok. De azzal teljes szívemből egyetértek, hogy
úgy tűnik, hogy vannak.
Eredetileg megjelent: Revensuo, A. és Kamppinen, M. (szerk.), Consciousness in Philosophy and Cognitive
Science (Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 1994), 129-139. o. (magyar nyelven).
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Úgy tűnik, hogy léteznek kvalitások, mert tényleg úgy tűnik, hogy a tudomány megmutatta nekünk,
hogy a színek nem lehetnek odakint, és ezért itt kell lenniük. Sőt, úgy tűnik, hogy ami itt van, az nem
lehet csak az az ítélet, amit akkor hozunk, amikor a dolgok színesnek tűnnek számunkra. Nem
rendelkeznek-e belső megkülönböztető állapotaink is valamilyen különleges "belső" tulajdonságokkal,
azokkal a szubjektív, privát, kimondhatatlan tulajdonságokkal, amelyek a dolgok számunkra való
megjelenését (számunkra való hangzását, számunkra való szaglását stb.) alkotják? Ezek a további
tulajdonságok lennének a qualia, és mielőtt megvizsgálnám azokat az érveket, amelyeket a filozófusok
találtak ki annak bizonyítására, hogy léteznek ezek a további tulajdonságok,megpróbálom megszüntetni
a motivációt, amiért egyáltalán hiszünk ezekben a tulajdonságokban, azáltal, hogy alternatív
magyarázatokat találok azokra a jelenségekre, amelyek látszólag megkövetelik ezeket. Ezután a
bizonyítási kísérletek szisztematikus hibái könnyen láthatóvá válnak.
Egy kiváló bevezető könyv az agyról a következő szöveget tartalmazza: A "szín" mint olyan nem létezik
a világban; csak a szemlélő szemében és agyában létezik. A tárgyak sokféle hullámhosszú fényt
tükröznek vissza, de ezeknek a fényhullámoknak maguknak nincs színük" (Ornstein és Thompson,
1984).
Ez egy jó próbálkozás az általános bölcsesség kifejezésére, de vegyük észre, hogy szigorúan és szó
szerint véve nem lehet az, amire a szerzők gondolnak, és nem lehet igaz. A szín, mondják, nem létezik
"a világban", hanem csak a szemlélő "szemében és agyában". De a szemlélő szeme és agya a világban
van, ugyanúgy részei a fizikai világnak, mint a megfigyelő által látott tárgyak. És mint ezek a tárgyak, a
szem és az agy is színes. A szem lehet kék, barna vagy zöld, és még az agy is nemcsak szürke (és fehér)
anyagból áll: a substantia nigra (a fekete anyag) mellett ott van a locus ceruleus (a kék hely). De persze
nem azok a színek, amelyek ebben az értelemben "a szemlélő szemében és agyában vannak". Miből
gondolja bárki is, hogy más értelemben is vannak színek?
Az általános bölcsesség szerint a modern tudomány eltávolította a színt a fizikai világból, és színtelen,
különböző hullámhosszúságú elektromágneses sugárzással helyettesítette, amely visszaverődik a
felületekről, amelyek változatosan visszaverik és elnyelik ezt a sugárzást - annak köszönhetően, amit
Locke és Boyle másodlagos tulajdonságoknak nevezett, az alapvető vagy elsődleges tulajdonságaikból
álló diszpozíciós képességeknek. Úgy tűnhet, mintha a szín odakint lenne, de nem az. Hanem itt van
bent. Ebből úgy tűnik, hogy ami itt bent van, az szükségszerűen tudatos (különben nem lenne egészen
"bent") és szükségszerűen "minőségi" (különben a szín teljesen hiányozna a világból). Locke módszere
a másodlagos minőségek meghatározására a szabvány részévé vált.
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laikusok tudományértelmezése, és megvannak az erényei, de túszokat is ad: az elmében előállított
dolgokat. A vörös másodlagos tulajdonság például Locke számára a fizikai tárgyak bizonyos
felületeinek diszpozicionális tulajdonsága vagy ereje volt, hogy mikroszkopikus texturális
jellemzőiknek köszönhetően a vörös gondolatát idézzék elő bennünk, valahányszor a fény ezekről a
felületekről a szemünkbe verődik. A külső tárgyban rejlő erő elég világos, úgy tűnik, de miféle dolog a
vörös eszméje? Vajon, mint egy gyönyörű kék ruha, valamilyen értelemben színezett? Vagy az, mint
egy szép lila vita, csak egy színről szól, anélkül, hogy maga egyáltalán színes lenne? Ez lehetőségeket
nyit, de hogyan lehetne egy idea csak egy színről (pl. a piros színről), ha sehol semmi sem piros "önmagában"?
Ez az érvelés zavaros. A tudomány valójában csak azt mutatta meg nekünk, hogy a tárgyak
fényvisszaverő tulajdonságai - másodlagos tulajdonságaik - arra késztetik az élőlényeket, hogy
különböző megkülönböztető állapotokba kerüljenek, amelyek a veleszületett hajlamok és a különböző
bonyolultságú tanult szokások sokaságának alapjául szolgálnak. És melyek ezeknek a "belső"
állapotoknak a tulajdonságai? Itt valóban másodszor is kijátszhatjuk Locke kártyáját: A megfigyelők
agyának e megkülönböztető állapotai különböző elsődleges tulajdonságokkal rendelkeznek (a
kapcsolataikból adódó mechanikai tulajdonságaik, elemeik gerjesztési állapotai stb.), és ezen elsődleges
tulajdonságaik révén különböző másodlagos, pusztán diszpozíciós tulajdonságokkal is rendelkeznek. A
nyelvvel rendelkező emberi lényeknél például ezek a diszkriminatív állapotok gyakran végül is arra
késztetik a lényeket, hogy különböző dolgok "színére" utaló verbális ítéleteket fejezzenek ki. E
kijelentések szemantikája világossá teszi, hogy a színek állítólag mit jelentenek: a tárgyak felszínének
vagy az átlátszó térfogatoknak (a rózsaszín jégkocka, a fényárban úszó tengely) visszaverődési
tulajdonságait. És a színek valójában éppen ezek - bár azt megmondani, hogy pontosan milyen
fényvisszaverő tulajdonságok ezek, elég trükkös.
Belső megkülönböztető állapotainknak nincsenek-e különleges "belső" tulajdonságai, azok a szubjektív,
privát, kimondhatatlan tulajdonságok, amelyek a dolgok megjelenését (hangját, szagát stb.) alkotják
számunkra? Nem. Ezeknek a diszkriminatív állapotoknak a diszpozíciós tulajdonságai már elegendőek
ahhoz, hogy megmagyarázzák az összes hatást: a perifériás viselkedésre (a "Piros!" kimondása, a fékre
lépés stb.) és a "belső" viselkedésre (a "Piros!" megítélése, ha valamit pirosnak látunk, ha
nyugtalansággal vagy rosszkedvvel reagálunk, ha mondjuk a piros dolgok felzaklatnak minket)
gyakorolt hatásokat. Bármilyen további ''minőségi'' tulajdonságnak vagy kvalitásnak tehát nem lenne
pozitív szerepe semmilyen magyarázatban, és valahogyan nem is "közvetlenül", az intuícióban kapjuk
őket. Az önmagukban tudatos kvalitatív tulajdonságok
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mítosz, a félrevezetett elméletalkotás leleménye, nem pedig valami preteoretikusan adott dolog.
Ahogy David Rosenthal (1991a) kimutatta, szükségünk van a megkülönböztető állapotok olyan
tulajdonságaira, amelyek bizonyos értelemben függetlenek a tudattól, és amelyeket éppen ezért
informatív módon lehet idézni a tudatunk egyes tartalmainak magyarázatában. Ezek a tulajdonságok
részben, de nem teljesen függetlenek a tudattól. Az ilyen tulajdonságokat nevezhetjük szép
tulajdonságoknak, szemben a gyanús tulajdonságokkal. Valaki lehet kedves, akit történetesen még soha
nem figyelt meg olyan megfigyelő, aki kedvesnek találta volna, de nem lehet - logikusan - gyanús, amíg
valaki valóban nem gyanúsítja őt valamivel. A kedves tulajdonságok (mint például a kedves
tulajdonság) egyes példányairól azt mondhatjuk, hogy Locke-i diszpozícióként léteznek azt a pillanatot
megelőzően (ha egyáltalán létezik), amikor hatalmukat gyakorolják egy megfigyelő felett, és az abban
meghatározott hatást váltanak ki. Így tehát egy láthatatlan nő (gondolom, egy lakatlan szigeten
nevelkedett önmaga) lehet valóban kedves, rendelkezhet azzal a diszpozíciós erővel, hogy egy bizonyos
osztályba tartozó normális megfigyelőkre bizonyos módon hasson, annak ellenére, hogy erre soha nem
volt lehetősége. De a szép tulajdonságok nem határozhatók meg a megfigyelők egy osztályának
hajlamától, érzékenységétől vagy diszpozíciójától függetlenül. Valójában ez egy kicsit túl erős. A
kedves tulajdonságokat nem lehetne meghatározni - nem lenne értelme meghatározni őket, ellentétben
az összes többi logikailag lehetséges tulajdonsággal - a megfigyelők egy ilyen osztályától függetlenül.
Tehát bár logikailag lehetséges lenne ("utólag" mondhatnánk), hogy a színtulajdonságok példányait
valami nyers erővel történő felsorolással összegyűjtsük, az ilyen tulajdonságok kiemelésének indokai
(például bizonyos kauzális szabályszerűségek magyarázata érdekében egy furcsán bonyolult
tárgyhalmazban) a megfigyelők osztályának létezésétől függnek.
Az elefántfókák 2 kedves? Nekünk nem. Nehéz elképzelni ennél csúnyább teremtményt. Ami egy
elefántfókát kedvesnek tesz egy másik elefántfóka számára, az nem az, ami egy nőt kedvesnek tesz egy
másik ember számára, és ha egy még nem megfigyelt nőt kedvesnek neveznénk, aki történetesen
nagyon is vonzó lenne az elefántfókák számára, az visszaélés lenne mind vele, mind a kifejezéssel.
Csak az emberi ízlésre való hivatkozással lehet azonosítani a szép tulajdonságát (-az ember számára),
amely a világ esetleges és valóban sajátos jellemzője.
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Másrészt a gyanús tulajdonságok (mint például a gyanúsnak lenni tulajdonság) úgy értendők, hogy
feltételezik, hogy a tulajdonság bármelyik példánya már kifejtette meghatározó hatását legalább egy
megfigyelőre. Lehetsz kiválóan gyanúsítható - akár nyilvánvalóan bűnös is lehetsz -, de nem lehetsz
gyanúsított, amíg valaki ténylegesen nem gyanúsít. A Rosenthal által tagadott hagyomány szerint az
"érzéki tulajdonságok" gyanús tulajdonságok - esse-jük minden esetben percipi. Ahogyan egy gyanútlan
gyanúsított nem is gyanúsított, úgy egy nem érzett fájdalom állítólag nem is fájdalom. Ez azonban a
Rosenthal által felhozott okok miatt pontosan olyan ésszerűtlen, mint az az állítás, hogy egy láthatatlan
tárgy nem lehet színes. Valójában azt állítja, hogy az érzékszervi tulajdonságokat inkább kedves
tulajdonságoknak kellene tekinteni - mint a Locke-féle másodlagos tulajdonságokat általában. Nem kell
tagadni intuíciónkat, hogy az érchalmaz közepén lévő, még meg nem figyelt smaragd már zöld, még
akkor sem, ha zöld volta nem olyan tulajdonság, amelyről azt mondhatjuk, hogy "eredendően"
rendelkezik vele. Ezt egyes másodlagos tulajdonságok esetében könnyebb elfogadni, mint másoknál.
Az, hogy az ősvulkánok által kilökött kénes füstök sárgák voltak, valahogy objektívebbnek tűnik, mint
az, hogy bűzlöttek, de mindaddig, amíg a "sárga" alatt azt értjük, amit "sárgán" értünk, az állítások
párhuzamosak. Tegyük fel ugyanis, hogy valamilyen ősföldrengés feldobott egy sziklafalat, amely több
száz, kémiailag különböző réteg csíkjait tárta a légkör elé. Láthatóak voltak ezek a csíkok? Meg kell
kérdeznünk, hogy kinek. Lehet, hogy némelyikük látható lenne számunkra, mások viszont nem. Lehet,
hogy a láthatatlan csíkok közül néhányat a galambok (a tetrachromatikus színlátásukkal), vagy az
elektromágneses spektrum infravörös vagy ultraibolya tartományában látó élőlények látnának.
Ugyanezen okból kifolyólag nem lehet értelmesen megkérdezni, hogy a smaragd és a rubin közötti
különbség látható különbség-e a kérdéses látórendszer meghatározása nélkül.
Ugyanezt az erkölcsi morált kell levonni azokkal az érzékszervi tulajdonságokkal kapcsolatban,
amelyeket Rosenthal a mentális (vagy agyi) állapotoknak tulajdonít. Mint a Locke-féle másodlagos
tulajdonságok általában, ezek is az említett állapotok elsődleges tulajdonságaiból álló komplexumok
ekvivalenciaosztályai, és így minden megfigyelőtől függetlenül létezhetnek, de mivel a tulajdonságot
alkotó különböző komplexumok ekvivalenciaosztályait a normális megfigyelőkre gyakorolt jellemző
hatásuk alapján gyűjtik össze, nincs értelme a megfigyelők osztályának hiányában tulajdonságként
kiemelni őket. Egyáltalán nem lennének színek, ha nem lennének színlátással rendelkező megfigyelők,
és egyáltalán nem lennének fájdalmak, ha nem lennének a fájdalmak tudatos megtapasztalására képes
alanyok, de ez nem teszi sem a színeket, sem a fájdalmakat gyanús tulajdonságokká.
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Rosenthal (személyes közlésében) felteszi a kérdést, hogy ez nem túl erős-e. Miért kellene a fájdalmak
létezéséhez olyan alanyok létezése, akik képesek a fájdalmak tudatos megtapasztalására, szemben a nem
tudatos fájdalmak megtapasztalására képes alanyokkal? Jogos a kérdés, és az általa sugallt pont jó kivéve azt, ami végül is egy lexikális dilemmát jelent, ami a színnel való párhuzamot figyelembe véve
derülhet ki. A normális emberi lényekre gyakorolt konkrét hatásokon kívül semmi sem határolja el a
"látható spektrum" határait. Az infravörös és az ultraibolya sugárzás nem számít a színlátást szolgálónak
(legalábbis egyfajta purista definíciós ízlés szerint), még olyan élőlényeknél sem, amelyek úgy
reagálnak rá, ahogy mi reagálunk az ember által látható spektrumra. "Igen, ez olyan, mint a színlátás, de
nem színlátás" - erősködhet valaki. "A színlátás olyan látás, amelynek megfelelő objektumai (csak) a
vöröstől az ibolyáig terjednek." Most képzeljük el, hogy a fájdalom másodlagos tulajdonságának
jelöltjeként szembesülünk az elsődleges tulajdonságkomplexumok egy halmazával, és tegyük fel, hogy
ez egy némileg kibővített halmaz (valójában tartalmazza az infrafájdalmat és az ultrafájdalmat is),
beleértve olyan perifériás eseteket is, amelyeknek mi, emberek soha nem lennénk tudatában (de
amelyeknek olyan hatásai vannak a másfajta emberekre, mint a paradigmatikus fájdalmaknak ránk stb.)
Ezek fájdalmak lennének? Minden bizonnyal lenne olyan tulajdonság, amely az e halmaz által
kiválasztott tulajdonság lenne, de vajon fájdalom lenne-e az? (Nem egy borzasztóan érdekes kérdés.)
Azt állítom tehát, hogy az érzékszervi tulajdonságok nem mások, mint az agyi állapotok
diszpozicionális tulajdonságai, amelyek bizonyos további hatásokat váltanak ki azokban a
megfigyelőkben, akiknek az állapotai ezek. Nem ellenvetés, ha kijelentjük, hogy egyszerűen
nyilvánvalónak tűnik, hogy mentális állapotainknak valóban vannak belső tulajdonságaik a diszpozíciós
tulajdonságaikon túlmenően. (Ha ez jó érv lenne, akkor jó érv lenne Locke, Boyle és mások eredeti,
elsődleges és másodlagos tulajdonságok közötti megkülönböztetése ellen is, mert bizonyára
"nyilvánvalónak tűnik", hogy a fizikai tárgyaknak "eredendően" vannak színtulajdonságaik - csak
nézzünk rájuk!) Valóban úgy tűnik számunkra, mintha valahogyan közvetlen és bensőséges hozzáférést
élveznénk tudatállapotaink "belső" tulajdonságaihoz, de ahogy Rosenthal megjegyzi: "Nem kell
megőriznünk az "igazság elemét" a téves köznapi intuíciókban, ha meggyőződünk arról, hogy ezek az
intuíciók inkább azt tükrözik, hogyan jelennek meg a dolgok, mint azt, hogy valójában milyenek"
(Rosenthal, 1991a, 27. o.).
Az általános meggyőződés, miszerint az agyi állapotaink különböző "pusztán diszpozíciós"
tulajdonságain túlmenően kvalitásokra is szükség van, prima facie megalapozható - és aztán fel is
robbantható - egy
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példa. Összehasonlíthatjuk a világban lévő dolgok színét úgy, hogy egymás mellé tesszük őket és
megnézzük, hogy milyen ítéletre jutunk, de úgy is összehasonlíthatjuk a dolgok színét, hogy csak
"fejben" felidézzük vagy elképzeljük őket. Vajon az amerikai zászló csíkjainak szabványos piros színe
ugyanolyan piros, mint a Mikulás öltönyének (vagy egy brit oszlopdoboznak vagy a szovjet vörös
csillagnak) szabványos piros színe, vagy sötétebb vagy világosabb vagy világosabb vagy világosabb
vagy több vagy kevesebb narancssárga, mint a Mikulás öltönyének szabványos piros színe (ha nincs két
ilyen szabvány az emlékezetünkben, próbáljunk ki egy másik színpárt, például a Visa-kártya-kék és az
égszínkék, vagy a biliárdasztal-zöld és a Granny-Smith-almazöld, vagy a citromsárga és a vajsárga.)
Képesek vagyunk ilyen összehasonlításokat végezni "a fejünkben", és amikor ezt tesszük, valahogyan
olyasmit idézünk elő magunkban, ami információt hív elő az emlékezetből, és lehetővé teszi számunkra,
hogy a tudatos tapasztalatban összehasonlítsuk a standard tárgyak színeit, ahogyan emlékszünk rájuk
(ahogyan mi magunk is úgy véljük, hogy emlékszünk rájuk, mindenesetre). Kétségtelen, hogy egyesek
közülünk jobbak ebben, mint mások, és sokan közülünk nem túl magabiztosak azokban az ítéletekben,
amelyekre ilyen körülmények között jutunk. Ezért viszünk haza festékmintákat, vagy viszünk
szövetmintákat a festékboltba, hogy a külső világban egymás mellé helyezhessük a két szín példányait,
amelyeket össze akarunk hasonlítani.
Amikor ezeket az összehasonlításokat "az elménk szemében" végezzük, mi történik? Bizonyára úgy
tűnik, mintha az elképzelhető legintimebb módon szembesülnénk az általunk összehasonlított mentális
tárgyak bizonyos belső, szubjektív színtulajdonságaival, de mielőtt megpróbálnánk kitalálni, mi
történik bennünk, nézzük meg egy párhuzamos kérdés szándékosan leegyszerűsített változatát: Mi
történne egy színérzékelő robotban, ha ugyanilyen feladatot kapnánk?
A 8.1. ábra a robotunkat mutatja, egy színes TV-kamerával, amely jelét egyfajta színes CAD-rendszerbe
táplálja, amely digitalizálja a képeket, színkódolva minden egyes képkockát. Semmilyen információ
nem vész el. Az analógról a digitálisra való áttérés egyszerűen nagyobb hűséget biztosít (mint a
kompakt lemezek esetében), és megkönnyíti a gondolatkísérlet magyarázatát. Tegyük fel, hogy a
számítógép 1024 színt tud megkülönböztetni, 0-tól 1023-ig számozva (vagy binárisan 0000000000-től
111111111111-ig. (Minden számhoz kódol egy telítettségi számot is, mondjuk 0 és 127 között, és egy
fényerősséget [vagy szürkeárnyalatot] 0 [fekete] és 15 [fehér] között). E három változó minden
értékéhez egy adott színárnyalat, intenzitás és fényerő tartozik, és hogy emberi módon is érzékeltessük,
elképzelhetjük, hogy a színekhez nem egyszerűen rendezett módon, hanem az emberi színlátás sajátos
rendjében, a piros-zöld-kék színnel együtt rendeljük a számokat.
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(RGB) érzékelők a retinában, amelyek egy opponens-feldolgozó rendszerbe táplálnak (amely az
utóképek "komplementer színeit" adja). Ez is könnyen megvalósítható, mivel léteznek olyan kész
konverterek, amelyek a szabványos televíziós rendszert átkódolják a számítógépek által használt RGB
rendszerbe, az emberi látás maximális érzékenységének vörös-zöld-kék pólusait utánozva. A mi
kódolási rendszerünkkel az egyszerű aritmetikai műveletek megőrzik az egyszerű "pszichofizikai"
hatásokat: Plusz-1 a fényerősségnél az azonos szín legközelebbi megkülönböztethető árnyalatához
vezet, csak a szürkeárnyalat értékét változtatja meg; mínusz-1 az árnyalatban az óramutató járásával
ellentétes irányban változtatja meg az árnyalatot egy lépéssel, a telítettség és a fényerősség változatlan
marad, és így tovább.
Most tegyük fel, hogy egy színes Mikulás-képet teszünk elé, és megkérdezzük, hogy a képen látható
vörös szín mélyebb-e, mint az amerikai zászló vörös színe (amit már elraktározott a memóriájában). Ezt
tenné: előhívná az Old Glory ábrázolását a memóriájából, és megkeresné a piros csíkokat (az ábráján
"163, 44, 7" felirattal vannak jelölve). Ezt a pirosat aztán összehasonlítaná a kamerája előtt lévő képen
látható Mikulás-jelmez piros színével, amelyet a színgrafikai rendszere történetesen 172, 44, 7-nek ad át.
Összehasonlítaná a két vöröset, kivonva a 172-ből a 163-at, és megkapná a 9-et, amit úgy értelmezne,
mondjuk úgy, hogy a Mikulásvörös valamivel mélyebbnek - a bíborvörös felé - tűnik, mint az amerikai
zászló vörös színe.
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Ez a történet szándékosan túl egyszerű, hogy dramatizáljam az állítást, amit mondani szeretnék: Még
nem mutattak ki elméleti jelentőségű különbséget a robot és a mi feladatunk elvégzésének módja között.
A robot nem úgy végzi el az összehasonlítást, hogy színes ábrázolásokat készít és összehasonlítja azok
spektrális tulajdonságait, ahogy mi sem. Semmi vörös, fehér vagy kék nem történik az agyadban, amikor
felidézel egy amerikai zászlót, de kétségtelenül történik valami, amihez három fizikai változócsoport
társul - egy a vörös, egy a fehér és egy a kék színhez, és e változók értékeinek valamilyen "mechanikus"
összehasonlítása révén jutsz el a látott és az emlékezetben tárolt változók "tárolt" értékeivel ahhoz, hogy
véleményt alkoss a látott és az emlékezetben lévő színek relatív árnyalatáról. Tehát, bár a
memóriaregiszterekben lévő feszültségek biztosan nem az agyad által reprezentált színeket jelentik, az
ismeretlen agyi változók helyettesítőjeként megteszi. Más szóval, eddig nem kaptunk okot arra, hogy
tagadjuk, hogy a robot diszkriminatív állapotainak ugyanúgy és ugyanolyan okokból van tartalma, mint
az általam Locke elképzelései helyébe állított diszkriminatív agyi állapotoknak.
De talán a példa félrevezető a részletek hiánya miatt. Adjunk hozzá néhány reális részletet. A robot
kódolt színterében minden egyes színnek feltételezhető, hogy a robot memóriarendszereiben a
"tapasztalatai" számos korábbi eseményével van keresztkapcsolata - némelyik pozitív, némelyik negatív,
némelyik közvetlen, némelyik közvetett módon. Találjunk ki néhány lehetőséget. Mivel ez egy IBM
számítógép, tegyük fel, hogy tervezői okosan beprogramozták a Big Blue iránti veleszületett
preferenciát. Bármikor, amikor Big Blue (477, 51, 5) bejön, aktiválja az "Éljen az IBM!" modulokat,
amelyek - ha semmi más nem történik - így vagy úgy, de kifejeződnek: Szélsőséges körülmények között
a robot elkezdi hangosan dicsérni az IBM-et. Más körülmények között a robot, ha választási lehetőséget
kap, inkább egy Big Blue szobában pihen, a narancssárga hosszabbítót Big Blue-ra cseréli, és így
tovább. És mivel a kéknek rengeteg más árnyalata is van, ezek a közeli hibák is hajlamosak lesznek
aktiválni ezeket az IBM-központokat, bár nem olyan erősen.
Más színek más rutinokat (vagy alrendszereket, vagy modulokat, vagy memóriafürtöket) aktiválnak.
Valójában minden színhez egy sereg diszpozíciót kiváltó képességet rendelnek, amelyek többsége
természetesen szinte láthatatlan marad a belső állapotok különböző enyhe átszervezései során. A
hatások feltehetően kumulatívak és asszociatívak vagy ősiek: A rózsaszín egy bizonyos árnyalata
(mondjuk 950, 31, 3) emlékezteti a robotot arra a feladatára, hogy minden este, napnyugtakor
felkapcsolja a veranda fényét - ez a feladat már régóta tart.
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már megszűnt, de még mindig a memóriában van - és ez a memóriaaktiválás emlékezteti a robotot
arra, amikor eltört a villanykapcsoló, rövidre zárva az egész házat, és az ezt követő őrjöngésre, a jó
tervezettségi értékeléséből levont pontokra (ez a szám felfelé és lefelé ingadozik, ahogy a robot a
feladatait végzi, és amikor gyorsan csökken, akkor a prioritási beállítások jelentős átrendeződését
okozza), és így tovább.
Röviden, amikor a robot megkülönböztet egy színt, a számot nem csak úgy eltárolja egy regiszterben.
További hatások kaszkádja következik be, amelyek az idő és a kontextus függvényében változnak.
Most jönnek a gonosz idegsebészek - csakhogy ők informatikusok -, és valami nevetségesen egyszerű
dolgot csinálnak: Egy kis rutint illesztenek be a rendszerbe, amely minden szín árnyalatszámát kivonja
1023-ból, és elküldi a mérlegre!
Spektrum inverzió! De a sokkoló hatás eléréséhez a változtatást korán kell végrehajtaniuk, mielőtt a
számok elkezdenék kaszkádszerűen átvinni hatásukat a memórián (mint a 8.2. ábrán). Ha van egy
központi port, miután a színérzékelés meghatározása megtörtént, és minden hatás előtt, akkor van egy
hely, ahol a rendszer kvalitásait elhelyezhetjük. Egy ottani inverzió bizarr viselkedésbe taszítja a
rendszert. Az élénksárga hosszabbító után kapkod, és a halványzöld fény a villanykapcsolóval
kapcsolatos szerencsétlen epizódra emlékezteti.
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De ha jön néhány másik informatikus, és szintén megfordítja a számokat a színekre a memóriában,
akkor a robot minden tekintetben pontosan úgy fog viselkedni, mint korábban. Funkcionális másolat
lesz. De míg Big Blue-t korábban a 477-es színárnyalatszámmal regisztrálták, most az 546-os számmal,
és így tovább. A kvalitások még mindig fordítottak? Nos, a számok igen. És ez triviálisan kimutatható
lenne az egyes regiszterek tartalmának közvetlen vizsgálatával - B robotot meg lehetne különböztetni
A-tól, a műtét előtti ikertestvérétől, az egyes számokhoz használt eltérő feszültségminták alapján. De
mivel a robotok nem képesek ilyen közvetlen vizsgálatra, a saját színviselkedésükben vagy
"tapasztalatukban" nem lennének képesek különbséget észlelni, és B robot nem venné észre a korábbi
állapotától való eltérést. Nem is tudna róla, hacsak nem maradtak volna meg a régi diszpozíciós
állapotokhoz kapcsolódó kapcsolatok, amelyeket felhasználhatna arra, hogy felismerje, hogyan voltak a
dolgok régen.
De vegyük észre, hogy a robotban a spektrum inverziós fantáziánk döntően attól függ, hogy van-e egy
központi hely, ahonnan minden "szubjektív" színhatás kiáramlik. Az ebben a regiszterben lévő érték
határozza meg, hogy a robot számára milyen színűnek "tűnik" valami. De mi van akkor, ha nincs ilyen
központi raktár vagy elszámolóház? Mi van, ha a memóriára és a viselkedésre gyakorolt különböző
hatások közvetlenül a tv-kamera jelétől indulnak el (mint a 8.3. ábrán), különböző kódolási rendszereket
használva különböző célokra...
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pózok, így egyetlen változó értéke sem számít az érzékelt szín szubjektív hatásának?
Ekkor a qualia inverzió egész gondolata meghatározhatatlanná válik a rendszer számára. És pontosan
ez az a helyzet, amelyről ma már tudjuk, hogy az emberi érzékelésben létezik. Például az agyi
akromatopszia egyes eseteiben a betegek látják a színhatárokat a fénysűrűség- vagy fényességhatárok
hiányában, de nem tudják azonosítani a határokat alkotó színeket! (Nem arról van szó, hogy ők is azt
állítják, hogy "fekete-fehérben látnak" - magabiztosan megnevezik a színeket, és egyáltalán nem
panaszkodnak a színlátásukra -, de a megnevezésük a véletlen műve!)
A qualia egész eszméje, ahogyan azt a népi pszichológusok értik - vagyis a filozófusok, akik egymás
intuícióit masszírozták egy csomó intuíciós pumpával - azon a téves elképzelésen alapul, hogy létezik,
léteznie kell a szubjektivitás ilyen központi regisztrációs közegének. A hagyomány hallgatólagosan
feltételezte, hogy van, de nincs. Ennyire egyszerű a dolog.
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9
A tudatos robot készítésének gyakorlati követelményei
1993-ban Rodney Brooks és Lynn Andrea Stein, az MIT AI Laboratóriumában meghívtak, hogy
csatlakozzam hozzájuk alvállalkozóként egy nagyszabású pályázathoz, amelynek célja egy humanoid
robot, a Cog megépítése volt. Nem kaptuk meg a nagy támogatást, és még mindig keressük a
finanszírozás nagy részét, de a projekt figyelemre méltóan jól küzdött a szorult helyzetben. Ez az
esszé bemutatja Cogot, és néhány filozófiai vonatkozásra koncentrál.
A Cog projekt számos fontos kérdéssel foglalkozik; a legfrissebb hírekért látogasson el a Cog
weboldalára, a http://www.ai.mit.edu/projects/cog/.
Összefoglaló
Az arról szóló viták, hogy egy robot valaha is tudatos lehet-e, eddig a "elvileg lehetséges"
tényszerűségének szegényes színterén folytak. Az MIT egyik csapata, amelynek én is tagja vagyok,
most egy hosszú távú projektbe kezdett, amelynek célja egy humanoid robot, Cog megtervezése és
megépítése, amelynek kognitív képességei közé tartozik majd a beszéd, a tárgyak szemmel koordinált
manipulálása és egy sor önvédelmi, önszabályozó és önfelfedező tevékenység. A projekt célja nem az,
hogy tudatos robotot készítsen, hanem egy olyan robotot, amely robusztus és sokoldalú módon, valós
időben képes interakcióba lépni az emberrel, gondoskodni önmagáról, és olyan dolgokat is elmondani
tervezőinek önmagáról, amelyeket egyébként rendkívül nehéz, ha nem lehetetlen vizsgálat útján
megállapítani. A Cog "idegi" szerveződésének számos részlete párhuzamos lesz azzal, amit az emberi
agyban lévő megfelelőikről tudunk (vagy feltételezzük, hogy tudunk), de a Cog mint modell tervezett
realizmusa viszonylag durva szemléletű, és opportunisztikusan változik annak függvényében, amit tudni
vélünk,
Eredetileg megjelent: Philosophical Transactions of the Royal Society, A349, 1994, 133-146. o.
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amit úgy gondolunk, hogy megépíthetünk, és amit úgy gondolunk, hogy nem számít. Sok minden,
amit gondolunk, természetesen tévesnek fog bizonyulni; ez az egyik előnye a valódi kísérleteknek a
gondolatkísérletekkel szemben.
1 Lehetségesek-e "elvileg" a tudatos robotok?
Véleményem szerint valószínűtlen, hogy valaha is valaki olyan robotot fog készíteni, amely úgy van
tudatánál, mint mi, emberek. Feltehetően ez a jóslat kevésbé érdekes, mint az indokok, amelyeket fel
lehet hozni. Ezek lehetnek mélyrehatóak (a tudatos robotok valamilyen módon "elvileg lehetetlenek"),
vagy lehetnek triviálisak (például a tudatos robotok előállítása egyszerűen túl sokba kerülhet). Senki
sem fog valaha is szintetizálni egy epehólyagot a szükséges elemek atomjaiból, de azt hiszem, nem
vitatható, hogy az epehólyag mégis "csak" ilyen atomok elképesztő összessége. Lehet, hogy egy tudatos
robot "csak" elemi műtárgyak - szilíciumchipek, vezetékek, apró motorok és kamerák - elképesztő
összeszerelése, vagy minden ilyen összeszerelésnek, legyen az bármilyen méretű és kifinomult, ki
kellene hagynia valamilyen különleges összetevőt, amely a tudatossághoz szükséges?
Tekintsük át röviden az okok egymásba ágyazott sorát, amelyeket valaki felhozhat a tudatos
robot lehetetlenségére:
1. A robotok tisztán anyagi dolgok, a tudatossághoz pedig immateriális elme-anyagra van szükség.
(Régimódi dualizmus.)
Továbbra is meglep, hogy ez a pozíció még mindig milyen vonzó sok ember számára. Azt gondoltam
volna, hogy pusztán a történelmi távlatok alapján ez a nézet nevetségesnek tűnne: az évszázadok során
minden más, eredetileg "természetfeletti" titokzatossággal bíró jelenség megdönthetetlen magyarázatot
kapott a fizikai tudományok kényelmes ölelésében. Thalész, a Szókratész előtti ős-tudós úgy gondolta,
hogy a teherkőnek lelke van, de ma már jobban tudjuk; a mágnesesség az egyik legjobban megértett
fizikai jelenség, bármennyire is furcsák a megnyilvánulásai. Magának az életnek és a szaporodásnak a
"csodáit" ma már a molekuláris biológia jól ismert bonyolultságaiba elemezzük. Miért lenne ez alól
kivétel a tudatosság? Miért lenne az agy az egyetlen olyan komplex fizikai objektum a világegyetemben,
amelynek interfésze van a létezés egy másik birodalmával? Emellett az e dualisztikus interfészen
feltételezett tranzakciókkal kapcsolatos hírhedt problémák olyanok, mint a nézet reductio ad
absurdumja. A tudatosság jelenségei bevallottan egy olyan
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káprázatos sok, de gyanítom, hogy a dualizmust soha nem vennék komolyan fontolóra, ha nem lenne
olyan erős a vágy, hogy megvédjék az elmét a tudománytól, feltételezve, hogy olyan anyagból áll,
amely elvileg nem vizsgálható a fizikai tudományok módszereivel.
De ha hajlandó vagy elismerni a dualizmus reménytelenségét, és elfogadod a materializmus
valamilyen változatát, akkor még mindig tarthatod:
2. A robotok (definíció szerint) szervetlenek, és tudatosság csak szerves agyban létezhet.
Miért lehet ez? Ahelyett, hogy ezt a nézetet mint a régimódi vitalizmus kínos visszahullását harsognánk
le a színpadról, megállhatnánk, hogy megjegyezzük, hogy van egy tiszteletre méltó, ha nem is túl
érdekes módja ennek az állításnak a megvédésére. A vitalizmus méltán halott; ahogy a biokémia
páratlan részletességgel kimutatta, a szerves vegyületek erői maguk is mind mechanisztikusan
redukálhatók, és ezért mechanisztikusan reprodukálhatók valamilyen léptékben alternatív fizikai
közegekben; de elképzelhető - bár valószínűtlen -, hogy az agyban biokémiai úton létrehozott
folyamatok puszta sebessége és tömörsége valójában nem reprodukálható más fizikai közegekben
(Dennett, 1987, 323-337. o.). Tehát lehetnek olyan egyszerű mérnöki okok, amelyek azt mutatják, hogy
minden olyan robot, amely nem tudna valamilyen szerves szövetet felhasználni az anyagában,
túlságosan nehézkes lenne ahhoz, hogy valamilyen, a tudatosság szempontjából kritikus feladatot
elvégezzen. Ha egy tudatos robot elkészítését egyfajta sporteseményként képzelnénk el - mint az
Amerika Kupát -, nem pedig tudományos vállalkozásként, akkor ez különös konfliktust vethetne fel a
hivatalos szabályokkal kapcsolatban. Az A csapat mesterségesen előállított szerves polimer "izmokat"
akar használni a robot végtagjainak mozgatására, mert különben a motorzajok pusztítást végeznek a
robot mesterséges fülével. Engedélyezni kellene ezt? A motorok helyett "izmokkal" felszerelt robot a
törvény értelmében vett robotnak minősül-e? Ha az izmok megengedettek, mi lenne, ha a robot
mesterséges retináját valódi szerves pálcikákkal és kúpokkal látnánk el, ahelyett, hogy a viszonylag
esetlen színtévé-technológiára hagyatkoznánk?
Feltételezem, hogy egyetlen komoly tudományos vagy filozófiai tézis sem köti össze a sorsát annak a
tételnek a sorsával, hogy például fehérje nélküli tudatos robotot lehet készíteni. Az a szokásos felfogás,
hogy egy robotot fémből, szilíciumcsipkéből, üvegből, műanyagból, gumiból és hasonlókból kell
készíteni, az elméletalkotók hajlandóságát fejezi ki, hogy a kérdések leegyszerűsítésére fogadjanak:
meggyőződésük, hogy az intelligencia döntő funkcióit egyik vagy másik magas szintű szimulációval el
lehet érni, így lenne
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nem jelentene indokolatlan nehézséget, ha ezekre az anyagokra, a könnyen hozzáférhető,
költséghatékony összetevőkre korlátozódnának. De ha valaki feltalálna valamilyen olcsó mesterséges
neurális hálózati szövetet, amelyet hasznosan be lehetne illeszteni egy robot vezérlőrendszerének
különböző szűk zugaiba, az a kínos tény, hogy ez a szövet szerves molekulákból készült, nem tartaná
és nem is kellene eltántorítania a komoly robotikusokat a használatától; és egyszerűen vállalná annak
a terhét, hogy elmagyarázza a beavatatlanoknak, miért nem jelent ez semmilyen fontos értelemben
vett "csalást".
Felfedeztem, hogy néhány embert egy harmadik ok is vonz, amiért hisznek a tudatos robotok
lehetetlenségében.
3. A robotok műtárgyak, a tudat pedig irtózik a műtárgyaktól; csak valami természetes, nem
mesterségesen előállított dolog mutathat valódi tudatot.
Ismét megkísértő, hogy ezt az állítást gúnnyal utasítsuk el, és bizonyos formáiban a gúny éppen azt
érdemli, amit megérdemel. Gondoljunk csak a hitvallás általános kategóriájára, amelyet származásesszencializmusnak nevezhetünk: csak a Chateau Plonque tulajdonosainak irányítása alatt készült bor
számít valódi Chateau Plonque-nak; csak az a vászon, amelyen minden folt Cézanne keze nyomán
keletkezett, számít valódi Cézanne-nak; csak az lehet igazi cseroki, akinek "cseroki vére van". Az ilyen
megkülönböztetések fenntartásának tökéletesen tiszteletre méltó, a bíróság előtt kiválóan védhető okai
vannak, amennyiben azokat a történelmi folyamatokból eredő jogok védelmének tekintik. Ha azonban
úgy értelmezzük őket, mint olyan "belső tulajdonságok" mutatóit, amelyek megkülönböztetik
birtokosaikat az egyébként megkülönböztethetetlen társaiktól, akkor ártalmas ostobaságot jelentenek.
Nevezzük származássovinizmusnak azt a nézetkategóriát, amely valamilyen misztikus különbséget
(tipikusan értékkülönbséget) tart fenn pusztán az eredet ilyen ténye miatt.
A tökéletes Chateau Plonque-utánzat pontosan olyan jó bor, mint az igazi, bármennyire is hamisítvány,
és ugyanez vonatkozik a hamis Cézanne-ra is, ha a szakértők számára valóban megkülönböztethetetlen.
És természetesen egyetlen ember sem jobb vagy rosszabb önmagában semmilyen szempontból csak
azért, mert van vagy nincs cherokee (vagy zsidó, vagy afrikai) "vére".
És hogy egy kopott filozófiai példát vegyünk, egy emberi lény atomról atomra másolata, mondjuk, az
önök művi másolata, jogilag talán nem önök, és ezért talán nem jogosultak a tulajdonukra, vagy nem
érdemlik meg a büntetésüket, de az a feltételezés, hogy egy ilyen lény nem lenne érző, tudatos, élő
személy, aki ugyanolyan valódi, mint bármely nőből született, abszurd ostobaság, annál is inkább
megérdemelné, hogy
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nevetségessé teszi, mert ha komolyan vesszük, úgy tűnhet, hogy hitelessé teszi azt a rasszista
zagyvaságot, amellyel közös a hamis intuíciója.
Ha a tudat irtózik egy műtárgytól, az nem lehet azért, mert a születés olyan tulajdonságot ad egy
sejtkomplexumnak (eltekintve magától a történelmi tulajdonságtól), amellyel egyébként "elvileg" nem
rendelkezhetne. Lehet azonban egy gyakorlati kérdés. Az imént láttuk, hogy a sürgető gyakorlatiasság
miatt mégiscsak kiderülhet, hogy szerves anyagokra van szükség egy tudatos robot létrehozásához.
Hasonló okokból az is kiderülhet, hogy minden tudatos robotnak, ha nem is születnie kell, de legalábbis
egy hosszabb csecsemőkori időszak kedvezményezettjének kell lennie. Egy teljesen felszerelt, tudatos
felnőtt robot elkészítése túl sok munka lenne. Lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne egy kezdetben
öntudatlan vagy nem tudatos csecsemőrobotot készíteni, és hagyni, hogy "felnőjön" a tudatossághoz,
többé-kevésbé úgy, ahogyan mindannyian tesszük. Ez a megérzés nem az a hiteltelen állítás, hogy egy
bizonyos fajta történelmi folyamat misztikus pecsétet nyom a termékére, hanem az az érdekesebb és
hihetőbb állítás, hogy egy bizonyos fajta folyamat az egyetlen gyakorlati módja annak, hogy
megtervezzük mindazokat a dolgokat, amelyeket egy tudatos lényben meg kell tervezni.
Ez az állítás teljesen ésszerű. Hasonlítsuk össze azzal az állítással, amelyet Steven Spielberg Schindler
listája című filmjének elkészítéséről tehetünk: A filmet nem lehetett volna teljes egészében
számítógépes animációval létrehozni, valódi élő színészek felvétele nélkül. Ennek a lehetetlenségre
vonatkozó állításnak "elvileg" hamisnak kell lennie, mivel a film minden egyes kockája nem más, mint
szürkeárnyalatos pixelek mátrixa, amilyeneket a számítógépes animáció nyilvánvalóan képes
létrehozni, bármilyen részletességgel vagy realizmussal, amiért hajlandóak vagyunk fizetni. Nincs
azonban semmi misztikus abban az állításban, hogy gyakorlatilag lehetetlen lenne a film árnyalatait a
technológia ilyen bizarr gyakorlatával visszaadni. Gyakorlatilag mennyivel egyszerűbb a színészeket a
megfelelő körülmények közé helyezni, az ábrázolni kívánt jelenetek konkrét szimulációjába, és hagyni,
hogy az együttes tevékenységén és újrajátszásán keresztül információt szolgáltassanak a kameráknak,
amelyek aztán kitöltik az egyes képkockák összes pixelét. A képzeletnek ez a kis gyakorlata segít
rávilágítani, hogy mennyi információ van egy "realisztikus" filmben, de még egy olyan nagyszerű film,
mint a Schindler listája, minden komplexitása ellenére is egyszerű, nem interaktív műalkotás, amely
nagyságrendekkel kevésbé összetett, mint egy tudatos lény.
Amikor a robotgyártók a múltban azt állították, hogy elvileg képesek "kézzel" tudatos robotot építeni, ez
olyan önhitt túlzás volt, mint amit Walt Disney egykor talán azt hirdette: hogy az animátorok stúdiója
olyan valósághű filmet tud készíteni, hogy senki sem tudna a robotoktól elrugaszkodni.
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meg tudná mondani, hogy ez egy rajzfilm, nem pedig egy "élőszereplős" film. Amire a Disney
valójában nem volt képes, arra a számítógépes animátorok még mindig nem képesek, de talán csak
egyelőre. A robotkészítők még a legújabb csúcstechnológiai újításokkal is messze elmaradnak önhitt
céljaiktól, most és a belátható jövőben is. Az összehasonlítás arra szolgál, hogy leleplezze a
felháborodás valószínű forrását, amelyet oly sok szkeptikus érez, amikor a mesterséges intelligencia
manifesztumaival találkozik. Bárki, aki komolyan azt állítaná, hogy a Schindler listája valójában
számítógépes animációval készülhetett volna, elárulhatná, hogy a filmben közvetített tartalmakhoz
képest obszcén módon szegényes érzékkel rendelkezik. A film erejének fontos eleme az, hogy emberi
színészek összeszerelésével készült film, akik ezeket az eseményeket ábrázolják, és hogy valójában
nem az a híradófelvétel, amire a fekete-fehér formátum emlékeztet. Amikor az ember képzeletben
szembeállítja azt az érzést, hogy min mehettek keresztül a színészek a film elkészítéséhez, azzal az
érzéssel, hogy min mentek keresztül azok az emberek, akik valójában átélték az eseményeket, ez a
gondolkodás olyan visszhangokat indít el a gondolkodásában, amelyek felhívják a figyelmet a film
mélyebb jelentéseire. Hasonlóképpen, amikor a robotrajongók azt hirdetik, hogy valószínűleg
egyszerűen meg tudnak építeni egy tudatos robotot, érthető a gyanú, hogy egyszerűen elárulják, hogy
infantilis módon értik a tudatos élet finomságait. (Remélem, elég érzést tettem ebbe az elítélésbe ahhoz,
hogy a szkeptikusok elégedettek legyenek.)
De bármennyire is indokolt lehet ez bizonyos esetekben ad hominem gyanúként, a fontos elméleti
kérdések szempontjából egyszerűen irreleváns. Lehet, hogy egyetlen rajzfilm sem lehet nagyszerű film,
de kétségtelenül vannak igazi filmek, és némelyik valóban jó film; ha a robotikusok a legjobb, amit
remélhetnek, hogy valami durva, giccses, másodosztályú mesterséges tudat megteremtése, akkor is ők
nyernek. Mégsem magától értetődő, hogy még ez a szerény cél is elérhető. Ha védhető indokot akarsz
arra az állításodra, hogy soha nem fog létrejönni tudatos robot, akkor talán be kell érned ezzel.
4. A robotok mindig is túl egyszerűek lesznek ahhoz, hogy tudatosak legyenek.
Végül is egy normális emberi lény trilliónyi részből áll (ha a makromolekulák szintjére ereszkedünk),
és ezek közül sokan komplexitásban és tervezési ravaszságban vetekednek a valaha létrehozott
legcsodálatosabb műalkotásokkal. Sejtek milliárdjaiból állunk, és egyetlen emberi sejt olyan összetett
"gépezetet" tartalmaz magában, amely még mindig jóval meghaladja a mérnökök mesterséges erejét.
Több ezer
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különböző típusú sejtek, köztük több ezer különböző szimbiontafaj látogatói, amelyek közül néhány
ugyanolyan fontos lehet a tudatunk számára, mint mások a táplálékunk megemésztéséhez! Ha mindez
a komplexitás szükséges lenne a tudat létezéséhez, akkor egyetlen tudatos robot megalkotásának
feladata évezredekre eltörpülne a bolygó teljes tudományos és mérnöki erőforrása mellett. És ki fizetne
érte?
Ha nem találunk más okot, ez is elég lehet ahhoz, hogy megalapozzuk a szkepticizmusunkat a tudatos
robotokkal kapcsolatban a jövőnkben, de ez utóbbi ok egyik hiányossága, hogy tudományosan unalmas.
Ha ez az egyetlen ok, amiért nem lesznek tudatos robotok, akkor a tudatosság mégsem olyan különleges.
Egy másik hiányossága ennek az oknak az, hogy önmagában is kétes értékű. Mindenhol máshol, ahol
eddig kerestük, olyan magasabb szintű közös működéseket találtunk, amelyek lehetővé teszik
számunkra, hogy viszonylag egyszerű biteket helyettesítsünk ördögien bonyolult bitekkel. A
mesterséges szívbillentyűk tényleg nagyon jól működnek, de nagyságrendekkel egyszerűbbek, mint a
szerves szívbillentyűk, mondhatni, az asszonytól vagy a kocától született szívbillentyűk. Mesterséges
fülek és szemek, amelyek jól használható (bár kezdetleges) munkát végeznek az elveszett érzékszervek
helyettesítésére, már láthatóak a horizonton, és aki kételkedik abban, hogy ezek elvileg lehetségesek, az
egyszerűen nem ért hozzá. Soha senki nem mondta, hogy egy műszemnek olyan élesen kell látnia, vagy
olyan gyorsan kell fókuszálnia, vagy olyan érzékenynek kell lennie a színátmenetekre, mint egy
normális emberi (vagy más állati) szemnek ahhoz, hogy szemnek számíthasson. Ha szem, akkor miért
nem egy látóideg (vagy annak elfogadható helyettesítője), és így tovább, végig?
Egyesek (Searle, 1992; Mangan, 1993) azt feltételezték, hogy ez a javasolt regresszió valahol a tudat
nem megmagyarázható közegébe ütközik, az agy egy olyan részébe, amelyet nem lehet helyettesíteni
halál vagy zombivá válás terhe mellett. Amint ennek a nézetnek a következményeit kibetűzzük
(Dennett, 1993a, 1993e), láthatjuk, hogy ez a nézet nem állja meg a helyét. Egyáltalán nincs okunk azt
hinni, hogy az agy valamelyik része teljesen pótolhatatlan a protézisek által, feltéve, hogy
megengedjük, hogy az egyszerű helyettesítésénél az összetett helyettesítésénél némi durvaság, némi
funkcióvesztés várható. Egy mesterséges agy, ránézésre, ugyanolyan "elvileg lehetséges", mint egy
mesterséges szív, csak sokkal, de sokkal nehezebb elkészíteni és bekötni. Persze, ha egyszer elkezdjük a
tudatprotézisek durva formáit - mint például a látás- vagy hallásprotézisek durva formáit - átengedni a
tudatosságra vonatkozó lakmuszpapír-tesztünkön (bármelyik tesztet is választjuk), akkor megnyílik az
út egy újabb unalmas vita előtt arról, hogy a kérdéses jelenségek túlságosan durvák-e ahhoz, hogy
számításba vegyük őket.
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2 A Cog Project: Cog: Egy humanoid robot
Véleményem szerint sokkal érdekesebb lenne egy olyan robotot létrehozni, amely elméletileg érdekes,
függetlenül attól a filozófiai fejtöréstől, hogy vajon tudatos-e vagy sem. Egy ilyen robotnak számos
olyan teljesítményt kellene végrehajtania, amelyet a múltban jellemzően a tudatossággal hoztunk
összefüggésbe, de nem kellene már a kezdetektől fogva foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. Talán még
arról is tanulhatnánk valami érdekeset, hogy mik az igazán nehéz problémák, anélkül, hogy a
tudatossággal kapcsolatos kérdéseket valaha is megoldanánk.
Az MIT-nél jelenleg is folyik egy ilyen projekt. Rodney Brooks és Lynn Andrea Stein, a mesterséges
intelligencia laboratórium munkatársai irányításával egy csapat okos, keményen dolgozó fiatal végzős
diák dolgozik azon, hogy megalkossák a Cogot, az eddigi leghumanoidabb robotot, és én örülök, hogy
a Cog csapat tagja lehetek. Cog éppen csak életnagyságú, körülbelül akkora, mint egy felnőtt ember.
Cognak nincsenek lábai, hanem csípőből csavarozva él, mondhatni, az állványához van rögzítve. Két
emberi hosszúságú karja van, viszont csuklóján kissé egyszerű kezekkel. A derekánál képes behajlítani
és lengeti a törzsét, a feje pedig három szabadságfokkal mozog, nagyjából úgy, mint a tiéd. Két szeme
van, mindkettő egy foveális nagy felbontású látóterülettel és egy alacsony felbontású, széles látószögű
parafoveális látóterülettel rendelkezik, és ezek a szemek majdnem emberi sebességgel szákáznak.
Vagyis a két szem másodpercenként körülbelül három fixációt képes végrehajtani, míg mi ketten
négyet-ötöt. Az önök foveái a retinájuk közepén vannak, körülvéve a szemcsésebb, alacsony felbontású
parafoveális területekkel; a mérnöki egyszerűség kedvéért a Cog szemei a foveáikat a széles látószögű
látóterük fölé helyezték.
Ez jellemző arra a fajta kompromisszumra, amelyre a Cog csapata hajlandó. Ez egy fogadást jelent arra,
hogy egy olyan látórendszer, amelynek a foveákat középre helyezték, még mindig elég jól működhet
ahhoz, hogy ne legyen gyengítő, és a felmerülő problémák nem lesznek irrelevánsak a normál emberi
látásnál felmerülő problémákhoz képest. Végül is a természet példákat ad más szemekre, amelyekben a
foveák másképpen vannak elrendezve.
A sasoknak például mindkét szemükben két különböző fovea van. A Cog szemei nem fognak pontosan
olyan vizuális információt szolgáltatni neki, mint amilyet az emberi szemek az emberi látás számára
nyújtanak (sőt, persze, ez az információ jócskán romlik), de a fogadás szerint ez bőven elég lesz ahhoz,
hogy a Cog lenyűgöző kéz-szem koordinációs, azonosítási és keresési teljesítményeket nyújtson.
Kezdetben a Cognak nem lesz színlátása.
Mivel a szemei érzékeny, gyorsan mozgó kardánokra szerelt videokamerák, katasztrofális lehet, ha Cog
véletlenül megütné magát...
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9.1. ábra Cog, egy születés előtti portré

a szemben, így az előre beprogramozandó kemény vezetékezés egy része egy "veleszületett", bár
kezdetleges "fájdalom" vagy "riasztó" rendszer, amely nagyjából ugyanazokat a védelmi funkciókat
szolgálja, mint az emberi csecsemőkbe beprogramozott reflexes szemhunyás- és fájdalomelkerülő
rendszerek.
Cog először nem lesz felnőtt, felnőtt mérete ellenére sem. Úgy tervezték, hogy egy hosszabb
mesterséges gyermekkoron menjen keresztül, amely során tapasztalatból kell majd tanulnia,
tapasztalatot szerezve a való világ durva és zord környezetében. Mint egy ember
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csecsemő, azonban kezdetben nagyfokú védelemre lesz szüksége, annak ellenére, hogy az élőlények
legfontosabb biztonsági rendszerei közül sok mindennel fel lesz szerelve. Végálláskapcsolókkal,
hőérzékelőkkel, áramérzékelőkkel, feszültségmérőkkel és riasztójelzésekkel rendelkezik a megfelelő
helyeken, hogy megakadályozza, hogy tönkretegye a sok motorját és ízületét. Hatalmas "vicces
csontjai" vannak; a könyökéből kockázatos módon kilógó motorok. Ezeket nem úgy védi meg a
sérülésektől, hogy nehéz páncélzatba burkolják, hanem úgy, hogy rendkívül érzékeny piezoelektromos
membrán "bőrrel" látják el, amely riasztást vált ki, ha bármivel érintkezik. A cél az, hogy a Cog gyorsan
megtanulja, hogyan óvja meg a vicces csontjait a megütközéstől: Ha a Cog nem tudja ezt rövid időn
belül megtanulni, akkor ezt a kiemelt fontosságú politikát be kell építeni. Ugyanezeket az érzékeny
membránokat fogják használni az ujjbegyein és máshol is, és az emberi tapintóidegekhez hasonlóan a
csatlakoztatott vezetékek mentén küldött jelek jelentése inkább attól függ majd, hogy a központi
vezérlőrendszer mit hoz ki belőlük, mint a saját jellemzőiktől. Egy gyengéd érintés, amely a
megragadandó tárggyal való keresett érintkezést jelzi, információcsomagként nem fog különbözni egy
éles fájdalomtól, amely gyors ellenintézkedések szükségességét jelzi. Minden attól függ, hogy a
központi rendszer mit tervez a csomaggal, és ez a terv maga is korlátlanul felülvizsgálható; olyasmi,
amit vagy a Cog saját tapasztalata, vagy a Cog művészeinek barkácsolása révén lehet kiigazítani.
Az egyik legérdekesebb "veleszületett" adottsága a vizuális arcfelismerő szoftver lesz. Az arcok
"kiemelkednek" a többi tárgy hátteréből, mint a Cog számára különösen érdekes elemek. A Cogot
továbbá úgy tervezték, hogy az anyja arcát mindig szem előtt akarja tartani, és keményen dolgozik
azon, hogy az anyja ne forduljon el tőle. Az "anya" szerepét még nem osztották ki, de több végzős
hallgatót már előzetesen jelöltek erre a szerepre. Az emberi csecsemővel ellentétben persze semmi
akadálya annak, hogy a Cognak egy egész csapatnyi anyja legyen, akik közül mindegyiket a Cog
veleszületetten megkülönbözteti, mint olyan arcot, amelynek lehetőleg tetszeni akar. Nyilvánvaló, hogy
még ha Cognak valóban van is Lebensweltje, az nem lesz azonos a miénkkel.
Még nem született döntés a keményen beidegződött vagy veleszületett tulajdonságok számos
jelöltjéről. Bármi, ami tanulni képes, kezdetben nagy mennyiségű nem tanult dizájnnal kell, hogy
rendelkezzen. Ez már nem kérdéses; egyetlen tabula rasa sem tudott valaha is lenyűgözni a
tapasztalatból származó tudással. De az sem nagy kérdés, hogy mely tulajdonságokat kellene
veleszületetten rögzíteni, mert van egy kényelmes kompromisszum. Még nem említettem, hogy a Cog
valójában egy többgenerációs sorozat lesz.
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egyre jobb modelleket (ha minden jól megy!), de természetesen minden komplex műtárgyat így
terveznek. Bármely olyan tulajdonság, amely kezdetben nem veleszületetten rögzült, de a tanulás révén
beépül a Cog vezérlőrendszerébe, aztán gyakran (esetleg némi módosítással) teljes egészében
átemelhető a Cog-II-be, mint a veleszületett adottságok egy új darabja, amelyet maga a Cog - vagy
inkább a Cog és a környezete közötti interakciók története - tervez. Tehát még azokban az esetekben is,
amikor a legjobb okunk van azt gondolni, hogy az emberi csecsemők valóban veleszületetten
rendelkeznek előre megtervezett felszereléssel, úgy dönthetünk, hogy megpróbáljuk rávenni a Cogot,
hogy megtanulja a kérdéses tervezést, ahelyett, hogy vele születne. Bizonyos esetekben ez lustaság vagy
opportunizmus - nem igazán tudjuk, mi működhet jól, de talán a Cog be tudja tanítani magát. Ez a
gondtalanság a feltételezett természet/nevelés határvonalával kapcsolatban természetesen már
megszokott hozzáállás a neurális hálózatok modellezői körében. Bár a Cog célja nem kifejezetten az,
hogy demonstráljon egy adott neurális háló tézist, nem meglepő, hogy a Cog idegrendszere egy
masszívan párhuzamos architektúra, amely képes egyszerre korlátlan számú speciális célú hálózatot
vagy áramkört betanítani különböző rendszerekben.
Mennyire hihető az a remény, hogy a Cog néhány hónapos vagy éves laboratóriumi kutatással több
millió éves evolúció lépéseit tudja végigkövetni? Vegyük először is észre, hogy amit az imént leírtam,
az a lamarcki öröklődés egy olyan változata, amelyet egyetlen szerves vonal sem tudott kihasználni. A
Cog megszerzett tervezési újításai azonnal átvihetők a Cog-II-re, ami az evolúció óriási, ha nem is
kiszámíthatatlan mértékű felgyorsulását jelenti. Ráadásul, ha figyelembe vesszük, hogy a természetes
esettől eltérően egy felügyelőkből álló csapat áll majd készen arra, hogy javításokat végezzen, amikor
nyilvánvaló hiányosságok mutatkoznak, és hogy a rendszereket kilendítse a rögös útról, amikor azok a
röghöz érnek, akkor véleményünk szerint ez nem is olyan felháborító remény. De hát mi mindannyian
eléggé felháborító emberek vagyunk.
Az egyik képesség, amelyet reményeink szerint megtaníthatunk Cognak, az emberi nyelv kezdetleges
képessége. És itt belefutunk a Noam Chomsky által híressé tett mesebeli veleszületett nyelvi szervbe
vagy nyelvtanulási eszközbe (Language Acquisition Device, LAD). Lesz-e kísérlet arra, hogy egy
veleszületett LAD-et építsünk a mi Cogunk számára? Nem. Megpróbáljuk rávenni a Cogot, hogy a
nehéz úton építse fel a nyelvet, úgy, ahogyan azt őseinknek kellett tennie, több ezer generáción
keresztül. A Cognak van füle (négy, mert négy mikrofonnal könnyebb jó lokalizációt elérni, mint a
miénkhez hasonló, gondosan megformált fülekkel!), és néhány speciális célú jelelemző szoftvert
fejlesztünk ki, hogy a Cognak elég jó esélye legyen az emberi beszédhangok megkülönböztetésére, és
valószínűleg képes legyen megkülönböztetni a különböző hu-
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férfihangok. A Cognak természetesen beszédszintetizáló hardverrel és szoftverrel is rendelkeznie kell,
de a részletekről még nem született döntés. Fontos, hogy a Cog a lehető legjobban felszerelt legyen az
emberekkel való gazdag és természetes interakcióhoz, a csapat ugyanis minél több szabad munkaerőből
kíván hasznot húzni. A képzetlen embereknek képesnek kell lenniük arra, hogy időt - ha akarnak, és mi
inkább reméljük, hogy akarnak is - töltsenek azzal, hogy rávegyék a Cogot, hogy ezt vagy azt
megtanulja. Felnőtté válni hosszú és időigényes dolog, és Cognak - és a Cogot építő csapatnak - minden
segítségre szüksége lesz.
Nyilvánvalóan ez nem fog működni, hacsak a csapatnak nem sikerül valahogy olyan motivációs
struktúrát adni a Cognak, amelyet a naiv megfigyelők legalább halványan felismernek, reagálnak rá, és
kihasználnak. Röviden, a Cognak a lehető legemberibbnek kell lennie a vágyaiban és félelmeiben,
kedveiben és ellenszenveiben. Ha ezeket az antropomorf kifejezéseket indokolatlannak találod, tedd
őket idézőjelbe, vagy hagyd el őket teljesen, és helyettesítsd őket unalmas neologizmusokkal a saját
választásod szerint: A fogaskeréknek - mondhatnád inkább - olyan cél-regisztrációkkal és preferenciafunkciókkal kell rendelkeznie, amelyek nagyjából izomorfikusan illeszkednek az emberi vágyakhoz. Ez
természetesen sok okból van így. A Cog egyáltalán nem fog működni, hacsak nem tudja a dolgait
rendbe tenni ijesztően sok különböző szempontból. Valahogyan örülnie kell a tanulásnak, irtóznia kell a
hibáktól, törekednie kell az újdonságra, fel kell ismernie a fejlődést. Bizonyos tekintetben ébernek kell
lennie, más tekintetben kíváncsinak, és mélységesen vonakodnia kell az önpusztító tevékenységtől. Ha
már itt tartunk, megpróbálhatnánk elérni, hogy vágyjon az emberi dicséretre és társaságra, és még
humorérzéket is mutasson.
Hadd váltsak át hirtelen erről az erősen antropomorf nyelvezetről Cog információfeldolgozó
hardverének kezdeti felszereltségének rövid leírására. A Cog mesterséges idegrendszerének fejlesztési
platformjául szolgáló számítógép-komplexum négy háttértárból áll, mindegyik 16 csomóponttal;
minden csomópont alapvetően egy Mac-II számítógép - egy 68332-es processzor egy megabájt RAMmal. Más szóval, a Cog agyát nagyjából hatvannégy Mac-II-nek tekinthetjük, amelyeket egy egyedi
párhuzamos architektúrában összekapcsolunk. Minden egyes csomópont maga is egy multiprocesszor,
és ahelyett, hogy Mac szoftvereket futtatnának, a Rodney Brooks által kifejlesztett párhuzamos Lisp
egy speciális verzióját futtatják, amelyet egyszerűen "L"-nek hívnak. Minden csomópontnak van egy Lértelmezője a ROM-jában, így minden más csomóponttól függetlenül képes az L-fájlok futtatására.
Minden csomópont hat hozzárendelhető bemeneti-kimeneti porttal rendelkezik, amellett, hogy külön i-o
(input- output) lehetőség van a különböző ízületeket közvetlenül vezérlő motorkártyákhoz, valamint a
mindent eldöntő i-o a motorhoz.
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a kísérletezők felügyeleti és vezérlőrendszere, a Front End Processor vagy FEP (egy másik, Interfep
nevű egységen keresztül). Egy sor különálló monitoron láthatjuk az egyes kamerák (két fovea, két
parafovea) aktuális képét, a sok különböző vizuális feldolgozási terület mindegyikének aktivitását,
illetve bármely más csomópont tevékenységét. A Cog tehát születésekor minden egyes neuronja
krónikusan beültetett elektródákkal van felszerelve; minden tevékenysége valós időben nyomon
követhető, rögzíthető és hibakereshető. A FEP maga egy Macintosh számítógép hagyományosabb
csomagolásban. Indításkor minden egyes csomópontot egy FEP-hívás ébreszt, amely arra utasítja, hogy
töltse be a megfelelő L fájlokat egy fájlszerverről.
Ezek a fájlok konfigurálják azt az aktuálisan tervezett feladatok elvégzésére. Így az alapul szolgáló
hardveres gépet számos különböző virtuális gép bármelyikévé lehet alakítani, köszönhetően annak, hogy
minden egyes csomópont képes futtatni az aktuális programját. A csomópontok azonban a normál
működés során nem veszik igénybe a lemezmemóriát. Átmeneti memóriájukat helyben, az egyéni
megabájt RAM-jukban tartják. Más szóval a Cog mind a genetikai adottságait (a virtuális gépet), mind a
hosszú távú memóriáját lemezen tárolja, amikor leáll, de amikor bekapcsol, először konfigurálja magát,
majd az összes rövid távú memóriáját így vagy úgy elosztva tárolja a hatvannégy csomópontja között.
A lehetséges virtuális gépek térsége, amelyet ez a mögöttes architektúra tesz elérhetővé és könnyen
feltárhatóvá, természetesen hatalmas, és az összes számítás terének egy olyan részét fedi le, amelyet a
mesterséges intelligencia kutatói még nem vizsgáltak meg komolyan. Ráadásul az általa képviselt
lehetőségtér nyilvánvalóan sokkal reálisabb, mint az agyak építésének tere, mint az eddig feltárt tér,
akár a GOFAI ("Good Old Fashioned AI", Haugeland, 1985) nagyrészt soros architektúrái, akár a soros
gépek által szimulált párhuzamos architektúrák által. Mindazonáltal vitatható, hogy a Cog által
futtatható lehetséges virtuális gépek mindegyike parányi egy valódi emberi agyhoz képest. Röviden, a
Cognak egy aprócska agya van. Nagy fogadást kötünk: az ilyen elrendezés által lehetővé tett
párhuzamosság elegendő lesz ahhoz, hogy az emberi időskálán zajló, fontos humanoid tevékenységek
valós idejű vezérlését biztosítsuk. Ha ez akár csak egy nagyságrenddel is túl optimistának bizonyul,
akkor az egész projekt kudarcba fullad, mivel a projekt motiváló felismerése az, hogy a Cog alkotói az
önvédelem, a kéz-szem koordináció és a más élőlényekkel való interakció tényleges, valós idejű
problémáival szembesülve és azokat megoldva felfedezik, hogy
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a magasabb kognitív funkciók elégséges feltételei általában - és talán még a tudat olyan fajtája is,
amely kielégítené a szkeptikusokat.
Fontos felismerni, hogy bár Alan Turing (1950) "Computing Machines and Intelligence" című
klasszikus tanulmányában külön felhívta erre a figyelmet, a mesterséges intelligencia területén belül
sokáig az a vélemény uralkodott, hogy a robotika nagyrészt idő-, pénz- és erőfeszítéspocsékolás. E nézet
szerint a megismerést lehetővé tevő bármilyen mély szerveződési elvek ugyanolyan könnyen
felfedezhetők a puszta szimuláció absztraktabb birodalmában is, a költségek töredékéért. Sok területen
ez a takarékos hozzáállás vitathatatlan bölcsességnek bizonyult. A közgazdászok nem kértek pénzt arra,
hogy a piacok és iparágak számítógépes modelljeit apró robotizált Wall Street-i vagy Detroit-i
modellekben valósítsák meg, az építőmérnökök pedig nagyrészt olyan számítógépes modellekre
cserélték le a hidak és alagutak méretarányos modelljeit, amelyek jobban képesek szimulálni a terhelés,
a feszültség és az igénybevétel összes lényeges körülményét. Közelebbről, a mesterséges élet új
területén a képzeletbeli környezetben táplálkozó, képzeletbeli ragadozókat elkerülő és képzeletbeli
utódokat differenciáltan termelő, zseniálisan leegyszerűsített képzeletbeli organizmusok szimulációi
fontos felismeréseket nyújtanak az evolúció és az ökológia mechanizmusairól. Ezért némileg meglepő,
hogy ez a mesterséges intelligencia csoport tulajdonképpen elismeri, hogy valóban van valami a
szkeptikusok állításában (lásd pl. Dreyfus és Dreyfus, 1986), miszerint a tudatossághoz elengedhetetlen
a valós világban való valódi megtestesülés. Sietek hozzátenni, hogy nem azért, mert a valódi
megtestesülés valami különleges létfontosságú nedvet biztosít, amit a puszta virtuális világ szimulációk
nem tudnak titkolni, hanem abból a gyakorlatiasabb okból - vagy megérzésből -, hogy ha nem vesszük
magunkra annak összes problémáját, hogy egy konkrét ágens a valós világban gondoskodjon magáról,
akkor hajlamosak leszünk figyelmen kívül hagyni, alábecsülni vagy félreértelmezni a tervezés
legmélyebb problémáit.
Emellett, ahogy már említettem, van remény arra, hogy a Cog képes lesz nagymértékben megtervezni
önmagát, tanulva a csecsemőkortól kezdve, és felépítve saját világának saját reprezentációját az általa
eredendően megértett kifejezésekkel. Senki sem kételkedik abban, hogy minden olyan ágensnek, amely
képes az emberrel emberi feltételek mellett intelligens módon interakcióba lépni, a világ ismeretének szó
szerint millió, ha nem milliárd logikailag független eleméhez kell hozzáférnie. Ezeket vagy emberi
programozóknak kell egyenként kézzel kódolniuk - ezt a taktikát hírhedten Douglas Lenat (Lenat és
Guha, 1990) és a dallasi CYC csapata alkalmazza -, vagy valamilyen más módon kell az embereknek a
tudást megfejteniük.
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kell találni ahhoz, hogy a mesterséges ágens a (valós) világgal való (valós) interakciókból megtanulja a
világról való tudását. Ennek a rövidítésnek a potenciális előnyeit már régóta felismerték a mesterséges
intelligencia körökben (lásd pl. Waltz, 1988). A megválaszolatlan kérdés az, hogy a valós világbeli
robotika piszkos részleteinek megoldására vállalkozva valóban lehetővé válik-e a világismeret kézi
kódolásának finomítása.
Brooks, Stein és csapatuk - beleértve magamat is - arra fogadnak, hogy ez így lesz.
A projektnek ebben a szakaszában a legtöbb probléma, amellyel foglalkozunk, soha nem merülne fel a
tiszta, testetlen mesterséges intelligencia területén. Hány különálló motort lehetne használni az egyes
kezek vezérléséhez? Ezeket valahogyan az alkarokra kell majd felszerelni. Lesz-e hely a motorlapokat
közvetlenül a karokra szerelni, közel az általuk vezérelt ízületekhez, vagy útban lennének? Mennyi
kábelt tud egy-egy kar elviselni, mielőtt a fáradtság vagy az ügyetlenség legyőzné? A karcsuklók úgy
lettek megépítve, hogy engedékenyek-ruganyosak legyenek, mint a saját csuklóid. Ez azt jelenti, hogy
ha a Cog finom ujjakkal akar manipulálni, akkor meg kell tanulnia, hogy a kar mozgásának néhány
szabadságfokát úgy "égesse el", hogy könyökét vagy csuklóját átmenetileg egy asztalra vagy más
alkalmas tereptárgyra támasztja, ahogyan te is tennéd.
Az ilyen megfelelés jellemző a valódi robotika által teremtett lehetőségek és problémák vegyes
tárházára. A másik az önkalibráció vagy a szemek újrakalibrálásának szükségessége. Ha a Cog szeme
a hirtelen szákolásból eredő kopásnak köszönhetően eltér az előre beállított céltól, akkor a Cognak
módot kell találnia a kompenzálásra, nem pedig folyamatosan próbálnia kell beállítani a kameraszemét
az ujjaival. A szoftverek, amelyeket úgy terveztek, hogy eleve tolerálják ezt a valószínűsíthető
hanyagságot, sok más szempontból is robusztusabbak és sokoldalúbbak lehetnek, mint a
"tökéletesebb" világban való működésre tervezett szoftverek.
Korábban már említettem egy okot, amiért a robotok ízületeinek vezérlésére nem motorokat, hanem
mesterséges izmokat kell használni, és a példa nem volt kitalált. Brooks aggódik amiatt, hogy a Cog
csontváztevékenységének puszta zaja komolyan zavarhatja azt a kísérletet, hogy a Cognak humanoid
hallást adjanak. A mesterséges intelligencia laboratóriumban jelenleg is folynak kutatások szintetikus
elektromechanikus izomszövetek kifejlesztésére, amelyek hangtalanul működnének, és kompaktabbak is
lennének, de ez nem lesz elérhető a Cog korai inkarnációi számára. Teljesen más okból kifolyólag
gondolkodnak azon a lehetőségen, hogy a Cog vizuális vezérlőszoftverét úgy tervezzék meg, mintha a
szemét nem motorok, hanem izmok mozgatnák, olyan szoftveres interfészt építve be, amely a Cog
virtuális szemizmokkal való ellátását jelenti. Miért lehet bölcs dolog ez a plusz bonyolítás az
interfészben? Mert a szemizom-vezérlés által példázott "ellenfél-folyamat" vezérlőrendszer
nyilvánvalóan...
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az idegrendszerek mély és mindenütt jelenlévő jellemzője, amely általában részt vesz a figyelem
szabályozásában, és olyan kórképekben, mint az egyoldali elhanyagolás, megzavarodik. Ha ilyen
versenyképes rendszereket akarunk létrehozni a magasabb szintű irányításban, akkor talán bölcs dolog
lenne "egészen lefelé" beépíteni őket, elrejtve az elektromos-motoros beszéddé való végső fordítást a
színfalak mögötti megvalósítás részeként, nem pedig a modell részeként.
Más praktikus dolgok sokkal nyilvánvalóbbak, vagy legalábbis a beavatatlanok számára azonnal
felidézhetőbbek. A Cog környezetében már három hatalmas piros "vészleállító" gombot helyeztek el,
amelyek biztosítják, hogy ha a Cog véletlenül olyan tevékenységbe kezd, amely megsebesítheti vagy
veszélyeztetheti az emberi interaktort (vagy önmagát), akkor legyen mód arra, hogy leállítsa. De mi a
megfelelő válasz, amit Cog a kill gombra adhat? Ha a Cog motorjainak áramellátása hirtelen leáll, a Cog
összeesik, és a karjai ráesnek arra, ami alattuk van. Ezt akarjuk, hogy ez történjen? Azt akarjuk, hogy
Cog ledobja, amit éppen tart? Mit jelentsen a "Stop!" a Cog számára? Ez egy valódi kérdés, amelyről
még nincs konszenzus.
A Cog jelenlegi és várható kialakításának még sok olyan részlete van, amely a szakmában dolgozók
számára nem csak futó érdeklődésre tarthat számot, de ezúttal néhány olyan alapvető kérdéssel
szeretnék foglalkozni, amelyeket a filozófusok sokat vitattak, és amelyek a Cog által lehetővé tett
gondolati környezetben készséges kezelést kapnak. Más szóval, tekintsük a Cogot csupán a filozófiai
gondolatkísérletek protézisének, ami szerény, de semmiképpen sem elhanyagolható szerep a Cog
számára.
3 Három filozófiai téma
Az "erős mesterséges intelligenciával" szembeni legújabb kritika, amely meglehetősen nagy figyelmet
kapott, az úgynevezett szimbólum-alapozás problémája (Harnad, 1990). A nagy mesterséges
intelligenciaprogramok számára nagyon szép, ha vannak olyan adatstruktúrák, amelyek állítólag
Chicagóra, tejre vagy arra a személyre utalnak, akivel most beszélek, de a kritika ezen irányzata szerint
az ilyen képzeletbeli hivatkozás nem azonos a valódi hivatkozással. Ezek a belső "szimbólumok"
nincsenek megfelelően "megalapozva" a világban, és a tiszta, nem robotikus mesterséges intelligencia
által így megkerült problémák nem jelentéktelenek vagy periférikusak. Mint aki ennek a problémának
egy változatát már évekkel ezelőtt megvitatta és végül elvetette (Dennett, 1969, 182. o.), nem
szeretném, ha úgy értelmeznének, hogy most feladom korábbi nézetemet. Azt állítom, hogy a Cog
vitatja a szimbólum-alapozás problémáját, anélkül, hogy az "erős mesterséges intelligencia"
kritikájaként kellene rendezni a státuszát. Bármi, ami a Cogban a szimbolizáció jelöltje lehet.

169. oldal

A bolhood automatikusan a Cog valós kényszerhelyzetében lesz megalapozva, ugyanolyan biztosan,
mint a megfelelője bármelyik gyerekben, így a kérdés nem merül fel, csak mint gyakorlati probléma a
Cog csapat számára, amit a szerencse diktálására meg kell oldani vagy sem. Ha valaha is eljön a nap,
amikor Cognak bárkinek is nyilatkoznia kell Chicagóról, akkor a kérdés, hogy Cognak van-e egyáltalán
lehetősége erre, pontosan ugyanazokból az okokból fog felmerülni, és ugyanolyan megfontolások
alapján lesz megoldható, mint a "Chicago" szónak egy kisgyermek idiolektusában való említésére
vonatkozó párhuzamos kérdés.
Egy másik, gyakran hangoztatott állítás, amelyet Haugeland (1985) terjesztett elő a leggondosabban,
az, hogy egy mesterséges intelligencia számára semmi sem lehet megfelelően "fontos", és az
anyagszerűség (állításuk szerint) döntő fontosságú a tudatosság szempontjából. Haugeland állítását a
hagyományos GOFAI rendszerekre korlátozta, és a robotokat kihagyta a vizsgálatból.
Elismerte volna, hogy valami számíthat Cognak? A kérdés feltehetően az, hogy mennyire kell komolyan
mérlegelni a Cog alkotóinak azt az igen tudatos döntését, hogy a Cog a lehető legnagyobb mértékben
felelős legyen saját jólétéért. A Cog rendelkezik bizonyos veleszületett, de egyáltalán nem önkényes
preferenciákkal, és ezért szükségszerűen rendelkezik azzal a képességgel, hogy "zavarja" e preferenciák
meghiúsulása, és "örül" annak, hogy előmozdítja azokat a célokat, amelyek elérésére született.
Néhányan talán így akarnak visszavágni: "Ez nem valódi öröm vagy fájdalom, hanem csupán
szimulákrum". Talán, de milyen alapon fogják ezt az állítást megvédeni? A fogaskerékre lehet azt
mondani, hogy meglehetősen durva, leegyszerűsített, egydimenziós öröm és fájdalom, ha úgy tetszik,
karikatúra öröm és fájdalom, de ugyanez elmondható az egyszerűbb organizmusok - például a csigák
vagy a házi legyek - öröméről és fájdalmáról is. A bizonyítási teher nagy részét, ha nem is az egészet,
Cog hárítja el, megítélésem szerint. Azok az okok, amelyekkel azt mondjuk, hogy valami számít a Cog
számára, nem önkényesek; pontosan párhuzamosak azokkal az okokkal, amelyeket mi adunk meg,
amikor azt mondjuk, hogy a dolgok számítanak nekünk és más élőlényeknek. Mivel a vitalizmusba
vagy az eredetsovinizmusba való kétes visszavonulásoknak elejét vettük, érdekes lesz látni, hogy a
szkeptikusoknak van-e jó okuk arra, hogy kijelentsék, hogy Cog fájdalmai és örömei nem számítanak legalábbis számára, és éppen ezért számunkra is. Remélem, nem lesz meglepő, hogy a Cog projekt több
résztvevője már most azon töpreng, hogy milyen kötelezettségeik lehetnek a Coggal szemben, a Cog
csapatával szembeni kötelezettségeiken túlmenően.
Végül J. R. Lucas felvetette azt az állítást (Lucas, 1994), hogy ha egy robot valóban tudatos lenne,
akkor késznek kellene lennünk arra, hogy elhiggyük neki a saját belső állapotát. Azzal szeretném
zárni, hogy rámutatok, hogy ez a Cog esetében meglehetősen valószínű valóság. Bár felszerelt
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egy optimális megfigyelőeszköz-csomaggal, amely feltárja a megfigyelő csapat előtt a belső
működésének részleteit, a Cog saját kijelentései nagyon is megbízhatóbb és informatívabb
információforrássá válhatnak arról, hogy mi is történik valójában a belsejében. A monitorokon látható,
vagy a merevlemezeken gigabájtonként összegyűjtött információk kezdetben még a Cog saját tervezői
számára is csaknem olyan nehezen értelmezhetőek lesznek, mint az olyan "harmadik személy"
módszerekkel megszerezhető információk, mint az MRI és a CT az idegtudományokban. Ahogy a
megfigyelők finomítják modelljeiket és a modelljeik megértését, az adatok értelmezői tekintélyük nőhet,
de az is lehet, hogy háttérbe szorul. Különösen mivel a Cogot kezdettől fogva úgy tervezik, hogy a
lehető legnagyobb mértékben újratervezze önmagát, nagy a valószínűsége annak, hogy a tervezők
egyszerűen elveszítik a tervező szokásos hegemóniáját ("Én csináltam, tehát tudom, mit kell tennie, és
mit csinál most!"). Ebbe az ismeretelméleti vákuumba a Cog nagyon is beletolakodhat. Sőt, szívesen
megvédem a feltételes jóslatot: ha a Cog olyan szintre fejlődik, hogy képes robusztusnak tűnő és jól
kontrollált beszélgetéseket folytatni valamilyen természetes nyelven, akkor minden bizonnyal olyan
pozícióba kerül, hogy a saját monitorjaival (és az azokat értelmező teoretikusokkal) vetekedhet, mint a
tudás forrása arról, hogy mit csinál, mit érez, és miért.
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A zombik elképzelhetetlen képtelensége:
Kommentár a Moody, Flanagan és Polger könyvekhez
A tudatosság iránti érdeklődés robbanásszerű növekedése számos új folyóirat létrehozásához vezetett,
amelyek közül a leg ... ökumenikusabb a Journal of Consciousness Studies. Megfelelő helynek tűnt arra,
hogy olyan témában vessük fel a kesztyűt, amelyet más folyóiratok - teljesen helyénvaló módon kerülnének. Segít, ha elolvasta Moody, Flanagan és Polger esszéit, amelyekre ez a válasz, de a
kihívásom lényegét ezek nélkül is meg lehet érteni. Eddig több filozófus is közölte velem, hogy tervezi
elfogadni a kihívásomat, hogy a zombik nem kérdéseket felvető védelmét kínálja fel, de az egyetlen, amit
eddig láttam, egy "logikailag lehetséges", de fantasztikus lény - az 1. fejezetben tárgyalt Ned Block
óriáskereső táblázat fantáziájának leszármazottja - posztulálását foglalja magában. Ez az entitás, a
szerző bevallása szerint, "kétségtelenül gravitációs összeomláson menne keresztül, és fekete lyukká
válna, mielőtt nyomot hagyna a filozófiában vagy a haute cuisine-ben" (Mulhauser, publikálatlan).
Értem a lényeget, de nem vagyok meghatódva.
A filozófiában ritkák a megsemmisítő cáfolatok, és még ritkábbak az egyértelmű öncáfolatok,
nyilvánvaló okokból, de néha szerencsénk van. Néha a filozófusok a keblükre szorítanak egy tarthatatlan
hipotézist, és fejjel lefelé rohannak a szakadék szélén. Aztán, mint a rajzfilmfigurák, ott lógnak a
levegőben, amíg észre nem veszik, mit tettek, és a gravitáció át nem veszi az irányítást. Éppen ilyen
áldás a filozófusok zombi fogalma, egy furcsán vonzó elképzelés, amely egyetlen ólomdarabban foglalja
össze szinte mindent, ami szerintem rossz a tudatról való jelenlegi gondolkodásban. A filozófusoknak
már rég el kellett volna dobniuk a zombit, mint a forró krumplit, de mivel továbbra is kitartanak az
ölelésük mellett, ez remek alkalmat ad arra, hogy a figyelmet a jelenlegi gondolkodás legcsábítóbb
hibájára irányítsam.
Todd Moody (1994) zombikról szóló esszéje, valamint Owen Flanagan és
Eredetileg megjelent: Journal of Consciousness Studies, 2 (4), 1995, pp. 322-326.
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Thomas Polger (1995) kommentárja szemléletesen illusztrálja azt, amit már korábban is kifejtettem, de
most szeretném hangsúlyozni: amikor a filozófusok azt állítják, hogy a zombik elképzelhetőek, mindig
alábecsülik a fogalomalkotás (vagy a képzelet) feladatát, és végül olyasmit képzelnek el, ami sérti a saját
definíciójukat. Ez elrejti előlük azt a tényt, hogy a zombi filozófiai fogalma ostobább, mint azt ők
észrevették. Vagy hogy ugyanezt pozitívan fogalmazzuk meg: az a tény, hogy komolyan veszik a
zombikat, arra is felhasználható, hogy megmutassa, milyen könnyű alábecsülni az általuk ellenzett
"behaviorizmus" erejét. Moody esszéjében újra és újra olyan forgatókönyveket képzel el, amelyekhez
nincs joga. Ha ex hypothesi a zombik viselkedésileg megkülönböztethetetlenek tőlünk, normális
emberektől, akkor tényleg viselkedésileg megkülönböztethetetlenek! Pontosan azt mondják, amit mi
mondunk, értik, amit mondanak (vagy, hogy ne kérdezzünk semmit, értikz , amit mondanak), hisznekz ,
amit mi hiszünk, egészen odáig, hogy olyan hiedelmeik vannakz , amelyek tökéletesen tükrözik az
összes hiedelmünket a fordított spektrumokról, a "kvaliákról" és minden más lehetséges emberi
elmélkedési és beszélgetési témáról. Flanagan és Polger alapos részletességgel rámutat Moody számos
képzeletbeli botlására ezekben a kérdésekben, így nem kell részleteznem őket. Mindenesetre ezek
triviálisan következnek a zombi filozófiai fogalmából.
Flanagan és Polger azonban ugyanebbe a csapdába esnek. Például azt mondják, hogy "nagyon
valószínűtlen - a végletekig valószínűtlen -, hogy a mentalisztikus szókincs Moody zombik között
fejlődne ki. De vajon metafizikailag, logikailag vagy nomikailag lehetetlen? Nem." Itt a félig helyesnek
lenni annyi, mint teljesen rossznak lenni. Egyáltalán nem valószínűtlen vagy valószínűtlen, hogy a
mentalisztikus szókincs kifejlődne a zombik között. Ezt el kell ismerni annak az engedménynek a
részeként, hogy a zombik a tudatos lények "viselkedési" ikertestvérei; ha valószínű, hogy mi, tudatos
emberek mentalisztikus szókincset fejlesztenénk, akkor pontosan ugyanilyen valószínűnek kell lennie
annak is, hogy a zombik is. Éppen az ilyen elszólások, mint Flanagan és Polgeré, táplálják a zombikról
alkotott tartós téves képzelgéseket, és teszik őket kevésbé abszurdnak, mint amilyenek valójában.
Néhány zombinak valóban van "belső élete". Dennettben (1991a) bevezettem a zimbo kategóriáját,
amely definíció szerint egy magasabb rendű reflexív információs állapotokra (pl. az hiedelmekz és más
hiedelmeiről és más zombiállapotairól) felszerelt zombi. Ez egy stratégiai lépés volt részemről, sietek
hozzátenni. A lényege az volt, hogy a zombik képzeletbeli kategóriáján belül olyan megkülönböztetést
tegyen, amelyet a zombihívőknek meg kell adniuk, és amely képes elvégezni mindazt a munkát, amelyet
ők a tudatnak tulajdonítanak, és ezzel vagy azt mutatta, hogy a fogalmuk finoman szólva
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önellentmondásos, mivel egyes zombik - zimborák - mégiscsak tudatosak voltak, vagy pedig a
tudatosság fogalma nem kötődött semmi ismerőshöz, és ezért tiltott kontrasztot jelentett: a tudat mint
"később megnevezendő játékos" vagy mint egy ki nem hirdetett joker. Amint a fogalom bevezetésekor
rámutattam, a tőlünk viselkedésileg megkülönböztethetetlen zombik zimborák, akik képesek minden
olyan magasabb rendű reflexióra, amelyre mi is képesek vagyunk, mert ex hypothesi kompetensek
mindazon viselkedések végrehajtására, amelyek, amikor mi végezzük őket, nyilvánvalóan a mi
magasabb rendű reflexióinktól függenek. Csak zimborák tudnának átmenni például egy igényes Turingteszten, hiszen a bíró annyi kérdést tehet fel, amennyit csak akar, hogy milyen volt az előző kérdés
megválaszolása, milyen az, amikor azon gondolkodik, hogyan válaszoljon erre a kérdésre, és így
tovább. A zimborák gondolkodnakz tudatosak, gondolkodnakz hogy vannak kvalitásai, gondolkodnakz
hogy fájdalmat szenvednek - csak éppen "tévednek" (e siralmas hagyomány szerint), olyan módon, amit
sem ők, sem mi nem tudnánk soha felfedezni!
Flanagan és Polger szerint még mindig van különbség a zombik belső élete és a miénk között: az övék
csupán "információsan érzékeny", míg a miénk "tapasztalatian érzékeny" is. Ez a Flanagantól (1992)
vett ellentét, amennyire én látom, rosszul van kitalálva. Nyilvánvalóan egy önmaga által keltett
illúzióból, a kivonás tévedéséből fakad. Ezen a kiránduláson Flanagan és Polger a fájdalomról és a
kéjvágyról szóló beszámolóim élénk elutasításában merül fel. Elismerik, hogy van egy vitathatatlan
evolúciós magyarázat arra, hogy miért kell léteznie egy kényszerítő (majdnem ellenállhatatlan)
kárriasztó rendszernek, vagy a szex esetében egy tisztázó hívó rendszernek, de, kérdezik, mi a helyzet
magának a tudatos érzésnek az evolúciós magyarázatával? Úgy látják, hogy nem foglalkozom (vagy
nem foglalkozom jól) a saját további kérdéseimmel, hogy miért fáj annyira a fájdalom, vagy miért kell
(a mi fajunkban) a vágynak olyan ... bujanak lennie. Jobb, ha egy kicsit részletesebben kifejtem a
nézetemet.
A hozzánk hasonlóan kognitívan összetett lényekben (a meta-reflexiók és a politikák, meta-politikák
stb. közötti magasabb rendű versenyek nagyjából kimeríthetetlen kapacitásával) a "vér-lesz-az-vesztés"
érzékelőket és rokonaikat nem lehet egyszerűen "a megfelelő cselekvési utakra kapcsolni", ahogy
Flanagan és Polger fogalmazott. Ezek az ősi összeköttetések, amelyek az egyszerűbb élőlényeknél elég
jól működnek, bennünk is léteznek, mint a veleszületett huzalozásunk részei, de felülírhatók a versengő
tervezetek kellően erős koalíciójával (az én több tervezet modellemben). Tehát bennünk van egy
információsan érzékeny kötélhúzás, amely sok nyomot hagy, sok reflexiót provokál (mindennek
részletes szörnyűségéről), sok protokollt (és fájdalmas panaszt) tesz lehetővé, sok mindent kiigazít.
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viselkedési hajlamokat (például a megjavulás vagy a bosszúvágy), sok ("hamis") emléket rögzít a
fájdalom érzésével kapcsolatban stb. Vegyük észre, hogy a "tapasztalati érzékenység" (bármi is legyen
az) soha nem kerül a számításomba - maguk a "tudatos érzések" szétoszlanak az összes extra
információs gépezet - az egyszerű organizmusok esetében hiányzó gépezet - erői és diszpozíciós hatásai
között. Az én számításom teljes egészében a többszörös tervezet modellben az elemek közötti versengő
kölcsönhatás során természetesen felmerülő bonyodalmakra vonatkozik. Pontosan olyan jól szolgálna,
mint a zimborák fájdalom- és kéjrendszerének magyarázata, akiknek belső kognitív architektúrája
annyira összetett, hogy valahányszor akár a fájdalom-, akár a kéjáramkörben erős jelzés érkezik,
mindezek a "pusztán információs" hatások (és e hatások hatásai stb.) előidéződnek. Ezért csodálkoznak
a zimborák isz , hogy miért olyan szexi számukra a szex (de az egyszerűbb zombik, például a rovarok
számára nem), és miért kell a fájdalmaiknak ''fájni''.
Ha tagadod, hogy a zombik ilyen csodákat művelnének, akkor ellentmondasz a zombi definíciójának.
Térjünk vissza az Agyviharokban (1978a) kifejtettem egy pontra, amit a mentális képek birtoklásából
eredő hiedelmek béta-manifoldjának neveztem el. A játéknak vége, amint a zombivédő elismeri ahogyan a zombivédőnek az önellentmondás veszélye miatt el kell ismernie -, hogy nincs olyan
emberi hiedelem (bármennyire is "fenomenális" témákkal foglalkozik), amelynek ne lenne egy
zombifunkcionális megfelelője - egy puszta hiedelemz -, amely viselkedésileg megkülönböztethetetlen
attól a hiedelemtől.
Figyeljük meg, mi történt. Az ellentétet, amit Flanagan és Polger a fájdalom és a szex tekintetében a
zombik és köztünk húzna, én az egyszerű zombik és a szebbnél szebb zombik-zimborák között húzom
meg. És felajánlottam egy vázlatos evolúciós magyarázatot arra, hogy miért létezik ez az ellentét.
(Evolúciós abban a kiterjesztett értelemben, amely azokra a rendszerekre vonatkozik, amelyek az egyes
organizmusokon belül fejlődnek az életük során). Ez közvetlenül Flanagan és Polger azon kérésére
válaszol, hogy magyarázatot kérjenek tőlem arra, miért fájnak a fájdalmaink, és miért tűnik a szex olyan
szexinek. Nem egyszerű zombik vagyunk, hanem zimbók, és a zimbók, ellentétben a rovarokkal és még
a legtöbb emlőssel is, szexinek találják a szexet, és elgondolkodnak azon, hogy miért kell fájnia a
fájdalomnak. Flanagan és Polger figyelmen kívül hagyja ezt a tényt a zimbókkal kapcsolatban, és ezért
rosszul helyezi el a kontrasztot. "Miért gondoljuk - kérdezik -, még ha feltételezzük is, hogy a luna moth
párzási viselkedését szagjelzések szabályozzák, hogy bármilyen előnyt biztosítanak a tapasztalt, vágyat
ébresztő szagok a szenzorokkal szemben, amelyek öntudatlanul veszik fel a levegőben lévő kémiai
jeleket, amelyek jelzik, hogy itt az ideje a párzásnak?". De ki
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azt mondja, hogy a luna molyok is éreznek vágyat? Nem látok okot arra, hogy ezt higgyem. Ha a luna
molyok zombik, akkor nem zimbók, hanem egyszerűbb zombik. És valóban, hogy válaszoljak
Flanagan és Polger kérdésére, nincs semmilyen evolúciós okunk feltételezni, hogy a nemi
vágyakozásukat kéjviharok bonyolítják. A kéjvágy megtapasztalása a rajongóbb lények - a hozzánk
hasonló zimbók - sorsa.
A kérdésnek ez a Flanagan és Polger által történő félreállítása törvénytelenül alátámasztja azt az
állításukat, hogy a "tapasztalati érzékenység" különbözik az egyszerű "információs érzékenységtől",
mivel (bár nem szándékosan) a következő téves gondolatmenetet ösztönzi (ezt teszteltem a diákjaimon):
a zombik lehúznák a kezüket a forró tűzhelyről, és szaporodnának, mint a luna molyok, de a fájdalom
emlékei vagy előrevetítései nem borítanák ki őket, és nem lennének hajlamosak szexuális fantáziákba
bocsátkozni. Nem. Bár mindez igaz lehet az egyszerű zombikra, a zimbókat pontosan ugyanúgy
lekötnék a szexuális fantáziák, mint minket, és pontosan ugyanúgy nem lennének hajlandóak olyan
viselkedésformákba bocsátkozni, amelyekről előre látják, hogy fájdalmasak lesznek. Ha másképp
képzeled el őket, akkor egyszerűen nem jól képzelted el a zombikat.
Flanagan és Polger tovább súlyosbítja ezt a hibát, amikor azt kérdezi, hogy mi lenne a tudatosság
adaptív előnye (szemben a puszta "információs érzékenységgel"). Nem lehet "tanulás és plaszticitás",
érvelnek, mivel a tanulás és a plaszticitás tudat nélkül is folytatódhat. Például a zimbókban is
folytatódhat. Arra számítok, hogy talán elismerik, hogy a történetemnek sikerül megmagyaráznia
(vázlatosan és spekulatív módon), hogy a zimbók miért fejlődhettek ki egyszerűbb zombikból, és
milyen különleges előnyökkel járhat (pl. a tanulás és a plaszticitás terén) a magasabb rendű reflexióra
való képességük. De ezt még csak nem is tekintik a tudatosság evolúciós számbavételének
kezdetének, mivel az ő szemszögükből nézve az, amivel a zimbók rendelkeznek, de az egyszerűbb
zombik nem, az egyáltalán nem tudatosság, nem "tapasztalati érzékenység". Amivel azonban a
zimbók rendelkeznek, az pontosan az, amire ők mutattak rá, amikor a fájdalmas fájdalmak és a szexi
érzések számonkérését követelték tőlem.
Az adaptív előny kérdése azonban eleve rosszul van felvetve. Ha a tudat (ahogy én állítom) nem
egyetlen csodálatos, elkülöníthető dolog ("tapasztalati érzékenység"), hanem sok különböző információs
képesség hatalmas komplexuma, amelyek egyenként a legkülönbözőbb okok miatt jönnek létre, akkor
nincs okunk feltételezni, hogy "ez" valami olyasmi, aminek szüksége van a saját elkülöníthető
státuszára, mint fitneszfokozóra. Nem egy külön szerv, nem egy külön médium vagy külön tehetség.
Hogy lássuk a tévedést, gondoljunk arra a párhuzamos kérdésre, hogy mi az egészség adaptív
előnye. Tekintsük az "egészség lényegtelenségét": az egészséggel kapcsolatos
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bármilyen b testi tevékenységet, amelyet bármilyen d területen végzünk, még ha egészségesnek is kell
lennünk ahhoz, hogy részt vegyünk benne (pl. rúdugrás, a La Manche csatorna átúszása, a Mount
Everest megmászása), elvileg olyasvalami is végezhetné, ami egyáltalán nem egészséges. Mire való
tehát az egészség? Micsoda rejtély! De a rejtély csak annak a számára merülne fel, aki elkövette azt a
hibát, hogy azt feltételezi, hogy az egészség valami kiegészítő dolog, amit hozzá lehet adni vagy el lehet
vonni az összes rész megfelelő működéséhez. Az egészség esetében nem vagyunk hajlamosak ilyen
egyszerű hibát elkövetni, de a tudat esetében hagyományosan éppen ezt feltételezzük. Ha azt
feltételezzük, hogy a stipulatív képzelet aktusával eltávolíthatjuk a tudatot, miközben minden kognitív
rendszert érintetlenül hagyunk - ez a képzelet teljesen szokásos, de teljesen hamis teljesítménye -, az
olyan, mintha azt feltételeznénk, hogy a stipulatív képzelet aktusával eltávolíthatjuk az egészséget,
miközben minden testi funkciót és erőt érintetlenül hagyunk. Ha azt hiszed, hogy ezt el tudod képzelni,
az csak azért van, mert zavartan elképzelsz valamilyen egészség-modult, amely lehet, hogy jelen van, de
lehet, hogy nincs is a testben. Az egészség nem ilyen, ahogy a tudat sem.
Ezen a ponton csak annyit tehetek, hogy megismétlem a kérésemet: fontoljuk meg még egyszer azt a
felvetést, hogy ha evolúciósan elmagyarázzuk a zombik tehetségét, akkor a tudattal kapcsolatos összes
valódi kérdést megválaszoltuk, mert a zombik és a tudatos lények közötti állítólagos ellentét illuzórikus.
Tudom, hogy sok filozófus biztos benne, hogy nem illuzórikus. Tudom, hogy biztosak abban, hogy nem
követnek el ilyen képzeletbeli hibákat, amikor azt állítják, hogy zombikat képzelnek el. Talán nem is
teszik. De Moody igen, ahogy Flanagan és Polger megmutatja, és aztán ők maguk is megteszik, ahogy
az imént megmutattam. Ez a két esszé egy olyan hagyományt folytat, amely tapasztalatom szerint
töretlen. Azaz, még soha nem láttam olyan érvet, amely alátámasztotta volna a
zombi megkülönböztetés, amely nem hibázott a képzelet ilyen jellegű hibája. A téves képzeletnek ez az
uralkodó szele kétségtelenül rosszul megalapozott támaszt nyújt a lakosság körében széles körben
elterjedt meggyőződésnek (amelyről például David Chalmers számolt be), hogy a zombik és a tudatos
lények között fontos különbség van. Vagyis azoknak, akik hisznek a különbségtételben, el kellene
ismerniük, hogy még a hivatásos filozófusok is néha nem értik, hogy ezek rossz okok a
különbségtételben való hitre.
A kérdés, amit felteszek nekik, az, hogy van-e jó okuk hinni a különbségtételben. Meggyőződésem,
hogy a zombik filozófiai hagyománya egyik napról a másikra meghalna, ha a filozófusok
abbahagynák a téves képzelgést, de természetesen ezt nem tudom a priori bizonyítani. Egyszerűen
csak várnunk kell néhány
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filozófust, hogy írjon egy olyan esszét a zombik védelmében, amely nem követ el ilyen tévedéseket, és
meglátjuk, mi történik.
Annak érdekében, hogy a kihívás egyértelmű legyen, hadd tekintsem át a terhet és a hozzá kapcsolódó
követelményeket. Meg kell mutatnunk, hogy van különbség a tudatos lények és a zombik között, és
meg kell mutatnunk, hogy ennek a különbségnek a bizonyítása nem függ attól, hogy a zombik erőit a
jól megszokott módon alábecsüljük. Íme egy praktikus módszer a képzeletgyakorlatok ellenőrzésére:
bizonyítsuk be, hogy nem létezik párhuzamos különbség a zimborák és a kevésbé fantáziadús zombik
között. Ily módon megbizonyosodhatunk arról, hogy nem egyszerűen alábecsültük a zombik erejét, ha
valami durva, nem zimbó zombit képzelünk el, nem pedig egy olyan zombit, amelyik rendelkezik a mi,
emberek teljes "információs érzékenységével".
Joseph Levine (1994) elgondolkodtató esszéjében sajnálatát fejezi ki a nevetségesség miatt, amelynek a
zombihívőket kitettem. Ez a filozófusok számára némileg sürgető kérdés, mivel, ahogyan a "Get Real"
(Dennett, 1994b - válaszom Levine-nek és másoknak) című írásomban mondom, tudományágunk
számára szégyenletes, hogy a filozófusok körében széles körben jelentős elméleti vitának tekintett dolog
azon dől el, hogy a zombik (a filozófusok zombijai) lehetségesek/elképzelhetőek-e vagy sem. Én
ugyanúgy sajnálom azt a rossz képet, amit ez a filozófiáról ad, mint Levine, de az égvilágon nem értem,
hogy a zombikba vetett hit miért nem egyszerűen nevetséges, és addig fogom a zombikat
epifenomenális gremlinekhez és más hasonló preposztrációhoz hasonlítani, amíg valamelyik filozófus
nem nyújt be egy megfelelő védekezést, amely megmutatja, hogy a zombik lehetőségébe vetett hit
valahogy jobban alátámasztott, mint ezek a többi eset.
Hadd tisztázzam még egyszer a kihívást. Nekem úgy tűnik, hogy zombikat posztulálni pontosan olyan
ostobaság, mint epifenomenális gremlineket posztulálni, és ezért amikor egy filozófus ezt teszi,
elpirulok a szakma miatt. Mutassa meg nekem, kérem, miért érdemli meg a zombihipotézis, hogy
komolyan vegyük, és bocsánatot fogok kérni, amiért nevetségessé tettem azokat, akik így gondolják. De
érveket akarok látni, és nem csak azokat a lökdösődéseket és motyogásokat, amelyeket a múltban ezzel
a kérdéssel provokáltam. A hagyomány nem elégséges. A "Ha kérdezned kell, akkor soha nem fogod
megtudni" nem vágja meg a dolgot. "Mindenki más hisz bennük" nem elég. Az, hogy
instrumentalistának, operacionalistának vagy behavioristának neveznek - mintha ezek nyilvánvalóan
elmarasztaló kifejezések lennének -, nem elég. Ha a zombik filozófiai fogalma olyan fontos, olyan
hasznos, akkor valamelyik filozófusnak képesnek kellene lennie arra, hogy megmondja, miért, nem
kérdéseket felvető kifejezésekkel. Kíváncsi leszek, hogy valaki tud-e ilyen védelmet nyújtani, de nem
fogom visszatartani a lélegzetemet.
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11
Kognitív kerekek:
A mesterséges intelligencia keretproblémája
1969-ben John McCarthy, a matematikus, aki a "mesterséges intelligencia" kifejezést alkotta, összefogott egy másik
mesterséges intelligencia-kutatóval, Patrick Hayes-szel, és egy másik kifejezést, a "keretproblémát" alkották meg.
Úgy tűnt, hogy ez egy ördögi probléma, talán halálos csapás a mesterséges intelligenciával kapcsolatos reményekre.
Számomra ez egy új filozófiai vagy ismeretelméleti problémának tűnt, semmiképpen sem elektronikus vagy számítási
problémának. Mi a keretprobléma? Ebben az esszében úgy gondoltam, hogy az érdeklődő járókelőknek hasznos
bevezetést nyújtok a problémába, valamint beszámolok annak filozófiai érdekességéről, de néhányan a mesterséges
intelligenciában, köztük McCarthy és Hayes (akiknek tudniuk kellene), úgy gondolták, hogy félrevezetem a
járókelőket. Azt mondták, hogy a valódi keretprobléma nem az, amiről beszéltem. Mások nem voltak ebben olyan
biztosak. Nekem magamnak már nincs szilárd meggyőződésem arról, hogy melyik probléma melyik, vagy akár arról,
hogy végül is melyik probléma igazán nehéz - de valami még mindig ellenáll a megoldásnak, az biztos. Szerencsére
most már három folytatásos kötet is megjelent, amelyek ezeket a nézeteltéréseket követik az ellentmondások lenyűgöző
sűrűjében: The Robot's Dilemma (Pylyshyn, 1987), Reasoning Agents in a Dynamic World (Ford és Hayes, 1991) és The
Robot's Dilemma Revisited (Ford és Pylyshyn, 1996). Ha elolvassa és megérti ezeket a köteteket, akkor nagyjából
mindent megért, amit bárki megért a keretproblémával kapcsolatban. Sok sikert!
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy robot, amelyet a készítői R1-nek neveztek el. Egyetlen feladata az
volt, hogy gondoskodjon magáról. Egy nap tervezői úgy intézték, hogy megtudja, hogy tartalék akkumulátora,
értékes energiaforrása egy szobába van zárva, ahol egy időzített bomba van, amely hamarosan felrobban. R1
megtalálta a szobát és az ajtó kulcsát, és kidolgozott egy tervet, hogy megmentse az akkumulátorát. Ott volt
Eredetileg megjelent: Hookway, C. (szerk.), Minds, Machines and Evolution (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), 129151. o.
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egy kocsit a szobában, és az akkumulátor a kocsin volt, és az R1 feltételezte, hogy egy bizonyos művelet, amelyet
PULLOUT (KOCSI, SZOBA) néven nevezett, azt eredményezi, hogy az akkumulátor eltávolodik a szobából. Azonnal
cselekedett, és sikerült is kivinnie az elemet a szobából, mielőtt a bomba felrobbant volna. Sajnos azonban a bomba a
kocsin is ott volt. Az R1 tudta, hogy a bomba a szobában lévő kocsin van, de nem vette észre, hogy a kocsi
meghúzása a bombát is kihozza az elemmel együtt. Szegény R1 nem vette észre a tervezett cselekedetének ezt a
nyilvánvaló következményét.
Vissza a tervezőasztalhoz. "A megoldás nyilvánvaló" - mondták a tervezők. "A következő robotunkat rá kell venni,
hogy ne csak a cselekedeteinek szándékolt következményeit ismerje fel, hanem a mellékhatásairól szóló
következményeket is, azáltal, hogy ezeket a következményeket a tervei megfogalmazásakor használt leírásokból
vezeti le." Következő modelljüket, a robot-oktatót R1D1-nek nevezték el. Az R1D1-et nagyjából ugyanabba a
szorult helyzetbe hozták, mint amibe az R1 is belebukott, és mivel az is rátalált a PULLOUT (VAGON, ROOM)
ötletére, a terveknek megfelelően elkezdte mérlegelni egy ilyen cselekvés következményeit. Éppen befejezte annak a
következtetésnek a levezetését, hogy a szekér kihúzása a szobából nem változtatja meg a szoba falainak színét, és

éppen annak a további következtetésnek a bizonyításába kezdett, hogy a szekér kihúzása több fordulatot okozna a
kerekeinek, mint ahány kerék van a szekéren - amikor a bomba felrobbant.

Vissza a tervezőasztalhoz. "Meg kell tanítanunk neki a különbséget a releváns és az irreleváns implikációk között" mondták a tervezők - "és meg kell tanítanunk, hogy a irrelevánsakat figyelmen kívül hagyja". Ezért kifejlesztettek
egy módszert, amellyel az implikációkat az adott projekt szempontjából relevánsnak vagy irrelevánsnak lehet jelölni,
és a módszert beépítették a következő modelljükbe, a robot-releváns- következtetőbe, röviden R2D1-be. Amikor
R2D1-et alávetették a tesztnek, amely oly egyértelműen a kihalásra szelektálta elődeit, meglepődve látták, hogy
Hamlet-szerűen ül a ketyegő bombát tartalmazó szobán kívül, felbontásának natív árnyalatát a gondolat sápadt
árnyalatával megbetegítve, ahogy Shakespeare (és újabban Fodor) találóan fogalmazott. "Csinálj valamit!" kiáltották rá. "Teszek" - vágott vissza. ''El vagyok foglalva néhány ezernyi, általam lényegtelennek ítélt implikáció
figyelmen kívül hagyásával. Amint találok egy irreleváns implikációt, felírom a figyelmen kívül hagyandó
implikációk listájára, és ..." - robbant a bomba.
Mindezek a robotok a keretproblémától szenvednek. 1 Ha valaha is lesz
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egy olyan robotot, amely R2D2 mesebeli éleslátásával és valós idejű ügyességével rendelkezik, a robottervezőknek
meg kell oldaniuk a keretproblémát. Elsőre úgy tűnik, hogy ez legfeljebb bosszantó technikai zavar a robotikában,
vagy csupán egy furcsa rejtvény a mesterséges intelligenciával (AI) foglalkozó emberek szórakoztatására. Ezzel
szemben én úgy gondolom, hogy ez egy új, mély ismeretelméleti probléma - amely elvileg elérhető, de filozófusok
nemzedékei számára észrevétlen -, amelyet az AI újszerű módszerei hoztak felszínre, és még messze van a
megoldásától. A mesterséges intelligenciában sokan hasonlóan nagyra értékelik a keretprobléma komolyságát.
Ahogy egy kutató megjegyezte: "Feladtuk az intelligens robot megtervezésének célját, és arra a feladatra
fordultunk, hogy olyan fegyvert tervezzünk, amely elpusztít minden intelligens robotot, amelyet bárki más tervez!".
Megpróbálok itt egy elemi, nem technikai jellegű, filozófiai bevezetést adni a keretproblémához, és megmutatni, miért
olyan érdekes ez a probléma. Nem tudok megoldást ajánlani, sőt, még csak eredeti javaslatokat sem, hogy hol lehet a
megoldás. Épp elég nehéz, ahogyan én rájöttem, csak azt világosan elmondani, hogy mi a keretprobléma - és mi nem
az. Valójában a mesterséges intelligencia kutatói közösségen belül a használatban nincs tökéletes egyetértés.
McCarthy és Hayes, akik a kifejezést kitalálták, egy speciális, szűken értelmezett reprezentációs problémára utalnak
vele, amely csak bizonyos stratégiák esetében merül fel, amelyek a valós idejű tervezőrendszerek szélesebb körű
problémájának kezelésére szolgálnak. Mások ezt a tágabb problémát keretproblémának nevezik - "az egész puding",
ahogy Hayes nevezte (személyes levelezés) -, és ez talán nem pusztán terminológiai hanyagság. Ha a szűken
értelmezett probléma "megoldásai" azzal a hatással járnak, hogy egy (mélyebb) nehézséget a tágabb probléma egy másik
negyedébe terelnek, akkor talán jobb, ha a címet ennek a nehezen megközelíthető nehézségnek tartogatjuk. Elnézést
kérve McCarthytól és Hayestől, hogy csatlakozom azokhoz, akik kisajátítanák a kifejezésüket, megkísérlem az egész
puding bevezetését, keretproblémának nevezve azt. A megfelelő időben megpróbálom majd leírni a probléma
szűkebb változatát, ha úgy tetszik, a "tulajdonképpeni keretproblémát", és megmutatni valamit a tágabb problémával
való kapcsolatából.
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Mivel a keretprobléma, bármi is legyen az, még biztosan nem megoldott (és jelenlegi formájában talán
megoldhatatlan), a mesterséges intelligencia ideológiai ellenségei, mint Hubert Dreyfus és John Searle, hajlamosak
nekrológot írni a területnek, a keretproblémára hivatkozva, mint a halál okára. A What Computers Can't Do
(Dreyfus 1972) című könyvében Dreyfus azt próbálta megmutatni, hogy a mesterséges intelligencia alapvetően
téves módszer az elme tanulmányozására, és valójában a mesterséges intelligencia modellekkel kapcsolatos, kissé
impresszionisztikus panaszai és a modellek belső korlátairól szóló számos kijelentése meglehetősen szisztematikusan
a keretprobléma szomszédságában lebeg. Dreyfus sohasem említi kifejezetten a keretproblémát,2 de talán ez az a
füstölgő pisztoly, amit keresett, de nem igazán tudta, hogyan írja le? Igen, azt hiszem, az AI-ról látható, hogy
füstölgő pisztolyt tart a kezében, de legalábbis az "egész puding" formájában ez mindenki problémája, nem csak az
AI problémája, amely, mint sok krimiben a jófiú, egy felfedezést érdemel, nem pedig egy bűnténnyel vádolható.
Nem kell robotokkal teli jövőt remélni ahhoz, hogy aggódjunk a keretprobléma miatt. Nyilvánvalóan az intelligencia
természetével kapcsolatos néhány nagyon széles körben elterjedt és ártatlannak tűnő feltételezésből, a fizikalizmus
legdoktrinálatlanabb fajtájának igazságából és abból a meggyőződésből fakad, hogy meg kell tudni magyarázni,
hogyan gondolkodunk. (A dualista kikerüli a keretproblémát - de csak azért, mert a dualizmus a titokzatosság és a
ködösítés fátylát vonja az összes nehéz hogyan-kérdés fölé; mint látni fogjuk, a probléma akkor merül fel, ha komolyan
vesszük bizonyos hogyan-kérdések megválaszolásának feladatát.
A dualisták megbocsáthatatlanul felmentik magukat a keretprobléma alól). Az intelligens lény egyik teljesen központi ha nem is meghatározó - tulajdonsága, hogy "előbb néz, minthogy ugrik". Sőt, még jobb, ha gondolkodni is tud,
mielőtt ugrik. Az intelligencia (legalábbis részben) annak a kérdése, hogy jól használjuk-e azt, amit tudunk - de
mire? A hűség javítására
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a következő eseményekkel kapcsolatos várakozásaidat, a tervezéshez, a cselekvési irányok mérlegeléséhez, a
további hipotézisek megfogalmazásához azzal a céllal, hogy növeld a jövőben felhasználandó tudásodat, hogy
megőrizhesd önmagad, hagyva, hogy a hipotéziseid meghaljanak helyetted (ahogy Sir Karl Popper mondta
egyszer). Az ostoba - szemben a tudatlan emberrel - az, aki meggyújtja a gyufát, hogy belekukkantson az
üzemanyagtartályba, 3 aki lefűrészeli a végtagot, amelyen ül, aki bezárja a kulcsát a kocsijába, majd a következő
órát azzal tölti, hogy azon töpreng, hogy a fenébe tudná kiszedni a családját a kocsiból.
De amikor gondolkodunk, mielőtt ugrunk, hogyan csináljuk? A válasz nyilvánvalónak tűnik: egy intelligens lény
tanul a tapasztalatokból, majd a tanultakat felhasználja a jövőbeli elvárások irányítására. Hume ezt tulajdonképpen a
várakozási szokásokkal magyarázta. De hogyan működnek a szokások? Hume-nak volt egy kézzel-lábbal integető válasza
- az asszociacionizmus -, miszerint bizonyos, az eszmék közötti átmenetet jelentő utak követése egyre valószínűbbé
válik, ahogy azok jól bejáratottá válnak, de mivel Hume-nak bizonyára nem az volt a feladata, hogy részletesebben
megmagyarázza e kapcsolatok mechanikáját, nem fedezte fel azokat a problémákat, hogy hogyan lehet ezeket az
utakat jól használni - és nem csak áthatolhatatlan alternatívák áthatolhatatlan útvesztőjévé változtatni -.
Hume, mint gyakorlatilag minden más filozófus és "mentalista" pszichológus, képtelen volt meglátni a
keretproblémát, mert egy olyan szinten működött, amit én tisztán szemantikai vagy fenomenológiai szintnek nevezek. A
fenomenológiai szinten minden szemlélt elemet a jelentésük alapján individuálnak. Jelentéseik, ha úgy tetszik,
"adottak" - de ez csak azt jelenti, hogy a teoretikus minden olyan jelentéshez hozzásegíti magát, amelyhez csak
akarja. Ily módon az egyik elem és a másik közötti szemantikai kapcsolat jellemzően világosan látható, és az ember
csak feltételezi, hogy az elemek úgy viselkednek, ahogy az ilyen jelentésekkel rendelkező elemeknek viselkedniük
kellene. Ezt úgy hozhatjuk ki, hogy egy kis tanulásról szóló hume-i beszámolót találunk ki.

Tegyük fel, hogy van két gyerek, akik kezdetben mindketten hajlamosak kérdezés nélkül süteményt ragadni az
üvegből. Az egyik gyereknek megengedik, hogy ezt háborítatlanul tegye, de a másik minden egyes alkalommal,
amikor megpróbálja, elfenekeljük. Mi lesz az eredmény? A második gyerek megtanulja, hogy ne nyúljon a
sütikért. Miért? Mert volt már tapasztalata a sütikért való nyúlkálásról, amit gyorsan követett a fenekelés.
Mire jó ez? Nos, a sütik elérésének gondolata egy szokás útján összekapcsolódik a fenekelés gondolatával, ami
viszont
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a fájdalom gondolatához kapcsolódik ... ezért a gyermek természetesen tartózkodik. Miért? Nos, ez csak ennek az
eszmének a hatása az ilyen körülményekre. De miért? Nos, mi mást kellene tennie a fájdalom eszméjének egy ilyen
alkalommal? Nos, talán arra késztetné a gyermeket, hogy bal lábán piruettezzön, vagy verset szavaljon, vagy
pislogjon, vagy felidézze az ötödik születésnapját. De tekintve, hogy mit jelent a fájdalom eszméje, ezek közül
bármelyik hatás abszurd lenne. Igaz; de hogyan lehet az eszméket úgy megtervezni, hogy a hatásuk olyan legyen,
amilyennek lennie kellene, ha figyelembe vesszük, hogy mit jelentenek? Valamely belső dolog - nevezzük ideának megtervezése úgy, hogy úgy viselkedjen a testvéreivel szemben, mintha sütit vagy fájdalmat jelentene, az egyetlen
módja annak, hogy ezt a dolgot felruházzuk ezzel a jelentéssel; nem jelenthetne semmit, ha nem rendelkezne
ezekkel a belső viselkedési diszpozíciókkal.
Ezt a mechanikai kérdést a filozófusok egy homályosan elképzelt jövőbeli kutatóra hagyták. Az ilyen
munkamegosztás talán rendben is lett volna, de mostanra kiderült, hogy a tanulás és az intelligencia valóban nehéz
és mély rejtélyeinek nagy részét ezzel a lépéssel lerúgják a földszintre. Inkább olyan ez, mintha a filozófusok egy
színpadi bűvész módszereinek szakértő magyarázóinak kiáltanák ki magukat, majd amikor arra kérjük őket,
magyarázzák el, hogyan csinálja a bűvész a félbevágott hölgyet trükkjét, elmagyarázzák, hogy az valójában teljesen
nyilvánvaló: a bűvész valójában nem fűrészeli félbe a hölgyet, csak azt a látszatot kelti, hogy igen. "De hogyan
csinálja ezt? " - kérdezzük. "Nem a mi szakterületünk" - mondják a filozófusok - és néhányan közülük hangzatosan
hozzáteszik: "A magyarázatnak valahol meg kell állnia". 4
Ha tisztán fenomenológiai vagy szemantikai szinten operálunk, honnan szerzünk adatokat, és hogyan folytatódik
az elméletalkotás? A "fenomenológia" kifejezést hagyományosan egy introspektív módszerrel hozzák összefüggésbe annak vizsgálatával, ami a tudat számára bemutatott vagy adott. Egy személy fenomenológiája definíció szerint
éppen a tudatának tartalma volt. Bár ez volt mindvégig az ideológia, de soha nem volt a gyakorlat.
Locke például azt hihette, hogy "történeti, egyszerű módszere" az elfogulatlan önmegfigyelés módszere, de valójában
nagyrészt álcázott apriorista érvelés volt arról, hogy milyen eszméknek és benyomásoknak kell lenniük ahhoz, hogy
"nyilvánvalóan" elvégezzék a feladatukat. 5 Az a mítosz, hogy mindannyian megfigyelhetjük a saját
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mentális tevékenységek meghosszabbították azt az illúziót, hogy a gondolkodás elméletében jelentős előrelépés
érhető el, ha egyszerűen csak gondosan elgondolkodunk saját eseteinken. Egy ideje már jobban tudjuk: a bennünk
zajló információfeldolgozás többszintű rendszerének úgyszólván csak a felső felszínéhez van tudatos
hozzáférésünk. Ennek ellenére a mítosz még mindig követeli áldozatait.

A színpadi bűvész hasonlat tehát különösen találó. Nem valószínű, hogy az ember sokat fog haladni a trükkök
kivitelezésének megértésében, ha egyszerűen csak figyelmesen ül a közönség soraiban és sólyomként figyel. Túl
sok minden történik a szemünk előtt. Jobb, ha szembenézünk azzal a ténnyel, hogy vagy a színfalak mögött vagy a
színfalak mögött kell turkálnunk, remélve, hogy sokatmondó módon megzavarhatjuk az előadást; vagy pedig a
karosszékből apriorisztikusan gondolkodnunk kell azon, hogyan kell a trükköket végrehajtani, tekintve, hogy a
korlátozásokról bármi nyilvánvaló. A keretprobléma ilyenkor inkább ahhoz a nyugtalanító, de ismerős "felfedezéshez"
hasonlít, hogy amennyire a fotelből kiindulva meg tudjuk állapítani, egy bizonyos trükk, amit éppen megfigyeltünk,
egyenesen lehetetlen.
Íme egy példa a trükkre. Éjféli uzsonna készítése. Hogy lehet, hogy én magam is tudok magamnak éjféli
nassolnivalót szerezni? Mi lehet ennél egyszerűbb? Gyanítom, hogy a hűtőben van némi szeletelt maradék
pulyka és majonéz, a kenyérdobozban pedig kenyér - és egy üveg sör is a hűtőben. Rájövök, hogy össze tudom
rakni ezeket az elemeket, így hát kitalálok egy gyerekesen egyszerű tervet: Megyek, megnézem a hűtőt,
előveszem a szükséges alapanyagokat, és készítek magamnak egy szendvicset, amit leöblítek egy sörrel. Kell egy
kés, egy tányér és egy pohár a sörnek. Azonnal megvalósítom a tervet, és működik! Nagy dolog.
Most persze nem tudnám ezt megtenni anélkül, hogy ne tudnék egy jó nagyot - a kenyérről, a majonéz kenéséről, a
hűtőszekrény kinyitásáról, a súrlódásról és a tehetetlenségről, ami a pulykát a kenyérszeletek között és a kenyéren
tartja a tányéron, miközben a tányért a fotelem melletti asztalhoz cipelem. Arról is tudnom kell, hogyan kell a sört
kivenni az üvegből és a pohárba tölteni. 6 A világban korábban felhalmozott tapasztalataimnak köszönhetően
szerencsére fel vagyok szerelve mindezzel a világi tudással. Persze lehet, hogy a szükséges tudás egy része
veleszületett. Például egy triviális dolog, amit tudnom kell, hogy amikor a sör a pohárba kerül, már nem az üvegben
van, és hogy ha a bal kezemben tartom a majonézes üveget, akkor a bal kezemben lévő késsel nem kenhetem a
majonézt is. Talán ezek egyszerűek
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néhány alapvetőbb dolognak a következményei, amelyeknek a tudatában születtem, mint például az a tény, hogy ha
valami egy helyen van, akkor nem lehet egy másik, más helyen is; vagy az a tény, hogy két dolog nem lehet
egyszerre ugyanazon a helyen; vagy az a tény, hogy a helyzetek a cselekvések eredményeként változnak. Nehéz
elképzelni, hogyan lehet ezeket a tényeket tapasztalatból megtanulni.
Az ilyen teljesen banális tények elkerülnek bennünket, amikor cselekszünk és tervezünk, és nem meglepő, hogy a
fenomenológiailag, de introspektív módon gondolkodó filozófusok figyelmen kívül hagyták őket. De ha hátat fordítunk az
introspekciónak, és csak "hetero-fenomenológiailag" 7 gondolkodunk a feladat tisztán információs követelményeiről arról, hogy mit kell tudnia minden olyan entitásnak, amely képes elvégezni ezt a feladatot -, akkor ezek a banális
tudásdarabkák feltűnnek a figyelmünkben. Könnyen meggyőződhetünk arról, hogy nincs olyan ágens, amely
valamilyen értelemben ne rendelkezne információkkal (hogy a sör az üvegben nem a pohárban van stb.), amely
képes lenne egy ilyen egyszerű feladat elvégzésére. A mesterséges intelligencia egyik legfőbb módszertani szépsége,
hogy fenomenológusnak kell lenni, arról kell érvelni, hogy az ágensnek mit kell "tudnia" vagy kitalálnia öntudatlanul
vagy tudatosan ahhoz, hogy különböző módon teljesítsen.
Az AI azért kényszeríti a banális információkat a felszínre, mert az AI által kitűzött feladatok a nulláról indulnak:
az ágens szimulálására programozandó számítógép (vagy a robot agya, ha valóban a valós, nem szimulált világban
fogunk működni) kezdetben egyáltalán semmit sem tud "a világról". A számítógép a mesebeli tabula rasa, amelyre
minden szükséges elemet valahogy rá kell nyomni, vagy a programozónak a kezdet kezdetén, vagy a rendszer
későbbi "tanulása" révén.

Ma már mindannyian egyetérthetünk abban, hogy egyáltalán nem tanulhatna egy olyan entitás, amely születésekor
tabula rasaként szembesül a világgal, de a határvonal a veleszületett és az érés útján fejlődő, valamint a
ténylegesen tanult dolgok között kevésbé fontos elméletileg, mint azt gondolnánk. Bár bizonyos információknak
veleszületettnek kell lenniük, aligha van olyan konkrét elem, amelynek feltétlenül annak kell lennie: talán a modus
ponens és a kizárt közép törvényének megértése, és némi kauzalitásérzék. És míg néhány dolgot meg kell
tanulnunk - például, hogy a hálaadás csütörtökre esik, vagy hogy a hűtőszekrények frissen tartják az ételt -, sok
más "nagyon empirikus" dolgot elvileg veleszületetten is lehet tudni - például, hogy a mosoly boldogságot jelent,
vagy hogy a nem-
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a felfüggesztett, nem alátámasztott dolgok leesnek. (Valójában van némi bizonyíték arra, hogy van egy
veleszületett elfogultság a dolgok gravitációs gyorsulással történő esésének érzékelése javára). 8
Kihasználva az elméleti megértés ezen előrelépését (ha ez az, amiről szó van), az emberek a mesterséges
intelligenciában őszintén figyelmen kívül hagyhatják a tanulás problémáját (úgy tűnik), és rövid úton telepíthetik
mindazt, amit egy ágensnek "tudnia" kell egy probléma megoldásához.
Végül is, ha Isten felnőttnek teremtette Ádámot, aki feltehetően eleve meg tudta oldani az éjféli uzsonna
problémáját, akkor a mesterséges intelligencia-ügynök alkotói elvileg létrehozhatnak egy "felnőtt" ügynököt, aki
világi tudással van felszerelve, mintha fáradságos munkával megtanulta volna mindazt, amit tudnia kell. Ez persze
veszélyes rövidítés lehet.
A telepítési probléma tehát az a probléma, hogy valamilyen módon telepítsük az összes olyan információt, amelyre
egy ágensnek szüksége van ahhoz, hogy tervezzen a változó világban. Ez egy nehéz probléma, mert az információt
használható formátumban kell telepíteni. A probléma kezdetben szemantikai és szintaktikai problémára bontható. A
szemantikai probléma - Allan Newell által "tudásszintű" problémának nevezett probléma (Newell, 1982) - az a
probléma, hogy milyen információkat (milyen témákban, milyen hatásra) kell telepíteni. A szintaktikai probléma az,
hogy milyen rendszert, formátumot, struktúrát vagy mechanizmust használjunk az információ elhelyezéséhez. 9
A megosztottság jól látható az éjféli uzsonna problémájának példáján. Felsoroltam néhányat abból a nagyon sok
egyhangú tényből, amit tudnunk kell az uzsonna-probléma megoldásához, de nem akartam azt sugallni, hogy ezek a
tények bennem - vagy bármelyik ágensben - elraktározódnak, méghozzá a következő formában
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egy hosszú mondatlista, amely kifejezetten kijelenti az egyes tényeket az ügynök javára. Ez természetesen az egyik
lehetőség, hivatalosan: ez a mentális reprezentáció "gondolati nyelv" elméletének egy abszurdan szélsőséges
változata, amelyben minden egyes megkülönböztethető "tétel" külön-külön van beírva a rendszerbe. Senki sem osztja
ezt a nézetet; még egy enciklopédia is jelentős megtakarításokat ér el az explicit kifejezésben a szervezésén
keresztül, és egy sétáló enciklopédiának - ami nem rossz karikatúrája a tervezett mesterséges intelligenciaügynöknek - más rendszerszintű elveket kell használnia a hatékony reprezentáció és hozzáférés eléréséhez. Trillió
dolgot tudunk; tudjuk, hogy a majonéz nem oldja fel a késeket érintésre, hogy egy szelet kenyér kisebb, mint a Mount
Everest, hogy a hűtőszekrény kinyitása nem okoz nukleáris holokausztot a konyhában.

Bennünk - és minden intelligens ágensben - kell lennie valamilyen rendkívül hatékony, részben generatív vagy
produktív rendszernek, amely reprezentálja és tárolja a szükséges információkat. Valahogyan tehát egyszerre sok
"tényt" kell tárolnunk - ahol a tények feltételezhetően többé-kevésbé egy az egyben egybevágnak a nem
szinonim kijelentő mondatokkal.
Ráadásul nem reménykedhetünk reálisan abban, amit spinozista megoldásnak nevezhetünk - egy kis axiómakészlet
és definíciók, amelyekből az összes többi tudásunk igény szerint levezethető -, mivel nyilvánvaló, hogy egyszerűen
nincsenek következményes kapcsolatok e tények nagy száma között. (Amikor a tapasztalatra hagyatkozunk, mint
ahogyan azt meg kell tennünk, hogy megmondjuk, milyen a világ, a tapasztalat olyan dolgokat mond nekünk,
amelyek egyáltalán nem következnek abból, amit eddig tudtunk).
A hatékony információtárolási rendszer iránti igény részben helykorlátozás, mivel az agyunk nem túl nagy, de ami
ennél is fontosabb, időbeli korlátozás, mivel az olyan tárolt információ, amely nem érhető el megbízhatóan a
világban élő ágensek számára jellemzően rendelkezésre álló rövid valós idejű időszakokban, egyáltalán nem
hasznos. Egy olyan élőlény, amely elegendő idő - mondjuk egymillió év - alatt bármilyen problémát meg tud oldani,
valójában egyáltalán nem intelligens. Az idő szorításában élünk, és gyorsan kell tudnunk gondolkodni, mielőtt
ugrunk. (Ezt nem kell az intelligencia a priori feltételeként tekinteni. Egyszerűen csak megjegyezhetjük, hogy
valóban gyorsan gondolkodunk, tehát van egy empirikus kérdés, hogy hogyan sikerül ezt megtennünk).
Úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia kutatóinak feladata egy olyan rendszer megtervezése, amely a világról
való tudástárának jól kiválasztott elemeit felhasználva képes tervezni. A tervezés módjának "önvizsgálata" a
következő folyamatleírást eredményezi: az ember elképzel egy bizonyos helyzetet (gyakran nagyon vázlatosan);
ezután elképzeli, hogy egy bizonyos feladatot végrehajt.
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cselekedet az adott helyzetben; az ember ezután "látja", hogy mi lenne a tervezett cselekedet valószínű
kimenetele az adott helyzetben, és értékeli azt. Ami a színfalak mögött történik, hogy lehetővé tegye ezt a
"látást" (és olyan megbízhatóvá tegye, amilyen megbízható), az teljesen hozzáférhetetlen az önvizsgálat
számára.
Viszonylag ritka alkalmakkor mindannyian megtapasztaljuk az ilyen gondolatfutamokat, amelyek a tudatban az
elmélkedés tudatos sebességével bontakoznak ki. Ezek azok az alkalmak, amikor valamilyen újszerű és viszonylag
nehéz problémával szembesülünk, mint például: Vagy van-e mód a csillár villamosítására anélkül, hogy átvágnánk a
vakolt mennyezetet? Elég furcsa lenne, ha azt tapasztalnánk, hogy az éjféli uzsonna-probléma megoldásához is így
(tudatosan és lassan) kellett gondolkodnunk. De a feltételezés az, hogy még a tervezés és a testvezetés triviális
problémái is, amelyek észrevétlenek számunkra (bár bizonyos értelemben "szembesülünk" velük), hasonló
folyamatok révén oldódnak meg. Hogy miért? Én nem figyelem magamat ilyen helyzetekben a tervezésben. Ez a
tény elegendő ahhoz, hogy a hagyományos, introspektív fenomenológust meggyőzze arról, hogy nem folyik ilyen
tervezés. 10 A hetero-fenomenológus ezzel szemben azzal érvel, hogy így vagy úgy, de a szituációban lévő
tárgyakról, valamint a cselekvésjelöltek szándékolt hatásairól és mellékhatásairól szóló információkat fel kell
használni (figyelembe kell venni, figyelni kell, alkalmazni kell, értékelni kell). Hogy miért? Mert különben az
"okos" viselkedés puszta szerencse vagy varázslat lenne. (Van valamilyen modellünk arra, hogyan valósulhat meg az
ilyen tudattalan információ-értékelés? Az egyetlen modellünk eddig a tudatos, szándékos információ-értékelés. Az AI
szerint talán ez egy jó modell. Ha nem az, akkor egyelőre teljesen sötétben tapogatózunk).
Egy ágens intelligenciájáról úgy győződünk meg, hogy ellenpéldákat vizsgálunk: ha tudtam volna, hogy a pulyka
mérgezett, vagy a sör robbanékony, vagy a tányér piszkos, vagy a kés túl törékeny ahhoz, hogy majonézt kenjek rá;
úgy cselekedtem volna, ahogyan cselekedtem? Ha ostoba "automata" lennék - vagy mint a Sphex darázs, amelyik
"esztelenül" ismételgeti sztereotipizált odú-ellenőrzési rutinját, amíg le nem esik11 -, akkor lehet, hogy hibásan

"mennék

192. oldal

az éjféli uzsonna elkészítésének "mozdulatain", nem törődve a környezet ellenálló tulajdonságaival. 12 Valójában
azonban az éjféli falatozással kapcsolatos viselkedésem sokrétűen érzékeny a helyzet aktuális és háttérinformációira.
Csak úgy lehet ennyire érzékeny - szól a hallgatólagos hetero-fenomenológiai érvelés -, ha a szóban forgó
információt megvizsgálja, vagy teszteli. Ez az információmanipuláció lehet öntudatlan és gyors, és nem kell (jobb,
ha nem) száz vagy ezer soros tesztelési eljárásból állnia, de valahogyan meg kell történnie, és hasznának időben
meg kell jelennie, hogy segítsen nekem, amikor elkötelezem magam a cselekvés mellett.
Természetesen lehet, hogy az évek során kialakult éjféli uzsonnázási rutinom van, és ebben az esetben részben erre
támaszkodhatok, hogy irányítsam a cselekedeteimet. Egy ilyen bonyolult "szokást" egy bizonyos komplexitású
mechanizmusnak kellene irányítania, mivel még egy merev lépéssorozat is időszakos teszteléssel járna, hogy
megbizonyosodjunk arról, hogy a részcélok teljesültek-e. És még ha ritkán nassolok is, kétségtelenül vannak rutinjaim
a majonézszórásra, a szendvicskészítésre és a hűtőből való kivételre, amelyekből összeállíthatnám a kissé újszerű
tevékenységemet. Vajon a rutinok ilyen, szépen integrált együttesei elegendőek lennének-e a keretprobléma
megoldására, legalábbis az "agyatlanabb" törekvéseim esetében? Ez egy nyitott kérdés, amelyre alább még
visszatérek.
Mindenesetre fontos, hogy már az elején elismerjük, és gyakran emlékeztessük magunkat arra, hogy még a nagyon
intelligens emberek is követnek el hibákat; nemcsak hogy nem vagyunk tévedhetetlen tervezők, de hajlamosak
vagyunk figyelmen kívül hagyni terveink nagy és utólag nyilvánvaló hibáit. Ez a gyarlóság a "megszokás erejével"
elkövetett hibák jól ismert eseteiben nyilvánul meg (amikor a sztereotipikus rutinjaink meglepően érzéketlennek
bizonyulnak).
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a környezeti változásokra, míg másokra meglepően érzékenyen reagálnak). Ugyanez a gyengeség alkalmanként olyan
esetekben is megjelenik, amikor tudatosan, némi körültekintéssel mérlegelünk. Hányszor vágtál már bele egy
zongoramozgatós projektbe - amelyben előre átgondoltad vagy akár "végig is sétáltad" az egész műveletet -, csak hogy
aztán rájöjj, hogy vissza kell vonulnod vagy fel kell adnod a projektet, amikor valami tökéletesen előre látható, de
nem várt akadály vagy nem várt mellékhatás merült fel? Ha mi, okos emberek ritkán festjük magunkat sarokba, az
nem azért lehet, mert olyan jól tervezünk előre, hanem azért, mert hanyag tervezési képességeinket kiegészítjük a
felidézett mondák (például a magukat sarokba festő bolondokról) és az előrehaladás gyakori ellenőrzésének
kombinációjával. Még így is eleget kell tudnunk ahhoz, hogy a megfelelő időben előhívjuk a megfelelő mondákat, és
a közelgő problémákat felismerjük.
Összefoglalva: meglehetősen nyilvánvaló és kényszerítő megfontolások vezettek bennünket arra a következtetésre,
hogy egy intelligens ágensnek gyors, információérzékeny "tervezést" kell folytatnia, amelynek hatására
megbízható, de nem bolondbiztos várakozásokat támaszt a cselekedetei hatásaival kapcsolatban. Azt, hogy ezek az
elvárások általában érvényesek az intelligens élőlényekben, az a megdöbbentő reakció bizonyítja, amelyet akkor
mutatnak, amikor várakozásaik meghiúsulnak. Ezzel szemléletesen jellemezhetjük azt a minimális célt, amely a
keretproblémát előidézheti: azt akarjuk, hogy az éjféli falatozó robotot "meglepje" a trükkös tányér, a szét nem
szóródó beton majonéz, az, hogy a sörösüveget a polcra ragasztottuk. Ahhoz, hogy meglepődjünk, mást kell
várnunk, és ahhoz, hogy a megfelelő mást várjuk, rengeteg információval kell rendelkeznünk és használnunk a
világ dolgairól. 13
A várakozás központi szerepe miatt egyesek arra a következtetésre jutottak, hogy a
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A keretprobléma egyáltalán nem új probléma, és semmi köze a tervezési intézkedésekhez. Szerintük ez egyszerűen
az a probléma, hogy jó várakozásokkal rendelkezzünk bármilyen jövőbeli eseményről, legyen az a saját
cselekedetünk, egy másik ágens cselekedete vagy pusztán a természet eseménye. Ez az indukció problémája amelyet Hume már említett és Goodman tovább fokozott (Goodman 1965), de még mindig nem oldódott meg senki
megelégedésére. Ma már tudjuk, hogy a probléma valóban kellemetlen. A szubjektív valószínűség és a
hiedelemrögzítés elméletei nem stabilizálódtak a reflexív egyensúlyban, így joggal mondhatjuk, hogy senkinek sincs
jó, elvi válasza az általános kérdésre: mivel mindezt hiszem (mindezek a bizonyítékok megvannak), mit kellene
hinnem (a jövőről vagy a világ nem vizsgált részeiről)?
Az egyik megoldatlan probléma egy másikra való redukálása valamiféle előrelépés, bármennyire is elégedetlen, de
ebben az esetben ez nem opció. A keretprobléma nem az indukció álruhába bújtatott problémája. Tegyük fel
ugyanis, hogy az indukció problémája megoldódott. Tegyük fel - talán csodával határos módon -, hogy ágensünk
megoldotta az összes indukciós problémáját, vagy végérvényesen megoldotta őket; ekkor az összes helyes általánosítást
elhiszi a bizonyítékokból, és mindegyikhez hozzárendeli a megfelelő valószínűségeket és feltételes valószínűségeket.
Ez az ágens, ex hypothesi, pontosan azt hiszi, amit hinnie kellene minden, az ismeretségi körébe tartozó empirikus
dologról, beleértve a jövőbeli események valószínűségeit is. Még mindig lehet, hogy a keretprobléma rossz esete
áll fenn, mivel ez a probléma azzal kapcsolatos, hogy hogyan reprezentáljuk (hogy felhasználható legyen) mindezt
a nehezen megszerzett empirikus információt - ez a probléma az igazságértéktől, a valószínűségtől, a garantált
állíthatóságtól vagy a szubjektív bizonyosságtól függetlenül merül fel. Még ha kiváló ismeretekkel (és nem puszta
hiedelmekkel) rendelkezünk is a változó világról, hogyan lehet ezt az ismeretet úgy reprezentálni, hogy hatékonyan
felhasználható legyen?
Emlékezzünk vissza szegény R1D1-re, és az érvelés kedvéért tegyük fel, hogy tökéletes empirikus tudással
rendelkezik az általa észlelhető összes cselekvés minden hatásának valószínűségéről. Így azt hiszi, hogy 0,7864
valószínűséggel a PULLOUT (SZEKER, SZOBA) végrehajtása hatására a szekér kerekei hallható zajt fognak
csapni; és 0,5 valószínűséggel a szoba ajtaja inkább befelé, mint kifelé fog nyílni; és 0,999996 valószínűséggel nem
lesznek élő elefántok a szobában, és 0,997 valószínűséggel a bomba a szekéren marad, amikor azt elmozdítjuk.
Hogyan találja meg az R1D1 ezt az utolsó, releváns tűt az empirikus tudás szénakazalában? Egy sétáló enciklopédia
minden, a sziklákról és a gravitáció hatásairól szóló tudása ellenére is át fog sétálni egy sziklán, hacsak nem úgy
tervezték, hogy
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olyan módon, hogy a megfelelő időben megtalálja a megfelelő tudásrészleteket, és így meg tudja tervezni a valós
világgal való kapcsolatát.
A mesterséges intelligencia tervezőrendszerekkel kapcsolatos legkorábbi munkák deduktív megközelítést
alkalmaztak. A tervezők a Robinson-féle felbontási tételbizonyítási módszerek fejlődésétől inspirálva azt remélték,
hogy a rendszer összes "világismeretét" explicit módon, axiómák formájában reprezentálják, és a közönséges logikát - a
predikátumkalkulust - használják a cselekvések hatásainak levezetésére. Egy bizonyos S helyzet elképzelését úgy
modellezték, hogy a rendszer a helyzetet leíró axiómák egy halmazával szórakoztatta a rendszert. Ehhez hozzáadták
a háttéraxiómákat (az úgynevezett keretaxiómákat, amelyek a keretproblémának a nevét adták), amelyek a rendszer
számára meghatározott minden akciótípus általános feltételeit és általános hatásait írják le. Az axiómák ezen
halmazára a rendszer egy akciót alkalmazna - valamilyen A akció bekövetkeztét posztulálva az S szituációban -,
majd levezetné A hatását az S-ben, így létrehozva az S' kimeneti szituáció leírását. Miközben mindez a logikai
következtetés a tudatos tapasztalatunkban egyáltalán nem tűnik semminek, a deduktív megközelítéssel kapcsolatos

kutatás két lehetővé tevő feltételezés valamelyikén vagy mindkettőn alapulhat: a módszertani feltételezésen,
miszerint a pszichológiai realizmus a "tiszta" mesterséges intelligenciának nem célja, hanem hálapénz bónusza,
vagy azon a lényegi (bár még mindig homályos) feltételezésen, hogy a leírt deduktív folyamatok valamilyen módon
modelleznék a tudatos hozzáférésen túli háttérfolyamatokat. Más szóval, vagy nem mi gondolkodunk deduktívan a
predikátumkalkulusban, de egy robot igen; vagy (öntudatlanul) deduktívan gondolkodunk a predikátumkalkulusban.
Teljesen eltekintve a

kétségek a pszichológiai realizmussal kapcsolatban, a deduktív megközelítést azonban nem sikerült működésre bírni - a
puding próbája minden robot esetében -, kivéve a szándékosan trivilizált eseteket.
Nézzünk néhány tipikus keret axiómát a művelettípushoz kapcsolódóan: move x on
y. Ha z x és én move x on y, akkor ha z előtte w-n volt, akkor z utána w1.

n van.
2.Hax előtte kék, és x-et áthelyezem y-ra, akkor x utána kék lesz.

Vegyük észre, hogy a (2), a kékről szóló rész csak egy példa a sok unalmas "változatlan" axióma közül, amit ehhez
a cselekvéstípushoz kell társítanunk. Még rosszabb, ha megjegyezzük, hogy a (2) unokatestvérét, amely szintén a
kék létről szól, minden más cselekvéstípushoz - például az x felvétele és az x-et adom y-nak - kellene társítani. Ezt
az esztelen ismétlést nem lehet megspórolni azzal, hogy egyszer s mindenkorra valami olyasmit tételezünk fel,
mint például
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3.

Ha valami kék, az kék marad

mert ez hamis, és különösen az olyan akciótípusok bevezetésére akarunk majd helyet hagyni, mint például az x
pirosra festése. Mivel gyakorlatilag egy helyzet bármely aspektusa változhat valamilyen körülmények között, ez a
módszer megköveteli, hogy minden aspektushoz (minden predikátumhoz az S leírásában) egy axiómát vezessünk be,
amely azt kezeli, hogy az adott aspektus változik-e az egyes akciótípusok esetében.
Ez a reprezentációs pazarlás gyorsan kicsúszik a kezünkből, de a mesterséges intelligencia néhány "játék"
problémája esetében a keretprobléma bizonyos mértékig legyőzhető a környezet játékosságának és a nyers erőnek a
keverékével. A SHAKEY, az S.R.I. robotjának korai változata egy olyan leegyszerűsített és steril világban
működött, ahol olyan kevés szempont miatt kellett aggódnia, hogy megúszta a keretaxiómák kimerítő
figyelembevételét. 14
Az axiómák e robbanásszerű növekedésének megkerülésére tett kísérletek azzal a javaslattal kezdődtek, hogy a
rendszer azon a hallgatólagos feltételezésen alapul, hogy egy szituációban semmi sem változik, csak az, amiről az
alkalmazott cselekvés definíciójában kifejezetten állítják, hogy változik (Fikes és Nilsson, 1971). A probléma itt az,
hogy - ahogy Garrett Hardin egyszer megjegyezte - nem lehet csak egy dolgot csinálni. Ez volt RI problémája,
amikor nem vette észre, hogy a szekérrel együtt húzza ki a bombát. Az éjféli uzsonnás megoldásom explicit
ábrázolásában (néhány oldallal hátrébb) említettem, hogy a tányért átviszem az asztalhoz. Ezen a javaslaton az én S'
modellem a pulykát visszahagyná a konyhában, mert nem mondtam kifejezetten, hogy a pulyka a tányérral együtt
jönne. A "hozza" vagy "tányér" meghatározását természetesen ki lehet javítani, hogy csak ezt a problémát kezeljük,
de csak azon az áron, hogy más problémákat hozunk létre. (Vajon néhány további javítás megszelídíti a problémát?
Melyik az a pont, amikor fel kell hagyni a foltozással, és teljesen új megközelítést kell keresni? Ilyen módszertani
bizonytalanságokkal rendszeresen találkozunk ezen a területen, és természetesen senki sem állíthatja felelősen előre,
hogy van egy jó szabály a kezelésükre. Az elhamarkodott kétségbeesési tanácsokat vagy a forradalomra való
felhívásokat éppúgy el kell kerülni, mint a reménytelen utak kitartó követését; nem csoda, hogy a terület vitatott).
Bár nem lehet megúszni azt a taktikát, hogy azt feltételezzük, hogy csak egy dolgot tehetünk, mégis igaz, hogy

nagyon kevés dolog történik meg abból, ami (logikusan) bármely helyzetben megtörténhetne. Van-e valamilyen
módja annak, hogy a falli-
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bly a fontos mellékhatások valószínűsíthető területét jelöljük meg, és feltételezzük, hogy a helyzet többi része
változatlan marad? Itt tűnik jó ötletnek a relevanciateszt, és lehet, hogy az is, de nem a deduktív megközelítésen
belül. Ahogy Minsky megjegyzi:
Még ha meg is fogalmazzuk a relevanciakorlátozásokat, a logisztikai rendszereknek gondot okoz ezek használata. Bármely
logisztikus rendszerben az összes axióma szükségszerűen "megengedő" - mindegyik segít abban, hogy új következtetéseket
lehessen levonni. Minden egyes hozzáadott axióma több tételt jelent; egyik sem tűnhet el. Egyszerűen nincs közvetlen módja
annak, hogy olyan információt adjunk hozzá, amely egy ilyen rendszerben megmondaná, hogy milyen következtetéseket nem
szabad levonni! ... Ha megpróbáljuk ezt megváltoztatni a relevanciára vonatkozó axiómák hozzáadásával, még mindig az összes
nemkívánatos tételt produkáljuk, plusz bosszantó kijelentéseket azok irrelevanciájáról. (Minsky, 1981, 125. o.)

Olyan rendszerre van szükség, amely valóban figyelmen kívül hagyja a legtöbbet, amit tud, és minden pillanatban
tudásának egy jól kiválasztott részével működik. Jól kiválasztott, de nem kimerítő mérlegeléssel kiválasztott.
Hogyan adhatunk azonban egy rendszernek szabályokat a figyelmen kívül hagyásra - vagy jobb esetben, mivel nem
az explicit szabálykövetés a probléma, hogyan tervezhetünk olyan rendszert, amely megbízhatóan figyelmen kívül
hagyja azt, amit figyelmen kívül kellene hagynia, a legkülönbözőbb körülmények között, egy összetett cselekvési
környezetben?
John McCarthy ezt a képzettségi problémának nevezi, és szemléletesen illusztrálja a misszionáriusok és a kannibálok
híres rejtélyén keresztül.
Három misszionárius és három kannibál egy folyóhoz érkezik. Egy kétüléses evezős csónak áll rendelkezésükre. Ha a kannibálok
valaha is többen lesznek a misszionáriusoknál a folyó bármelyik partján, a misszionáriusokat megeszik. Hogyan keljenek át a
folyón?
Nyilvánvalóan a rejtvényfejtőnek ki kell találnia egy olyan stratégiát a csónak oda-vissza evezésére, amellyel mindannyian
átjutnak, és elkerülhető a katasztrófa. ...
Képzeljük el, hogy valakinek átadjuk a problémát, és miután egy darabig töpreng, azt javasolja, hogy menjünk felfelé a folyón fél
mérföldet, és keljünk át egy hídon. "Milyen híd?" - kérdezed. "A problémafeladat megfogalmazásában nincs híd említve". Erre ez
a tökfilkó azt válaszolja: "Hát, nem mondják, hogy nincs híd". Megnézed az angolt, sőt az angolnak az első rendű logikára való
fordítását is, és el kell ismerned, hogy "nem mondják", hogy nincs híd. Tehát módosítod a problémát, hogy kizárd a hidakat, és
újra felteszed, és a tökfilkó helikoptert javasol, és miután ezt kizártad, szárnyas lovat javasol, vagy azt, hogy a többiek a csónak
külső oldalára kapaszkodjanak, míg ketten eveznek.
Most már látod, hogy bár egy tökfilkó, de egy leleményes tökfilkó. Kétségbeesve azon, hogy ráveheted, hogy a rejtvényfejtő
szellemében fogadja el a problémát, elmondod neki a megoldást. További bosszúságodra ő azzal támadja a megoldásodat, hogy a
csónak esetleg léket kapott, vagy nincsenek evezői. Miután kijavítod ezt a hiányosságot a problémafelvetésből, felveti, hogy egy
tengeri szörny úszhat felfelé a folyón, és elnyelheti a hajót. Ismét frusztrált vagy, és olyan érvelési módot keresel, amely egyszer s
mindenkorra elintézi a hasát. (McCarthy, 1980, 29-30. o.)
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Amit egy normális, intelligens ember ilyen helyzetben tesz, az az, hogy valamilyen nem monoton következtetésbe
kezd. Egy klasszikus, monoton logikai rendszerben a premisszák hozzáadása soha nem csökkenti azt, ami a
premisszákból bizonyítható. Ahogy Minsky megjegyezte, az axiómák lényegében megengedőek, és ha egyszer egy
tétel megengedett, további axiómák hozzáadása soha nem teszi érvénytelenné a korábbi tételek bizonyítását. De
amikor egy rejtvényen vagy egy valós életbeli problémán gondolkodunk, elérhetünk egy megoldást (és akár be is
bizonyíthatjuk, hogy ez a megoldás, vagy akár az egyetlen megoldás az adott problémára), majd felfedezhetjük,
hogy a megoldásunkat érvényteleníti, ha a problémafelvetés egy új elemmel egészül ki; Például: "Elfelejtettem
mondani - nincsenek evezők" vagy "Egyébként van egy tökéletesen jó híd a folyón felfelé".
Az ilyen kései kiegészítések azt mutatják, hogy feltételezésünkkel ellentétben más dolgok nem voltak egyenlőek.
Eddig a ceteris paribus feltevés segítségével érveltünk, és most éppen az érvelésünket veszélyeztette az a felfedezés,
hogy valami "abnormális" történt. (Megjegyzendő egyébként, hogy a szóban forgó abnormalitás sokkal finomabb
fogalom, mint bármi, amit eddig bárki is kipréselt a valószínűségelméletből. Ahogy McCarthy megjegyzi: "A
posztulált tulajdonságokkal rendelkező kannibálok egész helyzetét nem lehet valószínűségnek tekinteni, így nehéz
komolyan venni a hipotézis feltételes valószínűségét a hídra vonatkozóan" [ibid. ].
A ceteris paribus záradék szépsége egy érvelésben az, hogy nem kell pontosan megmondani, mit jelent. "Mit értesz
azon, hogy 'egyéb dolgok egyenlőek'? Pontosan melyik egyéb dolgok mely elrendezései számítanak egyenlőnek?"
Ha egy ilyen kérdésre kellene válaszolni, a ceteris paribus záradékra való hivatkozás értelmetlen lenne, hiszen
éppen azért használjuk a ceteris paribus záradékot, hogy kikerüljük ezt a feladatot. Ha az ember tudna válaszolni
erre a kérdésre, akkor eleve nem lenne szükség a záradékra hivatkozni. A keretprobléma egyik megközelítése tehát
az, hogy a számítógépet arra próbáljuk rávenni, hogy a mentális működésnek ezt a jellegzetesen emberi stílusát
használja. A nem monoton következtetésnek többféle megközelítése is létezik, amelyeket ma az Al-ben alkalmaznak.
Közös bennük csak az a cél, hogy megragadják az emberi tehetséget arra, hogy figyelmen kívül hagyják azt, amit
figyelmen kívül kellene hagyni, miközben éberek maradnak a releváns visszautasításra, amikor az előfordul.
A megközelítések egyik családja, amelyet Marvin Minsky és Roger Schank munkája jellemez (Minsky 1981;
Schank és Abelson 1977), a sztereotípiák figyelemösszpontosító erejéből nyeri a figyelmen kívül hagyás erejét. Az
inspiráló felismerés itt az az elképzelés, hogy az élet minden tapasztalata, minden
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sokféleségük a sztereotipikus témák, paradigmatikus forgatókönyvek - Minsky kifejezésével élve "keretek", Schank
kifejezésével élve "forgatókönyvek" - kezelhető számú variációira egyszerűsödik.
Egy olyan mesterséges ágens, amely jól felszerelt keret- vagy forgatókönyv-készlettel rendelkezik, és érzékelő
szervein keresztül megfelelően kapcsolódik egymáshoz és a világ behatásaihoz, a világgal szemben egy olyan
kidolgozott rendszerrel nézne szembe, amelyet a figyelem szokásainak és jóindulatú hajlamoknak nevezhetnénk,
hogy bizonyos körülmények között bizonyos fajta következtetésekre jusson. "Automatikusan" figyelmet fordítana
bizonyos környezetek bizonyos jellemzőire, és feltételezné, hogy e környezetek bizonyos nem vizsgált normális
jellemzői jelen vannak. Ezzel párhuzamosan differenciáltan figyelné az általa mindig "elvárt" sztereotípiáktól való
releváns eltéréseket.
Egy ilyen ágens világával való találkozásainak töredékeinek szimulációi azt mutatják, hogy sok helyzetben
meglehetősen jól és látszólag természetesen viselkedik, és persze nehéz megmondani, hogy hol vannak ennek a
megközelítésnek a határai. De erős okunk van a szkepticizmusra. A legnyilvánvalóbb, hogy míg az ilyen rendszerek
elismerésre méltóan teljesítenek, amikor a világ együttműködik a sztereotípiáikkal, sőt, még azok várható változataival is,
amikor a világuk perverz, az ilyen rendszerek jellemzően nem tudnak kíméletesen kilábalni a téves elemzésekből,
amelyekbe belevezették őket. Sőt, viselkedésük szélsőséges helyzetekben a világért sem hasonlít a rovarok abszurd
módon kontraproduktív tevékenységére, amelyet merev tropizmusaik és más, genetikailag keményen bedrótozott
viselkedési rutinjaik árulnak el.
Amikor ezek a kínos szerencsétlenségek előfordulnak, a rendszer tervezője javíthatja a tervezést az adott esetek
kezelésére szolgáló rendelkezések hozzáadásával. Fontos megjegyezni, hogy ezekben az esetekben a rendszer nem
tervezi újra magát (vagy tanul), hanem várnia kell egy külső tervezőre, aki kiválasztja a javított tervet. Ez az
újratervezési folyamat bizonyos szempontból a természetes szelekció folyamatát idézi; a minimális, darabos, ad hoc
újratervezést részesíti előnyben, ami egyenlő a jövőbeli események mintáinak valószínűségére tett fogadással.
Bizonyos szempontból tehát hű a biológiai témákhoz. 15
Számos különböző kifinomult kísérlet született arra, hogy reprezentációs keretet biztosítson ehhez a mélyebb
megértéshez.
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a deduktív hagyományt az elmúlt években. Drew McDermott és Jon Doyle kifejlesztett egy "nem monotonikus
logikát" (1980), Ray Reiter egy "logikát az alapértelmezett következtetésekhez" (1980), John McCarthy pedig
kifejlesztett egy "körülírási rendszert", egy formalizált "feltételezési szabályt, amelyet egy személy vagy program
használhat a "következtetések levonására"" (1980). Ezek egyike sem jelent, illetve nem állítja, hogy teljes
megoldást jelentene a ceteris paribus érvelés problémájára, de egy ilyen megoldás összetevői lehetnek. Nemrégiben
McDermott (1982) egy "időbeli logikát ajánlott a folyamatokról és tervekről való gondolkodáshoz". Nem kísérlem
meg e megközelítések formális erősségeinek és gyengeségeinek vizsgálatát. Ehelyett egy másik aggodalomra fogok
koncentrálni. Az egyik nézőpontból a nem monoton vagy alapértelmezett logika, a körülírás és az időbeli logika
mind radikális előrelépésnek tűnik az esztelen és csattanós deduktív megközelítéshez képest, de egy kissé más
nézőpontból nézve úgy tűnik, hogy ezek inkább ugyanolyanok, és legalább annyira irreálisak, mint a pszichológiai
modellek keretei.
Az előbbi változatban úgy tűnik, hogy egy lépést tesznek a nagyobb pszichológiai realizmus felé, mivel komolyan
veszik és megpróbálják reprezentálni a józan ész ceteris paribus "következtetések levonása" érvelés fenomenológiailag
kiemelkedő jelenségét. De vajon valóban sikerül-e plauzibilis javaslatokat nyújtaniuk arra vonatkozóan, hogyan valósul
meg az emberekben ennek a tudatos gondolkodásnak a színfalak mögötti megvalósítása? Még ha egy dicsőséges
jövőbeli napon egy hibakeresett körülírási módszerekkel rendelkező robot jól manőverezne is egy nem játék
környezetben, vajon nagy lenne a valószínűsége annak, hogy az alkotófolyamatai, amelyeket a fenomenológiai
szinteknél alacsonyabb szinteken írnak le, informatív kapcsolatokat mutatnának az emberi lények ismeretlen,
alacsonyabb szintű háttérfolyamataihoz? Hogy jobban érzékeltessem, mi az aggodalmam, szeretném bevezetni a
kognitív kerék fogalmát.
Megérthetjük, hogy mi lehet egy kognitív kerék, ha először a hétköznapi kerekekre emlékeztetjük magunkat. A
kerekek a technológia csodálatos, elegáns győzelmei. A kerék mitikus feltalálójának hagyományos tisztelete
teljesen indokolt. De ha a kerekek olyan csodálatosak, miért nincsenek kerekes állatok? Miért nem találunk
(kerékként működő) kerekeket a természetben? Először is, e kérdések feltevését minősíteni kell. Néhány évvel
ezelőtt megdöbbentő felfedezést tettek több olyan mikroszkopikus élőlényről (néhány baktériumról és néhány egysejtű
eukariótáról), amelyeknek valamiféle kerekük van. A sokáig hajlékony flagelláknak hitt hajtófarkukról kiderült,
hogy többé-kevésbé merev dugóhúzók, amelyek mikroszkopikus motorok által hajtva folyamatosan forognak.
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egyfajta, főcsapágyakkal kiegészítve. 16 Ismertebbek, bár nyilvánvaló okokból kevésbé érdekesek, a bukócsövek.
Nem egészen igaz tehát, hogy a természetben nincsenek kerekek (vagy kerékformák).
Mégis, makroszkopikus kerekeket - hüllő-, emlős- vagy madárkereket - nem találunk. Miért nem? Úgy tűnik, hogy például
néhány madár számára csodálatos behúzható futóművek lennének. Amint feltesszük a kérdést, hihető okok sürgetnek,
hogy megmagyarázzák a hiányukat. A legfontosabbak valószínűleg a tengely/csapágy határának topológiai
tulajdonságaira vonatkozó megfontolások, amelyek különösen megnehezítik az anyag vagy energia átvitelét rajta.
Hogyan tudnák egy élő rendszer létfenntartó közlekedési artériái fenntartani integritásukat ezen a határon keresztül?
De amint ez a probléma felvetődik, megoldások kínálkoznak; tegyük fel, hogy az élő kerék egy nem forgó, nem működő
formában nő érett formára, majd megkeményedik és levedlik, mint egy agancs vagy egy kinőtt héj, de nem teljesen:
ezután szabadon forog egy kenhető, rögzített tengelyen. Lehetséges? Nehéz megmondani. Hasznos? Szintén nehéz
megmondani, különösen mivel egy ilyen keréknek szabadonfutónak kellene lennie. Ez egy érdekes spekulatív
feladat, de semmiképpen sem olyan, amely kategorikus, a priori következtetések levonására ösztönözne bennünket.
Vakmerőség lenne a kerekeket biológiailag lehetetlennek nyilvánítani, de ugyanakkor értékelhetjük, hogy legalábbis

nagyon távoli és valószínűtlen megoldást jelentenek a tervezés természetes problémáira.

A kognitív kerék egyszerűen a kognitív elmélet bármely tervezési javaslata (a legtisztább szemantikai szinttől a
neuronok "kapcsolási rajzainak" legkonkrétabb szintjéig bármilyen szinten), amely mélységesen nem biológiai,
bármennyire is varázslatos és elegáns, mint egy kis technológia.
Nyilvánvaló, hogy ez egy homályosan meghatározott fogalom, amely csak retorikai rövidítésként, a valódi
nehézségek irányába tett gesztusként használható, amelyet gondosan ki kell fejteni. "Óvakodj a kognitív kerekek
posztulálásától" jó tanácsnak álcázza magát a kognitív tudós számára, miközben követendő maximaként az
ürességnek udvarol. 17 Ugyanazt a retorikai pozíciót foglalja el, mint a
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a tőzsdeügynök elve: vegyél alacsonyan és adj el magasan. A kifejezés mégis jó témafelvetés a vitához.
A mesterséges intelligencia sok kritikusa meg van győződve arról, hogy minden mesterséges intelligencia rendszer
nem más, mint egy kognitív kerekekből álló sebességváltó. Ez persze kiderülhet, hogy igaz, de a szokásos ok, amiért
ezt hiszik, a terület módszertani előfeltevéseinek félreértésén alapul. Amikor valamilyen kognitív jelenség
mesterséges intelligenciamodelljét javasolják, a modell sok különböző szinten leírható, a legglobálisabb,
fenomenológiai szinttől kezdve, amelyen a viselkedést (némi feltételezéssel) közönséges mentalisztikus
kifejezésekkel írják le, a megvalósítás különböző szintjein keresztül egészen a programkód szintjéig - és még
lejjebb, az alapvető hardverműveletek szintjéig, ha valakit érdekel. Senki sem feltételezi, hogy a modell egészen
lefelé leképezi a pszichológia és a biológia folyamatait. Az állítás csak az, hogy a leírás bizonyos magas szintjén
vagy szintjein a fenomenológiai szint alatt (ami csupán a problémát határozza meg) létezik a modell jellemzőinek
leképezése arra, amit modellezünk: az élőlények kognitív folyamataira, legyenek azok emberi vagy más jellegűek.
Magától értetődik, hogy a tervezett modellezés szintje alatti összes megvalósítási részlet kétségtelenül kognitív
kerekekből áll majd - a kognitív részkomponensek durva hatásait utánzó, nem biológiai számítógépes tevékenységből
álló bitekből - az agyban még felfedezésre váró módszerektől teljesen eltérő módszerek alkalmazásával. Aki nem
értékeli, hogy egy mikroszkopikusan kognitív kerekekből álló modell még mindig gyümölcsöző izomorfizmust érhet el a
biológiai vagy pszichológiai folyamatokkal az aggregáció magasabb szintjén, az azt feltételezné, hogy jó a priori
okai vannak a mesterséges intelligenciával kapcsolatos általános szkepticizmusnak.
A modellezés értékes köztes szintjeinek lehetőségének lehetővé tétele azonban nem biztosítja a létezésüket. Egy
adott esetben egy modell közvetlenül leereszkedhet a pszichológiai leírás fenomenológiailag felismerhető szintjéről
a kognitív kerekek megvalósításáig anélkül, hogy bármilyen fényt vetne arra, hogy mi, emberi lények hogyan tudjuk
élvezni ezt a fenomenológiát. Gyanítom, hogy a keretprobléma kezelésére vonatkozó összes jelenlegi javaslatnak a
területen ez a hiányossága. Talán el kellene vetni az előző mondatot, mint puszta önéletrajzot. Nehezen tudom
elképzelni (bármit is érjen ez), hogy például a McCarthy-féle körülírások gépesítésének bármelyik eljárási részlete
megfelelő megfelelő párja lenne a színfalak mögötti, még elmesélendő történetben arról, hogy az emberi józan ész
érvelése miként akkom...
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megvalósult. Ha ezekből az eljárási részletekből hiányzik a "pszichológiai valóság", akkor a javaslatban nem
marad más, ami a pszichológiai folyamatokat modellezhetné, mint a fenomenológiai szintű leírás a következtetések
levonása, a figyelmen kívül hagyás és hasonlók tekintetében - és már tudjuk, hogy ezt tesszük.
Az ilyen elméleti vizsgálódásoknak azonban van egy alternatív védekezési módja is, és úgy gondolom, hogy ezt
komolyan kell venni. Lehet azt állítani (és McCarthy szerintem ezt állítja is), hogy bár a józan ész érvelésének az ő
módján történő formalizálása nem mondana el közvetlenül semmit az érvelés pszichológiai folyamatairól, de tisztázná,
élesítené, rendszerezné a bármely ilyen megvalósítással szemben támasztott követelmények tisztán szemantikai szintű
jellemzését, legyen az biológiai vagy nem biológiai. Ha már megtettük azt az óriási lépést előre, hogy az
információfeldolgozást mint térben és időben zajló valós folyamatot komolyan vesszük, akkor egy kis lépést hátrább
léphetünk, és nagyon elvont szinten vizsgálhatjuk meg ennek az előrelépésnek a következményeit. Még ezen a
nagyon formális szinten is nyitott, de kiválóan feltárható kérdés marad a körülírás és a nem monoton érvelés más
változatainak ereje. 18
Egyesek úgy vélték, hogy a keretprobléma reálisabb megoldásának (és minden valószínűség szerint egyáltalán
bármilyen megoldásnak) kulcsa a szemantikai szintű beállítás teljes újragondolása, mielőtt a szintaktikai szintű
megvalósítással foglalkoznánk. A predikátumok és relációk többé-kevésbé szabványos tömbje, amelyet a
predikátum-kalkulus formátumának kitöltésére választottak a "hittételek" reprezentálásakor, a természetnek egy
alapvetően nem megfelelő elemzése lehet e feladathoz. Jellemzően a formulák értelmezése ezekben a rendszerekben a
világot az időben és helyen tulajdonságokkal rendelkező objektumok ismert vonalai mentén bontja fel. A világ
helyzeteiről és eseményeiről szóló ismereteket úgymond verbális pillanatképek sorozatai reprezentálják. Az S
állapot, amelyet konstitutívan a t időpontban igaz mondatok listája ír le, amelyek különböző n-adikus
predikátumokat állítanak, amelyek különböző részletekre igazak, átadja helyét az S' állapotnak, a t' időpontban igaz
mondatok hasonló listájának. Talán jobb lenne, ha a tervezés világát történetek és folyamatok formájában fognánk
fel? 19 Ahelyett, hogy megpróbálnánk modellezni azt a képességet, hogy nyomon kövessük a
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a dolgokat a tudás időbeli keresztmetszetein való áthaladás elvei alapján, amelyeket kifejezésekkel (lényegében a
dolgok nevei) és predikátumokkal fejezünk ki, talán közvetlenebbül modellezhetnénk a dolgok nyomon követését,
és hagyhatnánk, hogy minden keresztmetszeti információ arról, hogy mit tartunk igaznak pillanatról pillanatra,
csupán implicit (és nehezen kivehető - ahogyan számunkra is) legyen a formátumból. Ezek csábító javaslatok, de
tudomásom szerint még mindig a kézimunkázás birodalmában mozognak. 20
Egy másik, talán ezzel összefüggő téma az, hogy a keretproblémával kapcsolatos jelenlegi nehézségek a mesterséges
intelligenciában eddig használt számítógépek von Neumann-féle soros feldolgozó architektúrája által létrehozott
koncepcionális sémából erednek. Ahogy a nagy, gyors párhuzamos processzorokat kifejlesztik, ezek olyan hatalmas
koncepcionális újításokat hoznak majd magukkal, amelyek most persze csak halványan elképzelhetők. Mivel az agyak
minden bizonnyal hatalmas párhuzamos processzorok, csábító a feltételezés, hogy az ilyen új hardver által létrehozott
fogalmak könnyebben adaptálhatók lesznek a reális pszichológiai modellezéshez.
De ki tudja megmondani? Egyelőre a párhuzamos feldolgozás erejéről szóló optimista állítások többsége
ugyanabba a táborba tartozik, mint az idegtudósok munkájában gyakran előforduló könnyelmű megfigyelések, akik az
idegrendszer különböző részeinek csodálatos kognitív képességeket tételeznek fel anélkül, hogy fogalmuk lenne
arról, hogyan valósulnak meg. 21

A fenomenológiai bűvészmutatvány és az agyszövet kis szakaszainak jól ismert képességei közötti szakadék
részleteinek kitöltése az a hatalmas kutatási feladat, amely a jövőben mindenféle meggyőződésű teoretikus előtt áll.
Mielőtt azonban a problémákat megoldhatnánk, szembe kell nézni velük, és a problémákkal való találkozáshoz
határozottan a résbe kell lépni, és fel kell tenni a hogyan-kérdéseket. Amit a filozófusok (és mindenki más is)
mindig is tudtak, az az, hogy az emberek - és kétségtelenül minden intelligens ágens - képesek gyors, érzékeny,
kockázatos, de értékes ceteris paris
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buszos érvelés. Hogyan csináljuk? A mesterséges intelligencia talán még nem tud jó választ adni, de legalább a
kérdéssel már találkozott. 22
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12
Jövő előállítása történetek mesélésével 1
Az én hozzájárulásom a keretprobléma folyamatos megvitatásához néhány vázlatos javaslat arra vonatkozóan,
hogy miként építhetnénk be az emberi kultúra egyes erőforrásait, hogy agyunkban egy ügyesebb irányítási
struktúrát hozzunk létre. A "Két kontraszt" (e kötet 4. fejezete) című íráshoz hasonlóan ez is egyike azon korai
vizsgálódásaimnak, amelyek azt az elképzelést vizsgálják, hogy az emberi elme egy olyan virtuális gépezet, amely
az emberi agy kulturális erőforrásaiból épül fel.
Néha úgy lehet előrelépni egy témában, ha néhány évre hátat fordítunk neki. Legalábbis remélem, mert most
tértem vissza a keretproblémához, miután több évig más témákra koncentráltam. Úgy tűnik nekem, hogy talán
összeszedtem néhány olyan apróságot, ami fényt derít a kérdésekre.
Talán igaz az, amit Patrick Hayes állított (a Pensacolában tett megjegyzéseiben), hogy a keretproblémának
valójában semmi közvetlen köze az időnyomáshoz. Ragaszkodik ahhoz, hogy az angyalok, akiknek a világ összes
ideje meglenne arra, hogy a dolgokat jól csinálják, még mindig a keretproblémával küzdenének. Engem nem
győzött meg; legalábbis nem értem, miért lenne ez motivált probléma az ilyen szerencsés lények számára - kivéve
talán, ha a Sátán díjat ajánl fel nekik azért, hogy "huszonöt szóval vagy annál kevesebbel írják le a világot".
Még mindig úgy látom, hogy a keretprobléma a legtermészetesebben és elkerülhetetlenül úgy merül fel, mint a
világ hasznos, kompakt reprezentációjának megtalálásának problémája, amely valós időben tényleges
előrejelzéseket biztosít a tervezés és az irányítás céljaira. Egyes nézőpontokból teljesen figyelemre méltónak tűnik,
hogy egyáltalán van bármilyen vételünk a természetről, hogy az agyunk valaha is képes "jövőt produkálni" valós
időben. Néhány évvel ezelőtt John McCarthy feltette a kérdést.
Eredetileg megjelent: Ford, K. és Pylyshyn, Z. (szerk.), The Robot's Dilemma Revisited: The Frame Problem in Artificial
Intelligence (Norwood, NJ: Ablex, 1996), pp. 1-7.
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az a kérdés, hogy mi lenne szükséges ahhoz, hogy egy intelligens entitás John Horton Conway kétdimenziós
életvilágában megtanulja annak a világnak a fizikáját. Az Élet világának fizikája ideálisan egyszerű és
determinisztikus, és a mi istenszerű perspektívánkból könnyű felfedeznünk, hogy mi az - különösen, mivel a világ
kétdimenziós voltának köszönhetően egyáltalán semmi sincs elrejtve előlünk. Az azonban korántsem nyilvánvaló,
hogy az ebben a világban szerzett "tapasztalatok" bármilyen sorozata (logikusan) elvezethetne ahhoz, hogy egy
benne élő kétdimenziós prototudós felismerje ezt a fizikát. Ha feltételezzük, hogy ettől függetlenül elvileg
lehetségesnek kell lennie - és én szívesen teszem ezt -, akkor ezt hitben kell elfogadnunk, amíg McCarthy ki nem
találja a bizonyítékot. Egy ilyen bizonyításig egy kicsit más kérdést tehetünk fel magunknak: Milyen feltételek mellett
juthatna egy lény az Élet világában egyáltalán bármilyen előrejelzési előnyhöz az e világ más konfigurációival való
kölcsönhatásaiból? Még ha a fizika determinisztikus is, mint az Élet világában, akkor is számítással nehezen
megoldható a lakos számára, aki megpróbálja felhasználni azt arra, hogy jobbnál-jobb fogadásokat kössön arra,
hogy mi fog történni legközelebb. Az időigényes számításokkal elért sikeres visszavetítéssel talán Nobel-díjakat lehet
nyerni Flatlandben, de a számológépet nem fogja távol tartani a veszélytől. Bármilyen hasznos jövő-előrejelzésnek
valamiféle barkácsolásnak kell lennie, vagy csak egy szerencsés találat a világ egy olyan szabályszerűségére,

amelyet nyomon lehet követni.

Azzal a feladattal szembesülve, hogy személyes múltunkból hasznos jövőt vonjunk ki, megpróbálunk valamit
ingyen (vagy legalábbis olcsón) megszerezni: megtalálni a világ törvényeit - és ha nincsenek, akkor a világ közelítő
törvényeit -, bármit, ami előnyhöz juttat minket. Persze e nélkül a szerencse nélkül nem lennének állatok, és persze
mérnökök, tudósok és filozófusok sem. (Talán növények lennének, amelyek többé-kevésbé csak álldogálnak és tűrik
a bajt).
Egy állat számára tehát csak egy Ur-probléma van: Most mit tegyek? Íme néhány megoldás:
A.

Véletlenszerűen cselekedj, és reménykedj a legjobbakban.
Ezt nem kell megvetni; mindannyian kénytelenek vagyunk ehhez a taktikához folyamodni a kontroll
valamilyen szintjén (Dennett, 1988b). Az A alternatívái mind az alábbi variációk:
B.A világ (részleges) reprezentációja, és a reprezentáció alapján irányítsd a cselekedeteidet.

Az eltérések azzal függnek össze, hogy a világ mekkora része és hogyan van ábrázolva. A minimalista
szélsőség a következő
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azok a lények, akik a lehető legkevesebbet képviselnek: csak annyit, hogy a világ néha figyelmeztesse őket, ha
valami rosszat készülnek tenni. Azok a lények, akik ezt a politikát követik, nem terveznek. Előrevetik magukat,
kihasználva azt, amit időbelileg proximális anticipációnak nevezhetünk. Ha valami elkezd fájni, "eleget tudnak"
ahhoz, hogy visszavonuljanak. Talán még arra is képesek, hogy kitérjenek a bejövő téglák elől. Ez történhet azért,
mert ez az anticipációs tehetség be van drótozva (mint a látómezőben "fenyegető" jelenségekre adott válaszunkban
[Yonas, 1981]), vagy azért, mert be van drótozva az a képességük, hogy kondicionálva legyenek az ilyen
anticipációs tehetségre. Röviden, az ilyen élőlények tanulhatnak, de nem sokat. A keretprobléma boldogan nem
zavarja őket, hiszen várják, hogy a világ megzavarja őket a cselekvésük menetében, és amikor a világ nem riasztja
őket, akkor csak tűrik a bajt.
A kifinomultabb - vagy csak kockázatkerülő - lények az időbeli távoli előrejelző rendszereket veszik igénybe: Agyukat
arra használják, hogy a releváns jövő távolabbi változatait állítsák elő. Amennyire én látom, ez valójában csak egy
kiterjesztése annak, hogy hagyjuk, hogy a világ figyelmeztessen minket. Megpróbál kevésbé közvetlen,
fondorlatosabb figyelmeztetéseket építeni a múló műsorból összegyűjtött, egyenként nem fenyegető
információfoszlányok tömegéből, amelyeket belső riasztórendszerekké fabrikál. Például, ha egy fajtársát figyeli, amint
belebukik egy csapdába, egy ilyen lény képes lehet arra, hogy átvegye a monológgal együtt járó politikát: "Csúnya
eredmény! Nem szabad elfelejtenem, hogy soha ne menjek ilyen közel egy ilyen izéhez" - valójában elég kifinomult
tanulási módszer, ha belegondolunk, hogy mit igényel. A trükk nyilvánvalóan a megfelelő szűrők kiépítése, és annak
a logisztikai problémának a megoldása, hogy az összes riasztót, jelzőtáblát és metajelzőtáblát egyszerre
működőképesen tartsuk. Az a lény, amelyiknek ez sikerül, rugalmasan és finoman fogja értékelni, hogy mi történik a
világban, ami a saját cselekedetei, szükségletei és tervei szempontjából releváns.
Minden szervezetnek (vagy robotnak) azzal kell kezdenie, hogy korlátozza a világ érzékszervi mintavételezését,
és meghatározza, hogyan kell azt megemészteni (a Reader's Digest értelmében "megemészteni"). Minden biológiai
reprezentációs rendszer tehát eleve nárcisztikus lesz (Akins, 1988).
Ez a nárcisztikus stratégia hozza létre az egyes teremtmények manifeszt képét (Sellars, 1963). A manifeszt kép az adott
lény primitívjeiből áll, azokból az alapvető kategóriákból (de nem feltétlenül a primitív kifejezésekből vagy akár

fogalmakból), amelyekkel a lény a világgal szembesül. A legjobban tanulmányozott manifeszt kép a (nyugati,
posztindusztriális) emberé - a mi manifeszt képünké. Most tagadhatatlanul csábító ezt gondolni:
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1.

Nyilvánvaló képünk nagyjából megegyezik a természetes nyelvünkkel;

2.

A gondolkodás a következtetés logikus levezetés e fogalmak felhasználásával;

3.

A robotok, legalábbis azok, amelyeket arra terveztek, hogy a mi fülkénkben, közöttünk éljenek, és
ugyanazokat a tevékenységeket végezzék, mint mi, nagyrészt osztozni fognak a mi manifeszt
képünkön, vagy legalábbis annak egy szegényes részhalmazán.

Azok, akik úgy gondolják, hogy "gondolataink kifejezése" a természetes nyelvben nagyjából kognitív folyamataink
közvetlen fordítása vagy artikulációja, nem csak hihetőnek találják a gondolatok nyelvének ezt az elképzelését.
Hajlanak arra, hogy az alternatívákat elképzelhetetlennek tartsák. Az (1) azonban kezdi elveszíteni vonzerejét,
különösen most, hogy több évtizeden át próbálkoztunk a megvalósításával, és kudarcot vallottunk. A népi
bölcsesség már régóta gúnyolja a "két lábon járó enciklopédiák" világi hatalmát, és talán ez az az alkalom, amikor a
népi bölcsesség nevet utoljára a szofisztikáltakon. De ha az (1) pont most kétesnek tűnik, akkor a (2) és (3) pontok,
e nézet szokásos díszletei is azok. Mik az alternatívák?
A pensacolai konferencián elhangzottakból számomra több hihető téma is kirajzolódott, talán csak azért, mert
szimpatikus rezgéseket váltottak ki azokkal a gondolatokkal, amelyekkel más helyeken találkoztam. (A következőkben
válogatás nélkül kölcsönzök majd gondolatokat Lars-Erik Janlertől, Ron Louitól, Yoav Shohamtól és másoktól, de
kevés kísérletet teszek a források azonosítására, mert lehet, hogy tévedtem, és kevés olyan kínos rajongó van, mint
az a rajongó, aki téved).
Feltételezem, hogy egy olyan rendszer alapja, amely legyőzi a keretproblémát, az imént leírtakhoz hasonló trükkök
meglehetősen nehézkes zsákja lehet: nagyjából a proximális elvárás Hume-i szokásai, amelyek a tapasztalatból
származnak kondicionálással, ahogyan Hume mondta. Tegyük fel például, hogy keményen beidegzett (vagy éppoly
keményen beidegzett) elvárásaink vannak arra vonatkozóan, hogy a dolgok leesnek, amikor elengedjük őket, a dolgok
nagyot csattannak, amikor nekimennek valaminek, a folyadékok nedvesítik a dolgokat, az éles dolgok áthatolnak a
puha dolgokon, a nagy, hatalmas dolgok (pl. hegyek, házak) a helyükön maradnak, stb. Ezek, tegyük fel, csak nyers
asszociációs szokások, és önmagukban kognitívan nem áthatolhatók - csak elnyomhatók vagy kihasználhatók.
Különösen az alapvető megvalósításukban nincs semmi, ami megőrizné a konzisztenciát, vagy garantálná őket a
nevetséges félrekezeléssel szemben. (Egy hasonló gondolat kidolgozását lásd Freyd, 1987.) A kérdés tehát az,
hogyan lehet kihasználni a reprezentációs szokásoknak ezt a zsákját. És a válasz, amit én javasolnék: egy rakás
metatrükkel. Például, bármely szituációban
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találod magad, rendeld hozzá a helyzet (kezdetben) kiemelkedő objektumait ezekhez az alapvető humei szokásokhoz
(amelyekre inkább úgy gondolok, mint a sprite-okra) többé-kevésbé buta módon, és aztán nézd meg, mi történik, ha
hagyod, hogy tegyék a dolgukat. Ha az eredmény "nem tűnik jónak", rendelj át néhány kiemelkedő objektumot, és
próbáld meg újra. Ily módon "modellezzük x-et y-ra", kihasználva a beépített dinamika különböző töredékeit egy
találat vagy hiba módjára, valahogy úgy, ahogy Julian Jaynes (1976) leírja, amikor metafiókokról és metafrontokról
beszél, vagy absztrakt terek leképezéséről viselkedési terekre. Megjegyzendő, hogy az így kiaknázott szokások csak
részben lennének analógok a keretaxiómákkal. A feladat, hogy "jól csináljuk őket", egyszerűen csak a végtelenségig el
lenne halasztva. Az általam elképzelt rendszer ahelyett, hogy "jól csinálná őket", elviselné, ha rosszul csinálná őket, és a
lehető legjobban kitakarítana maga után, a mindenütt jelenlévő biológiai tervezési elvnek megfelelően: túlságosan
leegyszerűsít és önellenőrzés.
Egy további trükk ezen a szinten: az aktuális helyzetben a releváns dolgokat kiemelkedővé tesszük, bármi által, ami
a kiemelhetőséget szolgálja. Ezek a dolgok megjelölik a modellben, mint olyan módok, amelyekkel a modellezett
világ figyelmeztethet minket.
Nincs garancia arra, hogy ez jól fog működni. Ahogy Zenon Pylyshyn gyakran megjegyezte a "mentális agyagból"
készült "méretarányos modellek" kritikájában, varázslatos szerencsénk lenne, ha az ilyen keményen bedrótozott vagy
más módon fizikailag okozott szabályszerűségek és az általunk modellezni kívánt szabályszerűségek mindenben
megegyeznének, de ez a kritika csak a feltételezés ellen harap, hogy a tökéletes egyezéstől függünk. Ha viszont a
modellünket egymástól függetlenül működő bitekre bontjuk, majd megpróbáljuk nyomon követni az illesztéseket,
akkor talán képesek leszünk megakadályozni, hogy a hibák vadul terjedjenek a rendszerben. A lényeg az, hogy a
reprezentációkezelésnek ez a stratégiája a veszélyes élet egyik példája. Mennyire veszélyes? Ez a kockázatoktól
függ, ahogyan azokat felmérjük. Sötétben sétálok a fürdőszobába a házamban, bízva abban, hogy az általános
érzékelésem az elrendezésről rendben lesz, és bízva az összes szokásos állandóságban (pl. hogy nem mozdult el egy
szék sem, amíg nem figyeltem, stb.). Elég azonban csak azt a gondolatot a fejembe verni, hogy egy bomba, egy lyuk
vagy egy szikla pereme van a láthatáron, és máris egyáltalán nem fogok bízni az alapértelmezéseimben.
Egy másik trükk: amikor igazán fontos, akkor védjük a számunkra fontos állandóságokat. John McCarthy hívta
fel a figyelmünket a "krumpli a kipufogócsőben problémára" - hogyan védjük meg magunkat attól a miriádnyi
módtól, ahogyan egy autó nem tud elindulni anélkül, hogy mind a kazmilliót képviselnénk? Ha ez tényleg
számít nekünk, akkor az autót egy garázsba zárva tartjuk.
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amíg készen nem állunk az indulásra - vagy ahogy a mondás tartja, "járatjuk a motort". Lehet, hogy nem fog
működni, de nagyban javítja az esélyeinket. Kevésbé szigorú kontextusban vállaljuk a kockázatot, és ritkán
a bukást is.
Tehát feltételezem, hogy a képzelet érzékelés- és cselekvésalapú mankóinak egy zsákját használjuk ki, egy
csomó valószínűleg következetlen modell-bitet - a változás-modellezés kis viszonylag áthatolhatatlan motorjait,
amelyeket többé-kevésbé hülyén összekötünk (nem akarunk túl okos modellépítőt telepíteni a közepébe), majd
javítunk, amikor tudunk.

Mivel a világ egyes kiemelkedő dolgai egy adott pillanatban modellezhetetlenek lehetnek (amennyire a mi ostoba
modellépítőink látják), szükségünk van valamilyen módszerre, hogy ezeket mint fontos, kiszámíthatatlan elemeket
bevonjuk. Itt jönnének jól Yoav Shoham akciói, legalábbis ahogy én értem őket. Shoham szerint "az akciók a
szegény ember fizikája"; a horrorisztikus - még ha determinált is - átmeneti függvényekkel szembesülve egy
dobozba foglalunk néhány bonyolult jelenséget, és ágensnek nevezzük, és hagyjuk, hogy "eldöntse", mit tegyen
ezután. Aztán a döntést/cselekvést, amikor megtörténik, hozzáadjuk a tudásbázisunkhoz. (Shoham azt javasolja,
hogy a cselekvések megfigyelő-relatívak: Egy tudatosabb megfigyelő számára a cselekvés csak egy ágens nélküli
változás). Ha az ágens az Aetna-hegy vagy az időjárás, akkor ez a legjobb, amit tehetünk: Egyszerűen csak
felosztjuk tudatlanságunkat az "ágensek" által hozott kifürkészhetetlen "döntések" között, és várjuk, hogy azok
"döntsenek". De ha az ágens egy ember vagy egy állat (vagy számítógép stb.), vagy akár csak bármilyen többékevésbé szabályos, nem kaotikus entitás, akkor visszanyerhetünk némi befolyást, ha a szándékos álláspontot
alkalmazzuk rá (Dennett, 1987). Shoham tehát azt sugallja, hogy még ha valami nem is az, amit én szándékos
rendszernek neveznék (valami, ami a szándékos álláspontból kiszámítható), ágensként kezelni nem csupán
csökevényes animizmus (bár talán az is), hanem egy számításelméleti szempontból bölcs stratégia - ez egy
segédeszközt biztosít a "szegény ember fizikájának" elvégzéséhez. Ez lehet akkor a "szabadon lebegő ráció" (Dennett,
1983a, 1987, 8. fejezet) a népi fizikában még mindig megtalálható csökevényes animizmusra, ahol a víz "keresi" a
saját szintjét, és a természet "irtózik" a vákuumtól.
Még egy trükk, ezúttal egy olyan, amely szinte biztosan inkább kulturális eredetű, mint veleszületett (vagy
egyénileg újra feltalált): Talán úgy végezzük ezen anticipációs motorok legmagasabb szintű szervezését, hogy a
narratív sémák egy kis készletét használjuk ki, inkább a Schank-féle forgatókönyvekhez és tervekhez (Schank és
Abelson, 1977) hasonlóan, de a "metaforával" szemben toleránsabbak. A következőkre gondolok, kínosan
impresszionisztikusan fogalmazva: Tegyük fel, hogy egy ügynök féltucatnyi történetvázlatot kap - vagy
huszonötöt vagy százhármat, de nem sokkal többet -, és ezek olyanok, hogy
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túlságosan megtanultam, hogy ezek a történetek mindig "megpróbálnak megtörténni". Vagyis bármi történjék is az
ügynökkel, a történetek ott tolonganak körülötte, keresik a maguk sajátos hőseit, hősnőit, akadályait, lehetőségeit és
körülményeit, és nagyon toleránsak az össze nem illésekkel szemben. Tegyük fel, hogy ezek a történetek
történetesen az emberiség főbb kényszerhelyzeteit foglalják magukba (Arisztotelész fogalma, a kényszerhelyzet, új
használatban megfiatalítva). Tegyük fel, hogy a nehézségek, amelyekkel a hős minden egyes történetben találkozik
és megbirkózik, tipikusak, és a történetek repertoárja gyakorlatilag kimeríti az emberi problémákat. Minden egyes
történet, ahogyan az ágens saját tapasztalatában "megpróbálja" újrajátszani, modellt nyújt az ágensnek arra
vonatkozóan, hogyan kell viselkednie. Folyamatosan tippeket ad az ágensnek: Ne felejtsd el magaddal vinni a
kulcsot, talán itt az alkalom, hogy kipróbáld a régi "nyomd a boszorkányt a sütőbe" trükköt, várd meg, amíg a
gazember elalszik, talán ez egy báránybőrbe bújt farkas stb. (Lásd Waterhouse, 1990a, 1990b).
Az ilyen történetek legalább emlékeztethetik az ügynököt arra, hogy milyen kérdéseket kell feltennie az aktuális
helyzetről, és így egyfajta belépő éket jelenthetnek az intelligens felügyelethez és frissítéshez. Nem lehet, hogy ez egy
"olcsó, praktikus" módja annak, hogy nélkülözzük a bölcs, a keretproblémára immunis központi tervezőt? Egy olyan
ágens, aki elegendő mennyiségű, megtörténni próbáló történettel van felszerelve, mindig sebezhető lenne, ha egy
teljesen újszerű történet vakvágányra kerülne, de talán a történetmesélés évezredei után már nincsenek is teljesen
újszerű történetek. Legalábbis erre a következtetésre jutott kétségbeesetten sok elakadt regényíró és diadalmasan sok
strukturalista antropológus.
A keretprobléma elkerülésére (nem megoldására) szolgáló alternatív mechanizmusok e túlságosan impresszionista
vázlatában benne rejlik a mesterséges intelligencia "logikai" iskolájának kritikája. Az a javaslatom, hogy ez egy
fantomideált táplál, hasonlóan Marr (1982) látáselméletéhez. Azáltal, hogy a számítási szintet túlságosan tisztára

állítja, irreális kompetenciát követel meg, a probléma félremagyarázódik, amikor a megvalósítás alacsonyabb
szintjei felé fordulunk (Ramachandran, 1985). Ha ehelyett az "elég jó a kormányzati munkához" hozzáállással
indulunk, különböző megoldási területek nyílnak meg előttünk.
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13
A számítógépes megközelítések logikai földrajza:
Kilátás a keleti pólusról 1
1983-84-ben Douglas Hofstadter vendégprofesszor volt az MIT mesterséges intelligencia laboratóriumában.
Elképesztő szemináriumot tartott, amelyen rendszeresen részt vettem (sok diákkal együtt, és Marvin Minsky-t
leszámítva szinte egyetlen tanszékről sem). A saját munkásságáról beszélt, de mások munkásságáról is, akiket
nagyrészt figyelmen kívül hagytak vagy nem ismertek azokban a körzetekben: Jerry Feldman, Dana Ballard, Paul
Smolensky, Don Norman, Dave Rumelhart, Jay McClelland, Geoff Hinton, Pentti Kanerva és mások. Néhány évvel
korábban már beszéltem Feldmannal a konnekcionizmusról a Rochesterben, így nem volt minden új számomra, de
Doug szemináriuma kitágította a látókörömet, és megmutatta, hogyan illeszkedhetnek össze a darabok. Egyértelműen
valami ígéretes dolog volt készülőben. Néhány hónappal később meghívtak, hogy tartsak előadást az MIT egyik
konferenciáján a "kognitív tudomány számítási megközelítéseiről", és először visszautasítottam, arra utalva, hogy a
szervezőknek egyértelműen Doug Hofstadtert kellene felkérniük erre az előadásra. Nem voltak hajlandók
megfontolni a javaslatomat - ennyire elszigetelt és dogmatikus volt akkoriban az MIT: Hofstadter az ő szemükben
nem volt kognitív tudós (vagy filozófus). Így hát engedtem, de úgy döntöttem, hogy egy kicsit megtréfálom
törékeny ideológiai gátjaikat, kihasználva Jerry Fodor mulatságos magyarázatát, hogy az MIT miért volt "a keleti
pólus", és a helyi ortodoxiát "Nagytemplomi komputationalizmusnak" neveztem el. Élvezem az emléket, amikor
Ned Block az előadásom után megkérdezte tőlem, hogy hol a fenében tanultam ezt a csodálatos dolgot - neki ez
mind újdonság volt. "Leginkább Doug Hofstadter szemináriumán, itt az egyetemeteken" - válaszoltam. Harry és
Betty Stanton is részt vett a konferencián, és kérdeztek ezekről az új fejleményekről. Hamarosan Rumelharttal és
McClellanddel tárgyaltak arról, hogy összeállítanák
Eredetileg megjelent: Brand, M., and Harnish, M., szerk., The Representation of Knowledge and Belief (Tucson: University of
Arizona Press, 1986), pp. 59-79.
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a kötetek (1986), amelyek a konnekcionizmus bibliájává váltak. (Egy későbbi, 1991c című esszémben
visszatértem ezekre a témákra, és némileg kibővítettem őket.)
Mivel sok különböző ember állítja, hogy az elmét "számításokkal" magyarázza, és majdnem ugyanannyian tagadják,
hogy ez lehetséges, az empirikus kutatás és az ideológiai harc jelenleg sok fronton folyik, és nem könnyű
eligazodni. Néhány téma azonban kirajzolódik a kakofóniából, és ezek arra csábítanak, hogy megpróbáljam
felvázolni néhány legismertebb nézet logikai földrajzát, szem előtt tartva az őket néha kísérő nézeteltérések és
félreértések csökkentését.

Még mindig vannak dualisták és más misztikusok a világban, akik azt állítják (és remélik és imádkoznak, úgy
tűnik), hogy az elme örökre elkerüli a tudományt, de számomra ők már nem tartoznak a térképre. Az általam
feltárandó konfliktusterület minden résztvevőjét egyesítő cél a mentális eseményekről való tudattartalmának vagy
szándékosságának magyarázata olyan rendszerek vagy szervezetek szempontjából, amelyek végső soron agyi
folyamatok kell, hogy legyenek. Vagyis úgy veszem, hogy a vita minden résztvevője egyetért abban, hogy amit
végső soron akarunk, az az elme mint agy materialista elmélete. Kiindulópontunk az elme, ami nagyjából a "népi
pszichológia" hétköznapi fogalmaival jellemzett jelenségek azon halmazát jelenti, hogy erről és erről gondolkodunk,
erről és erről vannak hiedelmeink, ezt és ezt érzékeljük, és így tovább. Célunk az agy, vagyis nagyjából az agyi
jelenségek halmaza, amelyet a neuroanatómia és a neurofiziológia nem szándékos, nem szimbolikus, nem
információelméleti fogalmakkal jellemez. Vagy felcserélhetjük a célt az indulással, és a feladatot úgy is
értelmezhetjük, hogy az agy vízvezetékrendszeréről és elektrokémiájáról ismert ismereteinkből építkezünk egy
olyan elmélet felé, amely megmagyarázza - vagy megmagyarázza - a népi pszichológiában ünnepelt jelenségeket.
Sok vita folyt arról a stratégiai kérdésről, hogy melyik irány a jobb, a felülről lefelé vagy az alulról felfelé haladás,
de ez már nagyrészt lezárult és jól érthető: nyilvánvalóan mindkét irány elvileg működhet, mindkettőnek vannak
sajátos buktatói és lehetőségei, és senki, akinek van egy csepp esze, nem támogatná, hogy elvből figyelmen kívül
hagyjuk az ellenkező irányból haladók tanulságait.
Egy sokkal érdekesebb összecsapás arra vonatkozik, hogy mit kell keresni a köztes elméletben. Itt versengenek
egymással a "számításról" szóló manifesztumok, és ezt a kérdést próbálom tisztázni. Tekintsük a szélsőséges
álláspontokat a legtisztább formájukban.
Először is, van az, amit magas egyházi komputationalizmusnak fogok nevezni, ami
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azt állítja, hogy a népi pszichológia és az agytudomány között legalább egy olyan elméleti szint lesz, amely
meglehetősen "közel áll" a népi pszichológia magas szintjéhez, amely egyszerre "kognitív" és "számítástudományi". A
magas egyházi komputationalizmus (HCC) meghatározó dogmái egy szentháromság:
1.

A gondolkodás információfeldolgozás. Vagyis a népi pszichológia fogalmait fel kell dobni a
teoretikus és szigorúbban átfogalmazott: A "gondolkodást" folyamatok amalgámjaként elemzik
("következtetés" és "problémamegoldás" és "keresés" és így tovább); a "látást" és a "hallást" az
"észlelési elemzés" szempontjából elemzik, amely maga is tartalmaz következtetést, hipotézis-tesztelési
stratégiákat és hasonlókat.

2.

Az információfeldolgozás számítás (ami szimbólummanipuláció). Az információfeldolgozó rendszerek
és műveletek maguk is a "számítási" folyamatok szempontjából lesznek elemezve, és mivel, ahogy Fodor
mondja, "nincs számítás reprezentáció nélkül", a reprezentáció közege olyan szimbólumokból áll, amelyek
egy olyan rendszerhez tartoznak, amely szintaxissal (képződési szabályokkal) és a
szimbólummanipuláció formális szabályaival rendelkezik, amelyek segítségével a régiekből új
szimbolikus komplexumok nyerhetők.

3.

E szimbólumok szemantikája összekapcsolja a gondolkodást a külső világgal. Például egy bizonyos
agy-izé-amabob (agyi állapot, agyi esemény, az agyszövet komplex tulajdonsága) lesz a MIT
szimbóluma, és egy másik agy-izé-amabob lesz a költségvetés szimbóluma. Ekkor képesek leszünk
megállapítani, hogy egy másik, összetett brain-thingamabob a MIT költségvetésre utal, mivel a
reprezentációs közegben összetehető szimbolikus struktúráknak olyan értelmezései vannak, amelyek
elemeik szemantikai értelmezéseinek szisztematikus függvényei. Más szóval, létezik a gondolkodás
nyelve, és e nyelv számos kifejezéséről (a számítás során manipulált szimbólumok közül sokról

elmondható, hogy a világ olyan dolgaira utal, mint Chicago, a bálnák és a holnapután.

A főegyházi komputationalisták másik végletét azok alkotják, akik határozottan tagadják a Computationalisták
minden hitvallását: a népi pszichológia és az agytudomány között nincs formális, szabályokkal szabályozott,
számítási szintű leírás. A gondolkodás valami, ami az agyban zajlik, de egyáltalán nem számítás; a gondolkodás
valami holisztikus és emergens - és organikus és bolyhos és meleg és bújós és titokzatos. Ezt a szélsőséges
változatot zen holizmusnak fogom nevezni. 2
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E szélsőségek között mindenféle köztes kompromisszumos álláspontok vannak, amelyek többsége a
vizsgálatnak ebben a kezdetleges szakaszában még meglehetősen homályos. Hasznos lenne, ha lenne egy
földrajzi metafora ennek az elmélet-térnek a rendszerezésére és leírására, és szerencsére Fodornak
köszönhetően van is egy.
Egy heves vitában az MIT-n a nyelvi megértés rivális elméleteiről Fodor "nyugati parti"-nak minősítette egy jól
ismert teoretikus nézeteit - ami súlyos vád volt az MIT folyosóin. Amikor emlékeztették, hogy ez a becsmérelt teoretikus
Pennsylvaniában lakik, Fodor nem csüggedt. Mint kiderült, ugyanilyen kész volt a Brandeis vagy a Sussex
munkatársait is nyugati partiaknak bélyegezni. Elmagyarázta, hogy ahogyan az Északi-sarkon tartózkodva a sarktól
bármilyen irányban távolodva dél felé haladunk, úgy az MIT-től bármilyen irányban távolodva nyugat felé
haladunk. Az MIT a keleti pólus, és a keleti pólusról nézve Chicago, Pennsylvania, Sussex, de még a walthami
Brandeis Egyetem lakói is egyértelműen nyugatiak a megjelenésükben és a viselkedésükben. Boston sokáig a
világegyetem központjának tekintette magát; Fodor azt látta, hogy a kognitív tudományban a világegyetem igazi
központja a Károly folyó túloldalán van, de nem olyan messze a folyón felfelé, mint a Harvard Square vad és
gyapjas tanyavilága. (Egy igazi keleti sarki bennszülött számára a Tuftsnál távolabbi előőrsöm valószínűleg a
szörfök és az ukulelák csattogásaival képzelhető el.)
Mivel az MIT a Nagytemplomi Számítástechnika Vatikánja, és mivel a Zen Holizmus legismertebb szószólói az öböl
környékén található különböző pódiumokról beszélnek, javaslom, hogy a káoszt egy idealizált térkép segítségével
rendezzük el: A mentális jelenségek komputációs modelljeivel kapcsolatos álláspontok hasznosan elhelyezhetők
egy olyan logikai térben, amelynek középpontjában a Keleti-sark, horizontja pedig a Nyugati-part van. (Ez persze
nem éppen az, amire Fodor gondolt, amikor felfedezte a Keleti-sarkot. Én az ő elképzelését a saját céljaimhoz
igazítom).
A két szélsőség között számos olyan álláspont található, amelyek sok kérdésben élesen különböznek egymástól
(ahogyan mondják, "szöges ellentétben állnak egymással"), de mégis mind többé-kevésbé nyugatosnak tekinthetők,
attól függően, hogy a főegyházi komputacionalizmus mely tagadásait vagy módosításait védik. Mint minden kartográfiai
kísérletben, ez is csak egy a sok lehetséges vetület közül, amely nem tart igényt lényegi helyességre, de hasznos
rendszerezőként hívja fel a figyelmet. 3
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13.1. ábra Kilátás a keleti pólusról

Ezek a harcoló tanok, a Nagytemplomi Számmisztika és annak számos eretneksége, maguk nem elméletek, hanem
ideológiák. 4 Ideológiák arról, hogy milyen lesz vagy kell lennie az elme igazi elméletének, ha végül is megsejtjük.
A valódi elméletek létrehozására tett különféle kísérletek - különféle kutatási programok - úgy tűnik, hogy a mi
terünkben felsorakoztatott különféle ideológiák mellett kötelezik el magukat, de mint látni fogjuk, a kutatási
program és az ideológia közötti kötelék meglehetősen laza. Különösen az a tény, hogy egy kutatási programban
nagy előrelépés történik (vagy nem történik).
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szinte semmit sem árul el az inspiráló ideológia végső megalapozottságáról.
És fordítva: egy ideológia cáfolata néha egyáltalán nem sok jót ígér a zászlaja alatt végzett kutatásoknak. Az
ideológiák fontosak, sőt elkerülhetetlenek; befolyásolják, hogyan képzeljük el a problémákat, és hogyan
fogalmazzuk meg a kérdéseket. Egy hamis ideológia jellemzően arra csábít, hogy rossz kérdéseket fogalmazzunk
meg, és ezáltal időt és energiát pazaroljunk alacsony színvonalú kutatásokra és elkerülhető művi rejtvényekre. Néha
azonban még akkor is lehet előrelépni, ha kínos és téves kérdéseket teszünk fel, és néha (szerintem elég gyakran) a
kutatók félig tudatosan jobban tudják, mintha valójában azokat a kérdéseket tennék fel, amelyeket az ideológiájuk
szerint helyes kérdéseknek tartanak. Ehelyett olyan kérdéseket tesznek fel, amelyekről látják, hogy
megválaszolhatók, és alig veszik észre, hogy ezek a kérdések meglehetősen távol állnak a saját iskolájuk hivatalos
kérdéseihez.
Nem meglepő módon a filozófusok voltak az ideológiák legaktívabb megfogalmazói és őrzői. Jerry Fodor A
gondolkodás nyelve (The Language of Thought, 1975) és a RePresentations (1981) című műveiben egy ideig a
Keleti-sark teológusa volt (újabb eretnekségéről A tudat modularitása (The Modularity of Mind, 1983) című
könyvében még lesz szó). Hubert Dreyfus és John Searle Berkeleyben a nyugati parti zen holizmus guruja. Hartry
Field (1978) egy másik keleti-sarki apologéta, akárcsak Gilbert Harman (1973), bár ő sem teljesen ortodox.

Dreyfus és Searle mellé a nyugati parton Charles Taylor (1983) csatlakozik. A többi filozófus a kettő között
helyezkedik el: Stephen Stich (1983), Robert Cummins (1983), John Haugeland (1978, 1981) és Margaret Boden (1984),
hogy csak néhányat említsünk. (A magam részéről mindig is kétpólusúnak tartottam magam (Dennett, 1982a, 1983b, és e
kötet 11. fejezete). A filozófusok azonban nem az egyetlen jelentős résztvevői ennek az ideológiai konfliktusnak. Allen
Newell (1980), Noam Chomsky (1980a, 1980b) és Zenon Pylyshyn (1978, 1980, 1984) határozottan képviselik a
Keletet, míg Terry Winograd, 5 Lotfi Zadeh és Douglas Hofstadter nem nyugati filozófusok, akik nem csak
mellékesen járultak hozzá a doktrína megfogalmazásához. 6 A pszichológiában pedig a
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például a hitehagyott Ulric Neisser, akinek a Kognitív pszichológia (1963) című könyve a Nagytemplomi
komputationalizmus egyik alapdokumentuma volt, de aki J. J. Gibson hatására a Kogníció és valóság (1975) című
könyvében megtagadta a hitet, és segített abban, hogy Ithaka afféle nyugati parti kolóniává váljon. 7
A valós világ földrajza nyilvánvalóan csak időnként ad támpontot a logikai földrajzhoz. Norman, Rumelhart és
McClelland San Diego-i iskolája megfelelően nyugati beállítottságú, de most, hogy McClelland a Carnegie Mellonon
csatlakozik Hinton és Fahlman meglehetősen középnyugati csoportjához, Pittsburgh (John Haugeland Dreyfus-féle,
tehát tengerparti szimpátiáját tekintve) egy újabb nyugati gyarmatnak tűnne, ha nem lennének Newell és Simon (és
Jon Doyle) ellensúlyozó keleti hangjai. Jerry Feldman a Rochesterben az új konnekcionisták kifejezetten nyugati
iskolájának alapító tagja (erről később), de kollégája, Patrick Hayes (aki egyszer azt mondta nekem, hogy egészen
biztos benne, hogy az agy a predikátumszámításban végzi a dolgát) a lehető legkeletibb pólusú. John McCarthy a
Stanfordon természetesen szintén kelet-pólusú misszionárius, akárcsak Richard Weyhrauch és Brian Smith, valós
helyük ellenére.
Mindez felborzolhat néhány tollat. Kétlem, hogy az egyetértési pontok, mondjuk, Searle és Hofstadter, vagy
Winograd és Feldman között, nagyon nagyot szólnának a fejükben, és nem hiszem, hogy Chomsky és Fodor
nagyon is jól éreznék magukat, ha McCarthyval és Simonnal egy kalap alá vennék őket, és fordítva. És joggal,
mert azok a meghatározó kérdések, amelyek ezeket az embereket ugyanabba a "szélességi körbe" helyezik, kevésbé
szerves részét képezik a nagyon eltérő kutatási programjaiknak és módszertani elveiknek, mint ahogyan azt ők maguk
elismerik. Tehát az én kartográfiám bizonyos tekintetben valóban felületes. Egyes kutatóknak a nagytemplomi
komputationalizmus dogmáitól való függősége első pillantásra nagynak tűnhet, de remélem, hogy megmutatom,
hogy ez a vizsgálat alatt feloldódik.
Az évek során a nyelvészet, a pszicholingvisztika és a kognitív pszichológia kutatási programjaiban időnként, de
intenzíven foglalkoztak Fodor és Chomsky azon indokaival, hogy miért veszik komolyan a magas egyházi
komputationalizmust, és úgy vélem, hogy az e fókuszban felvetett kérdések eléggé ismertek és elemzettek
ahhoz, hogy itt nem kell áttekintenem őket. Ehelyett arra hívom fel a figyelmet, hogy
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a kognitív tudomány néhány más kutatási programja nyilvánvalóan kiszélesíti a HCC támogatását - vagy feltárja a
HCC-től való függés szélességét.
Gondoljunk csak John McCarthy (1980) azon törekvésére, hogy formálisan reprezentálja azt a tudást, amelyre
egy ágensnek szüksége van ahhoz, hogy bebizonyítsa, hogy a különböző cselekvések különböző körülmények
között a legjobbak (vagy éppen elfogadhatóak). Ez, ahogy McCarthy mondja, egy ismeretelméleti kérdés, és a
formalitáskényszer, amelyet McCarthy a válaszra ró, nyilvánvalóan ugyanazzal az indoklással bír, mint Fodor
(1980) formalitáskényszere: Az agy, mint mechanizmus, csak az állapotok formális (nem szemantikai)
tulajdonságaira tud válaszolni.
Vagy gondoljunk csak Newell és Simon (1972, 1976) kutatására az öntudatos, szándékos emberi
problémamegoldók által alkalmazott problémamegoldó stratégiák szabályai után, és arra, hogy a
problémamegoldás jelenségét a probléma egyik (formálisan explicit) reprezentációja és a megoldás másik (formálisan
explicit) reprezentációja közötti átmenetként jellemzik. Nem feltételezi-e a problémamegoldás ilyen feltételekbe öntött
empirikus feltárása egy olyan hipotézis melletti elkötelezettséget, hogy az emberi problémamegoldás egy olyan
számítási folyamat, amely explicit, formális szimbólumstruktúrákat más explicit, formális szimbólumstruktúrákba
vezet át? Gyakran mondanak ilyet, és amikor ezt teszik, akkor azt fejezik ki, ami egyébként is a kutatási
programjuk egészének lényegéről alkotott általános felfogás.
Valójában egy nézőpontból az összes mesterséges intelligencia problémamentesen elkötelezettnek tűnik a HCC
iránt. Ha a modelljeidet LISP-ben írod, és valójában számítógépen való futtatásra tervezted, hogyan veheted magad
komolyan a mentális folyamatok teoretikusaként vagy modellezőjeként anélkül, hogy feltételeznéd magadról azt a
tézist - vagy legalábbis eljátszanád a sejtést -, hogy a mentális folyamatok analógok a modelled alkotó számítógépes
folyamataival, legalábbis annyiban, hogy formális, számítási folyamatok, szimbólummanipulációs folyamatok?
Sok kognitivista teoretikus megelégedett azzal, hogy éppen egy ilyen ideológiát vallott. Végül is, mi a baj vele? Ez
az a kérdés, amely kesztyűt dobott a HCC ideológiai ellenségeinek, akik annyira igyekeztek a HCC-tanok mint
ideológia hiányosságait bizonyítani, hogy ritkán törődtek azzal a kérdéssel, vajon a támogatók kutatási programjai
olyan mélyen elkötelezettek-e a tanok mellett, mint ahogyan azt a támogatók állították. (Lehet, hogy a kiáltványok
inkább csak díszes reklámszövegek, mint lehetővé tevő feltevések? A
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az igazi ideológusnak mindegy; csak az számít, hogy a reklám milyen feltételek mellett védhető.)
Így a High Church Computationalism kritikájának egyik visszatérő és erőteljes irányvonala rámutat arra, hogy a
mesterséges intelligencia vagy a kognitív pszichológia területén dolgozók által ténylegesen javasolt számítási
modellek nevetségesen aluldetermináltak a rendelkezésre álló adatok által, még akkor is, ha azok meglehetősen
hihetőek, mint ahogyan gyakran azok. 8 Ez a kritika hasznosan mutatja meg, hogy a High Church Computationalism
központi állításai mennyire távol állnak a bizonyítástól, de egyébként csak egy villámcsapást mér, mivel ha történetesen
mély módszertani okok szólnak amellett, hogy egy győztes számítógépes modellben reménykedünk, akkor a
kilátást, hogy a korai feltáró modellek drasztikusan aluldetermináltak lesznek az adatok által, a kutatási program
elviselhető (és teljesen előre látható) fázisának kell tekinteni.
Fodor pedig egy olyan mély módszertani okot jelölt meg számunkra, amiért a HCC mellett dönthetünk: ez az
egyetlen távolról sem egyértelmű pozitív gondolat, amivel bárki rendelkezik. 9 Fodor kihívása ("Mi más?") évek óta

nagyon hatékonyan hozza zavarba az ellenzéket, hiszen maga a zen holizmus nem pozitív alternatíva, hanem csak
nyers tagadás. Azzal, hogy azt mondod, hogy a gondolkodás holisztikus és emergens, csak a szkepticizmusod ízét
jelented be, és egy alternatíva irányába teszel gesztusokat.

Meggyőző, explicit alternatívák hiányában és szembesülve bármely HCC-elmélet drasztikus aluldetermináltságával,
az ideológusok és kritikusok megdöbbentően korai vitába csábultak arról, hogy mi lenne jó bizonyíték a
számításelmélet egyik vagy másik márkája mellett. Mindannyian támogatom a gondolatkísérleteket, de ebben az
esetben úgy tűnik nekem, hogy a dolgok kicsúsztak a kezünkből. Miközben alig mérhető előrelépés történt bármely
konkrét számítási elmélet vagy modell valódi bizonyítékának összegyűjtése terén,10 óriási erőfeszítéseket tettek a
következő témákban
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ítélethozatal és -védelem a jövőbeni elképzelt bizonyítási körülmények alapján. (Én is játszottam már ezt a játékot
ugyanolyan buzgón, mint mások - nem mentem ki magam e második gondolatok alól.)
De újra feltehetjük a kihívást jelentő kérdést: Mi az alternatíva? Azaz, mi mást kellene tennie a nyugtalan
szkeptikusnak, aki szembesül egy valószínűtlen és aluldeterminált ideológiával, amely azzal a kihívással védekezik: mi
az alternatíva? Dreyfus és a többi nyugati parti filozófus a szélsőséges irányt választotta: Megpróbáltak a priori
érveket találni arra, hogy a HCC nem lehet igaz - minden említésre méltó siker nélkül. Megfogalmazták érveiket, de
kevés hívőt nyertek meg velük, és sok szemlélődő ítélete az, hogy az ilyen feltételekkel folytatott vita a legjobb
esetben is csak patthelyzet.
Ha az a priori taktikát már túlzásba vitték, akkor van egy szerényebb nyugati taktika, amelyet filozófusok ritkán
alkalmaznak, de egyes mesterséges intelligencia körökben igen nagy befolyással bír: nem azt próbálják
megmagyarázni, hogy miért lehetetlen a HCC, hanem azt, hogy még ha lehetséges is (amennyire meg lehet
mondani), és ez az egyetlen eddig megfogalmazott lehetőség, miért olyan valószínűtlen.
A High Church Computationalism számomra (és sokak számára) nagyon valószínűtlennek tűnik, olyan okokból,
amelyeket nehéz kifejezni, de amelyek azon vád körül mozognak, hogy a számítással működő, szimbólumokat
manipuláló agy mélységesen nem tűnik biológiainak (e kötet 11. fejezet). Ebben a kidolgozatlan gyanúban nem szabad
bízni, mert az ember intuíciói arról, hogy mi a biológiai és mi nem az, (legtöbbünk számára bizonyára) fegyelmezetlen
legénység. Mi tűnhetne (egy intuitív nézőpontból) nem biológiaiabbnak, mint például a DNS-replikáció óramű
pontosságú mechanizmusai? Tehát ha ez több akar lenni, mint egy újabb módja annak, hogy nemet mondjunk a
HCC-re, akkor valami egyértelműbbet kell mondanunk arról, hogy miért gondoljuk, hogy egy HCC-stílusú agy nem
a Természet útja.
Douglas Hofstadter (1983b) nemrégiben talált egy olyan kifejezési módot erre a félelemre, amely szerintem jó úton
jár. 11 A HCC-rendszerek, amelyeket "100%-ban felülről lefelé irányuló megközelítéssel" (284. o.) terveztek,
túlságosan hatékonyan használják ki a gépeket. Ahogy lefelé haladunk az egymásba ágyazott fekete dobozokban,
"alfunkciókat hívó függvények, amelyek alfunkciókat hívnak", és a nagyobb homunculákat kisebb, butább homunculák
bizottságaira bontjuk, nem gondoskodunk pazarlásról.
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mozgás, nincsenek nem funkcionális vagy diszfunkcionális zavarok, nincsenek tollas homunculák vagy
szupernumeráriumok. De ez nem a Természet útja; a rendszerek vagy szervezetek ilyen hatékonyságú megtervezése
valódi előrelátást igényel, a felmerülő problématerek részletes előrejelzését, a feladatok, amelyeket a rendszernek
végre kell hajtania. Másképpen fogalmazva, az ilyen rendszerek, mivel egészen lefelé tervezték őket, túl sok
intelligencia van benne az alsóbb szinteken.
A természet rugalmasságot és jó tervezést biztosító módja egy másfajta hatékonyságot foglal magában, azt a fajta
hatékonyságot, amely opportunisztikusan tud kialakulni a "pazarló" és helyileg értelmezhetetlen tevékenység óriási
mennyiségéből - olyan tevékenységből, amely eleve nem "szolgál" semmire, hanem arra szolgál, hogy valamilyen
nagyon szerény szerepet (vagy sok szerepet, sok különböző alkalommal) játsszon valamilyen nagymértékben
elosztott folyamatban.
Ez a téma ellensúlyozza a HCC témáit, amelyek annyira uralták a képzeletet, de vajon csak egy téma? Egészen a
közelmúltig Fodor kihívása megválaszolatlanul állt: Senkinek nem volt kifejezett javaslata arra, hogy az ilyen alulról
felfelé építkező rendszerek hogyan végezhetnének felismerhető kognitív munkát. A filozófusoktól (és az
idegtudósoktól is) érkező egyetlen javaslat metaforikus és titokzatos volt. 12
De most nyugatról valami jobb jön. Kifejezett javaslatok, sőt működő, kipróbálható modellek jelennek meg az
úgynevezett új konnekcionizmus köré csoportosuló különböző munkásoktól. (Még csak most kezdem el feltérképezni
e rokon lelkek közötti kapcsolatokat, és kétségtelen, hogy a bevezető felsorolásom során néhány embert kihagyok,
félreértek és félrefordítok, de mivel ez az írás nem várhat egy évet, kénytelen leszek bemutatni félkész
gondolataimat).
Az új konnekcionistákról az a legmeggyőzőbb első benyomás (és a nevük lényege), hogy közelről vizsgálják az
idegrendszeri felépítést, és sokkal közelebb próbálnak modellezni az agyhoz, mint az elméhez. Vagyis, ha az East
Pole AI programok az elme modellezésére tett kísérleteknek tűnnek, akkor a New Connectionist AI programok az
agy modellezésére tett kísérleteknek tűnnek. A tisztább vagy szélsőségesebb megközelítések némelyikében pedig
explicit kommentár található a neuronok vagy neuron-összeállítások és a modelljeik funkcionális egységei közötti
párhuzamokról (Feldman és Ballard, 1982). De szerintem hiba lenne a mozgalmat "neurofizikai-

226. oldal

ológia más eszközökkel folytatódik." 13 A megkülönböztető különbség nem egyszerűen vagy elsősorban abban áll,
hogy sokkal inkább alulról felfelé, mint felülről lefelé irányul (McClelland, nem publikált). Mert bár ezekben az új
modellekben gyakran jelennek meg kifejezetten agyszerűnek tűnő darabkák, darabkák és összeállítások, sokkal
fontosabb, hogy egy absztraktabb szinten a rendszerek és elemek - függetlenül attól, hogy hasonlítanak-e bármilyen
ismert agyi szoftverre vagy sem - felismerhető biológiai típusok.

A legnyilvánvalóbb és legismertebb absztrakt jellemző, amely a legtöbb ilyen modellben közös, az a nagyfokú
párhuzamos feldolgozás, amely vagy szimulált, vagy tényleges párhuzamos hardveren alapul (Hillis, 1981; Fahlman,
Hinton és Sejnowski, 1983). Bár mostanra már mindenki számára világossá vált, hogy az agy egy masszívan
párhuzamos processzor, és hogy ez fontos annak megértéséhez, hogy az elme munkáját hogyan végzi az agy, az új
konnekcionisták körében kevésbé érdekli őket az a kérdés, hogy pontosan milyen párhuzamos processzor az agy,
mint az, hogy általában milyen teljesítményűek a masszívan párhuzamos processzorok. Ezért a párhuzamos
feldolgozási modellek némelyike szinte szándékosan "irreális", mint az agy szerveződésének modellje. Hofstadter
Jumbo architektúrájának egyik vezérlő analógiája például a molekulák felépítése a sejt citoplazmájában szabadon
lebegő enzimek által - de Hofstadter természetesen nem gondolja, hogy a Jumbo architektúra által tervezett kognitív
feladatok (az architektúra bemutatásában és tesztelésében kiaknázott példa az anagrammák megoldása) az emberek
agysejtjeinek sejttestén belül valósulnak meg! (Hofstadter, 1983)
Egy másik széles körben és sokféleképpen használt új konnekcionista gondolat a statisztikai mechanikából származik:
"szimulált lágyítás" (Kirkpatrick, Gelatt és Vecchi, 1983). A struktúrák váltakozó "felmelegítésének" és "lehűtésének"
számítógépes analógjai, hogy a legjobb kombinációkba rendeződjenek, számos különböző területen bizonyultak
erőteljes új módszereknek (Smolensky, 1983).
Bár az én nyugati csoportomban az új konnekcionisták köré csoportosuló emberek között sok a különbözőség és
a nézeteltérés, néhány jellemzőt - családi hasonlóságot - érdemes megjegyezni. Ezekben a modellekben jellemzően
van:
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1.

''elosztott'' memória és feldolgozás, amelyben az egységek többféle, drasztikusan kétértelmű szerepet játszanak,
és a
amely disambiguation csak "globálisan" fordul elő. Röviden, e modellek némelyikét nevezhetjük
számítási hologramnak. Például Pentti Kanerva (1983) elosztott felismerési memóriájának szigorúan
korlátozott a minőségi memória kapacitása, de amikor túlterhelődik, a hatás nem egy egyszerű
túlcsordulás, amelyben nem lehet új információt bevinni. Inkább a túl sok információ bevitele a
korábban tárolt információk részleges lebomlásához vezet; a többletinformáció felülírása elmosódik
vagy elhomályosítja a már a memóriában lévő információt. 14

2.

nincs központi irányítás, hanem inkább egy részben anarchikus, inkább versengő elemekből álló
rendszer. (Lásd pl. Feldman és Ballard tárgyalását a "győztes mindent visz" vagy WTA
hálózatokról. Ezek közül az elképzelések közül sok tekinthető a mesterséges intelligencia sokkal
régebbi elképzeléseinek új változatának - pl. Selfridge Pandemoniuma, és természetesen a
perceptronok).

3.

nincs bonyolult üzenetátvitel a modulok vagy alrendszerek között. (Például nincsenek diszkurzív
üzenetek "a külvilágról". "A konnekcionizmus alaptétele, hogy az egyes neuronok nem továbbítanak nagy
mennyiségű szimbolikus információt. Ehelyett úgy számolnak, hogy megfelelő módon kapcsolódnak
nagyszámú hasonló egységhez" [Feldman és Ballard 1982, 208. o.]).

4.

az együttesek statisztikai tulajdonságaira való támaszkodás a hatások elérése érdekében.

5.

sok részleges útvonal vagy megoldás viszonylag esztelen és nem hatékony létrehozása és feloldása, amíg a
rendszer egy idő után nem az (előre kijelölt vagy előre meghatározható) "helyes" megoldáson
állapodik meg, hanem csak azon a "megoldáson" vagy "megoldásokon", amelyet a rendszer

"helyesnek" érez. Ez ötvözi a szimulált lágyítás (vagy annak közeli rokona) gondolatát azzal az
elképzeléssel, hogy a természetben nem minden "problémának" van "megoldása", és különbség van
egy folyamat leállása és egy folyamat kikapcsolása között.

A vizsgált modellek még mindig számítási modellek, de a modellezés számítási szintje sokkal közelebb áll az
idegtudományokhoz, mint a pszichológiához. Amit kiszámítunk, az nem (például) egy Chicagóra vonatkozó
predikátum-számítási tétel implikációja, vagy egy formális
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egy nyelvtani transzformáció leírása, hanem (például) egy olyan elem valamilyen küszöbszerű paraméterének új értéke,
amelynek önmagában nincs egyértelmű külvilági szemantikai szerepe. A leírás ilyen alacsony szintjén a számítás
szimbolikus közegének szemantikája csak (legfeljebb) az agyon belüli eseményekre, folyamatokra, állapotokra,
címekre utal - magára a számítási rendszerre. Röviden, e nézet szerint a gondolkodás egyetlen formális, számítási
"nyelve" inkább olyan, mint a számítógép gépi nyelve, és gépi nyelven nem lehet azt mondani, hogy "Chicagóban
esik az eső"; csak imperatívuszokat lehet kifejezni arról, hogy mit kell tenni, milyen cím milyen tartalmával és
hasonlók.
Akkor hogyan történik egyáltalán bármi is egy ilyen rendszerben, ami megfelelően Chicagóról szól? E nézetek
szerint valóban léteznek magasabb leírási szintek, amelyeken külsődleges-szemantikus tulajdonságokat
tulajdoníthatunk az agyi izéknek (ez az agyi izé Chicagóra utal, az az izé pedig az MIT-re), de egy ilyen szinten az
elemek közötti kölcsönhatások és kapcsolatok nem számítási jellegűek, hanem (és itt visszaesünk a metaforába és a
kézimunkába) statisztikai, emergens, holisztikusak. A "virtuális gép", amely tevékenységében felismerhetően
pszichológiai, nem lesz gép abban az értelemben, hogy viselkedése nem lesz formálisan meghatározható (a
pszichológiai szintű szókincset használva), mint valamilyen magas szintű algoritmus számítása. Ebben a vízióban
tehát az alacsony, számítási szint jelentősen eltér a normál gépi nyelvtől, mivel nem feltételezhető közvetlen
fordítási vagy végrehajtási kapcsolat a külső világ szemantikájával rendelkező magas szintű jelenségek és az
alacsony szintű jelenségek között. Ha lenne, akkor a számítástechnika szokásos módszertani előfeltevése lenne a
helyénvaló: A hardver figyelmen kívül hagyása, mivel a hardver sajátos megvalósítási stílusának sajátosságai semmit sem
adnak hozzá a jelenséghez, feltéve, hogy a jelenséget szigorúan leírják a magasabb szinten. (A megvalósítás részletei
persze időbeli és térbeli korlátokat adnak hozzá, amelyek kritikusak az egyes modellek értékeléséhez, de ezek a
részletek általában nem befolyásolják, hogy milyen információfeldolgozást hajtunk végre, és éppen ez az, ami miatt
ez a nyugati javaslat szakít a hagyományokkal.)
Kedvenc metaforám erre a javaslatra a meteorológia. (Mit várna az Agyviharok szerzőjétől? De az analógiát Hofstadter
Gödel, Escher, Bach című művében (Gödel, Escher, Bach, 302-309. o.) részletesen kifejti. Gondoljunk a
meteorológiára és annak a fizikához való viszonyára. Felhők vonulnak el, eső esik, hópelyhek halmozódnak fel,
szivárványok jelennek meg; ez a népi meteorológia nyelve. A mai népi meteorológusok - vagyis mindannyian tökéletesen tudják, hogy valahogyan mindezek az egyedi
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a felhők, szivárványok, hópelyhek és széllökések csak a felmerülő szalienciák (a mi szalienciánkhoz viszonyított
szalienciák).
érzékelő készülék) a fizikai energia, vízcseppek és hasonlók hatalmas eloszlásainak.
Van egy szakadék a népi meteorológia és a fizika között, de nem túl nagy és nem rejtélyes. A két terület között odavissza mozogva ismerős utakon járunk, amelyeket naponta sokszor bejárunk a tévéhíradóban. Fontos megjegyezni,
hogy a meteorológus műszerei barométerek, higrométerek és hőmérők, nem pedig felhőmérők, esőmérők és
hófakométerek. A szabályszerűségek, amelyekből a meteorológia tudománya áll, a nyomásra, a hőmérsékletre és a relatív
páratartalomra vonatkoznak, nem pedig a népi meteorológiai kategóriákra.
Ma még nem létezik a számítási felhőológia egyetlen területe sem. Vajon azért van ez így, mert a meteorológia még
gyerekcipőben jár, vagy egy ilyen elképzelt tudományág éppúgy nincs a helyén, mint az asztrológia? Vegyük észre,
hogy a népi meteorológiai kategóriák elemei és más dolgok között vannak minták, szabályszerűségek, nagyléptékű
hatások, és különösen reaktív hatások. Például sok növény és állat arra szolgál, hogy a népi-meteorológiai kategóriákat
valamilyen célból megkülönböztesse. Mindezt anélkül is elismerhetjük, hogy feltételeznünk kellene, hogy létezik
egy formális rendszer, amely ezeket a mintázatokat és szabályszerűségeket vagy az ezekre adott reakciókat irányítja.
Hasonlóképpen - és ez a meteorológiai metafora tanulsága - abból a tényből, hogy a magyarázat népi-pszichológiai
szintje sok célra a "megfelelő" szint, nem következik, hogy ezen a szinten vagy ahhoz közel kell lennie egy számítási
elméletnek. A HCC alternatívája az, hogy az agyban lévő felhők és szivárványok azok, amelyeknek szándékosságuk
van - amelyek Chicagóra és a nagymamára utalnak -, de a szigorú számítási elmélet, amelynek e felhők és
szivárványok áthaladásáról és átalakulásáról kell számot adnia, egy alacsonyabb szinten lesz, ahol az egyetlen
szemantika belső és némileg feszített szemantika (ugyanúgy, ahogy a gépi nyelv "szemantikája" is messze van a
természetes nyelv szemantikájától).
De hogyan lépjünk túl a metaforákon, és hogyan fejlesszük ezeket az új, alacsony szintű megérzéseket explicit
elméletté a "magasabb" vagy "központibb" kognitív szinteken? Az új konnekcionista mozgalomban explicitté váló
elméletdarabkák viszonylag közel állnak a leírás "hardver" szintjéhez, és az általuk eddig elvégezhető kognitív
munkát gyakran vagy viszonylag periférikusnak, vagy viszonylag alárendeltnek jellemzik. Például a mintafelismerés (sok
teoretikus számára) az észlelés viszonylag korai vagy perifériális komponensének tűnik, a memória pedig (sok
teoretikus számára) a magasabb intellektus egy meglehetősen alárendelt ("pusztán irodai", mondhatnánk)
komponensének tűnik a magasabb intellektusban.
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a tervezés vagy a problémamegoldás virtuális folyamatai. A Nyugat ideológusai számára azonban ezek a látszatok
félrevezetnek. Minden gondolkodásról, legyen az bármilyen intellektuális vagy központi vagy (akár) szabályvezérelt,
kiderül, hogy alapvetően érzékelési műveleteket használ, mint például a sokoldalú mintafelismerés; nem véletlen,
hogy gyakran mondjuk azt, hogy "látom", amikor megértésre jutunk. És a nyugati felfogás szerint a memória és az
intelligens feldolgozás közötti felelősség- és hatalommegosztás nem fog hasonlítani a von Neumann-gépek mögöttes
(és elkerülhetetlenül befolyásoló) munkamegosztásához, amelyben a memória inaktív, hideg tároló, és minden művelet
a központi feldolgozó egységben történik; egy megfelelő memória maga fogja elvégezni az intelligens munka nagy
részét.
Tudomásom szerint még senki sem talált ki olyan módszert, amely ezeket a versengő megérzéseket egy egységes,
világos és széles körben érthető (még ha nem is formális) kifejezési formában rendezné. Olyan leírási szintre van
szükségünk, amely nagyjából olyan, mint a hagyományos informatikában a szoftverekről szóló beszéd a

hardverekről szóló beszédnek. Vagyis a lehető legtöbb alacsony szintű feldolgozási részlettől kell elvonatkoztatni,
miközben az új architektúrák szellemében kell maradni.

A probléma az, hogy még nem sok világos elképzelésünk van arról, hogy milyen funkciókat kell ellátniuk az ilyen
rendszereknek - mire kell képeseknek lenniük. A problémának ezt a beállítását David Marr (1982) erőteljesen
fejtette ki a látással kapcsolatos munkájáról szóló módszertani reflexióiban. Az elemzés három szintjét különbözteti meg.
A legmagasabb szint, amelyet meglehetősen félrevezető módon számítási szintnek nevez, valójában egyáltalán nem a
számítási folyamatokkal foglalkozik, hanem szigorúan (és elvontabban) azzal a kérdéssel, hogy milyen funkciót
szolgál a szóban forgó rendszer - vagy, még formálisabban, hogy milyen funkciót kell (valamilyen módon)
"kiszámítania" matematikai értelemben. Felidézve ugyanennek a munkamegosztásnak Chomsky korábbi változatát,
azt mondhatjuk, hogy a Marr-féle számítási szintnek egy rendszer kompetenciájának formális és szigorú
specifikációját kell adnia - "adott egy elem az x-ek halmazában, és a következő szabályok szerint egy elemet ad az
y-ok halmazában" -, miközben hallgat vagy semleges marad a megvalósításról vagy a teljesítményről. Marr
második szintje lefelé az algoritmikus szint, amely ugyan specifikálja a számítási folyamatokat, de semleges marad
(amennyire csak lehetséges) a hardverrel kapcsolatban, amelyet az alsó szinten ír le.
Marr azt állítja, hogy amíg nem értjük meg világosan és pontosan egy rendszer tevékenységét a
legmagasabb, "számítási" szinten, addig nem tudunk megfelelően foglalkozni az alacsonyabb szintek
részletes kérdéseivel, vagy az egyes rendszerek közötti...
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úgy teszünk, mintha már rendelkeznénk olyan adatokkal, amelyek az alacsonyabb szinteket megvalósító
folyamatokról szólnak. Ráadásul, ragaszkodik ahhoz, hogy ha komolyan téves nézetet vallunk arról, hogy mi a
rendszerünk számítási szintű leírása (ahogy szerinte a látás minden korábbi teoretikusa tette), akkor az alacsonyabb
szinteken történő elméletalkotási kísérleteinket hamis művi problémák fogják megzavarni. (Érdekes megjegyezni,
hogy ezt állítja J. J. Gibson is, aki a látás minden kognitivista, információfeldolgozó modelljét reménytelenül
belegabalyodott, szükségtelenül bonyolult Rube Goldberg-mechanizmusokba, amelyeket azért állítottak fel, mert az
elméletalkotók nem látták, hogy a bemenetek és kimenetek alapvető reparálására van szükség. Ha egyszer sikerülne
helyesen jellemezni, hogy mit kap a látás a fényből, gondolta, és mit kell visszaadnia ["affordanciák"], a látás
elmélete gyerekjáték lenne).
Most Marr azt állítja, hogy a látásmód számítási szintjét sikerült eltalálnia, és állítása nyilvánvalóan nem túl
optimista. De a látás, mint bármely perifériás rendszer, nyilvánvalóan sokkal jobban kezelhető Marr számítási
szintjén, mint a gondolkodás, tervezés, problémamegoldás és hasonlók központi rendszerei, amelyek oly központi
szerepet játszanak a mesterséges intelligencia kutatásában. Fodor A tudat modularitása (1983) című könyvében azt
állítja, hogy míg a perifériás érzékelési "modulok" terén, amelyek "a világot a gondolkodás számára bemutatják",
drámai előrelépés történt, "a központi kognitív folyamatoknak nincs komoly pszichológiája".
Egyszerűen fogalmazva, nincsenek olyan számítási formalizmusaink, amelyek megmutatnák, hogyan kell ezt megtenni, és
fogalmunk sincs arról, hogyan lehetne ilyen formalizmusokat kifejleszteni. ... Ha valaki - például Dreyfus - megkérdezné
tőlünk, hogy miért kellene egyáltalán feltételeznünk, hogy a digitális számítógép a globális kognitív folyamatok
szimulációjának plauzibilis mechanizmusa, a válasz süket csend lenne. (p. 129)

De mi ez? Az ember azt hitte volna, hogy soha nem találkoznak a kettő, de itt van Fodor, a keleti pólus érseke, aki
egyetért Dreyfusszal, a nyugati part gurujával, hogy a Nagytemplomi komputationalizmus nem ért el előrelépést a
"központi kognitív folyamatok" terén. Ha Fodornak igaza van a pesszimizmusában - és szerintem nagyrészt igaza
van -, mit tehetne egy értelmes teoretikus?
Az én javaslatom: folytassuk az olyan mesterséges intelligenciát, amelyet hagyományosan a High Church
Computationalizmushoz társítottak, de hagyjuk el teljesen a komputationalista ideológiát, és értelmezzük újra
ezeknek a mesterséges intelligenciát alkalmazóknak a programjait gondolatkísérleteknek, nem modelleknek.

A következőkre gondolok. Ha Marrnak igaza van, amikor ragaszkodik ahhoz, hogy először a számítási szintű
problémákon kell előrelépni, akkor az első feladat az, hogy
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Ha a "központi kognitív folyamatokról" akarunk elméletet alkotni, akkor csak azt kell megmondanunk, hogy ezek a
folyamatok mire lehetnek képesek. Milyen természetűek ezek a központi képességek? Felejtsük el egy pillanatra,
hogyan teszik azt, amit tesznek. Csak azt, hogy mi az, amit (elvileg) tesznek? Mi az a kompetencia, amit a
teoretikusnak meg kell próbálnia megmagyarázni? Ahogy Fodor ragaszkodik hozzá, senkinek sincs világos, éles,
explicit beszámolója erről. De több kutató is próbálkozik vele. Allen Newell (1982) például a leírásnak ezt a szintjét
nevezi tudásszintnek. Ez tulajdonképpen Marr számítási szintje a központi arénára alkalmazva. McCarthy (1980)
hasonló szintkülönbséget tesz. Amit ezek és a mesterséges intelligencia sok más teoretikusa tesz, az nem az emberi
megismerés HCC-modelljeinek javaslata vagy az elméletek empirikus kísérletekkel való tesztelése, hanem az, hogy
gondolatkísérleti úton olyan kényszereket és összefüggéseket keresnek, amelyek tájékoztathatnak a titokzatos
"központi kognitív folyamatok" (Marr "számítási" szintjén történő) leírásáról. És legalább ennyi előrelépés történt:
Kibővítettük és finomítottuk elképzelésünket arról, hogy az emberi elmének valójában milyen képességei vannak. És
most már elég sok módját ismerjük annak, hogy ne próbáljuk megragadni a központi kognitív rendszerek alapvető
kompetenciáját - nem is beszélve a megvalósításáról. A mesterséges intelligencia kutatásában nagy szerepet játszik a
kizárás folyamata; gyakorlatilag minden komolyan fontolóra vett modell kiesett, mivel valamilyen okból túl egyszerűnek
bizonyult. De ez a fejlődés. Amíg a modelleket komolyan nem veszik figyelembe és nem zárják ki, addig komoly
lehetőségként leselkednek a teoretikusok kísértésére.
Így McCarthy formalitási korlátja nem jelent (vagy nem is kell, hogy jelentsen) elkötelezettséget a High Church
Computationalism mellett. Lehet, hogy nem több, mint a kellő szigor és pontosság követelménye, hogy a problémát a
következő, Marr algoritmikus szintre, a következő szintre tegyük, csakhogy ez valószínűleg nem lenne jó kifejezés
arra a legmagasabb szintre, amelyen az új-konnekcionista fajtájú folyamatok (szemben a termékekkel) leírhatók.
És Newell és Simon "gondolkodás" "szabályai" utáni kutatásának nem kell elköteleznie őket vagy tisztelőiket a
HCC doktrínája mellett, miszerint a gondolkodás szabályokkal irányított számítás. Az általuk felfedezett szabályok
(feltéve, hogy sikerrel járnak) ehelyett értelmezhetők az emergens jelenségek - a kognitív "felhők" és
"szivárványok" - mintáinak szabályszerűségeiként, de nem "pusztán" szabályszerűségekként. A szabálykövető
viselkedés és a szabályokkal leírt viselkedés közötti jól ismert különbséget (a filozófiában) gyakran illusztrálják azzal,
hogy rámutatnak arra, hogy a bolygók nem számítják ki a pályájukat, bár mi igen, a mozgásukat leíró szabályokat
követve. A bolygómozgások "szabályai" törvényszerű szabályszerűségek, nem "követik" őket
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szabályok. Ez igaz, de figyelmen kívül hagyja a szabályszerűségek egy olyan fajtáját, amely a bolygók (vagy a
közönséges felhőképződmények) és a szabálykövető (azaz szabálykonzultáló) rendszerek szabályszerűségei között
helyezkedik el. Ezek azok a szabályszerűségek, amelyek szelekciós nyomás hatására megmaradnak: a jó tervezés
elvei által diktált szabályszerűségek, amelyeket az öntervezési rendszerek ezért magukra szabnak. Vagyis egy
"gondolkodási szabály" sokkal több lehet, mint egy egyszerű szabályszerűség; lehet egy bölcs szabály, egy olyan
szabály, amely szerint terveznénk egy rendszert, ha rendszertervező lennénk, és ezért egy olyan szabály, amelyről
elvárható, hogy az öntervező rendszerek "felfedezzék" azt a tevékenységi mintáikba való belehelyezkedés során. Az
ilyen szabályokat éppúgy nem kell explicit módon ábrázolni, mint az aerodinamikai elveket, amelyeket a madarak
szárnyainak tervezésénél tisztelnek.

Marr például felfedezte, hogy a vizuális rendszer azzal a hallgatólagos feltételezéssel működik, hogy a mozgó alakzatok
merev kapcsolatokban artikulálódnak, és hogy az éles fényintenzitás-határok fizikai éleket jeleznek. Ezek a feltételezések
nincsenek "kódolva" a vizuális rendszerben; a vizuális rendszert úgy tervezték, hogy csak olyan környezetben
működjön jól, ahol ezek a feltételezések (nagyjából) igazak. Az ilyen szabályokat és elveket nagyon pontosan meg
kell fogalmazni a számítási szinten - nem azért, hogy aztán algoritmikus szinten "kódolva" legyenek, hanem azért,
hogy az (algoritmikus) folyamatokat úgy lehessen megtervezni, hogy tiszteletben tartsák őket (de talán csak
nagyfokú szabályossággal).
Vannak-e a (jó) problémamegoldás "szabályai", amelyeknek hallgatólagosan kell lenniük (és vannak is) az érett
gondolkodók információfeldolgozásában megjelenő szabályszerűségekben? Felfedezhetnénk őket, ha
megpróbálnánk ilyen szabályokat kódolni egy olyan szabálykövető rendszerben, amelynek viselkedése azért
mutatta ezeket a szabályszerűségeket, mert ezeket a szabályszerűségeket "mondták" neki, hogy kövesse. Az ilyen
rendszereket próbára lehet tenni, hogy teszteljük a vizsgált szabályok megfelelőségét. 15 Ez a tesztelés az, ami a
mesterséges intelligenciában oly sok csábító modell (gyakran informatív) kiiktatásához vezetett.
Összefoglalva, nem látok okot arra, hogy a mesterséges intelligencia vagy a kognitív tudomány vállalja a HCC
védelmének meglehetősen valószínűtlen terhét. Nekem úgy tűnik.
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hogy az összes eddigi értékes mesterséges intelligencia-kutatás a kompetenciák felvázolására tett kísérletnek
tekinthető. (Marr persze messze túlment ezen.) Mint ilyet, leginkább úgy tekinthetjük, mint ami (előzetes)
gondolatkísérletekből áll, nem pedig mint "érettebb", valóban kísérleti tudományt. Gondolatkísérletei azonban némi
ellenőrzésnek vannak alávetve. Egy kompetencia ilyen vázlatát úgy lehet tesztelni, hogy egy nem biológiailag
előállított Rube Goldberg-eszközt tesztelünk az adott kompetenciával (a tényleges "számítási" AI-programmal),
hogy lássuk, hogyan teljesít.
Így szinte kínosan ökumenikus következtetést vonhatunk le. Mindenkinek igaza van valamiben. Dreyfusnak és a zen
holisztikusoknak igazuk van abban, hogy nem kell elköteleznünk magunkat a Nagytemplomi Számítástudomány
meghatározó dogmái mellett, de a kognitív folyamatok számítási modelljeinek kidolgozásával foglalkozó
embereknek igazuk van abban, hogy az ő módszertanuk valószínűleg a legjobb módja annak, hogy előrehaladást
érjünk el az elme rejtelmeiben. Abban mindenki egyetért, hogy az agyban valaminek vagy valaminek képesnek kell
lennie arra a szemantikai tulajdonságra, hogy Chicagóra hivatkozzon, és hogy valamiféle számításelmélet feladata,
hogy megmagyarázza és megalapozza ezt a képességet. A fennmaradó nézeteltérések vagy elavult hitvallások
darabkáihoz való motiválatlan ragaszkodáson alapulnak, vagy pedig lényegi nézeteltérések arról, hogy az
interstitiális számításelmélet melyik fajtája a legígéretesebb. Ez utóbbi nézeteltéréseket csak egyféleképpen lehet
rendezni: fel kell gyűrni az ingujjunkat, és ki kell dolgozni és tesztelni az elméleteket. 16
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14
Hofstadter küldetése:
A kognitív hajsza története
A Complexity félúton van egy tudományos folyóirat és egy magazin között, és a Santa Fe Institute adja ki. Douglas
Hofstadter nemrég megjelent könyvéről, a Fluid Concepts and Creative Analogies (Folyékony fogalmak és kreatív
analógiák) című könyvéről írt meghívásos recenzióm kicsit hosszabb volt a folyóirat szabványánál, ezért a
szerkesztők átformálták azt erre a kevésbé formális esszére, lehetővé téve, hogy kijavítsak néhány hibát a
tervezetekben, amelyek meglehetősen széles körben keringtek az interneten a mesterséges intelligencia közösség
tagjai között. Itt látjuk a többszörös vázlatmodellt működés közben: a későbbi változat itt történő újranyomtatásával
arra számítok, hogy felerősítem a revíziós hatást (ne kérdezd, hogy ez orwelli vagy stalinista), így hosszú távon ez
lesz az emlékezetesebb, nagyobb hatású változat.
Douglas Hofstadter egész egyszerűen fenomenológus, gyakorló fenomenológus, és ezt mindenkinél jobban csinálja.
Soha. Évek óta tanulmányozza saját tudatának folyamatait, könyörtelenül, rendíthetetlenül, fantáziadúsan, de
kendőzetlenül. Ő nem fenomenológus nagybetűvel - kevés kivételtől eltekintve a fenomenológusok valójában nem
fenomenológiát végeznek, csak írnak arról, hogy csinálják.
Szöges ellentétben a fenomenológia husserliánus iskolájával (iskoláival), amely az epoché vagy "zárójelbe tétel"
mellett érvel, amely felmenti a kutatót a mögöttes mechanizmusok mindenféle - spekulatív vagy egyéb - vizsgálata alól,
a fenomenológia Hofstadter-féle iskolája azt hangsúlyozza, hogy fel kell tenni - és meg kell válaszolni - a kérdést, hogy
hogyan működik. Hofstadter kezdeti fenomenológiai megfigyeléseit a dinamikára és a mechanizmusokra vonatkozó
kérdések és javaslatok tarkítják; úgy figyeli saját elméjének működését, ahogyan egy színpadi bűvész figyeli egy
másik színpadi bűvész műsorát, nem tátott szájjal csodálkozva az egész "varázslat" láttán, hanem tele intenzív és
tájékozott kíváncsisággal, hogy vajon hogyan a fenébe lehet elérni a hatást.
Eredetileg megjelent: Complexity, 1 (6), 1996, pp. 9-11.
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1979-ben Douglas Hofstadter kiadta a Gödel, Escher, Bach: An Eternal Golden Braid (Gödel, Escher, Bach: Örök
aranyfonat) című könyvet, amely a kognitív tudományok középpontjában álló néhány legnehezebb és leglenyűgözőbb
gondolat briliáns feltárása: rekurzió, számítás, redukció, holizmus, jelentés, "jootsing" (a rendszerből való kiugrás),
"furcsa hurkok" és még sok minden más. Ami a könyv fejtegetéseit olyan hatásossá tette, az a kidolgozott (és
szeretettel kidolgozott) analógiák családja: az elme olyan, mint egy hangyaboly, a formális rendszer olyan, mint egy
játék, a tétel és a nem-tétel olyan, mint az alak és a föld, Bach találmányai pedig olyanok, mint a párbeszédek, hogy
csak néhányat említsünk. Az egész analógia-csomagot az öntudatos reflexió rétegeibe burkolták. "Bármit, amit te meg
tudsz csinálni, én is meg tudom csinálni meta-" - ez volt Doug egyik mottója, és természetesen ezt alkalmazta,
rekurzív módon, mindenre, amit csinált.
Aztán 1985-ben jött a Metamagical Themas: A címét a Scientific Americanben havonta megjelenő rovatának
címéből vette, amely természetesen elődje, Martin Gardner "Matematikai játékok" című könyvének anagrammája
volt. Még több szójáték, még több játék, még több analógia, még több rekurzió, még több öntudatos elmélkedés -

mindez zseniális, de sokan kezdtek elgondolkodni: mit is csinált valójában Hofstadter? Komoly kutatási projektről volt
szó, vagy csak szórakozásról, játékról és önfeledt szórakozásról? Rajongói el voltak ragadtatva, de még néhány
kollégája és doktorandusza - még barátja és társszerzője (Az elme énje: én magam) is - kezdett egy kicsit aggódni a
játékvilágokba vezető hosszadalmas odüsszeiái (kétértelmű betűk, bizarr betűtípusok, furcsa firkák hosszú
papírtekercseken) miatt.

Ez az ember azt akarta, hogy komolyan vegyék, de hol volt a céltudatos, szigorú vizsgálat bizonyos jelenségekről, hol
volt a fegyelem? Ott volt az orrunk előtt - és az övé előtt is. Bíznunk kellett volna benne. Tudta, mit csinál, és új
könyvében, a Fluid Concepts and Creative Analogies: Computer Models of the Fundamental Mechanisms of
Thought (A gondolkodás alapvető mechanizmusainak számítógépes modelljei) című könyvében megmagyarázza és
igazolja mindazokat a különös gyakorlatokat; és megmutatja, hogy miközben sokan közülünk félőrülten rohantak
el a kognitív tudomány egyik vagy másik gráljának különféle kutatásaiba, ő türelmesen, szisztematikusan,
briliánsan építette fel a kognitív tudomány egy alapvető területének megértését, és olyan munkát végzett, amelyre
csak ő volt képes. És végül ő és csapata úgy teszteli a megérzéseiket, hogy olyan működő modelleket építenek,
amelyek képesek szimulálni az általuk vizsgált konkrét tudati folyamatokat (és azok féltudatos, tudatalatti,
tudattalan féltekéjét). Vajon sikerül-e reális teljesítményt produkálniuk? Ha nem, akkor vissza a rajzasztalhoz.
A Fluid Concepts and Creative Analogies (Folyékony fogalmak és kreatív analógiák) egy antológia a következő
szerzők munkáiból
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Hofstadter és végzős diákjai a FARG, a Fluid Analogies Research Group (Folyékony Analógiák Kutatócsoport),
amelyet először Ann Arborban alapított 1984-ben, majd az Indiana Egyetemre költözött jelenlegi székhelyére.
"Fargonauta" társai mind a címlapon, mind az egyes fejezetekben a társszerzők szerepét kapják, de ezek nagyjából
az ő változatai, közös projektjeikről. Teljesen helyénvaló, hogy saját változataiból készítsen egy kötetet, mivel az ő
sajátos elképzelése arról, hogyan kell a kognitív tudományt csinálni, teljes körű áttekintésre és bemutatásra szorul,
amit ez a könyv nyújt. (Társszerzői nagyon jól tudják köszörülni a saját fejszéjüket - lásd a Hofstadter bibliográfiájában
felsorolt cikkeiket és könyveiket: Melanie Mitchell, Analogy-Making as Perception, 1993, és Robert French, The Subtlety
of Sameness, 1995).
A könyvben elszórtan olyan megdöbbentő önéletrajzi megnyilatkozások találhatók, amelyek rávilágítanak arra, hogy
mennyire türelmetlen volt a türelmetlenséggel és a kétségekkel szemben, amelyeket barátai és társai nem titkoltan - sőt
gyakran erőteljesen - hangoztattak. Az egyik "felfedezés újrajátszásának" kezdetén elmondja nekünk:
Nagyon hű leszek a tényleges felfedezési folyamatomhoz, nem pedig annak idealizálásához. Ez azt jelenti, hogy amit mutatni
fogok, helyenként elég kínosnak és ostobának tűnhet; de a felfedezések gyakran így történnek. Miután egy felfedezés
befejeződött, és a benne rejlő gondolatokat jól megemésztettük, az ember érthető módon vissza akar menni és ki akarja tisztítani,
hogy elegánsnak és érintetlennek tűnjön. Ez egészséges vágy, és ha így teszünk, akkor az új ötletek sokkal könnyebben és
szebben bemutathatók másoknak. Másrészt viszont, különösen az évek múlásával, az ember hajlamos elfelejteni, hogy valójában
hány kínos jelölést használt, és hány hiábavaló utat próbált ki. (p. 21)

"Szerencsére - folytatja -, mivel mindig is lenyűgözött, hogyan működik az elme, hajlamos voltam arra, hogy
gondos feljegyzéseket vezessek a felfedezési folyamataimról - még tizenhat éves koromban is, amikor ez a bizonyos
felfedezés és felfedezés történt." Később a könyvben beszámol a betűtípusok iránti megszállottságáról:
Ezután egy hosszú időszak következett, amelynek során több száz új betűstílust terveztem, és fáradhatatlanul kutattam a
kecsesség, a funky, a pimaszság, a szemtelenség, a pimaszság, a butaság, a lágyság, a hegyesség, az üregesség, a görbület, a
cakkosság, a kerekség, a simaság, a bonyolultság, a szigorúság, a szabálytalanság, a szögletesség, a szimmetria, az aszimmetria, a
minimalitás, a redundancia, a díszítés és számtalan más meghatározhatatlan paraméter mindenféle kombinációját. ... Biztos
vagyok benne, hogy valaki számára, aki nem sokat gondolkodott az ábécékről és a vizuális stílusokról, valamint a fogalmak
határaikig vagy éppen azon túlra való feszegetésének gondolatáról, sok kísérletem titokzatosnak és értelmetlennek tűnt volna, sőt
talán még az is lehet, hogy
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megmondani, hogy pontosan hová és miért. Ahogy teltek az évek [!] ... (402. o.)

Eddig minden rendben: azzal, hogy egy életen át jegyzetel, és meg meri osztani velünk, rengeteg adattal látja el
magát és minket. De az adatok csak annyira jók, amennyire a megfigyelő és a megfigyelt jelenségek indokolják.
Más fenomenológusok, sőt kognitív tudósok is lelkiismeretesen gyűjtöttek adatokat különböző gondolatmenetekről. K.
A. Ericsson és H. A. Simon Protokollelemzés: Verbal Reports as Data (1984) különösen szisztematikus és
reflektív erőfeszítésként jut eszembe e vonalak mentén. Az általuk vizsgált jelenségek azonban, akárcsak a szinte
valamennyi kognitív tudós és pszichológus által vizsgált jelenségek, az emberi gondolkodási folyamatok egy szűk
részhalmazát jelentik: jól meghatározott problémák megoldását, a helyes megoldáshoz vezető világos (ha nehezen
is megtalálható) utakkal. Hofstadtert mindig is érdekelte a gondolkodás szabadabb, kreatívabb, művészibb,
kiszámíthatatlanabb fajtája, de jó tudósként értékelte, hogy le kell egyszerűsíteni a területét, a lehető legtöbb
dimenzióban korlátozva és ellenőrizve azt, hogy egyszerre csak néhány variációs forrás legyen szembetűnő, és így
vizsgálható.
Minden tudománynak szüksége van játékproblémákra; a populációgenetikának megvannak a gyümölcslegyek, a
neuroanatómiának az óriás tintahalak axonjai, a fejlődésbiológiának a fonálféreg, a C. elegans, a GOFAI-nak a blokkok
világa, a Hanoi-torony rejtvénye, a sakk, a kriptaritmetikai problémák, a konnekcionizmusnak a NETTalk tartománya,
az érthetetlen kiejtés, és így tovább.
Hofstadter és tanítványai figyelemre méltóan sikeresek voltak abban, hogy jól viselkedő játéktereket hozzanak létre
az analógiakészítés és a metaforaértékelés furcsa, finom, furcsa folyamatainak feltárására: a Jumbo anagrammái és
szavai, a Copycat ábécé-világa, a Tabletop konkrét és hétköznapi, de hagyományos és korlátozott berendezési
tárgyai, hogy csak néhányat említsünk a legjobbak közül. Ez a siker nehezen kivívott fejlődés, nem pedig a tökéletes
ihlet sóltatásának eredménye. A Seek- Whence domainből született a Jumbo domain és a Copycat domain, amelyből
aztán a Tabletop domain, és így tovább.
Hofstadter analógia-kereső megközelítése fölényének egyik legegyszerűbb, de leghatásosabb bizonyítéka, ha
összehasonlítjuk játékproblémáit azokkal a korlátozott területekkel, amelyeket mások a modelljeik demonstrálására
találtak ki. Minden gyakorlati modellnek kíméletlenül le kell egyszerűsítenie, de nagyon is lehetséges, hogy minden
fontos jelenséget kihagyjunk, és egy triviális modell maradjon, ahogy Hofstadter mutatja, amikor szembeállítja a
változatos, sőt meglepő viselkedés bőségét, amelyet modelljei képesek létrehozni...
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a rivális modellek "single-stunt-in-different-costumes" viselkedésével. Hofstadter számos fontos elmélkedéssel szolgál
"a kutatás értékelésének bonyolult problémájáról", és a könyv egyik erénye, hogy világosan felvázolja számunkra
"annak a szakadéknak a nagyságát, amely elválaszthat különböző kutatási projekteket, amelyek a felszínen úgy
tűnik, hogy ugyanahhoz a területhez tartoznak".
Azok az emberek, akiket az eredmények érdekelnek, egy standard technológiával kezdenek, egyáltalán nem is
kérdőjelezik meg azt, majd egy nagy rendszert építenek, amely sok összetett problémát old meg, és sok embert
lenyűgöz" (53. o.). Ő más utat választott, és sokszor nehezen tudta meggyőzni a felnőtteket arról, hogy ez jó út:
"Amikor egy kisgyerek először próbál szaltót szaltózni egy mutatós tornász mellett, aki hibátlan szaltókat csinál a
mérleggerendán, ki fog figyelni a gyerekre?". (168. o.) Jogos panasz, de a probléma egy része, amelyet ez a könyv
most orvosol, az volt, hogy a kisgyerek nem próbálta meg elmagyarázni (a türelmetlen felnőttek számára is elérhető,
hatékony formában), hogy miért olyan különlegesek a szaltói.

Mit fedezett fel Hofstadter és a Fargonauták? Hofstadter nyolc témát sorol fel, amelyeket a modellek egymásutánjában
vizsgáltak és vizsgáltak újra, és én nem tudok javítani a listáján:

1.

az érzékelés és a magas szintű megismerés elválaszthatatlanok egymástól;

2.

a magas szintű észlelés könnyen átkonfigurálható, többszintű kognitív reprezentációkból áll;

3.

vannak "szubkognitív nyomások", amelyek valószínűségi alapon befolyásolják e reprezentációk
felépítését és megreformálását;

4.

sok ilyen nyomás keveredik, "ami egy olyan nemdeterminisztikus párhuzamos architektúrához vezet,
amelyben az alulról felfelé és felülről lefelé irányuló feldolgozás méltóságteljesen egymás mellett
létezik";

5.

"számos lehetséges útvonal egyidejű kitapintása";

6.

az analógiák készítése a magas szintű megismerés központi eleme;

7.

a kognitív reprezentációknak vannak "mélyebb és sekélyebb aspektusai, az előbbiek viszonylag
immunisak a kontextuális nyomással szemben, az utóbbiak pedig nagyobb valószínűséggel
engednek a nyomás hatására (elcsúsznak)";

8.

döntő szerepet játszik "a fogalmak és fogalmi szomszédságok belső szerkezete". (84-85. o.)

E témák mindegyike ismerősen cseng, és néha ismerős csengő, amelyet mások már sokszor megkongattak, de
a FARG-ban az az izgalmas, hogy sikerült olyan modelleket létrehozniuk, amelyek egyszerre mutatják be
ezeket a témákat,
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és amelyek valóban működnek. Nem tudok felidézni egyetlen hasonló esetet sem, amelyben ennyi vonzó, de
túlságosan impresszionista ötletet ténylegesen megvalósítottak volna. Az építészeti ötleteik egyik leglenyűgözőbb
tulajdonsága véleményem szerint az, hogy egy sokkal alapvetőbb (és biológiailag sokkal hihetőbb) platformot
biztosítanak, amelyről megvalósíthatók a mesterséges intelligenciában elődeik merevebb építészeti ötletei. A
párhuzamos teraszos letapogatásnak például megvan az a szép tulajdonsága, hogy több dimenzióban folyamatosan
hangolható a merev és a laza között. Elcseszhetjük a rendszert, és megszállottan merev problémamegoldást kapunk,
halmokkal és halommutatókkal, vagy lazíthatjuk a paramétereket, és egészen "kaotikus" bolyongásokat kapunk. Az
architektúrában változó, felülről lefelé és alulról felfelé irányuló nyomások közötti kölcsönhatásokból Schank-szkriptekre
és Minsky-keretekre emlékeztető ideiglenes struktúrák alakulhatnak ki. Ez rendben is van, hiszen mindig is világos
volt, hogy Schank és Minsky fontos gondolatokat fogalmazott meg, még akkor is, ha a megvalósítási kísérletek (és
Minsky akkoriban még tudta, hogy jobb, ha nem próbálkozik) valószínűtlenül szűkszavúak voltak.
Az ilyen sikernek természetesen ára van. Mint a játékjelenségek minden más mesterséges intelligenciamodellje
esetében, itt is felmerül a kérdés, hogy ezek a modellek kombinatorikus robbanás nélkül skálázhatók-e, és jelenleg
elképzelhetetlenek azok az interfészek, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy ezeket a modelleket teljes
kognitív rendszerekbe, teljes ágensekbe lehessen beépíteni. Hofstadter nyíltan foglalkozik ezekkel a kérdésekkel és más
kritikákkal, és különösen értékes előrejelzéseket ad arra vonatkozóan, hogy a Fargonautáknak és az általuk
inspiráltaknak hová kellene legközelebb fordulniuk (lásd különösen a 314-318. oldalt).

A modellek egy biológiailag fűszerezett, de a neuroanatómiától mégis meglehetősen távoli limbót foglalnak el;
egyetlen idegtudós sem fog itt könnyű nyomokat találni arra vonatkozóan, hogyan fedezhetjük fel az
analógiakészítési folyamatot az ideghálózatok tevékenységében. Vannak dinamikusan összekapcsolt csomópontok
és csomópontról csomópontra terjedő aktiváció, de ezek nem neuronok vagy azok egyszerű összességei. Vannak
sugárzási hatások, amelyek párhuzamosan csillapítják vagy fokozzák a különböző aktivitásokat, de ezek nem a
hálózatok közegeiben diffundáló neuromodulátorok felfedezett szerepei. Vannak funkcionálisan meghatározott helyek,
ahol különböző dolgok történnek, de ezek nem kötődnek anatómiai helyekhez semmilyen adat vagy akár csak
spekuláció alapján.
A modellek tehát egyszerre mechanikusak és absztraktak. Mivel mechanikusak, egyfajta "koncepció bizonyítását"
jelentik: igen, lehetséges, hogy valamilyen ilyen mechanizmus segítségével nagyon meleg, szaftos fenomenológia
jöjjön létre rengeteg nagyon óramű pontosságú jelenség együttes tevékenységéből.
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munkás alkatrészek. Jó hírek. A szívünk mélyén mindig is tudtuk, hogy ez lehetséges, de nagyon megnyugtató,
hogy vannak olyan modellek, amelyek valóban ilyen árut szállítanak. Még a modell részleteiben is megnézhetjük a
nagyon közvetett utalásokat arra, hogy a jelenségek hogyan történhetnek egy egész élő agyban. A hajdani
GOFAI-modellekhez képest Hofstadter modelljei sokkal több mint félúton vannak az agy felé, de még mindig
szakadék tátong közöttük és a számítógépes idegtudomány között.
Hofstadter hasznos összehasonlításokat tesz a mesterséges intelligencia történetének számos más projektjével, a
GPS-től az ACT*-ig és a Soarig, a Hearsay II-től és a BACON-tól az olyan jelenlegi vállalkozásokig, mint Gentner és
Forbus Structure Mapping Engine-je, valamint Holyoak és Thagard ACME-je. Kritikáit lesújtóan fogalmazza meg, de
dicséretében is nagylelkű - például Walter Reitman Argus című műve előtt tisztelegve. Ami ezekből az
összehasonlításokból kiderül, az a recenzens számára egy csábító, de óvatos következtetés: Hofstadter talán
eltalálta, talán nem, de sokkal közelebb jutott a mesterséges intelligencia bármely más vállalkozásánál ahhoz, hogy
megtalálja a megfelelő szintet, amelyen további vizsgálatokat kell végezni.
Alan Turing a tárolt programú számítógép ötletét saját szisztematikus önvizsgálatából merítette, amikor
kötelességtudóan végrehajtott egy algoritmust, egy olyan mentális tevékenységet, amely a legtávolabb áll a
művészi, kreatív gondolkodástól. Látta, hogy a merev problémamegoldásra való korlátozás az alapvető architektúra
lényegtelen jellemzője, és helyesen jósolta meg a mesterséges intelligencia területét. Azóta is lazítjuk a szíjakat,
szélesítjük a von Neumann-féle szűk keresztmetszetet. Doug Hofstadter úttörő munkát végzett a mentális
tevékenységek spektrumának másik végének szisztematikus önvizsgálatában, mégpedig oly módon, ahogyan azt senki
sem tehette volna meg, akinek nem volt meg az ő mély megértése a Turing mesés gépében rejlő számítási
lehetőségekről. Nem csupán arról van szó, hogy míg mások a problémamegoldásra és a tudományos gondolkodásra
koncentráltak, ő az álmodozásra és a művészi gondolkodásra. Felismerte, hogy még a Tudományos Gondolkodás is
alapvetően analóg. Minden megismerés analóg. Mindannyiunknak ott kell kezdenünk, a gyerekekkel.
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Előszó Robert French, Az egyformaság finomsága című könyvéhez
Bob French-csel akkor találkoztam először, amikor Doug Hofstadter Gödel, Escher, Bach című könyvének
(természetesen francia nyelvű) fordításán dolgozott. Úgy döntött, hogy otthagyja ígéretes fordítói karrierjét, és
Douggal közösen dolgozik az informatika doktori cím megszerzésén, közben pedig hosszú filozófiai beszélgetésbe
kezdett velem. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkája mellett az egyik legjobb filozófiai tanulmányt
publikálta a Turing-tesztről, a Mind (francia nyelven, 1990) című könyvében.
Ha valaki arra kérne, hogy tervezzek egy olyan könyvet, amely a mesterséges intelligencia (AI) legfontosabb
gondolatait ismerteti meg a szélesebb közönséggel, a következő elvek szerint próbálnék dolgozni:
1.

Menj a részletekért. Ahelyett, hogy egy újabb impresszionista áttekintést adna a területről, inkább
koncentráljon a
egy adott mesterséges intelligenciamodell részleteit, hogy az olvasók maguk is láthassák, hogyan
és miért működik, láthassák gyengeségeit és korlátait, valamint kirakatgyőzelmeit.

2.

Modellezzen valamit, amit mindannyian jól ismerünk. Válasszon egy olyan pszichológiai jelenséget,
amely mindenki számára ismerős - és önmagában is érdekes. Nem mindenki sakkozik vagy old meg
útvonal-minimalizálási feladatokat, és bár szinte mindannyian látunk, hacsak nem vagyunk
látáskutatók, alig ismerjük közvetlenül a vizuális folyamataink működésének részleteit.

3.

Magyarázza el pontosan, hogy az adott modell hogyan támasztja alá vagy cáfolja, egészíti ki vagy
tisztázza az ugyanazon jelenséggel kapcsolatos egyéb kutatásokat, beleértve a más tudományágakban
dolgozók munkáit is.

4.

Adjon konkrét illusztrációkat a munkában lévő fontos gondolatokra. Egyetlen jól kidolgozott példa egy
alkalmazott fogalomra gyakran jobb, mint tíz oldalnyi definíció.
Eredetileg megjelent: French, R., The Subtlety of Sameness (Cambridge, MA: Bradford Books/The MIT Press, 1995), pp. vii-xi.
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Bob French The Sublety of Sameness című könyve, amely a Tabletop modelljéről szól, tökéletesen megfelel ennek a
célnak, így amikor olvastam egy korai vázlatát (tagja voltam a doktori disszertációs bizottságának), bátorítottam,
hogy adja ki, és felajánlottam, hogy írok hozzá egy előszót. Könnyen olvasható oldalain megismerhetjük a modellt
belülről kifelé, és nemcsak azt látjuk, hogy felismerhetően emberi teljesítményre jut, hanem azt is látjuk - és valóban
látjuk -, hogyan jutunk az eredményeihez. És mit is csinál? Olyasmit tesz, amit mindannyian mindennap
megteszünk: analógiákat értékel. Megalkotja őket, és úgymond érzékeli őket. A feladat egyszerű beállítása ihletett:
egy ''Csináld ezt!'' játék, amelynek a lényegét egy pillanat alatt megérted, de amelynek gazdagabb lehetőségei
nemcsak meglepőek, de egészen kimeríthetetlenek is.

Minden problémával magad kell megbirkóznod, és "az első személy szemszögéből" kell gondolkodnod róluk.
Valami történik benned, amikor ezeket a problémákat megoldod. Mi a fene az? Elsőre úgy tűnik, hogy a legtávolabb
áll a gépesíthetőségtől - "intuitív", furcsa, folyékony, esztétikus, lényegében emberi - éppen az a fajta jelenség, amit
a szkeptikusok hajlamosak lennének megkísérelni, hogy azt mondják: "Ezt soha nem fogja tudni megcsinálni egy
számítógép!". Vagy óvatosabban: "Soha nem fogjátok rávenni a számítógépet, hogy úgy csinálja, ahogy mi
csináljuk!". Ha ön is ilyen szkeptikus, akkor most meglepetésben lesz része.
A legtöbb mesterséges intelligencia program olyan jelenségeket modellez, amelyek vagy magas intellektualitású
gondolkodási gyakorlatok - mint a sakkozás vagy a bizonyítás -, vagy pedig olyan alacsony szintű folyamatok, amelyek
nem tartoznak a mi hatáskörünkbe - mint a látható világról szóló háromdimenziós információk kinyerése a binokuláris
átfedésből, a textúra gradiensekből és az árnyékolásból. French programja ezzel szemben olyan jelenséget modellez,
amely nem nehéz és nem is teljesen láthatatlan, hanem inkább csak elérhetetlen a magunkba forduló olvasó számára.
Szinte analizálhatjuk saját közvetlen tapasztalatainkat azokba a lépésekbe, amelyeket French modellje mutat. A
mesterséges intelligenciával foglalkozók szeretik a rövidítéseket, és én ezennel bevezetem az AIGLES - Majdnem
beláthatatlan szemcseszintű események - kifejezést - mint a French által modellezett magas szintű pszichológiai
jelenségek általános megnevezését. Ha létezne egy karteziánus színház az agyunkban, amelynek színpadán átvonul a
tudat parádéja, az ő modellje olyasvalamiről szólna, ami közvetlenül a színfalak mögött történik. (Azoknak, akik velem
együtt lemondanak a karteziánus színház túlságosan is népszerű képéről, nem triviális feladatuk, hogy
megmagyarázzák, miért és hogyan kerülheti el French modellje, hogy ebbe az elhagyatott csapdába essen, de ez nem
a megfelelő hely és idő arra, hogy ezt a terhet levezessem. Ezt a feladatot az olvasóra bízom).
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A részletekből meg tudjuk ítélni az általánosat. French bemutatja, példákkal illusztrálja és megmagyarázza a
jelenlegi mesterséges intelligencia legfontosabb és legkevésbé értett gondolatait. Manapság például szinte mindenki
elutasítóan beszél a régi rossz időkről a mesterséges intelligenciában, és ehelyett az "emergenciáról" beszél,
miközben kezeivel hadonászik az önszerveződő rendszerekről, amelyek koherens struktúrákba rendeződnek és így
tovább. (Én magam is beszéltem már a versenyben lévő többszörös tervezetekről, amelyekből átmeneti győztesek
emelkednek ki, ami kínzóan metaforikus leírása azoknak a folyamatoknak, amelyekről azt állítom, hogy az emberi
tudatban is részt vesznek). French éppen egy ilyen rendszer nonszensz modelljét nyújtja. Amikor feltesz egy
problémát, a válasz, amelyre jut, "sok párhuzamos tudattalan folyamat kölcsönhatásának emergens eredménye"
(20. o.). Itt van tehát egy remek hely, ahol megnézhetjük, mi ez a nagy felhajtás. Láthatjuk, hogy a jelenleg
népszerű metaforák - például egy csomó hűtő molekula vagy egymással összekapcsolt rezonátorok rendszere,
amelyek egybehangzóan rezegni kezdenek - hogyan alkalmazhatók egy tényleges, nem metaforikus valóságra, egy
olyan rendszerre, amely tagadhatatlanul mentális munkát végez.
Modellje a "dinamikus" memóriastruktúrák egy olyan változatát is szemlélteti, amely az aktuális kontextushoz
igazodva deformálódik, és eredményeit a "párhuzamosan követett pásztázás" kihasználásával éri el. "Implicit metszést"
valósít meg, ami valahogyan csak sikerülhet, amikor figyelmen kívül hagyjuk a minket mindig körülvevő
lényegtelen dolgokat. Ezt úgy teszi, hogy menet közben építi (és újraépíti és újraépíti) a releváns struktúrákat, és
ezáltal elkerüli legalább néhány "kombinatorikus robbanást", amely minden olyan mesterséges intelligenciamodellt fenyeget, amelynek figyelmen kívül kell hagynia a legtöbbet, amivel foglalkozhatna anélkül, hogy
katasztrofálisan figyelmen kívül hagyná a fontos pontokat. A könyv központi témája, hogy a mentális
reprezentációk előállításának és manipulációjának folyamatai elválaszthatatlanul összefonódnak. Ahogy French
fogalmaz: "A feldolgozás során figyelembe kell vennünk a reprezentációs problémát". Ha ezt a bekezdést részletesen
megértjük (és ezt fogjuk, ha elolvastuk a könyvet), akkor jól fogjuk érteni a legújabbkori mesterséges intelligencia
néhány központi gondolatát.
Ezek az ötletek természetesen nem csak a franciáké. Munkája az Indiana Egyetemen Douglas Hofstadter csoportja

által az elmúlt években indított projektcsaládból nőtt ki, és mint ilyen, jól demonstrálja a mesterséges intelligencia
területén alkalmazott gondolkodásmód erejét. A mesterséges intelligencia sok szkeptikusa és más
tudományágakból származó kritikusa sejtette, hogy a hagyományos mesterséges intelligencia "fizikai
szimbólumrendszereinek" keményen szedett, inert (de manipulálható) szimbólumaiban valami mélységesen rossz
volt, és ezért ők
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Hofstadter radikális alternatívája: az "aktív szimbólumok". Az aktív szimbólumok jól hangzanak, de mik azok, és
hogyan a fenébe működhetnek? Ez a könyv néhány biztos lépést tesz a válasz felé. French megfontoltan hasonlítja
össze saját munkáját - amely bőven rendelkezik saját eredetiségével - másokéval, akik az analógián dolgoztak,
Hofstadter csoportjában, a mesterséges intelligenciában általában és a pszichológiában.
Ha még nem értékeli, akkor értékelni fogja az ambíció és a szerénység különös kombinációját, amely a legtöbb
mesterséges intelligenciával kapcsolatos munkát jellemzi, és különösen Hofstadter és kollégái munkáját. Egyrészt a
modellek rendkívül absztraktak, egyáltalán nem kötődnek az agy felépítéséhez vagy az olyan folyamatok ismert
részleteihez, mint a "korai látás". Ezeknek a kutatási területeknek minden fontos kérdését egyszerűen megkerülik.
Ez szerénység. Másrészt a modellek azt állítják, hogy valami valóban alapvető dologhoz jutnak el az agyban
biztosan végbemenő tényleges folyamatok mögöttes szerkezetében és logikájában. Ez az ambíció. A
hagyományosabb mesterséges intelligencia programokhoz hasonlóan gyakran hősies egyszerűsítéssel érik el
diadalukat: a jelenségek kíméletlen - sőt komikus - megrövidítésével segítik magukat (még több szerénység), hogy állítólag - megvalósítható munkamodellt adjanak a lényeges mögöttes folyamatról (még több ambíció). Az
olvasónak - nagyon helyesen - megválaszolatlanul marad a kérdés, hogy az egyszerűsítés mely segédletei lehetnek
mérgezőek. Vajon e merész döntések közül bármelyik végzetes leegyszerűsítés, amelyet nem lehet eltávolítani
anélkül, hogy az ambiciózus állítások ne válnának semmissé? Biztos vagyok benne, hogy van valami, ami helyes és
mélységes ebben a modellben, de hogy pontosan mi is ez, és hogyan illeszkedik majd az agyműködés alacsonyabb
szintű modelljeihez, azt jelenleg még mindig nem tudom megmondani, és mindenki más is, ez egy kínzó ködfolt.
A francia program egyáltalán nem tanul - kivéve azt, amiről azt lehet mondani, hogy egyetlen probléma megoldása
során tanul. Nincs hosszú távú memóriája a tevékenységéről, és soha nem lesz jobb. Ez szörnyű hiányosságnak
tűnhet, de van egy szokatlan előnye: a programja soha nem unatkozik! Adhatod neki ugyanazt a problémát, újra és
újra és újra, és ő soha nem lázad fel, hanem mindig friss lélekkel veszi azt. Ez kiválóan alkalmas arra, hogy
"visszatekerjük a szalagot" - hogy kontrafaktikusan megnézzük, mit tehetne még egy rendszer, ha újra ugyanabba a
helyzetbe kerülne. Hérakleitosz mondta, hogy soha nem lehet kétszer ugyanabba a folyóba lépni, és ez különösen
igaz az emberre, köszönhetően az emlékeinknek. Néhány híres amnéziás embertől eltekintve, mi, normális emberi
lények távolról sem vagyunk kétszer ugyanabban az állapotban, és ez komolyan akadályozza a tudományos kutatást.
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az emberi kognitív mechanizmusokról. Vajon egy olyan teljes amnéziával rendelkező rendszer vizsgálata, mint a franciáé,
méltó helyettesítője a nem elvégezhető emberi kísérleteknek, vagy az emlékezet és a tanulás hiánya meghiúsítja a
modelljét? French megmutatja, hogy a mesterséges intelligencia csapdába esett, amikor opportunista módon
elválasztotta a reprezentációk felépítését azok feldolgozásától; vajon hamarosan jön egy meta-French, aki megmutatja,
hogy ő is ugyanilyen rossz csapdába esett, amikor egyelőre félretette a hosszú távú tanulást? Jó kérdés - vagyis senki
ne gondolja, hogy a pesszimista válasz nyilvánvaló. Végül is, valamilyen szinten kétségtelenül szinte minden
elválaszthatatlanul összefonódik mindennel, de ha meg akarjuk érteni ennek az összegabalyodott banknak a főbb
vonásait, akkor némi átmeneti szétválasztást kell rájuk erőltetnünk.

A mesterséges intelligencia egyik szokásos konfliktusa a kemény élek és a homályos élek között zajlik, ez a
konfliktus számos csatatéren zajlik, és a francia modell néhány legfrappánsabb jellemzője azt mutatja be, hogy mi
történik, ha előre-hátra csúszunk a kemény élek és a homályos élek között. Valójában vannak olyan gombok,
amelyeket elforgathatsz, ezáltal beállíthatod a modell paramétereit, hogy szép éles éleket vagy szörnyen homályos
éleket, vagy valami a kettő közöttit kapj. A valószínűség mély szerepet játszik French modelljében, ami miatt
elengedhetetlen, hogy sok-sok alkalommal tesztelje a modelljét működés közben, és statisztikákat gyűjtsön a
teljesítményéről - ami a legtöbb hagyományos mesterséges intelligencia esetében egyáltalán nem lenne motivált. Ha
azonban úgy állítjuk be a modellt, hogy néhány valószínűség nagyon közel legyen az 1-hez vagy a 0-hoz, akkor a
modellt egy olyan modellé alakíthatjuk, ami felér egy determinisztikus, kőkemény modellel. Vagy a "rho" faktor
beállításával felfedezhetjük a mélység-első keresés és a szélesség-első keresés közötti kompromisszumot, vagy
létrehozhatjuk azt, amit French fél-halomnak nevez, ami egy másik fuzzy változata a kemény élű elképzelésnek. Ez
különösen vonzó tulajdonságkészlet, hiszen az egyik dolog, amit magunkról tudunk, az az, hogy a determinizmus és
az indeterminizmus megjelenése a mentális életünkben nagyon változó.
A mesterséges intelligencia csábító terület. Még egy olyan lelkiismeretesen megírt könyv is, mint a franciáé,
félrevezethet bennünket, hogy figyelmen kívül hagyjuk a modell mély problémáit vagy hiányosságait, vagy - ami
nagyon gyakori hiba - arra ösztönözhet bennünket, hogy túlbecsüljük a modell tényleges hűségét vagy erejét. Az
újoncok kedvéért íme néhány nehéz kérdés, amelyet olvasás közben folyamatosan fel kell tennie magának. (A
French-féle modell valódi erősségeit jobban meg fogja érteni, ha meggyőződik arról, hogy pontosan tudja, mik a
gyengeségei).
French azt állítja, hogy az ő területe, a Tabletop (látszólag) konkrét világa elég gazdag ahhoz, hogy modelljének
szimbólumait "megalapozza".

248. oldal

a legtöbb mesterséges intelligencia program szimbólumai nem megalapozottak. Valóban így van ez? Mi, a Tabletop
nézői látjuk a késeket, villákat, kanalakat, csészéket, tálakat és így tovább, élénken elrendezve a térben, de mit ért a
modell valójában ezeknek a tárgyaknak az alakjából? Bármit is? Tudja-e a Tabletop, hogy a kanál a maga
homorúságával jobban hasonlít egy tálra, mint egy kés?
Láthatjuk, hogy a kanál egyfajta tál egy pálcán, de ez teljesen ismeretlen a Tabletop számára. Milyen másfajta
nyilvánvaló tények maradtak ki a Tabletop szemantikájából az evőeszközökkel kapcsolatban, és hogyan lehetne
ezeket hozzáadni? Talán itt látjuk a legvilágosabban, hogy mit hagy ki a modell, amikor kihagyja a tanulást - a
konkrét tapasztalatok valós világában.
De mi a különbség, ha van egyáltalán, a Tabletop szimbólumainak megalapozottsága szempontjából? Van valami
más értelemben is, amiben a Tabletop egyértelműen jobb a "földhözragadtság" szempontjából, mint más
programok? (Szerintem a válasz igen. Látod, hogy hogyan?)
A Tabletop ingyen kapja az alapvető észlelési képességeit. Nem tévesztheti össze a kést a villával a szeme
sarkából, vagy nem veheti észre a második kanalat kanálnak (ha egyáltalán ráirányítja a figyelmét). Minden, ami az
asztalra kerül, úgyszólván olvashatóan és helyesen fel van címkézve a típusának megfelelően. És akkor mi van?
(Lehet, hogy a Tabletop által oly ügyesen elkerült kombinatorikai robbanások némelyike visszatérne, ha ezt az
ajándékot visszavonnák? Ismétlem, és akkor mi van?)
Mi kellene ahhoz, hogy a Tabletophoz hozzáadjuk a tanulást? Mi kellene ahhoz, hogy a tartományt más témákra is
kiterjesszük? Mi történne, ha megpróbálnánk hozzáadni az epizodikus memóriát? Könnyen be lehetne-e ágyazni a
Tabletopot egy nagyobb rendszerbe, amely szembesülhetne azzal a döntéssel, hogy a Tabletop játékkal vagy a
jóhiszemű játékkal játszanak-e vagy sem? (Egy emberi játékos megelégelhetné, és elkezdhetne szándékosan "rossz"
válaszokat adni, hogy megpróbálja "Henryt" a frusztráció egyik vagy másik mulatságos állapotába kergetni. Ez egy

olyan funkció, amelynek hiánya a Tabletopból könnyen pótolható, vagy egy modellépítőnek elölről kellene
kezdenie mindent, hogy beilleszthesse)?
Végül pedig a mesterséges intelligencia program számára minden kihívást jelentő kérdés nagypapája: Mivel ez a
modell azt állítja, hogy valamiben igaza van, honnan tudnánk megmondani, hogy téved-e? Milyen felfedezés
cáfolná meg? Erre a kérdésre a válasz unalmas módja az, hogy megpróbálunk valami filozófiai érvet kitalálni, hogy
miért nem lehet "elvileg" igaza a Tabletopnak. Az izgalmas utakat a többi kérdésből kivezető ösvényeken kell
keresni.

Az, hogy az előszóban felvetem ezeket a kihívást jelentő kérdéseket, a legfelismerhetetlenebb módja annak, hogy
bizonyítsam a French könyvének erejébe és értékébe vetett bizalmamat. Rajta; adjon bele mindent, amit csak tud.
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A kognitív tudomány mint fordított mérnöki tevékenység:
A "felülről lefelé" és az "alulról felfelé" többféle jelentése
Az a gondolat, hogy az evolúciós megfontolások fontosak a kognitív tudományban, különböző embereknek különböző
időpontokban, különböző problémákkal szembesülve jutott eszébe. Ez az esszé megkísérel néhányat ezek közül az
aggályok közül összekapcsolni, és rávenni a hagyományos kognitív tudósokat, hogy lazítsanak evolúcióellenes
előítéleteiken.
A "felülről lefelé" és az "alulról felfelé" kifejezések a kognitív tudomány számos különböző kontextusában váltak
népszerűvé. Jelenlegi feladatom az, hogy szétválogassak néhány különböző jelentést, és kommentáljam a köztük
lévő kapcsolatokat, valamint a kognitív tudományra vonatkozó következményeiket.
1 Modellek és módszerek
Első közelítésben a kifejezések egyrészt a kutatási módszertanok, másrészt a modellek (vagy a modellek jellemzői)
jellemzésére szolgálnak. Elsősorban a top-down versus bottom- up módszertanok körüli kérdésekkel fogok foglalkozni,
de a másik jelentéssel való összezavarodást kockáztatjuk, ha nem állunk meg előbb annak illusztrálásánál, és ezáltal
nem különítjük el, mint egy másik alkalom témáját. Tekintsük tehát röviden a top-down versus bottom-up polaritást
egy bizonyos kognitív képesség, a nyelvi megértés modelljeiben.
Amikor egy személy beszédet észlel (és ért meg), az agyban olyan folyamatok játszódnak le, amelyeket részben
alulról felfelé, a bemenet által, részben pedig felülről lefelé, felülről lefelé ható hatások határoznak meg, például az
észlelő sajátos ismeretei és érdeklődési köre miatt az észlelőben lévő értelmezési diszpozíciók. (Nagyjából ugyanez
a kontraszt, amely a
Eredetileg megjelent: Prawitz, D., Skyrms, B., és Westerståhl, D., szerk., Logic, Methodology, and Philosophy of Science IX.
(Amszterdam: Elsevier Science, BV, 1994), 679-689. o.
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A kantiánus témákat idézi az "adatvezérelt" és "elvárásvezérelt" kifejezés.)
Tudomásom szerint nincs vita arról, hogy szükség van-e erre a kettős meghatározottsági forrásra, hanem csak arról,
hogy egymáshoz képest milyen fontosak, és mikor, hol és hogyan valósulnak meg a felülről lefelé irányuló hatások.
Például a beszédészlelés nem lehet teljesen adatvezérelt, mert nemcsak azért, mert a kínai nyelvet nem ismerők
agyát a kínai beszéd nem vezérli ugyanúgy, mint a kínai anyanyelvűekét, hanem azért is, mert a kínaiul tudók, de a
sakkbeszédet nem ismerők vagy unatkozók agya nem fog úgy reagálni a kínai sakkbeszédre, mint a kínaiul beszélő
sakkmágusoké. Ez még az észlelés szintjén is igaz: amit hallunk - és nem csak azt, hogy észrevesszük-e a
kétértelműségeket, és fogékonyak vagyunk-e például a kerti ösvényes tagolásokra -, az bizonyos mértékig attól
függ, hogy milyen elvárásokkal vagyunk felvértezve. Két anekdota teszi szemléletessé a kérdést.

A filozófus, Samuel Alexander idős korában nagyothalló volt, és fültrombitát használt. Egy nap egy kollégája
odament hozzá a Manchesteri Egyetem közös termében, és megpróbált bemutatni neki egy amerikai filozófust, aki
látogatóban volt nála. "Ő JONES PROFESSZOR, AMERIKAI PROFESSZOR!" - harsogta a fültrombitába. "Igen, igen,
Jones, Amerikából" - visszhangozta Alexander mosolyogva. "Ő az üzleti etika professzora!" - folytatta a kolléga.
"Micsoda?" - felelte Alexander. ''ÜZLETI ETIKA!" "Micsoda? Minek a professzora?" "AZ ÜZLETI ETIKA
PROFESSZORA!" Alexander megrázta a fejét és feladta: "Bocsánat. Nem értem. Pont úgy hangzik, mint az 'üzleti
etika'!"
Alexander felfogóképességét nyilvánvalóan túl erős felülről lefelé irányuló komponenssel állították be (bár valójában
nyilvánvalóan jól érzékelte az ingereket).
Néhány évvel ezelőtt a Carnegie Mellon Egyetemen debütált a Pentagon vezetői előtt egy mesterséges intelligencia
beszédmegértő rendszer, amelynek fejlesztését a DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
finanszírozta. A rendszer képességeinek bemutatására a rendszert egy sakkozó program "front end"-jeként vagy
"felhasználói felületeként" csatolták hozzá. A tábornok a fehéret játszotta, és elmagyarázták neki, hogy egyszerűen
meg kell mondania a számítógépnek, hogy milyen lépést akar tenni. A tábornok odalépett a mikrofonhoz, és
megköszörülte a torkát - amit a számítógép azonnal úgy értelmezett, hogy "Gyalog a 4. királyra". Megint túl sok volt
a felülről lefelé, nem elég az alulról felfelé.
Ezekben az összefüggésekben a felülről lefelé és alulról felfelé történő átváltás egy olyan modell tervezési
paramétere, amelyet elvileg úgy lehet hangolni, hogy illeszkedjen a következőkhöz
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a körülmények. Könnyen lehet, hogy a számítógép "hallja" a "Con a Ping-4-re" szöveget "Gyalog a király-4-re",
anélkül, hogy felismerné, hogy javított a bemeneten. Ezekben az összefüggésekben a "felülről lefelé" kifejezés a
"felülről" - a központi, legfelső információs raktárakból - származó hozzájárulást jelenti ahhoz, ami a
transzducerekből vagy érzékszervekből "felfelé" érkezik. A nagy felülről lefelé irányuló hatásokról gondoskodó
modellek iránti lelkesedés az évek során hullámzott és lankadt, az észlelés "új szemléletű" elméleteinek
eufóriájától, amelyek azt hangsúlyozták, hogy az észlelés Jerry Bruner gyakran idézett kifejezésével "túlmutat az
adott információn", Jerry Fodor (1983) kapszulázott moduljainak diszfóriájáig, amelyeket teljesen adatvezéreltnek, a
lefelé irányuló hatások számára teljesen "kognitívan áthatolhatatlan"-nak tartanak.
David Marr (1982) látáselmélete kiváló példája annak a modellnek, amely a tisztán alulról felfelé irányuló
folyamatok erejét hangsúlyozza, amelyek - mint Marr hangsúlyozta - sokkal többet tudnak kiszedni az adatokból,
mint azt a korábbi elméletalkotók feltételezték. A kérdést bonyolítja az a tény, hogy az a mód, ahogyan Marr
modellje (és a későbbi, Marr által inspirált modellek) ennyi mindent kipréselnek az adatokból, részben olyan
rögzített vagy "veleszületett" előítéletekből fakad, amelyek a gépezet előfeltevéseinek felelnek meg - ilyen például
az úgynevezett merevség-feltevés, amely bizonyos körülmények között lehetővé teszi az alak és a mozgás
megkülönböztetését. Vajon a hardverben hallgatólagosan megtestesülő merevségi feltételezés egy felülről lefelé
irányuló hozzájárulás? Ha ez egy opcionális hipotézis lenne, amelyet az egyes észlelő egyelőre nem ajánl fel, akkor
ez egy paradigmatikus felülről lefelé irányuló hatás lenne. De mivel ez a gépezet rögzített tervezési jellemzője, nem
történik "lefelé irányuló" hatások tényleges továbbítása; az információáramlás csak egy irányban, befelé vagy felfelé
történik. E kérdések további megvitatását egy másik alkalomra hagyva, Marr példáján keresztül rávilágíthatunk a
"felülről lefelé" két fő értelme közötti különbségre. Míg Marr, mint az imént bemutattam, az észlelés alulról felfelé
irányuló modelljeinek erejének bajnoka volt (legalábbis a látás területén), addig a módszertan felülről lefelé irányuló
látásmódjának is fő szószólója volt, a számítási, az algoritmikus és a fizikai szint ünnepelt háromszintű
kaszkádjában. Marr szerint reménytelen alulról felfelé próbálkozni a kognitív tudományok modelljeinek
felépítésével: először a neuronok (vagy a szinapszisok, illetve a neurotranszmitter-termelés molekuláris kémiájának),

majd a sejtegyüttesek, majd a pályák, végül pedig egész rendszerek (a látókéreg, a hippokampuszrendszer, a retikuláris
rendszer) működésének modellezésével. Nem fogod látni az erdőt a fától. Először is, ragaszkodott hozzá, hogy
világos elképzelésünk kell legyen arról, hogy mi az a feladat vagy funkció, amelynek végrehajtására az idegi
gépezetet tervezték. Ez a specifikáció a
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amit ő félrevezető módon számítási szintnek nevezett: Meghatározta "a funkciót", amelyet a gépnek ki kellett volna
számolnia, és a számításhoz rendelkezésre álló bemenetek vizsgálatát. Azt állította, hogy a számítási szintű
specifikációval a kezünkben a következő szinten, az algoritmikus szinten haladhatunk előre, ha megadunk egy
olyan algoritmust (a sok logikailag lehetséges algoritmus közül egyet), amely ténylegesen kiszámítja ezt a funkciót.
Itt a specifikációt némileg korlátozzák a gépezet moláris fizikai jellemzői: a számítás maximális sebessége például
korlátozná az algoritmusok osztályát, és ugyanígy a makro-architektúra jellemzői is, amelyek megszabják, hogy a
különböző alkomponensek mikor és milyen feltételek mellett léphetnek kölcsönhatásba egymással. Végül, miután
az algoritmikus szint többé-kevésbé ellenőrzés alatt áll, a tényleges megvalósítás kérdésével fizikai szinten lehet
foglalkozni.
Marr obiter dicta a módszertanról tömör és befolyásos kifejezést adott a mesterséges intelligenciában már akkor is
uralkodó feltevéseknek. Ha a mesterséges intelligenciát elsősorban mérnöki tudományágnak tekintjük, amelynek célja
intelligens robotok vagy gondolkodó gépek létrehozása, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy a szokásos mérnöki
elveknek kell irányítaniuk a kutatási tevékenységet: először megpróbáljuk a lehető legáltalánosabban leírni azokat a
képességeket vagy kompetenciákat, amelyeket tervezni szeretnénk, majd megpróbáljuk absztrakt szinten
meghatározni, hogyan valósítanánk meg ezeket a képességeket, majd ezekkel a tervezési paraméterekkel, amelyeket
ideiglenesen vagy bizonytalanul rögzítettünk, nekilátunk a fizikai megvalósítás apró részleteinek.
A mesterséges intelligencia területén végzett kutatások nagy része - valószínűleg a kutatás nagy része - ilyen
felülről lefelé irányuló módon megfogalmazott kérdésekkel foglalkozik. A tárgyalt kérdések például a
háromdimenziós struktúra kiszámítására vonatkoznak kétdimenziós bemeneti keretekből, a szintaktikai és szemantikai
struktúra kinyerésére szimbólumsorokból vagy akusztikus jelekből, a metatervezés alkalmazására a tervek
optimalizálásában különböző korlátozások mellett, és így tovább. Az elvégzendő feladatot a kezdet kezdetén
feltételezzük (vagy gondosan kidolgozzuk, és szembeállítjuk alternatív feladatokkal vagy célokkal), majd azonosítjuk és
kezeljük a feladat végrehajtásával kapcsolatos korlátozásokat és problémákat.
Ez a módszertan a standard ("forward") mérnöki módszer egyszerű alkalmazása a mesterséges intelligenciák
létrehozásának céljára. Így tervezünk és építünk meg egy órát, egy vízszivattyút vagy egy kerékpárt, és így kell
megterveznünk és megépítenünk egy robotot is. Az ügyfél vagy ha úgy tetszik, a megrendelő írja le a keresett
tárgyat, és az ügyfél a főnök, aki egy felülről lefelé irányuló folyamatot indít el. Ez a felülről lefelé irányuló
tervezési folyamat azonban nem egyszerűen egyirányú, a hierarchikus dele-
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a tervezők alárendelt csoportjainak nem felülvizsgálható megbízások kiadása. Magától értetődik, hogy miközben az
alárendeltek megpróbálják megoldani a rájuk bízott tervezési problémákat, valószínűleg jó okokat találnak arra, hogy
saját feladataikban felülvizsgálatot javasoljanak, mivel eddig fel nem ismert megtakarítási lehetőségeket, a
részfeladatok egyszerűsítésének vagy egyesítésének újszerű módszereit és hasonlókat fedeznek fel. Elvárható, hogy
a folyamat egyre jobb és jobb tervek felé haladjon, és még a specifikáció legmagasabb szintje sem mentesül a
felülvizsgálattól. (Az ügyfél azt mondta, hogy napenergiával működő liftet szeretne, de végül meggyőzték, hogy egy
szélerőművel működő mozgólépcső jobban megfelel az igényeinek).

Marr felülről lefelé irányuló elvei tehát a szabványos mesterséges intelligencia módszertanának adaptációja. Ugyanezen
attitűdök egy másik kifejeződése a szándékos álláspont, a tervezői álláspont és a fizikai álláspont megkülönböztetése,
valamint az AI módszertanának jellemzése, mint a szándékos fokozatos megszüntetése a homunculumok kaszkádja
révén. Az ember egy ágens (például egy robot) ideális specifikációjából indul ki, hogy mit kellene tudnia vagy
hinnie, és mit kellene akarnia, milyen információgyűjtő képességekkel kellene rendelkeznie, és milyen (szándékos)
cselekvési képességekkel kellene rendelkeznie. Ezután mérnöki feladattá válik egy ilyen szándékos rendszer
megtervezése, jellemzően alügynökök, kisebb, ostobább homunculák szervezett csapataira bontva, míg végül az összes
homunculát ki nem ürítik - gépekkel helyettesítik.
Egy harmadik, ugyanilyen ihletésű elképzelés Allen Newell megkülönböztetése a tudásszint és a fizikai
szimbólumrendszer szintje között, amit ő tudásszintnek nevez. Elsőre úgy tűnhet, hogy Newell egyszerűen egy kalap
alá veszi az algoritmikus és a fizikai szintet, a tervezői és a fizikai álláspontot, de valójában ugyanezeket a
megkülönböztetéseket tette, miközben bölcsen ragaszkodik ahhoz, hogy a tervezőnek nagyon fontos szem előtt
tartania az architektúrák tényleges időbeli és térbeli korlátait, amikor az algoritmikus szinten dolgozik. Amennyire
én látom, Marr, Newell és köztem csak a hangsúlyok között van különbség ezekben a kérdésekben. 1
Mindhármunkban több dolog volt közös:
1.

a hangsúlyt arra helyezi, hogy (elvileg) meg lehet határozni a kiszámított funkciót (a tudásszintet vagy a
szándékos
szint) a többi szinttől függetlenül;
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2.
3.

egy bizonyos fajta funkcionalizmus optimista feltételezése: egy olyan, amely feltételezi, hogy a koncepció
egy adott kognitív rendszer vagy alrendszer funkciója meghatározható (ez az a funkció, amelyet
optimálisan kell megvalósítani);
Hajlandóság arra, hogy a pszichológiát vagy a kognitív tudományt meglehetősen egyenesen fordított
mérnöki tevékenységnek tekintsük.

A visszafejtés pontosan az, amit a kifejezés jelent: egy már létező műtárgy értelmezése a tervezési megfontolások
elemzésével, amelyeknek a létrehozásakor irányadónak kellett lenniük.
A konvergens evolúcióval analóg jelenség a mérnöki tudományokban: teljesen független tervezőcsapatok gyakorlatilag
ugyanarra a megoldásra jutnak egy tervezési problémára. Ez nem meglepő, sőt, nagymértékben előre látható: minél
több megkötés van, annál jobban specifikált a feladat. Ha öt különböző tervezőcsapatot kérünk meg, hogy
tervezzenek egy fahidat, amely egy adott szurdok felett ível át, és amely képes elviselni egy adott maximális
terhelést, akkor várható, hogy az egymástól függetlenül kidolgozott tervek nagyon hasonlóak lesznek: a fa
erősségeinek és gyengeségeinek hatékony kihasználási módjai jól ismertek és korlátozottak.

Ha azonban különböző mérnöki csapatoknak ugyanazt a dolgot kell megtervezniük, a szokásosabb taktika az, hogy
kölcsönvesznek egymástól. Amikor a Raytheon egy elektronikus kütyüt akar készíteni, hogy versenyezzen a General
Electric kütyüjével, megveszik a GE több kütyüjét, és elemzik azokat: ez a fordított tervezés. Lefuttatják őket,
összehasonlítják, röntgenezik, szétszedik, és minden egyes részüket értelmező elemzésnek vetik alá: Miért csinálta a
GE ezeket a vezetékeket ilyen nehézre? Mire valók ezek az extra ROM regiszterek? Ez egy dupla szigetelőréteg, és
ha igen, miért vesződtek vele? Vegyük észre, hogy az uralkodó feltételezés az, hogy ezekre a "miért" kérdésekre
van válasz. Mindennek van létjogosultsága; a GE semmit sem tett hiába.
Persze ha a fordított mérnökök bölcsességében van egy egészséges adag önismeret, akkor felismerik, hogy ez az
alapértelmezett optimális feltételezés túl erős: néha a mérnökök hülye, értelmetlen dolgokat tesznek a terveikbe,
néha elfelejtenek eltávolítani olyan dolgokat, amelyeknek már nincs funkciójuk, néha elnézik a visszamenőleg
nyilvánvaló rövidítéseket. De ettől még az optimalitásnak kell lennie az alapértelmezett feltételezésnek; ha a
fordított mérnökök nem tudják feltételezni, hogy az általuk megfigyelt funkcióknak van egy jó indoklása, akkor el
sem kezdhetik az elemzésüket.
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Marr, Newell és én (és a mesterséges intelligencia területén szinte mindenki) sokáig azt feltételeztük, hogy ez a
módszer a kognitív tudomány helyes módja. Akár úgy tekintjük a mesterséges intelligenciát, mint előre irányuló
mérnöki munkát (csak építs nekem egy robotot, ahogy akarod), akár úgy, mint fordított mérnöki munkát (építéssel
bizonyítsd be, hogy rájöttél, hogyan működik az emberi mechanizmus), ugyanazok az elvek érvényesek.
Az eredmények pedig bizonyos határokon belül nem csak kielégítőek, hanem gyakorlatilag meghatározóak voltak a
kognitív tudomány számára. Vagyis, ami egy idegtudóst kognitív idegtudóssá tesz, az például az, hogy bizonyos
mértékig elfogadja a fordított tervezés e projektjét. Ennek a hozzáállásnak az egyik előnye az volt, hogy megfordult
az egyes idegtudósok könyörtelenül nehézkes és konstruktív hozzáállása, akik azt szorgalmazták, hogy
tartózkodjanak minden olyan "spekulációtól", amelyet nem lehetett szilárdan lehorgonyozni az egyes idegpályák
konkrét tevékenységeiről ismert információkhoz - aminek következtében gyakran alig volt fogalmuk arról, hogy mit
is keresnek az összeszerelésük funkcionális hozzájárulását illetően. (Kirívó példa erre a látáselméletek, amelyeket némi kíméletlenséggel - a televíziózás elméleteinek lehetne nevezni - mintha a látórendszer feladata az lenne, hogy
valahol az agyban egy belső mozgóképet állítson elő.)
De ahogy Ramachandran (1985) és mások (pl. Hofstadter - lásd e kötet 13. fejezetét) hamarosan rámutattak, Marr
felülről lefelé irányuló látásmódjának megvan a maga vakfoltja: túlidealizálja a tervezési problémát, mivel
feltételezi, hogy először is meg lehet határozni a látás (vagy az agy valamely más képességének) funkcióját, és
másodszor, hogy ezt a funkciót a gépek optimálisan hajtják végre.
Az anyatermészet nem így tervezi a rendszereket. A természetes szelekció evolúciós folyamataiban a
célmeghatározásokat nem határozzák meg előre - a problémákat nem fogalmazzák meg, majd javasolják, és
semmilyen szelekciós erő nem garantálja az optimális "megoldásokat". Ha visszamenőleg azonosítani tudunk egy
olyan célt, amelyet az evolúciós tervezési folyamat optimálisan vagy szuboptimálisan valósított meg, az a történelem
egyfajta félreértelmezése. Ezt a megállapítást, amelyet Richard Lewontin gyakran megfogalmazott az adaptációval
szembeni kritikájában, óvatosan kell megfogalmazni, ha nem akarunk mást, mint egy szalmabábu elleni támadást.
Marr és mások (beleértve a legostobább adaptisták kivételével az összeset) tökéletesen tudják, hogy az evolúció
történeti tervezési folyamata nem a felülről lefelé irányuló mérnöki folyamat pontos analógiájára zajlik, és a tervezés
értelmezésében nem követik el a félreértelmezésnek ezt az egyszerű tévedését.
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a történelemben. Feltételezték azonban - és ez egy sokkal érdekesebb és védhetőbb ellenvetés célpontja -, hogy a
tervezési folyamatok különbözősége ellenére a fordított tervezés ugyanolyan jól alkalmazható módszertan a természet
által tervezett rendszerekre, mint a mérnökök által tervezett rendszerekre. Más szóval, azt feltételezték, hogy bár az
előremenő folyamatok különbözőek voltak, a termékek azonosak, így a funkcionális elemzés fordított folyamatának
mindkét terméktípus esetében ugyanolyan jól kell működnie.
Ennek a feltételezésnek egy óvatos változata az lenne, ha megjegyeznénk, hogy a reverse engineering körültekintő
alkalmazása a műtárgyakra már felismeri a történelmi véletleneket, a szuboptimális zsűri-berendezéseket és
hasonlókat, így nincs ok arra, hogy ugyanazokat a technikákat az organizmusokra és azok alrendszereire alkalmazva
miért ne lehetne megalapozottan megérteni a tervezésüket. És szó szerint ezernyi példát lehetne említeni a fordított
tervezés technikáinak sikeres alkalmazására a biológiában. Egyesek odáig mennének (én is közéjük tartozom), hogy
kijelentik, hogy a biológia nem más, mint a természetes rendszerek visszafejtése. Ez teszi azzá a különleges
tudománnyá, ami, és ez különbözteti meg a többi fizikai tudománytól.
De ha ez így van, akkor is tudomásul kell vennünk számos további problémát, amelyek a természetes rendszerek
visszafejtését lényegesen nehezebbé teszik, mint a műtárgyak visszafejtését, hacsak nem egészítjük ki egy
jelentősen eltérő módszertannal, amelyet alulról felfelé irányuló visszafejtésnek nevezhetünk - vagy ahogy a hívei inkább
hívják: Mesterséges élet.
A mesterséges élet mozgalom (AL), amelyet néhány évvel ezelőtt egy Los Alamos-i konferenciával nyitottak meg
(Langton, 1989), ugyanazt a korai lelkesedést (és ostoba túlbuzgóságot) mutatja, mint ami a mesterséges
intelligencia születését kísérte az 1960-as évek elején. Véleményem szerint még több felismerést ígér, mint a
mesterséges élet. Az AI és az AL közötti döntő különbség szerintem az alulról felfelé irányuló gondolkodás
szerepe az utóbbiban. Hadd magyarázzam el.
Egy tipikus AL-projekt a sok kis léptékű elem (talán mind egyforma, talán különböző típusú populációk) közötti
kölcsönhatás nagyléptékű és hosszú távú hatásait vizsgálja. Az ember a kis részek specifikációjával kezdi, és
megpróbál a nagyobb együttesek viselkedésének leírása felé haladni. Ismerős példák, amelyek megelőzték a
hivatalos Artificial Life címet, John Horton Conway Game of Life-ja és más celluláris automaták, valamint
természetesen a neurális és egyéb hálózatok konnekcionista modelljei. Fontos tudatosítani, hogy a konnekcionista
modellek csak egy családot jelentenek az AL-modellek nagyobb rendjén belül.
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Az AL modellezési stratégiák egyik erénye egy egyszerű ismeretelméleti erény: viszonylag könnyen juthatunk
érdekes vagy meglepő eredményekhez. Az idegtudós Valentino Braitenberg elegáns kis könyvében, a Vehicles:
Experiments in Synthetic Psychology (1984) című könyvében megfogalmazta az általa felfelé irányuló elemzés és
lefelé irányuló szintézis törvényét, amely nagyon egyszerűen azt állítja, hogy sokkal könnyebb levezetni egy
olyan rendszer viselkedési kompetenciáját, amelynek belső gépezetét szintetizáltuk, mint levezetni egy olyan
fekete doboz belső gépezetét, amelynek viselkedési kompetenciáját megfigyeltük. E mögött az egyszerű
ismeretelméleti szempont mögött azonban egy sokkal alapvetőbb áll, amelyet, azt hiszem, először Langton
jegyzett meg.

Amikor az emberi mérnökök terveznek valamit (forward engineering), egy hírhedt problémától kell megóvniuk
magukat: az előre nem látható mellékhatásoktól. Amikor két vagy több, egymástól elszigetelten jól megtervezett
rendszert egy szuperrendszerbe helyeznek, ez gyakran olyan kölcsönhatásokat eredményez, amelyek nemhogy nem
voltak részei a tervezett tervezésnek, hanem egyenesen károsak; az egyik rendszer tevékenysége véletlenül elnyomja
a másik rendszer tevékenységét. Természetüknél fogva azok számára, akiknek a tekintete kényszerűen a tervezett
alrendszerre korlátozódik, nem láthatók, az egyetlen gyakorlati módja a váratlan mellékhatások elleni védekezésnek az,
hogy az alrendszereket úgy tervezzük meg, hogy viszonylag áthatolhatatlan határokkal rendelkezzenek, amelyek
egybeesnek alkotóik episztemikus határaival. Röviden, megkísérli elszigetelni az alrendszereket egymástól, és
ragaszkodik egy olyan átfogó tervezéshez, amelyben minden alrendszernek egyetlen, jól meghatározott funkciója
van az egészben. Az ilyen alapvető absztrakt architektúrával rendelkező rendszerek halmaza természetesen hatalmas
és érdekes, de - és itt jön AL legmeggyőzőbb témája - a természetes szelekció által tervezett rendszerek közül nem
sok tartozik bele! Az evolúció folyamata köztudottan híján van minden előrelátásnak; mivel nincs előrelátása, az
előre nem látott vagy előre nem látható mellékhatások semmit sem jelentenek számára; az emberi mérnökökkel
ellentétben az emberi mérnökökkel ellentétben a viszonylag szigeteletlen tervek nagyszámú, pazarló folyamatán
keresztül halad, amelyek többsége természetesen reménytelenül hibás az önpusztító mellékhatások miatt, de
néhányat közülük a balga szerencse megkímél ettől a gyalázatos sorstól. Ráadásul ez a látszólag nem hatékony tervezési
filozófia egy óriási bónuszt hordoz magában, amely az emberi mérnökök hatékonyabb, felülről lefelé irányuló
folyamatához képest viszonylag elérhetetlen: mivel nincs elfogultsága a nem vizsgált mellékhatásokkal szemben, ki
tudja használni azokat a nagyon ritka eseteket, amikor előnyös, véletlenszerű mellékhatások merülnek fel. Néha
ugyanis olyan tervek születnek, amelyekben a rendszerek kölcsönhatásából több jön létre, mint amennyit
megcéloztak. Különösen (de nem kizárólag) az ilyen rendszerekben olyan elemeket kapunk, amelyeknek több
funkciójuk is van.
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A többfunkciós elemek természetesen nem ismeretlenek az emberi mérnöki tudományok számára, de viszonylagos
ritkaságukat jelzi az az öröm, amit akkor érzünk, amikor egy új elemmel találkozunk. Az egyik kedvencem a
Diconix hordozható nyomtatóban található: Ez az optimálisan apró nyomtató nagyméretű újratölthető elemekkel
működik, amelyeket valahol tárolni kell: a nyomtatólemez vagy a henger belsejében! Ha jobban belegondolunk,
láthatjuk, hogy a többszörös működés ilyen esetei episztemikusan elérhetőek a mérnökök számára különböző üdvös
körülmények között, de azt is láthatjuk, hogy a tervezési problémák ilyen megoldásainak általában kivételesnek kell
lenniük a funkcionális elemek szigorú elkülönítésének hátterében. A biológiában a funkciók meglehetősen éles
anatómiai elkülönítésével találkozunk (a vese teljesen elkülönül a szívtől, az idegek és az erek külön vezetékek,
amelyek a testen keresztül húzódnak), és e könnyen felismerhető elkülönítés nélkül a biológiában a fordított
tervezés kétségtelenül emberileg lehetetlen lenne, de a funkciók olyan egymásra helyeződésével is találkozunk,
amely látszólag "egészen lefelé" megy. Nagyon-nagyon nehéz olyan entitásokban gondolkodni, amelyekben az
elemek többszörösen átfedő szerepet töltenek be egymásra épülő alrendszerekben, és ráadásul, amelyekben az ezen
elemek kölcsönhatásában megfigyelhető legkiemelkedőbb hatások némelyike talán nem is funkció, hanem csupán a
többszörös funkció mellékterméke.
Ha úgy gondoljuk, hogy a biológiai rendszerek - és különösen a kognitív rendszerek - nagy valószínűséggel ilyen
többfunkciós, több hatású elemekből állnak, akkor be kell látnunk annak valószínűségét, hogy a felülről lefelé irányuló
fordított tervezés egyszerűen nem fog a megfelelő tervekkel találkozni a tervezési tér keresése során. A mesterséges
élet tehát azt ígéri, hogy javítja a kutatók episztemikus helyzetét azáltal, hogy megnyitja a tervezési tér különböző
régióit - és ezek a régiók magukban foglalják azokat a régiókat, amelyekben maga a sikeres mesterséges intelligencia is
megtalálható!

Megemlítek egy valószínűsíthető esetet. A kognitív rendszerek, gondolkodók vagy tervezők modelljeinek szokásos
jellemzője a központi "munkaterület" vagy "munkamemória" és a hosszú távú memória elkülönítése. Az anyagokat a
munkaterületre hozzák, hogy átgondolják, átalakítsák, összehasonlítsák, nagyobb elemekbe építsék be stb. Ez hozza létre
azt, amit Newell a "távoli hozzáférés" problémájának nevezett. Hogyan jut el a központi rendszer a memóriába, és
hogyan találja meg a megfelelő elemeket a megfelelő időben? Ez emlékeztet Platónnak a tudás madárváráról
alkotott szép képére, amelyben minden tény egy-egy madár, és a probléma az, hogy a megfelelő madarat rávegyük,
hogy jöjjön, amikor hívjuk! Ez a kép annyira erőteljes, hogy a legtöbb modellező nincs tudatában annak, hogy
létezhetnek alternatívák is.
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megfontolandó és kizárandó képek. De semmi, amit a funkcionális neuroanatómiában ismerünk, nem utal semmi
ilyesmire, mint ez a külön munkaterületre és memóriára való felosztás. Éppen ellenkezőleg, az a fajta durva
bizonyíték, amivel most rendelkezünk az agykéreg aktivitásáról, azt sugallja, hogy ugyanazok a szövetek, amelyek
a hosszú távú emlékezetért felelősek, a kapcsolatok viszonylag állandó beállításainak köszönhetően, a kialakuló
viszonylag múló kapcsolatoknak köszönhetően azokért az átmeneti reprezentációkért is felelősek, amelyeknek az
érzékelésben és a "gondolkodásban" kell szerepet játszaniuk. Az egyik lehetőség persze az, hogy a két funkció csak
szépen egymás fölött helyezkedik el ugyanabban a térben, mint az elemek a lemezen, de egy másik lehetőség legalábbis egy olyan episztemikus lehetőség, amelyet jó lenne megvizsgálni -, hogy a funkciónak ez a mindenütt
jelenlévő felbontása önmagában is nagy hiba, és hogy ugyanazokat a hatásokat egészen más kötésekkel rendelkező
gépezetekkel is el lehet érni.
Ez az a fajta kérdés, amelyet a legjobban opportunista módon lehet feltárni - ugyanúgy, ahogyan az anyatermészet is
feltárja -, alulról felfelé irányuló fordított tervezéssel. A hagyományos, felülről lefelé irányuló fordított tervezés
számára ez a kérdés szinte áthatolhatatlan.
A kognitív tudományban vannak más kérdések is, amelyek új köntösben jelennek meg, amikor a felülről lefelé és
alulról felfelé irányuló tervezési megközelítések közötti különbségeket vizsgáljuk, de ezek vizsgálata meghaladja e
dolgozat kereteit.
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A mesterséges élet mint filozófia
Egy új folyóirat első száma megfelelő alkalom a kiáltványok közzétételére. A Mesterséges Élet
szerkesztőbizottságának tagjaként felkértek, hogy egy filozófus nézőpontjával járuljak hozzá.
A filozófusok számára két út kínálkozik a mesterséges élettel való találkozás során: Tekinthetnek rá
úgy, mint a filozófia új módjára, vagy egyszerűen mint egy új tárgyra, amely megérdemli a
hagyományos módszerekkel történő filozófiai figyelmet. A mesterséges életet leginkább új filozófiai
módszernek vagy új jelenségnek tekinthetjük? Mindkét alternatíva mellett szólnak érvek, de arra kérem
a filozófusokat, hogy tegyék meg az ugrást, és tekintsék az elsőt a fontosabbnak és ígéretesebbnek.
A filozófusok mindig is gondolatkísérletekkel foglalkoztak, állítólagosan meggyőző érvekkel arról,
hogy mi lehetséges, szükséges és lehetetlen különböző feltételezések mellett. Azok az esetek, amelyeket
a filozófusok e módszerek segítségével tudtak felhozni, köztudottan nem voltak meggyőzőek. Az, hogy
a különböző összetett forgatókönyvekben mi "állja meg a helyét" vagy mi "nyilvánvaló", gyakran
inkább a filozófus képzeletének elfogultsága és korlátai, mintsem a valódi logikai éleslátás diktálja. A
mesterséges élet, akárcsak a szülő (nagynénje?) tudományág, a mesterséges intelligencia, egyfajta
filozófiaként is felfogható - bonyolult gondolatkísérletek létrehozása és tesztelése, amelyeket olyan
követelmények tartanak őszintén, amelyeket egy egyedül gondolkodó emberi elmére soha nem lehetne
ráerőltetni. Röviden, a Mesterséges Élet kutatása végtelenül bonyolult, protetikusan irányított
gondolatkísérletek létrehozása. Ez nagyszerű módja annak, hogy megerősítsünk vagy megcáfoljunk
számos olyan intuíciót vagy megérzést, amelyek egyébként a filozófia tárgyát képező fogalmi
vizsgálatok adatainak minősülnek. Azok a filozófusok, akik ezt látják
Eredetileg megjelent: Artificial Life, 1, 1994, pp. 291-292.
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lehetőség, hogy az érdeklődésüknek megfelelő absztrakciós szinten ugorjanak bele a területbe, és a
számítógépek szimulációs virtuozitásával övezzék fel fogalmi ágyékukat.
De talán néhány filozófus nem így látja a terepet. Nem fognak egyetérteni ezzel az értékelésemmel,
vagy aggódni fognak néhány előfeltevése és következménye miatt, és számukra a Mesterséges Élet csak
egy újabb ellentmondásos tárgynak fog tűnni a világban, amely filozófiai elemzésre, kritikára,
védelemre, kategorizálásra szorul. Melyek a Mesterséges Élet hitvallásának n meghatározó tételei, és
mit lehet mondani védelmükben vagy kritikájukban? A filozófia folyosóin máris hallani a vita
felbuzdulását arról, hogy meg akarjuk-e különböztetni az ''erős AL-t'' a ''gyenge AL'' egyik vagy másik
fajtájától. Kétségtelenül hasznos munkát kell végezni a terület népszerű tévhiteinek azonosításával és
leleplezésével, a túlbuzgó pártoskodók szidásával mindkét oldalon, valamint a területen folyó munka
tényleges termékeinek és kilátásainak tisztázásával. Kár lenne azonban, ha ez a fogalmi rendfenntartó
szerep lenne a filozófusok domináns hozzájárulása a területhez.
Ha az AL határait meglehetősen tágan húzzuk meg, akkor a biológia, a tudomány, az elme, sőt a
metafizika és az etika filozófiájában is számos olyan hagyományos filozófiai kérdés van, amelyekkel
kapcsolatban az AL kutatása már most is fontos felismerésekkel szolgál. Még egy olyan viszonylag
egyszerű ős is, mint Conway életjátéka, számos felismerést nyújt az ok-okozati összefüggésekkel, a
magyarázat szintjeivel, az időbeli azonossággal, a ceteris paribus érveléssel és más témákkal
kapcsolatos hagyományos kérdésekben (lásd e kötet 5. fejezetét). Védhetőek-e a hobbes-i just-so
történetek az együttműködés evolúciójának lehetőségéről? Az biztos, hogy Axelrod úttörő
versenyszámai gazdag jövőbeli kutatások felé mutatnak utat. Milyen feltételek mellett alakul ki
(alakulhatna ki, alakulhatna ki, alakulna ki, alakulhatna ki, alakulhatna ki) a kommunikáció mint az
egyének közötti interakció jellemzője a csoportokban? Építhetünk-e fokozatos hidat az egyszerű
amőbaszerű automatáktól a magasan céltudatos, szándékos rendszerekig, azonosítható célokkal,
meggyőződésekkel stb. Ezek a nyilvánvaló filozófiai érdeklődésű kérdések zökkenőmentesen
összeolvadnak a biológia finom fogalmi kérdéseivel: Miért van szex? Vannak-e a komplexitásnak, a
tervszerűségnek vagy az alkalmazkodóképességnek rögzíthető skálái vagy mércéi, amelyek segítségével
hipotéziseket fogalmazhatunk meg az evolúciós tendenciákról? Milyen feltételek mellett játszik döntő
szerepet az evolúcióban a csoportok sorsa, szemben az egyénekével? Mi az egyén? A lista még hosszan
folytatható.
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A mesterséges élet már eddig is számos olyan példát szolgáltatott a filozófusoknak, amelyek a kortárs
filozófiában jelentős szerepet játszó kérdéseket feszegetnek vagy illusztrálnak. Arra számítok, hogy
ahogy a filozófusok megismerkednek a területtel, és aktívan bekapcsolódnak annak feltárásába, a
korai munkák filozófiai utódai gyümölcslegyekként fognak szaporodni. Elvégre a területet aligha
lehetne jobban megtervezni arra, hogy a filozófus szokásaihoz szóljon: A legtöbb tényt maga találja

ki! Ez, mint minden filozófus tudja, tökéletesen kóser egy fogalmi vizsgálatban.
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Amikor a filozófusok találkoznak a mesterséges intelligenciával
Az Amerikai Művészeti és Tudományos Akadémia adja ki a Dædalus című folyóiratot, amelynek minden
egyes számát, akár egy tevét, egy bizottság tervezi. 1988-ban egy számot a mesterséges intelligenciának
szenteltek, és Hilary Putnam és én is a tervezőbizottságban dolgoztunk. Nem állt szándékomban esszét
írni a számhoz, de amikor Putnam esszéje megérkezett, úgy döntöttem, hogy egy saját esszével kell
ellensúlyoznom. A mesterséges intelligenciáról alkotott véleménye tiszta megvetés volt: "Mi ez a nagy
felhajtás most? Minek egy egész Dædalus-szám? Miért nem várjuk meg, amíg a mesterséges
intelligencia elér valamit, és akkor lesz egy kiadvány?" Kevés olyan elmefilozófus van, akitől többet
tanultam, mint Hilary Putnam. Valóban, a terület klasszikus tanulmányai, kezdve az 1961-es "Minds and
Machines" című írásával, nagy inspirációt jelentettek számomra, és egyben útmutatásul is szolgáltak.
Putnam azonban a rá jellemző hirtelen szemléletváltások egyikével hátat fordított a funkcionalizmus
eszméinek, amelyek tisztázásáért oly sokat tett. Hátat fordított a nem filozófiai irodalomnak is, amely
kezdett felhalmozódni, így a mesterséges intelligenciáról 1988-ban alkotott nézete nem sok jelét mutatta
a terület aktuális ismeretének. Ezt szerettem volna világossá tenni, és arra is fényt deríteni, hogy a
filozófusok hogyan gondolkodhatnának konstruktívabban a mesterséges intelligencia erősségeiről és
gyengeségeiről egyaránt.
Hogyan lehetséges, hogy egy fizikai dolog - egy ember, egy állat, egy robot - az érzékelésből
ismereteket nyerjen a világról, majd ezt a tudást sikeres cselekvés irányítására használja fel? Ez egy
olyan kérdés, amellyel a filozófusok generációk óta foglalkoznak, de a mesterséges intelligencia egyik
meghatározó kérdésének is tekinthetjük. A mesterséges intelligencia nagyrészt filozófia. Gyakran
közvetlenül foglalkozik azonnal felismerhető filozófiai kérdésekkel: Mi az elme? Mi az értelem? Mi az
érvelés és a racionalitás? Melyek a szükséges
Eredetileg megjelent: Dædalus, Proceedings of the American Academy of Arts and Sciences, 117 (1), Winter
1988, pp. 283-295. Újranyomtatva, engedéllyel.
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a tárgyak felismeréséhez szükséges feltételek az észlelésben? Hogyan születnek és igazolódnak a
döntések?
Néhány filozófus nagyra értékelte a mesterséges intelligenciának ezt az aspektusát, és néhányan még
vidáman területet is váltottak, és a LISP sűrűjében folytatták filozófiai bányászataikat. 1
Általánosságban azonban a filozófusok nem fogadták nagy lelkesedéssel a filozófiának ezt az új stílusát.
Feltételezhetnénk, hogy ez azért van, mert átlátnak rajta. Néhány filozófus valóban arra a
következtetésre jutott, miután felületesen szemügyre vette a területet, hogy néhány publicistájának
lélegzetelállító nagyképűsége ellenére a Mesterséges Intelligencia semmi újat nem tud nyújtani a
filozófusoknak az ősi, jól megdörzsölt hibák látványán túl, amelyeket egy csillogó új médiumban
játszanak újra. Más filozófusok pedig annyira biztosak benne, hogy ennek így kell lennie, hogy nem
veszik a fáradságot a felületes vizsgálat elvégzésére. Biztosak abban, hogy a terület "általános elvek"
alapján elvethető.
A filozófusok évszázadok óta álmodoznak a mesterséges intelligenciáról. Hobbes és Leibniz, nagyon
különböző módon, megpróbálták feltárni az elme apró, végső soron mechanikus műveletekre
bontásának gondolatát. Descartes még a Turing-tesztet is megelőzte (Alan Turing sokat vitatott
javaslata egyfajta meghallgatásról a számítógépek számára, amelyben a számítógép feladata az, hogy
meggyőzze a bírákat arról, hogy emberrel beszélget [Turing, 1950]), és nem habozott, hogy
magabiztos jóslatot tegyen annak elkerülhetetlen eredményéről:
Valóban elképzelhető, hogy egy gépet úgy lehetne megalkotni, hogy szavakat ejtsen ki, sőt olyan fizikai
cselekedetek vagy tárgyak jelenlétének megfelelő szavakat, amelyek valamilyen változást okoznak a
szerveiben; például, ha egy bizonyos helyen megérintik, akkor megkérdezi, hogy mit akarsz mondani neki; ha
egy másik helyen, akkor sírni fog, hogy fáj neki, és így tovább hasonló dolgokra. De soha nem tudta úgy
módosítani a mondatait, hogy válaszoljon annak értelmére, amit a jelenlétében mondtak, mint ahogy még a
legostobább emberek is képesek erre. (Descartes, 1637, 41-42. o.)

Descartes a mechanizmusok erejének megbecsülését a korabeli csodálatos óraműves automatákkal való
megismerkedése színezte. Kétségtelenül nagyon világosan és világosan látta e technológia korlátait.
Még ezer apró fogaskerék sem - még tízezer sem - tenné lehetővé, hogy egy automata valaha is
kecsesen és racionálisan reagáljon! Talán Hobbes vagy Leibniz kevésbé lett volna biztos ebben a
kérdésben, de bizonyára egyikük sem foglalkozott volna azzal, hogy elgondolkodjon azon, hogy
egymillió apró fogaskerék, amely milliókat forgat, milyen a priori korlátok közé ütközik.
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másodpercenként. Ez egyszerűen elképzelhetetlen volt számukra. Akkoriban elképzelhetetlen volt, de
nem abban a megszokott filozófiai értelemben, hogy önellentmondásosnak ("az észnek
ellentmondónak") vagy a fogalmi sémájukon teljesen kívül esőnek (mint a neutrínó fogalma), hanem
abban a sokkal hétköznapibb, de ugyanolyan korlátozó értelemben, hogy olyan gondolat, amelyet nem
tudtak volna komolyan venni. Amikor a filozófusok nagy fogalmi tartományok felderítésére indulnak, a
butaságérzetük éppúgy gátolja őket az általuk választott utakon, mint a logikai szükségszerűséggel
kapcsolatos meglátásaik. És van valami a mesterséges intelligenciában, amit sok filozófus
visszataszítónak talál - ha nem is az észérveknek, de az esztétikai érzéküknek visszataszítónak.
Ez a szemléletbeli összeütközés emlékezetesen megmutatkozott a Tufts Egyetemen 1978 márciusában
rendezett történelmi vitában, amelyet a Filozófiai és Pszichológiai Társaság rendezett. A névlegesen a
mesterséges intelligencia alapjairól és kilátásairól szóló panelbeszélgetés négy nehézsúlyú ideológus
retorikai birkózó mérkőzésévé változott: Noam Chomsky és Jerry Fodor támadta a mesterséges
intelligenciát, Roger Schank és Terry Winograd pedig védte. Schank akkoriban természetes nyelvi
megértést segítő programokon dolgozott, és a kritikusok az általa kidolgozott sémára összpontosítottak,
amellyel (számítógépen) reprezentálni lehetett volna a közhelyek olyan sok-sok apróságot tartalmazó
gyűjteményét, amelyet mindannyian ismerünk, és amelyre valahogyan támaszkodunk, amikor a
hétköznapi beszédaktusok megfejtését végezzük, még ha azok célozgatóak és csonkaak is. Chomsky és
Fodor megvetéssel illette ezt a vállalkozást, de a támadásuk alapja a mérkőzés során fokozatosan
eltolódott. A fogalmi tévedés egyenes, "első elvű" elítéléseként kezdődött - Schank hol az egyik, hol a
másik bolondját járatta -, de Chomsky meglepő engedményével zárult: lehet, hogy kiderül, ahogy
Schank gondolta, hogy a beszélgetés (és általánosabban a gondolkodás) megértésének emberi
képességét több száz vagy ezer, barkácsolt szerkentyű - nevezhetjük ál-reprezentációk kölcsönhatásával kell magyarázni, de ez kár lenne, mert akkor a pszichológia végül is nem bizonyulna
"érdekesnek"." Chomsky szerint csak két érdekes lehetőség volt: vagy kiderül, hogy a pszichológia
"olyan, mint a fizika" - a szabályszerűségei néhány mély, elegáns, kérlelhetetlen törvény
következményeiként magyarázhatók -, vagy kiderül, hogy a pszichológiáról teljesen hiányzik a
törvényszerűség - ebben az esetben a pszichológia tanulmányozásának vagy kifejtésének egyetlen
módja a regényíró módszere lenne (és ő sokkal jobban szerette Jane Austent, mint Roger Schanket, ha
ez lenne a vállalkozás).
Élénk vita alakult ki a panelisták és a közönség között, amelyet Chomsky Massachusetts Institute of
Technol-ból származó megjegyzése tetőzött.
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ogy kollégája, Marvin Minsky, a mesterséges intelligencia egyik alapító atyja és az MIT AI Lab
alapítója: "Azt hiszem, csak egy MIT-s bölcsészprofesszor lehet ennyire feledékeny a harmadik érdekes
lehetőségre: a pszichológiáról kiderülhet, hogy olyan, mint a mérnöki tudományok."
Minsky rátapintott a lényegre. Van valami az elme mérnöki megközelítésének kilátásában, ami mélyen
visszataszító egy bizonyos fajta humanista számára, és ennek kevés vagy semmi köze a materializmus
vagy a tudomány iránti ellenszenvhez. Tanúi lehetünk Chomsky fizika-imádatának, amely hozzáállásban
sok filozófussal osztozik. A berkelei idealizmus és a karteziánus dualizmus napjai lejártak (a filozófusok
és tudósok jelenlegi materialista konszenzusából ítélve), de helyettük széles körben elfogadott az, amit
Chomsky villájának nevezhetnénk: csak két vonzó ("érdekes") alternatíva létezik.
Egyrészt ott van a Kristályos Elme méltósága és tisztasága. Emlékezzünk Arisztotelész előítéleteire a
földi fizika égre való kiterjesztése ellen, amelyet szerinte egy magasabb és tisztább rendnek kellene
kötnie. Ez volt az ő egyetlen káros öröksége, de most, hogy az egek megostromolták, értékeljük az
egyetemes fizika szépségét, és remélhetjük, hogy az elme a kiválasztott "természetes fajtái" közé
tartozik, nem pedig darabkák puszta összevisszasága.
Másrészt ott van a végső misztérium, a Megmagyarázhatatlan Elme méltósága. Ha elménk nem lehet
Alapvető, akkor legyen Anomális. A filozófusok körében az utóbbi években igen befolyásos nézet
Donald Davidson "anomális monizmusa", vagyis az a nézet, hogy bár az elme az agy, nincsenek
törvényszerű szabályszerűségek, amelyek a mentális tényeket a fizikai tényekkel összehangolják
(Davidson, 1970). Berkeley-i kollégája, John Searle egy másfajta rejtélyt állított fel az elméről: az agy,
hála biokémiájának valamilyen meghatározatlan tulajdonságának, rendelkezik néhány rettenetesen
fontos - de meghatározatlan - "alulról felfelé irányuló oksági erővel", amelyek teljesen különböznek az
AI által vizsgált puszta "irányító erőktől".
Az elme-test materializmus ezen egyébként drasztikusan különböző formáinak egyik közös jellemzője a
Minsky-féle tertium quiddel szembeni ellenállás: az Elme mint kristály és az Elme mint káosz között az
Elme mint szerkentyű helyezkedik el, egy olyan tárgy, amelyről nem szabad elvárni, hogy "mély,"
matematikai törvények irányítsák, de mégis egy tervezett tárgy, amely funkcionális szempontból
elemezhető: célok és eszközök, költségek és hasznok, elegáns megoldások egyfelől, másfelől pedig
rövidítések, zsűri-csapdák és olcsó ad hoc megoldások.
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Sok filozófus ellenzi az elme e vízióját, annak ellenére, hogy az a tudósok és a tudományosan
gondolkodó humanisták körében a természetben elfoglalt helyünkről jelenleg elfogadott nézet egyenes
következménye: biológiai entitások vagyunk, amelyeket a természetes szelekció tervezett, amely egy
bádogos, nem pedig egy ideális mérnök. A számítógépes programozók az ad hoc javítást "kludge"-nak
nevezik (rímel a Dagobertre), és a kludge-ok számára fenntartott megvetés és a megvetett csodálat
keveréke párhuzamba állítható a biológusok "panda hüvelykujjával" és a bricolage más lenyűgöző
példáival szembeni bámulatával, hogy François Jacob (1977) kifejezésével éljek. A legszebb véletlen
spoonerizmus, amit valaha hallottam, Barbara Partee nyelvész szájából hangzott el, amikor hevesen
kritizálta egy mesterséges intelligencia természetes nyelvi elemzőjének egy elismert hibáját: "Ez
annyira furcsa hack! " A természet tele van furcsa hackekkel, sok közülük perverz módon zseniális.
Bár ezt a tényt széles körben elismerik, a filozófusok gyakran visszataszítónak találják az elme
tanulmányozására gyakorolt hatását, mivel az elme vizsgálatának hagyományos apriorista módszerei
viszonylag erőtlenek az olyan jelenségek feltárására, amelyek furcsa hackekből lehetnek kitalálva. Az
ilyen lehetőségek tanulmányozására valójában csak egy mód van: a ''reverse engineering'' empirikusabb
gondolkodásmóddal.
Az ellenállás világosan megnyilvánul Hilary Putnam Dædalus (1988) című esszéjében, amely alkalmas
(ha nem is különösen virágzó) példájaként szolgálhat annak a szindrómának, amelyet tárgyalni
szeretnék. Chomsky villáját, az Elmét mint kristályt vagy káoszt Putnam egy ingalengéssé alakítja át,
amelyet magában a mesterséges intelligenciában véli megfigyelni. Azt állítja, hogy az AI az évek során
"ingadozott" a Mesterprogram keresése és a "Mesterséges intelligencia az egyik átkozott dolog a másik
után" szlogen elfogadása között. Én magam nem figyeltem meg ilyen ingadozást a területen az évek
során, de azt hiszem, tudom, mire akar kilyukadni. Íme tehát egy másik nézőpont ugyanerről a kérdésről.
A mesterséges intelligencián belüli számos véleménykülönbség között van egy frakció (néha
logikusoknak nevezik), amelynek törekvései azt sugallják számomra, hogy ők Putnam mesteri
programjának keresői. Egy MI-kutató nemrégiben találóan úgy karikírozta őket, mint "Maxwell
gondolati egyenleteinek keresői". A szakterületen belül több, egymással némileg összeegyeztethetetlen
vállalkozás is összevonható e rubrika alá.
Nagyjából az a közös bennük, hogy nem az az elképzelés, hogy léteznie kell egy mesterprogramnak,
hanem hogy inkább egy mesterprogramozási nyelvnek kell lennie, egy egységes, logikailag
megalapozott explicit reprezentációs rendszernek az ágensben (természetes vagy mesterséges) rejlő
összes tudás számára. A reprezentált tények e könyvtárához csatolva (amelyek tulajdonképpen
axiómaként kezelhetők), és számítással operálva,

270. oldal

egyfajta "következtetési motor" lesz, amely képes lesz levezetni a vonatkozó axiómák releváns
következményeit, és végül e következtetési folyamat révén ki fogja adni azokat a parancsokat vagy
döntéseket, amelyeket azonnal végre kell hajtani.
Tegyük fel például, hogy az érzékelés azt a sürgős új előfeltevést hozza (a fő programozási nyelven
megfogalmazva), hogy egy szakadék pereme gyorsan közeledik; ez arra készteti a következtető motort,
hogy a memóriából előhívja a megfelelő tárolt tényeket a szakadékokról, a gravitációról, a gyorsulásról,
a becsapódásról, a károkról, a károk kiemelkedő alulértékeltségéről, valamint a fékezés vagy a
továbbhaladás várható hatásairól. Remélhetőleg a motor ezután levezet egy tételt, amely szerint meg
kell állni, és azonnal megáll.
A nehéz rész egy ilyen rendszer megtervezése, amely valós időben is jól működik, még akkor is, ha a
következtetési motorban másodpercenként több millió művelet végezhető. A valós idejű ügyességnek
ezt a problémáját mindenki felismeri; ami a logikusokat megkülönbözteti tőlük, az az a
meggyőződésük, hogy a probléma megoldásának módja az, hogy a főnyelv számára egy igazán éleslátó
szókincset és logikai formát találnak. A modern logika hathatós eszköznek bizonyult a matematika
impozáns univerzumának feltárására és ábrázolására; a logikusok nem alaptalan reménye, hogy
ugyanazok a logikai rendszerek felhasználhatók a proteikus makroszkopikus világban utat törő ágensek
mozgalmas univerzumának megragadására. Ha az axiómákat és a következtetési rendszert pontosan
eltaláljuk, akkor a többi már könnyű lesz. A problémák, amelyekkel találkoznak, azzal kapcsolatosak,
hogy az axiómák számát az általánosság kedvéért alacsonyan kell tartani (ami elengedhetetlen),
miközben a rendszer nem pazarolhat időt arra, hogy minden egyes alkalommal, amikor egy sziklát lát, a
döntő fontosságú, középszintű tényekre újratanulmányozza azokat.
A mindennapi valóság axiomatizálásának gondolata minden bizonnyal filozófiai gondolat. Spinoza
imádta volna, és sok kortárs filozófus, aki a filozófiai logikával és a természetes nyelv szemantikájával
foglalkozik, legalábbis osztozik abban a célban, hogy kidolgozzon egy olyan szigorú logikai rendszert,
amelyben minden állítás, minden gondolat, minden sejtés és csodálkozás egyértelműen kifejezhető. Az
ötletet nem a mesterséges intelligencia találta fel újra, hanem a modern matematikai logikát megalkotó
filozófusok ajándéka: George Boole, Gottlob Frege, Alfred North Whitehead, Bertrand Russell, Alfred
Tarski és Alonzo Church. Douglas Hofstadter ezt a témát a mesterséges intelligenciában Boole-i
álomnak nevezi (Hofstadter, 1985, 26. fejezet, 631-665. o.). Mindig is voltak hívei és kritikusai, sokféle
variációval.
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Az, hogy Putnam ezt a témát a Mesterprogram kereséseként adja elő, elég világos, de amikor az
ellenkező pólust írja le, elhallgatja a két fennmaradó kilátásunkat: az Elme mint Gadget és az Elme mint
Káosz. Ahogy ő fogalmaz: "Ha a mesterséges intelligencia "Egyik átkozott dolog a másik után", akkor a
"átkozott dolgok" száma, amiket a barkácsoló kigondolhatott, csillagászati lehet. A végeredmény
valóban pesszimista: ha nincs Mesterprogram, akkor lehet, hogy soha nem jutunk messzire az emberi
intelligencia szimulálása terén". Putnam itt a legrosszabb eshetőséget (a kütyü teljesen,
"csillagászatilag" ad hoc lesz) emeli a Mesterprogram egyetlen valószínű alternatívájává. Miért teszi
ezt? Mi kifogása van az ellen, hogy feltárja a mérnöki lehetőségek hatalmas terét a Kristály és a Káosz
között? A biológiai bölcsesség, távolról sem kedvezve pesszimizmusának, reményt ad arra, hogy az
elegancia és a Rube Goldberg keveréke, amely a természetben máshol (például a szaporodás
biokémiájában) megtalálható, az elmében is felfedezhető lesz.
A mesterséges intelligencia területén valójában nagyon különböző megközelítéseket követnek azok,
akik azt remélik, hogy az elméről kiderül, hogy valamiféle szerkentyű vagy részben integrált
szerkentyűk gyűjteménye. Ezek mindegyike a rendszerük bizonyos aspektusaiban a szigorúságot, a
logikát és a rendet részesíti előnyben, más aspektusaiban viszont a pazarlás, a következetlenség és a
rendetlenség sajátos hasznosságát használja ki. Nem arról van szó, hogy Putnam két témája nem létezik
a mesterséges intelligenciában, hanem arról, hogy azzal, hogy kizárólagos alternatívaként írja le őket,
egy prokrusztikus rendszertant kényszerít a területre, ami megnehezíti a területet valójában mozgató
érdekes kérdések felismerését.
A legtöbb mesterséges intelligencia-projekt a dolgok lehetséges módjainak feltárása, és mint ilyen,
inkább gondolatkísérletek, mint empirikus kísérletek. A filozófiai gondolatkísérletektől nem
elsősorban tartalmukban, hanem módszertanukban különböznek: a filozófiai gondolatkísérletek
"intuitív", "hihető", kézzel integető háttérfeltevéseinek egy részét - nem mindegyikét - olyan
megkötésekkel helyettesítik, amelyeket az az igény diktál, hogy a modellnek számítógépen kell futnia.
Ezek az időbeli és térbeli korlátok, valamint a specifikáció követelményei gyakorlatilag korlátlanul
felcserélhetők egymással, így új "virtuális gépeket" vagy "virtuális architektúrákat" kényszerítenek rá
a digitális számítógép alapjául szolgáló soros architektúrára. A kompromisszumok egyes választásai
természetesen jobban motiváltak, reálisabbak vagy hihetőbbek, mint mások, de a felállított korlátok
minden esetben a gondolat-kísérletező képzeletének - és így az állításainak - fegyelmezését szolgálják.
Nagyon kicsi az esélye annak, hogy egy filozófus meglepődjön (és
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pontosabban: csalódott) a saját gondolatkísérletének eredményei miatt, de ez a mesterséges intelligencia
területén mindig megtörténik.
Egy filozófus, aki alaposan szemügyre veszi ezeket a projekteket, bőséges okot talál a szkepticizmusra.
Úgy tűnik, hogy sokuk hiábavaló reményeken, vagy az egyik vagy másik építészeti vagy
információkezelési funkció iránti elvetélt lelkesedésen alapul, és ha a terület rövid történetéből
következtetünk, biztosak lehetünk benne, hogy a szkepticizmus nagy része előbb-utóbb beigazolódik.
Ami azonban a mesterséges intelligenciát a korábbi filozófusok modellvázolásra tett erőfeszítéseihez
képest előrelépéssé teszi, az az a mód, ahogyan a szkepticizmus igazolódik: a kérdéses rendszer
bizonyított, konkrét kudarca. A filozófusokhoz hasonlóan a mesterséges intelligencia kutatói is intuitív
ítéletekkel fogadnak minden új javaslatot annak kilátásairól, amelyeket többé-kevésbé a priori érvekkel
támasztanak alá arról, hogy egy bizonyos tulajdonságnak miért kell ott lennie, vagy miért nem lehet
működésre bírni. De a filozófusokkal ellentétben ezek a kutatók nem elégszenek meg érveikkel és
intuícióikkal; hagynak maguknak némi teret arra, hogy meglepődjenek az eredményeken, olyan
meglepetést, amelyet csak a ténylegesen kitalált rendszer működés közbeni, bizonyított, váratlan ereje
válthat ki.
Putnam a mesterséges intelligencia előtt álló problémák egész sorát tekinti át: az indukció, a releváns
hasonlóság felismerésének, a tanulásnak, a háttérismeretek modellezésének problémáit. Ezek mind
széles körben elismert problémák a mesterséges intelligenciában, és a velük kapcsolatos észrevételeit
már korábban is megfogalmazták a mesterséges intelligencia területén dolgozó emberek, akik aztán
különböző, viszonylag konkrét javaslatokkal próbálták megoldani a problémákat. Azokat az ördögi
nehézségeket, amelyekkel szerinte az indukciós folyamat hagyományos leírásai szembesülnek, például
John Holland, Keith Holyoak, Richard Nisbett és Paul Thagard még élesebben katalogizálják az
Indukció (1986) című könyvükben, de e bajok diagnózisa a bevezetője a megoldásra tervezett
mesterséges intelligencia modellek vázlatainak. A hasonlóság megkülönböztetésének problémáira és a
tanulási mechanizmusokra irányuló modelleket bőségesen találunk. John Laird, Allen Newell és Paul
Rosenbloom SOAR projektje becsülendő példa erre. A háttértudás modellezésének fontosságával - és
nehézségével - kapcsolatos téma pedig mindenütt jelen volt az elmúlt években, és számos megoldási
javaslatot vizsgálnak. Most talán mindegyik reménytelen, ahogy Putnam hajlamos hinni, de egyszerűen
nem lehet megmondani anélkül, hogy ténylegesen megépítenénk a modelleket és tesztelnénk őket.
Ez persze nem teljesen igaz. Ha egy elképzelés a priori cáfolata megalapozott, a kétkedő empirikus
modellépítő, aki a cáfolat ellenére kitart, előbb-utóbb szembesülni fog a "mi" kórusával.
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megmondtam!" Ez a mesterséges intelligencia egyik fájdalmas foglalkozási veszélye. A gond az, hogy
hogyan lehet megkülönböztetni a valódi a priori lehetetlenségi bizonyítékokat a képzelet hibáitól. A
filozófusok hagyományos válasza: több a priori elemzés és érvelés. A mesterséges intelligencia
kutatóinak válasza: építsd meg és meglátod.
Putnam a háttérismeret problémájának megoldási lehetőségeiről szóló áttekintésében szemléletes példát
kínál erre a különbségre. Descartes-hoz hasonlóan neki is sikerül elképzelnie egy gondolatkísérleti
fikciót, amely most válik valósággá, és Descartes-hoz hasonlóan ő is hajlandó előre elvetni azt. Lehetne,
mondja Putnam,
egyszerűen megpróbáljuk beprogramozni a gépbe az összes olyan információt, amellyel egy kifinomult emberi
induktív bíró rendelkezik (beleértve az implicit információt is). Ehhez legalábbis kutatók generációira lenne
szükség ahhoz, hogy ezeket az információkat formalizálják (valószínűleg egyáltalán nem is lehetne, az
információk puszta mennyisége miatt); és nem világos, hogy az eredmény több lenne-e egy gigantikus szakértői
rendszernél. Ezt senki sem találná túl izgalmasnak; és egy ilyen "intelligencia" minden valószínűség szerint
borzasztóan fantáziátlan lenne... (1988, 277. o.)

Ez szinte tökéletesen leírja Douglas Lenat hatalmas CYC projektjét (Lenat, et al., 1986, 65-85. o.). Úgy
is mondhatnánk, hogy Lenat a közmondásos két lábon járó enciklopédia létrehozására tesz kísérletet: a
józan ész ismereteinek egy olyan adatbázis formájában, amely tartalmazza az összes olyan tényt,
amelyet egy enciklopédia kifejez - vagy hallgatólagosan feltételez! Ehhez több millió reprezentációt kell
kézzel megalkotni egyetlen nyelven (amelyet végül egységesíteni kell - ez nem kis feladat), amelyből a
következtetőmotor várhatóan képes lesz levezetni bármit, amire szüksége van, amikor a világában
újdonságokkal találkozik: például azt, hogy az emberek általában nem szeretik levágatni a lábukat, vagy
azt, hogy februárban Cape Codon ritka a napozó.
A mesterséges intelligenciával foglalkozó véleményformálók többsége osztja Putnam borúlátó
véleményét erről a projektről: nem egyértelmű, ahogy Putnam mondja, hogy bármi olyat fog tenni, ami
bármit is tanítana nekünk az elméről; minden valószínűség szerint, ahogy ő mondja, borzasztóan
fantáziátlan lesz. És sokan még tovább mennének, és ragaszkodnának ahhoz, hogy a kilátások olyan
kilátástalanok és a költségek olyan nagyok, hogy el kellene hagyni a projektet ígéretesebb utak javára.
(A jelenlegi becslést személy-századnyi munkában mérik, ezt a számot Putnam talán nem is vette a
fáradságot, hogy részletesen elképzelje.) De a projektet finanszírozzák, majd meglátjuk.
Amit itt látunk, az egészen alapvető módszertani feltevések összeütközése. A filozófusok hajlamosak
arra, hogy a mesterséges intelligencia projektekre olyan lekezelő lenézéssel tekintsenek, mint amilyet az
ember azokkal a kitartó bolondokkal szemben tanúsít, akik folyamatosan
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megpróbáljuk négyszögelni a kört vagy háromszögelni a szöget iránytűvel és egyenes vonalzóval:
bebizonyítottuk, hogy ez nem lehetséges, úgyhogy hagyjuk abba! De a bizonyítások nem geometriaiak;
tele vannak "hihető" peremfeltételekkel, és tele vannak idealizációkkal, amelyek itt éppoly irrelevánsnak
bizonyulhatnak, mint a hírhedt aerodinamikusok bizonyításai, amelyek szerint a dongók nem tudnak
repülni.
De még mindig felmerülhet a kérdés, hogy - Putnam kihívását visszhangozva - vajon a mesterséges
intelligencia tanított-e már valami fontosat a filozófusoknak az elméről. Putnam szerint nem, és nézetét
egy retorikailag különös váddal támasztja alá: A mesterséges intelligencia negyedszázadon keresztül
egyáltalán nem tudta megoldani azokat a problémákat, amelyeket a filozófia két évezreden keresztül
egyáltalán nem tudott megoldani. Azt hiszem, igaza van, de engem nem nyűgöz le. 2 Mintha egy
filozófus azzal zárná a kortárs biológia elutasítását, hogy a biológusok még csak fel sem tették a
kérdést: Mi az élet? Valóban nem tették; jobb kérdéseket tettek fel, amelyeknek fel kellene oldaniuk
vagy át kellene irányítaniuk a filozófus kíváncsiságát.
Sőt, a filozófusoknak (minden ember közül) meg kellene érteniük, hogy a problémák megoldása nem
az egyetlen jó ajándék; a kemény, új problémák ugyanolyan jók! Putnam retorikai kíváncsiságához
illeszkedve, a mesterséges intelligencia legjobb hozzájárulásaként a filozófiához egy mély, új,
megoldatlan ismeretelméleti problémát ajánlok, amelyet filozófusok generációi figyelmen kívül
hagytak: a keretproblémát. Platón majdnem látta. A Theaetétoszban röviden feltárta egy csodálatos
analógia következményeit:
Szókratész: Szókratész: Most pedig gondolkodj el azon, hogy a tudás olyan dolog-e, amelyet úgy
tudsz birtokolni, hogy nincs körülötted, mint az az ember, aki befogott néhány vadmadarat galambokat vagy bármi mást -, és otthon tartja őket egy madárházban, amelyet otthon készített
nekik. Bizonyos értelemben persze mondhatnánk, hogy állandóan "birtokolja" őket, amennyiben
birtokolja őket, nemde?
Theatetus: Igen.
Szókratész: De egy másik értelemben nem "rendelkezik" velük, bár ő irányítja őket, most, hogy foglyul
ejtette őket egy saját kerítésében; bármikor elveheti és megfoghatja őket, amikor csak akarja.
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bármelyik madarat elkapja, és újra szabadon engedi; és ezt annyiszor teheti meg, ahányszor csak
akarja. (Cornford ford., 1957, 197C-D)
Platón úgy látta, hogy a tudás puszta birtoklása (mint a madarak a madáretetőben) nem elég; képesnek
kell lennünk arra, hogy parancsolni tudjunk annak, amit birtokolunk. Ahhoz, hogy jól teljesítsen az
ember, képesnek kell lennie arra, hogy a megfelelő tudásdarabkát a megfelelő időben (valós időben,
ahogy a mérnökök mondják) a megfelelő szélre repítse. De alábecsülte ennek a mutatványnak a
nehézségét, és ezért alábecsülte azt is, hogy milyen elméletet kellene adni a tudás szerveződéséről, hogy
megmagyarázzuk madárcsicsergő tehetségünket. Sem Platón, sem egyetlen későbbi filozófus,
amennyire én látom, nem tekintette ezt önmagában mély ismeretelméleti problémának, hiszen a
hatékonyság és a robusztusság követelményei láthatatlanná halványultak a bizonyosság filozófiai
igénye mellett, de így alakult ez a mesterséges intelligencia kezében. 3
A filozófia számára azonban az új problémákhoz és az új megoldásokhoz legalább annyira fontos az új
nyersanyag, és ezt a mesterséges intelligencia bőségesen szolgáltatta. Rengeteg gondolkodni való
objektumot biztosított - egyedi rendszereket a maguk sajátosságaiban, amelyek sokkal élénkebbek és
furcsábbak, mint azok a rendszerek, amelyeket én (például) gondolatkísérletben meg tudnék álmodni.
Ez nem triviális termés. Hasonlítsuk össze az elmefilozófiát (az elme lehetséges elméleteinek
korlátainak, lehetőségeinek és következményeinek analitikus tanulmányozása) a regény
irodalomelméletével (a lehetséges regények korlátainak, lehetőségeinek és következményeinek
analitikus tanulmányozása). Elvileg kiváló irodalomelméletet lehetne írni regények mint példák
hiányában is.
Arisztotelész például elvileg írhatott volna egy értekezést a különböző lehetséges regénytípusok várható
erősségeiről és gyengeségeiről, képességeiről és problémáiról. A mai irodalomteoretikusnak nem kell
megvizsgálnia a létező példákat, de azok, hogy úgy mondjam, hasznos mankók. Kiterjesztik még a
legzseniálisabb teoretikus képzeletbeli mozgásterét és biztos lábakon állását is, és erősítő ellenőrzést
nyújtanak a lelkes általánosítások és következtetések ellen. A mesterséges intelligencia minitézisei,
vázlatai és modelljei talán nem nagyszerű regények, de ezek a legjobbak, amink eddig van, és ahogyan
a középszerű regények gyakran áldás az irodalomelméleti szakemberek számára - az ingujjukon viselik
a hiányosságaikat -, úgy a rossz elméletek, a sikertelen modellek, a reménytelenül zavaros megérzések a
mesterséges intelligencia területén is áldás az elmefilozófusok számára. De el kell olvasni őket ahhoz,
hogy hasznot húzzunk belőlük.
Erre jelenleg talán a legjobb példa a konnekcionista modellek iránti lelkesedési hullám. Az
elmefilozófusok évek óta
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homályosan és reménykedve intettek a kezükkel e modellek irányába - teljesen képtelenek voltak
elképzelni őket részleteiben, de csontjaikban biztosak voltak benne, hogy valami ilyesminek
lehetségesnek kell lennie. (Saját első könyvem, a Content and Consciousness [1969] jó példa az ilyen
homályos elméletalkotásra.) Más filozófusok ugyanilyen biztosak voltak abban, hogy minden ilyen
megközelítés halálra van ítélve (Jerry Fodor jó példa erre). Most végre megvizsgálhatunk egy sereg
tárgyat ebből a várt osztályból, és kiderül, hogy kinek a megérzései voltak helyesek. Elvileg, nem
kétséges, ezt mankók nélkül is ki lehetne dolgozni, de a gyakorlatban a filozófusok közötti ilyen
nézeteltérések hajlamosak megkeményedett álláspontokká fajulni, amelyeket egyre feszültebb
érvekkel, a fogalmak újraértelmezésével és máshonnan merített tendenciózus erkölcsiséggel védenek.
Putnam azt sugallja, hogy mivel a mesterséges intelligencia elsősorban a mérnöki tudományok egyik
alága, nem lehet filozófia. Különösen ragaszkodik ahhoz, hogy elutasítsuk az episztemológiára
vonatkozó állításait. Furcsának találom ezt a felvetést. Hobbes, Leibniz és Descartes bizonyára
filozófiát, sőt, ismeretelméletet művelt, amikor a kezüket lengetve és nagyon elvontan beszéltek a
mechanizmus határairól. Ahogy Kant is, amikor azt állította, hogy azokat a feltételeket vizsgálja,
amelyek mellett a tapasztalat lehetséges. A filozófusok hagyományosan megpróbálták kitalálni a
benyomások és az ideák, a petites észlelések, az intuíciók és a sémák kombinatorikus erejét és eredendő
korlátait. A mesterséges intelligencia kutatói hasonló kérdéseket tettek fel a különféle
adatstruktúrákról, a procedurális reprezentációkról, a keretekről és a kapcsolatokról, és igen, a
sémákról, amelyeket ma már meglehetősen szigorúan definiálnak. Amennyire én látom, ezek
alapvetően ugyanazok a vizsgálatok, de a mesterséges intelligenciában további (és általában jól
motivált) korlátok között és egy sor specifikusabb fogalom segítségével folynak.
Putnam a mérnöki tudományt és az ismeretelméletet összeegyeztethetetlennek tartja. Én legfeljebb egy
kompromisszumot látok: amennyiben a mesterséges intelligencia spekulatív kutatása absztraktabb,
idealizáltabb, kevésbé mechanisztikusan korlátozott, "filozófikusabb" - de ez nem jelenti azt, hogy
ezáltal szükségszerűen érdekesebb vagy értékesebb egy filozófus számára! Épp ellenkezőleg,
valószínűleg azért, mert a filozófusok túlságosan filozofikusak voltak - túlságosan elvontak, idealizáltak
és nem korlátozták őket empirikusan plauzibilis mechanisztikus feltételezések -, nem sikerült olyan
sokáig sok értelmet adniuk az elmének. A mesterséges intelligencia még nem oldotta meg az elmével
kapcsolatos ősi rejtélyeink egyikét sem, de új módszereket biztosított számunkra a filozófiai képzelet
fegyelmezésére és kiterjesztésére, amelyeket még csak most kezdtünk el kihasználni.
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Allen Newell, A megismerés egységes elméletei című könyvének recenziója
Allen Newell szintén tagja volt annak a bizottságnak, amely a Dædalus mesterséges intelligenciáról
szóló számát készítette, és a bizottságban egyszerre játszotta a mesterséges intelligencia fő szóvivőjének
és végrehajtójának szerepét, amit gyakran játszott a szakmában is. Részt vettem a Harvardon tartott
csodálatos William James-előadásain, amelyekből a recenzió tárgyát képező könyv készült, és amelyek
nem sokkal korai halála előtt fejeződtek be. Azt hiszem, Allen élvezte, hogy az egyik oktatóm lehetett, és
bizonyára sokat tanított nekem, de éles nézeteltéréseink is voltak a különböző gondolatok és
megközelítések értékéről mind a mesterséges intelligencia, mind a filozófia területén, és szeretném azt
hinni, hogy néhány dologban megváltoztattam a véleményét. Azt tervezte, hogy választ ír erre az
ismertetőre, de az utolsó napjaiban fontosabb dolga akadt.
Elérkezett az egységesítés ideje a kognitív tudományban, de ki álljon az élére? Az immunológusból lett
idegtudós Gerald Edelman (1989, 1992) szerint az idegtudósoknak kellene vezetniük - pontosabban
neki kellene vezetnie (úgy tűnik, a kognitív tudományban mindenki másról rossz véleménnyel van).
Valaki azt gondolhatná, hogy a Consciousness Explained (Dennett, 1991a) című könyvemben
szimmetrikusan ellentétes állítást tettem: a filozófusok (pontosabban azok, akik egyetértenek velem!)
vannak a legjobb helyzetben ahhoz, hogy lássák, hogyan lehet összekötni az elvarratlan szálakat.
Valójában azonban elismertem, hogy az olyan egységesítő törekvések, mint az enyém, prototeóriák,
olyan felfedezések, amelyek túlságosan metaforikusak és impresszionisztikusak ahhoz, hogy egy
egységes elmélet modelljeként szolgáljanak. Talán Newell rám gondolt, amikor bevezetőjében (16. o.)
azt írta, hogy az egységes elmélet "nem lehet csak egy pasztiche, amelyben a különböző
megfogalmazásokat valamiféle fogalmi biztosítékdróttal fűzik össze", de mindenesetre a cipő többékevésbé illik rá, némi csipkelődéssel.
Egy ilyen "pastiche" elmélet azonban jó színpad lehet, és egy hely, ahol meg lehet állni, miközben
Eredetileg megjelent: Artificial Intelligence, 59 (1-2), 1993. február, pp. 285-294.
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figyelembe véve a jobban felépített elméletek erősségeit és gyengeségeit. Tehát egyetértek vele.
Nemcsak a filozófusok elméleteinek kell őszintévé válniuk az ilyen szintű modellezéssel; az idegtudósok
elméletei ugyanebben a helyzetben vannak. Például Gerald Edelman (1989) kidolgozott elmélete az agyban
található "rezentráns" áramkörökről számos állítást tesz arról, hogy az ilyen rezentránsok hogyan képesek a
megkülönböztetéseket elvégezni, az emlékezeti struktúrákat felépíteni, a problémamegoldás szekvenciális
lépéseit koordinálni, és általában az emberi elme tevékenységeit végrehajtani, de a neuroanatómiai részletek
gazdagsága ellenére, és Edelman lelkes és gyakran hihető állításai ellenére sem fogjuk tudni, hogy az ő
rezentánsai mire képesek - nem fogjuk tudni, hogy a rezentánsai a helyes módja a funkcionális neuroanatómia
elképzelésének -, amíg nem formálódnak egy teljes kognitív architektúrává az ACT* vagy a Soar
szemcseszintjén, és nem tesztelik őket. (Dennett, 1991a, 268. o.)

Ezért Newell könyvének központi állítását hangzatos megerősítéssel kezdem. Nagy tapsot az olyan
modelleknek, mint a Soar. A teljes kognitív rendszerek nagyjából ilyen szemcseméretű feltárása a főút
az egységesítéshez. Egyetértek továbbá a javaslatának indoklásával. De a könyvemben utaltam két
fenntartásra is, amelyeket Newell programjával szemben fogalmaztam meg, anélkül, hogy bármelyiket
is kifejtettem vagy megvédtem volna. Nyilvánvalóan itt az ideje, hogy beváltsuk ezeket az ígéreteket,
vagy visszavonjuk őket. "Saját megérzésem az - mondtam -, hogy a termelési rendszerek mögöttes
közege különböző okokból, amelyeknek itt nem kell minket érinteniük, még mindig túlságosan idealizált
és túlságosan leegyszerűsített korlátok között mozog" (1991a, 267. o.). És egy kicsivel odébb kifejeztem
kellemetlenségemet Newell támogatásával a munkamemória és a hosszú távú memória közötti
hagyományos felosztás és a szimbólumokon keresztül történő távoli hozzáférés ezzel együtt járó
elképzelése miatt, mivel ez az idegrendszerben ide-oda szállított "mozgatható szimbólumok" vízióját
ösztönzi - egy olyan képet, amely szinte ellenállhatatlanul csúszik bele a karteziánus színház
összefüggéstelen képébe, az agyban lévő helybe, ahol "minden összejön" a tudatosság számára.
Erre a recenzióra készülve újraolvastam az Unified Theories of Cognitiont, és elolvastam több régi és
újabb Newell-dolgozatot, és már nem vagyok biztos abban, hogy fenntartásaim nem félreértéseken
alapultak. A példák, amelyeket Newell a látszólag alternatív elképzelésekre hoz, amelyek elég könnyen
elférnek a Soarban, elgondolkodtatnak - például a szemantikus és epizodikus emlékezet az egyetlen,
egységes LTM-en belül; Koler proceduralizmusa; Johnson-Laird mentális modelljei -,
elgondolkodtatnak. Nem arról van szó, hogy a Soar minden dolog lehet minden ember számára (ez
üressé tenné), hanem arról, hogy könnyen szem elől téveszthető az a tény, hogy a Soar szintje egy
alacsony vagy alapvető építészeti szint, amelyen a kváziarchitekturális
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építészeti vagy firmware-szinteket lehet létrehozni, amelyeken a Soar által elsőre tagadni látszó
jellegzetességek és megkülönböztetések megjeleníthetők. De tegyük le a fenntartásaimat az asztalra,
és nézzük meg, mit hozunk ki belőlük.
Az első váddal kapcsolatban, miszerint a Soar (és általában a termelési rendszerek) még mindig
túlságosan idealizáltak és leegyszerűsítettek, Newell talán egyszerűen egyetért, megjegyezve, hogy a
leegyszerűsítésekkel kell kezdenünk, és a velük kapcsolatos tapasztalatainkat arra kell felhasználnunk,
hogy feltárjuk a fontos komplikációkat. Vajon a Soar a kognitív tudomány megszervezésének módja,
vagy "csak" egy bátor kísérlet arra, hogy rendet teremtsen (egy dekompozíció révén) egy hihetetlenül
heterogén és nehezen elemezhető kuszaságban? Az individualizált és megismételhetetlen mentális
jelenségek egész kusza világa van odakint, és a helyes kérdés nem ez: "A Soar idealizál-e ezekből?" mert a válasz nyilvánvaló: "Igen - és akkor mi van?". A helyes kérdés: "Lehet-e a fontos bonyodalmakat
méltóságteljesen visszavezetni a Soar kidolgozásaiként?". És a válasz erre a kérdésre attól függ, hogy
kitaláljuk, mely komplikációk igazán fontosak és miért. A tapasztalat azt tanította nekem, hogy a Soar
tényleges megvalósításával való jelentős babrálás nélkül - amit még mindig nem tettem meg - semmi
sem mondaná meg, hogy mit is kellene gondolnom róla, ezért itt nem fogok ítéletet mondani, csak
kérdéseket feltenni.
Először is, hogy durván fogalmazzak, mi a helyzet az élvezetekkel és a fájdalommal? Nem csak a
magas sürgősségű megszakításokra gondolok (amelyeket feltehetően elég könnyű hozzáadni), hanem
egy finomabb és átfogóbb fókuszáló szerepre. Newell elismeri a fókuszálás problémáját, és még arra is
rámutat - szerintem helyesen -, hogy az a tény, hogy ez problémát jelenthet a Soar számára, a
valósághűség pozitív jele. "Így a standard számítógép számára az a kérdés, hogyan lehet megszakadni,
míg a Soar és az Act* (és feltehetően az emberi megismerés) számára az a kérdés, hogyan lehet
fókuszban maradni" (Newell, Rosenbloom és Laird, 1989). De a Soar, amelyet a könyvben bemutatnak
nekünk, hiperfunkcionálisnak van bemutatva.
A Soar mechanizmusait az általános kognitív ágensektől elvárt funkciók diktálják. A Soar
mechanizmusainak részletes technológiai korlátait nem határoztuk meg. Nincs semmi helytelen vagy rossz
az ilyen korlátozásokban. Lehet, hogy léteznek, és ha léteznek, akkor minden érvényes elméletben meg
kell jelenniük. (p. 354)

Nem vezet ez a szélsőséges funkcionalizmus egy súlyosan eltorzult alapépítészethez? Newell
betűrendes listát ad (lásd 8.1. ábráját, 1990, 434. o.) néhány mentális jelenségről, amelyekkel Soar
még nem foglalkozott, és ezek között szerepel az álmodozás, az érzelem és az affektus, a képalkotás és
a játék. Soar csak a szakmával foglalkozik. Soar vagy dolgozik, vagy hang
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alszik, mindig tanulva tanul, mindig problémákat old meg, soha nem tétlenkedik. Nincsenek pazarló
kiadások kétes kitérőkre, nincsenek a problématereket zsúfoló, az utazást segítő produkciók, és a Soar
sosem túl fáradt és nyűgös ahhoz, hogy egy újabb zsákutcába kerüljön. Vagy legalábbis úgy tűnik.
Talán ha csak a megfelelő új operátor-menagerie-t, vagy a memóriában lévő kiegészítő tudás megfelelő
elemeit, egy kis szórásnyi szuboptimális célt stb. tennénk a színpadra, akkor egy lusta,
matematikafóbiás, kéjvágytól megszállott Soar állhatna ki mindenki elé. Erről beszélek, hogy milyen
könnyű félreállítani a Soar szintjét; talán mindezt a fürge, hatékony problémamegoldást olyan elemek
biológiai (és nem pszichológiai) tevékenységének kellene tekinteni, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy a
néplélektani megfigyelő szabad szemével láthatóak legyenek.
De ha ez így van, akkor Newell funkcionalizmusáról szóló reklámjaiban nagyfokú félrevezetés van.
"Milyen funkcionálisak a fogaid, nagymama!" - mondta Piroska. "Annál jobban modellezheted a
diszfunkcionalitást, ha eljön az idő, kedvesem!" - válaszolta a farkas. Sőt, még akkor is, ha a Soar olyan
''szándékosan racionális viselkedéssel'' foglalkozik, amilyet akkor követünk el, amikor jó kísérleti
alanyok vagyunk - kényelmesek, jól fizetettek és erősen motiváltak -, szkeptikus vagyok a modell
realizmusát illetően. Newell elismeri, hogy kihagyja az "érzéseket és megfontolásokat", amelyek "a
periférián lebegnek" (369. o.), de vajon nincs-e az emberi megismerésben rengeteg nem perifériás
hulladékmozgás is? (Nekem mindenesetre úgy tűnik, hogy sok van belőle, ha erősen gondolkodom - de
talán Newell saját mentális élete is olyan élénk és nemeslelkű, mint a könyve!).
Emellett a hiperfunkcionalitás biológiailag valószínűtlen (ahogyan a könyvemben érvelek). Newell
elismeri, hogy a Soar nem evolúció révén jött létre (lásd a 8.1. ábráját), de én azt javaslom, hogy talán
nem is jöhetett létre. A Soar Spock-szerű racionalitása az architektúra nagyon alapvető jellemzője; az
architektúra szintjén nincs hely arra, hogy egyes gondolatok nehezebben legyenek gondolhatók, mert
fájnak, hogy durván fogalmazzak. De nem ugyanolyan biztos tény ez, mint bármelyik, a pszichológiai
laboratóriumban felfedezett tény? Nem kellene-e ennek elsődleges korlátnak lennie? Amióta Hume
elindította az asszociacionizmust a gondolatok közötti kombináció és vonzás kvázi-mechanikus
metaforáival (1739, I. könyv), azóta a gondolkodás dinamikájának leírása a feladatunk: mi készteti a
következő gondolatot arra, hogy a jelenlegi gondolat nyomába eredjen? Newell a Soar című könyvében
csodálatosan mély és tagolt választ adott nekünk - a legjobbat, amit valaha is kaptunk -, de ez a válasz
kihagyja azt, amiről én azt gondoltam volna, hogy a gondolat dinamikájának masszív tényezője: a
fájdalmat és az élvezetet. Egyes problémák megoldása öröm; mások megoldása unalmas és fejfájást
okoz,
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és még mindig vannak olyanok, amelyek megoldása őrületbe kergetne, annyira fájdalmas lenne a
problématerületet szemlélni. Most már lehet, hogy ezek a tények egy magasabb szinten megjelenő
tulajdonságok, amelyeket a Soar rendíthetetlenül zakatoló speciális eseteiben lehet felfedezni, de ez elég
valószínűtlennek tűnik számomra. Alternatív megoldásként az is lehet, hogy az affektus Sturm und
Drangja egy későbbi, alacsony szintű díszítésként beilleszthető anélkül, hogy az alaparchitektúra
lényegesen megváltozna, de ez is ugyanilyen valószínűtlennek tűnik.
David Joslin rámutatott, hogy a könyvben látható üzleti jellegű hatékonyság nagyrészt annak
köszönhető, hogy a Soar különböző implementációi, amelyeket megmutatnak nekünk, mind speciális
célú, csonka változatok, személyre szabott operátor- és produkciókészletekkel. Egy teljesen általános
célú Soarban, a produkciók jóval kibővített készletével valószínűleg több szerencsétlen vándorlást
látnánk, mint amennyit szeretnénk, és a Soar energiáinak összpontosítására kellene módot találnunk. És
ez az a pont, ahol az affektív dimenzióra lehet, hogy éppen szükség van, és több ember is felvetette
(Sloman és Croucher, 1981; de Sousa, 1987), hogy ez nem csomagolható a további tudás tartalmába,
hanem a tudás hozzájárulásától eltérő, ortogonális hozzájárulást kell nyújtania.
Erre gondoltam az első foglalásomban, és mint látható, nem vagyok biztos benne, hogy ez mennyire
élesen vág. Ahogy a könyvemben is mondtam, hosszú utat tettünk meg az eredeti von Neumannarchitektúrától, és az eddig megtett út extrapolálható a még agyasabb és biológiai architektúrákra.
Annak kiderítésére, hogy mennyi idealizálást engedhetünk meg magunknak, nem az a módja, hogy
filozófiai vitákba bocsátkozzunk.
A második fenntartásom a szimbólumokkal és a disztális hozzáféréssel kapcsolatban néhány másfajta
kukacot nyit meg. Először is, van egy kommunikációs probléma, amelyre szeretném figyelmeztetni a
többi filozófust, mert ez az áttekintés vázlatának átdolgozásáig kínzott engem. Azt hiszem, most már
értem Newell vonalát a szimbólumok és a szemantika kérdésében, és megpróbálom megmagyarázni.
(Ha még mindig nem értem, nem baj - más olvasók majd helyreigazítanak.) Amikor szimbólumokat
vezet be, úgy tűnik, hogy majdnem mindent elkövet, amit mi, filozófusok használati hibának nevezünk.
A 2.9. ábrán (73. o.) példákat hoz a szimbólumtárgyakra. A szavakkal kezdi a mondatokban (és ez
rendben is van), de aztán áttér a számokra az egyenletekben. Mi, filozófusok azt mondanánk, hogy a
szimbólumok számjegyek - számok nevei. A számok nem szimbólumok. Folytatja: atomok a
képletekben. Nem. Atom-szimbólumok a képletekben; a képletek szimbólumokból állnak, nem
atomokból; a molekulák atomokból állnak. Aztán tárgyakat sorol fel képekben. Nem. Tárgyábrázolások képekben. Biztos vagyok benne, hogy Newell tudja ex-
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valójában mit értenek a filozófusok a használati hiba alatt, tehát mi az üzenete? Azt akarja mondani,
hogy: "A mesterséges intelligencia szempontjából ez nem számít"? Vagy azt, hogy "Mi, AI-típusúak
sosem jövünk zavarba egy ilyen nyilvánvaló megkülönböztetés miatt, így továbbra is lazán
beszélhetünk"? Ha ezt akarja mondani, akkor nem hiszem el. Van egyfajta szándékos szemantikai
süllyedés (a Quine-féle szemantikai felemelkedés ellentéte, amikor úgy döntünk, hogy beszélünk a
dolgokról való beszédről), ami sok AI-vitát fűszerez. Szerintem ez nagyrészt azért alakul ki, mert a
számítástechnikában a szemantikai értékelésre váró kifejezések valójában nagyon gyakran a
számítógépen belüli dolgokra utalnak - meghívható alprogramokra, memóriacímekre, adatstruktúrákra
stb. Ráadásul a számtani terület központi szerepe miatt a számítógépekben a "vita" témája gyakran a
számok és az ezekre vonatkozó számtani kifejezések. Így könnyen szem elől tévesztjük azt a tényt,
hogy amikor megkérjük a számítógépet, hogy "értékeljen ki" egy kifejezést, és az "3-at" ad ki, akkor
nem egy számot ad, hanem egy számot közöl. De ez így van rendjén, hiszen a számoktól mindig csak
azt akarjuk, hogy azonosítani tudjuk őket - nem ehetjük meg őket, és nem lovagolhatunk rajtuk. (Vö.
"Add ide az összes pénzed!" "Oké. 42,60 dollár, a zsebemben lévő apróval együtt.") Lehet, hogy a
számok és a szimbólumok összekeverését elősegíti annak a ténynek a félreértése is, hogy például a "9"
szám bináris ASCII-kódja nem a 9-es szám bináris kifejezése?
Bármi legyen is az oka - vagy akár az indoklása -, ez a beszédmód azt a benyomást kelti, hogy a
mesterséges intelligenciával foglalkozó emberek számára a szemantika valami teljesen a rendszer belső
dolga. Feltehetően ez a benyomás vezette Jerry Fodort ilyen paroxizmusba "Tom Swift és a procedurális
nagymama" (1978) című írásában. Kár, hogy nem tudta, hogyan fogalmazza meg aggályait
konstruktívan. Egyszer megpróbáltam:
Azt az elképzelést [Newelltől, 1986] kaptuk, hogy egy szimbólum azt jelöli, hogy hozzáférést biztosít-e egy
bizonyos objektumhoz, vagy hogy képes-e befolyásolni egy bizonyos objektumot. És ez majdnem rendben is
van, amíg belső állapotokról beszélünk. ... De persze az igazi probléma az, hogy nem erről szól a referencia.
Ha erről szólna a referencia, akkor mit mondanánk arról, amit úgy is nevezhetnénk, hogy az én Julie Christieproblémám? Van egy nagyon jó fizikailag instanciált szimbólumom Julie Christie-re. Tudom, hogy utal rá,
tudom, hogy tényleg őt jelöli, de úgy tűnik, hogy nem teljesül a Newell professzor által leírt feltételek egyike
sem, sajnos. (Dennett, 1986a, 53. o.; lásd még Smith, 1986)

Newell válasza:
A kritikák számomra kissé furcsának tűntek, mert ha azt mondjuk, hogy valakinek hozzáférése van
valamihez, az nem jelenti azt, hogy az egészhez is hozzáférünk; ha valakinek van némi információja Julie
Christie-ről, az biztosan nem jelent teljes hozzáférést Julie Christie-hez. Erről szól az udvarias társadalom. ...
Az első lépés az, hogy
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19.1 ábra A szimbólumok a distalis hozzáférést
biztosítják. (Allen Newell: A megismerés egységes
elméletei című könyvéből.
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engedélyével.
vannak szimbólumok, amelyek belső struktúrákhoz vezetnek. Nem hiszem, hogy ez homályos, és fontos ahhoz,
hogy megértsük, honnan ered a aboutness. ... [Az adatszerkezetek a külvilág dolgairól tartalmaznak tudást. Így
aztán további szimbólumokat építesz fel, amelyek olyan dolgokhoz férnek hozzá, amelyeket valamiről való
tudásként gondolhatsz el - például Julie Christie-ről való tudásként. Ha meg akarjuk kérdezni, hogy egy
bizonyos szimbólum miért mond valamit Julie Christie-ről, akkor meg kell kérdeznünk, hogy a szimbólumot
tartalmazó szimbolikus kifejezés miért mond valamit Julie Christie-ről. És a válasz lehet, hogy ... az azt
összerakó folyamatok miatt, amelyek maguk is tudással rendelkeznek Julie Christie-ről. ... Végül kiderülhet,
hogy ez a történelemtől függ, függhet a rendszer történetének egy bizonyos pontjától, amikor kapcsolatba
került valamivel a világban, ami ezt a tudást biztosította számára. (1986, 171. o., kiemelés tőlem)

Végre rájövök, hogy itt egyszerűen egy kétlépcsős (vagy n-lépcsős) funkcionális szerepszemantikáról
van szó: a szimbólumok szemantikája végül is a világhoz rögzül azon tudáson keresztül, amely a tudás
szintjén az egész rendszernek tulajdonítható, annak a képességének köszönhetően, hogy a világ azon
elemeivel szemben, amelyekről a tudása szól, éleslátóan viselkedik, akár gyakorolja, akár nem. És ez az
én nézetem is. Egy Julie Christie-ről szóló adatstruktúrát az tesz azzá, hogy ez a rendszer azon része,
amelynek jelenléte megmagyarázza azt a képességemet, hogy ki tudom őt választani a tömegből,
kvízműsorokban válaszolok a róla szóló kérdésekre stb. stb. Ennyi az egész. De bizonyára félrevezető
azt állítani, hogy a szimbólum bármilyen "hozzáférést" (részleges hozzáférést, az udvarias
társadalomban!) biztosít magához a tárgyhoz. (Kiderült, hogy Julie Christie-nek és nekem van egy
közös barátunk, aki elküldte neki Dennett 1986a. És mit ad isten, ő ... küldött nekem egy karácsonyi
üdvözlőlapot. "Egyre közelebb kerülünk egymáshoz", gondoltam. "Talán Newellnek mégiscsak igaza
van! Csak türelmesnek kell lenni. Porsche, Porsche, Porsche, Porsche.")
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Newell 2.10. ábráján (75. o.) látható diagramja (utólagosan) mindent világossá tesz, amennyiben
tisztában vagyunk vele, hogy nem csak arról van szó, hogy (könyvében és korábbi írásaiban) a diagram
közepén lévő szemantikai link-nyilakra koncentrál - a szimbólumokat a távoli tudástárolóikhoz kötő
hozzáférési linkekre -, hanem arról is, hogy egyszerűen feltételezi, hogy van megoldás minden olyan
problémára, amely a diagram jobb oldalán lévő nyilak értelmezésével kapcsolatban felmerülhet: Ezek a
nyilak, ahogy én most értem őt, vagy további adatstruktúrákhoz, vagy végül a külső világban lévő
valamikhez vezetnek - de erről a végső, lehorgonyzó lépésről szinte hallgat. Ez számomra rendben van,
de akkor azon kevés filozófusok közé tartozom, akik szerint az Ikerföld és a szűk tartalmak a kognitív
tudomány számára nem fontos, mesterséges filozófiai fejtörők (Dennett, 1982a; 1987). Félreértés ne
essék: komolyan vagy sem, Newell itt rögtön a szőnyeg alá söpri őket. 1
Ami őt foglalkoztatja, az inkább Platón madáretetőjének érdekes kérdése: Hogyan tudja egy
intelligens ágens, amely egyszerre több tudással rendelkezik, mint amennyit "szemlélni" tud,
rávenni a megfelelő madarakat, hogy jöjjenek, amikor hívja őket? (Dennett, 1991a, 222-225. o.) És
hogyan teszi ezt anélkül, hogy egy kétes értékű közlekedési metaforára támaszkodna, amihez
szimbólum-tokeneket kellene ide-oda szállítani a rendszerben? Nem vagyok benne biztos, hogy
teljesen értem a válaszát, de a döntő elemeket a 355. oldalon adja meg:
Funkcionálisan a munkamemóriának rövid távú memóriának kell lennie. Az aktuális feladathoz feldolgozandó
kódolt tudás tárolására szolgál. Ezt a tudást ki kell cserélni, amikor a feladat megváltozik. Ez a csere
többféleképpen is megvalósítható: az adatok áthelyezésével [rossz ötlet!-DCD], a folyamatok áthelyezésével
[jobb!-DCD] vagy a hozzáférési útvonal megváltoztatásával [legjobb!-DCD]. ... A kognitív munkamemória
azonban ezeken a határokon kívül nem rendelkezik további funkcionális létezéssel, mivel a célhalmazhoz már
nem kapcsolódó elemek elérhetetlenné válnak. Továbbá maguknak a problématereknek sincs a zsákutcáktól
független létezésük, amelyek megoldására létrehozták őket.
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Szerintem ezek a gondolatok a kognitív tudományok legnehezebben érthető gondolatai közé
tartoznak, mivel egyszer félre kell tenni azt, amit konkrét mankónak nevezhetnénk: a helyek
(dobozokkal körülvett) és az ide-oda mozgó dolgok lusta képét. Ez a látásmód, bármennyire is
hasznos a szimbólumok szintjén, veszélyes társunk, amikor a számítási folyamatok agyi folyamatokra
való leképezésének kérdéséhez fordulunk.
Amikor Newell azt mondja, hogy "A keresés ahhoz a nézethez vezet, hogy egy intelligens ágens mindig
egy problématérben működik" (98. o.), akkor fel kell ismernünk, hogy ez valójában egy a priori
megkötésként jelenik meg arra vonatkozóan, hogy hogyan értelmezzük az intelligens ágenseket. Mutass
nekem egy intelligens ágenst, és bármit is csinál, mutatok egy olyan értelmezési módot, amely szerint
egy problémateret állít fel. Mivel a "távoli" kulcsfogalom ehhez a térhez - a logikai térhez - viszonyítva
van meghatározva, óvatosnak kell lennünk a túl konkrét értelmezéssel (vö. Fodor és Pylyshyn, 1988).

Így a második fenntartásom is eltompult. Két ütés, vagy talán szabálytalan labda. Van még egy kérdés,
amire szeretnék rátérni, amíg én vagyok az ütőnél. Newell hallgatása a természetes nyelvnek mint az
emberi megismerés szimbolikus médiumának kérdésében hátborzongató. Tudjuk, hogy a Soar (elvileg)
képes tanulni abból, hogy tanácsokat fogad el (pl. 312. o.), és Newell felvázolja, hogyan kezelné vagy
kezelhetné a Soar a nyelvelsajátítást és a megértést (440-449. o.; lásd különösen a redundáns kódolásról
szóló értekezését, 440-449. o.).
453), de ezekből a rövid részekből nem tudom kitalálni, hogy Newell szerint mi történik egy kognitív
rendszer kompetenciájának általános alakjával, amikor az elsajátít egy természetes nyelvet, és úgy
gondolom, hogy ezzel kapcsolatos visszafogottsága fontos kérdéseket takar. Korán ékesszóló áttekintést
ad arról, amit az emberi (és csakis az emberi) faj "alkalmazkodás virágzásának" nevez (114-115. o.), de
vajon a produktív sokoldalúság e dicshimnusza azt hirdeti, hogy szükség van egy internalizált
természetes nyelv szimbólumaira, vagy inkább arról van szó, hogy szükség van a gondolkodás nyelv
előtti nyelvére - ebben az esetben elgondolkodhatunk azon, hogy az emberi gondolkodás nyelve miért ad
nekünk ekkora előnyt a többi fajjal szemben, ha nem a külső nyelvből, amelyet megtanulunk beszélni,
nyeri erejének nagy részét. Például Newell értekezése a jegyzetelt modellekről (393. o.) remek nézőpont
a mentális modellekkel kapcsolatos vitákhoz, de elgondolkodom: vajon egy nem emberi intelligens
ágens - például egy kutya, delfin vagy majom - rendelkezhet-e jegyzetelt modellel, vagy a kognitív
kifinomultságnak ez a szintje a nyelvhasználók számára van fenntartva? Ez csak egy példája annak az
empirikus kérdésnek, amelyet Newell tartózkodása furcsamód üresen hagy.
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Ez a hiány annál is inkább elkeserítő, mivel más tekintetben üdítő kihívásnak tartom, ahogyan Newell
az 1. és 2. fejezetben a kognitív tudomány filozófiájában szokásos vitatémákat tárgyalja. Ezek a
fejezetek ezentúl egyszerűen kötelező olvasmányok a kognitív tudományok minden filozófusa számára.
2 Newell nem vesztegeti az időt a roncsok felmérésére; rátér a lényegre. Gyakorlatilag azt mondja: "Ülj
le és figyelj; megmutatom, hogyan gondolkodj ezekről a témákról". Egyszerűen csak lépéseket tesz az
összes játszmában, amit játszunk, és nagyrészt ránk bízza, hogy ellenkezzünk-e vagy játszunk-e tovább.
Ennek modellként kellene szolgálnia minden nem filozófus tudós számára, aki (helyesen!) filozófiai
tisztességre törekszik. Ne próbáljatok meg a filozófusok játékait játszani. Csak tegye meg a lépéseit,
világosan és egyértelműen, és nézze meg, hogy megússza-e őket.
Nagyon nagyrészt egyetértek a lépéseivel, és kár lenne, ha a vele egyet nem értő filozófusok nem
ragadnának le. Lehet, hogy nem fognak, sajnos. Newell időnként alábecsüli, mennyire belenőtt a
zsargonja. Néhány nagyon okos filozófusnak és idegtudósnak toltam a szövegének egyes részeit, és ők
gyakran teljesen tanácstalanok voltak. (Ezekről a kérdésekről borzasztó nehéz kommunikálni, és
tisztában vagyok vele, hogy az alternatív kifejtési taktikák, amelyeket a saját írásaimban kipróbáltam,
magukban hordozzák a masszív félreértés kockázatát.)

Végül talán furcsának tűnhet, hogy egyáltalán nem kommentálom Newell szándékos elhalasztását a
tudatossággal kapcsolatos megfontolásokról, amiért csak egy rövid bocsánatkérést kap a 434. oldalon.
Nem lelkiismeretlen ez? Egyáltalán nem. Newell projektje nagymértékben összeegyeztethető az
enyémmel a Consciousness Explainedben. Például fenntartás nélkül támogatom az elmére vonatkozó
többszörös korlátok listáját (az 1.7. ábrán, 19. oldal). Hogyan tudja elérni a tudat e válását? Csak nézze
meg! Az ezt lehetővé tevő felismerés Newell és számomra is az, hogy a jóképű az, ami jóképű; nincs
szükség semmilyen extra tanúra ahhoz, hogy megmagyarázzuk a megismerést. Newell szerényen
tagadja, hogy még nem érintette volna a tudatot; én nem értek egyet. Nagyot lépett előre.

287. oldal

III
Etológia, állati elme
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20
Ki a karosszékből a terepre
Az 1981-ben Berlinben megrendezett Dahlemi Konferencia az állati elme/emberi elme témakörében
(Griffin, 1982) fordulópontot jelentett számomra. Az állatokról mint magasabb rendű szándékos
rendszerekről már spekuláltam a "Conditions of Personhood" (1976) című könyvemben, és körülbelül
ekkor kezdtem beszélgetni David Premackkel a megtévesztő viselkedés és a hamis hiedelmek elméleti
jelentőségéről egy konferencián. A Behavioral and Brain Sciences-ben Premack és Woodruff egy
csimpánz "elméletéről" szóló fontos tanulmányához fűzött (1978d) kommentárom felhívta a
pszichológusok és etológusok figyelmét az elképzeléseimre, és ez vezetett ahhoz, hogy meghívtak a
dahlemi konferenciára, ahol először ismerkedtem meg intenzíven az állati megismerésről való
gondolkodással, és találkoztam a kognitív etológia számos kulcsfontosságú résztvevőjével. Ez vezetett
saját célcikkemhez a Behavioral and Brain Sciences című folyóiratban, "Intentional Systems in
Cognitive Ethology: The 'Panglossian Paradigm' Defended" (1983) című cikkemhez, amely munkám
két, hosszú ideig tartó témáját indította el: egyrészt az együttműködést - elméleti viták a kognitív
etológia tényleges terepmunkájáról, és az abban való alkalmi részvétel Robert Seyfarth és Dorothy
Cheney, Carolyn Ristau és másokkal -, másrészt a konfrontációt Stephen Jay Goulddal és Richard
Lewontinnal az adaptációelmélet evolúcióelméletben betöltött szerepéről és erejéről. Az együttműködés
frontján az etológiai terepmunkába való bevezetésem Seyfarth és Cheney társaságában nagymértékben
üdvös hatással volt arra, hogy kiszélesítette és elmélyítette képzelőerőmet, amikor az állati elmékről
való gondolkodásról volt szó. Eredetileg ezt a cikket a Psychology Today számára írtam, egy
megbízásból, amelyből kenyai utamat finanszírozták, de amíg Afrikában voltam, a magazin gazdát
cserélt, és az új szerkesztők szertelenül töröltek minden befejezetlen projektet - de a megbízásokat hála
istennek nem. Az esszém, mínusz az összes fénykép, amit készítettem, hamarosan a Poetics Today-ben
talált otthonra (minden más helyen), az értelmezésről szóló különszámban.
Eredetileg megjelent a Poetics Today, 9, 1988, pp. 205-221.
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Az elme filozófusaként gyakran képzeltem magam egzotikus környezetbe, ahol egy-egy fantasztikus
gondolatkísérletben veszek részt - a Marson ragadtam, agyként éltem egy üstben, vagy látszólag
intelligens lények idegen nyelvét próbáltam megfejteni -, de 1983 júniusában lehetőségem nyílt arra,
hogy félretegyem a gondolatkísérleteket, és valódi kísérleteket végezzek, amelyek célja néhány valódi
idegen lény elméjének - és "nyelvének" - feltárása volt: Vervet majmok, amelyek nem laboratóriumi
ketrecekben vagy zárt ketrecekben élnek, hanem a kelet-afrikai szavanna gyönyörű és veszélyes
világában, a ragadozók ijesztő sokaságával szemben kell megküzdeniük.
Ami a vervet majmokat különösen érdekessé teszi egy filozófus számára - vagy bárki számára, akit az
emberi nyelv és tudat eredete érdekel -, az az, hogy rendelkeznek a nyelv alapjaival, ami jól szolgálja
őket olyan körülmények között, amelyek nagyon hasonlóak lehetnek ahhoz a világhoz, amellyel őseink
az emberi nyelv és kultúra hajnalán szembesültek. A nyestek számos különböző hangadással kiáltásokkal és morgásokkal - rendelkeznek, amelyeknek úgy tűnik, hogy egyértelműen meghatározható
jelentésük van. A legnyilvánvalóbbak (egy idegen megfigyelő számára) a riasztási hangok: az egyik a
kígyókra, a másik a sasokra, a harmadik a leopárdokra, és mindegyik hang a maga sajátos és megfelelő
viselkedését idézi elő - például az égboltot fürkészi és fedezékbe vonul a sas riasztására. Ezek persze
lehet, hogy csak ösztönös kiáltások voltak, amelyek nem hasonlítanak jobban a valódi, sokoldalú emberi
nyelvre, mint a méhek híres tánca vagy a madarak riasztása, de van néhány kínzó bizonyíték arra, hogy
valami többről van szó ezekkel a majmokkal kapcsolatban. A madarakkal és a méhekkel ellentétben úgy
tűnik, hogy a veretek olyan gyakorlatot folytatnak, amely magában foglalhatja a tanulást, az
őszintétlenséget, a megbízhatóságot, a megtévesztést és a megosztott hűséget. Bár vadromantikus lenne
azt feltételezni, hogy egy vervet képes viccet mesélni, nem olyan egyértelmű, hogy az életmódjukban
nincs helye annak, hogy hazudjanak.
Egyszer például megfigyeltek két csapat vagy csoport verébetmajmot egy területi csetepatéban; az egyik
csoport vesztésre állt, és a vesztes fél egyik majma, átmenetileg a harcból kimaradva, úgy tűnt, ragyogó
ötletet kapott: hirtelen leopárdriadót adott ki (leopárdok hiányában), aminek hatására az összes veréb a
fák felé vette az irányt - fegyverszünetet kötve, és visszaszerezve a vesztes fél által elvesztett területet.
Vajon ez az anekdota valódi okosságról és sokoldalúságról tanúskodik a vervetese beszélői között, vagy
csupán véletlen egybeesésről vagy a vesztes oldal majmainak balszerencséjéről van szó - vagy a
megfigyelők túlbuzgó értelmezéséről? További megfigyelések - vagy jobb kísérletek - fényt
deríthetnek-e ezekre a kérdésekre? Azért jöttem Kenyába, hogy ezt vizsgáljam.
Néhány évvel ezelőtt, az állati intelligenciával foglalkozó dahlemi konferencián
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Berlinben örömmel fedeztem fel, hogy néhány "tisztán filozófiai" gondolatom arról, hogyan
értelmezhetjük az élőlényeket úgy, hogy van elméjük - hitük, vágyaik és szándékaik -, megütötte néhány
állatviselkedés-szakértő tetszését. Úgy gondolták, hogy az én filozófiai elméletem elméleti keretet nyújt
a vizsgálataik leírásához, és talán néhány filozófiai javaslatomat jól hasznosíthatják a terepkutatásban.
Azok között, akikkel a konferencián találkoztam, volt Robert Seyfarth, aki feleségével, Dorothy
Cheneyvel évek óta tanulmányozza a kenyai Amboseli Nemzeti Parkban élő verébcsapatok társadalmi
szervezetét és kommunikációs rendszerét. A konferenciát követően folytattam a vitát ezekről a
kilátásokról Seyfarth-tal és más, a területen dolgozókkal, és még egy tudományos cikket is írtam a
témáról (1983a). De az olvasás, az írás és a vita még mindig csak karosszékbeli munka volt. Soha nem
tudnám megmondani, hogy javaslataim képesek-e valódi munkát végezni, amíg nem volt némi
tereptapasztalatom, és nem láttam első kézből, hogy milyen nehézségekkel szembesülnek a kutatók. A
filozófiai gondolatkísérleteknek, ellentétben a valóságos kísérletekkel, megvan az a szerencsés
tulajdonságuk, hogy soha nem ütköznek akadályokba - az időjárás mindig tökéletes, a
fényképezőgépben mindig van film, és semmilyen zavaró körülmény nem zavarja a forgatókönyvet. Az
ilyen idealizált helyzetekben értelmes javaslatok a való világban gyakran reménytelenek.
Ezért nagyon örültem, amikor a Seyfarth meghívott, hogy látogassam meg a kutatótáborukat, és
töltsek el egy kis időt a majmok megfigyelésével és kísérletezésével. Látogatásom előtt jelentős időt
szántam arra, hogy a karosszékben elgondolkodjak mindannak a feltételezésén és következményein,
amit a bársonymajmokról tanultam, de ahogy az várható volt, a valóság felülmúlta minden előzetes
elképzelésemet.
A gerlefarkasok majmok, nem majmok, tehát több millió évvel kevésbé állnak közeli rokonságban
velünk, mint például a csimpánzok. A különbséget egészen közvetlenül látni - és érezni - lehet; arcuk
és arckifejezésük közel sem olyan emberi és szuggesztív, mint a csimpánzok és gorillák
bámészkodása, és sok más szempontból is furcsán - gyakran kiábrándítóan - idegenek. Míg például
rémületet és néha hosszan tartó gyászt mutatnak, amikor a csoport egyik tagját megölik, addig a
majom nem visz élelmet a csoport éhező vagy sérült tagjának, noha más módon együttműködnek, és
sok időt töltenek kölcsönös ápolással. Egy fontos tekintetben azonban úgy tűnik, jobban hasonlítanak
őseinkre, mint a nagyobb majmok és majmok: életük sokkal megpróbáltatóbb, veszélyekkel
telítettebb. Míg a páviánok,
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például nemtörődöm, hencegő, védekezésre képes zsarnokok, a jóval kisebb vervetek félősek,
védtelenek és ezért szuper óvatosak. (Néha előfordul, hogy egy vadon élő veréb olyan körülmények
között hal meg, amelyek lehetővé teszik a boncolást; a legtöbbjükről kiderül, hogy gyomorfekélyben
szenvednek). Talán azért van a verveteknek ilyen meglepően fejlett "nyelvük", mert sok más fajnál
nagyobb szükségük van az egymással való kommunikációra.
Hogyan lehet megtanulni ezeknek a majmoknak a nyelvét? Ez egy olyan eset, amit a filozófus
W. V. O. Quine "radikális fordításnak" nevezi - mivel nincsenek kétnyelvű tolmácsok, akik segítenének
a kutatónak összeállítani a Vervetese-angol kézikönyvet. Itt jöhet jól a filozófia, mert itt nem csupán egy
másik nyelvről van szó; ez a Másik Elme hagyományos filozófiai problémája.
A javaslatom, a legegyszerűbben fogalmazva, a következő volt. Először is, figyeljük meg egy ideig a
viselkedésüket, és készítsünk egy előzetes katalógust a szükségleteikről - a közvetlen biológiai
szükségleteikről, valamint a származtatott, információs szükségleteikről - arról, hogy mit kell tudniuk a
világról, amelyben élnek. Ezután vegyük fel az általam szándékosnak nevezett álláspontot: kezeljük a
majmokat úgy, mintha racionális ágensek lennének - ahogyan az is kiderülhet, hogy azok -, akiknek
"helyes" hiedelmeik és vágyaik vannak. Állítsunk fel hipotéziseket arról, hogy mit hisznek és mit
kívánnak, azáltal, hogy kitaláljuk, mit kellene hinniük és mit kellene kívánniuk a körülményeik alapján,
majd teszteljük ezeket a hipotéziseket, feltételezve, hogy elég racionálisak ahhoz, hogy azt tegyék, amit
e hiedelmek és vágyak alapján tenniük kellene. A módszer különböző körülmények között a
viselkedésre vonatkozó előrejelzéseket eredményez; ha az előrejelzéseket megcáfolják, akkor valamit
meg kell adni az előzetes hipotézisek halmazában, és a további tesztek kiszűrik, hogy mit kell adni.
A módszerben nincs semmi különösebben újszerű vagy "tudományos": állítom, hogy ez az a módszer,
amelyet mindannyian szoktunk használni egymás értelmezésére. De ha öntudatosan és gondosan
végezzük, akkor a felfedezés erőteljes és megbízható stratégiájává válhat. Különösen az a taktika, hogy
feltételezünk a majmoknál bizonyos hiedelmeket és vágyakat, majd megkérdezzük, hogy mi következik
ezekből a feltételezésekből, különösen sokatmondó kísérletek tervezéséhez vezethet - olyan helyzetek
kialakításához, amelyekben a majmok "elárulják" a hiedelmeiket azzal, hogy egyébként valószínűtlen
dolgokat tesznek. Én ezt "Sherlock Holmes-módszernek" nevezem - mivel ez az a kísérlet, hogy a
valóságban olyan trükköket alkalmazzunk, amelyekkel krimi történetek ezreinek elkövetőit kapjuk el.
(Csak valaki, aki azt hitte, hogy egy hulla van a szekrényben, menne ilyen messzire, hogy
megakadályozza Sherlockot abban, hogy kinyissa a szekrény ajtaját - ez a fajta trükk). De vajon az a
fajta mutatvány, amely a fikcióban - és a filozófusok gondolatkísérleteiben - olyan pompásan működik,
a gyakorlatban is praktikus lenne?
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Az első nap reggeli után a tábortól 10 kilométert autóztunk a vervetek lakóhelyére. Robert és Dorothy
mindig a lehető legközelebb vezetnek ahhoz a helyhez, ahol a majmokat várják, és Dorothy
elmagyarázta, hogy ez nem csak azért van, hogy megspórolják a gyaloglást a tűző napon. Vigyáznunk
kell, hogy soha ne menjünk száz méternél messzebb a dzsiptől, és figyelnünk kell a közbeeső terepet,
nehogy betolakodók érkezzenek. Fegyvertelenek voltunk - Amboseliben nem engedélyezett a
lőfegyverhasználat -, és ha hirtelen oroszlán, elefánt vagy bölény bukkanna fel, a lehető leggyorsabban
és legzajtalanabbul visszavonulnánk a zárt jármű biztonságába. Mivel az oroszlánokra és elefántokra
való odafigyelés nem tartozik a szokásos rutinomhoz, mindezt nagyon romantikusnak és nem kicsit
ijesztőnek találtam, de Robert és Dorothy számára az ilyen óvintézkedések ugyanolyan rutinszerűek,
mint az én óvintézkedéseim, amikor átmegyek egy forgalmas utcán.
Seyfarth és Cheney három szomszédos verébcsoportot vizsgál intenzíven, több más szomszédos
csoportot pedig meglehetősen átfogóan. A nap első feladata egyszerűen az, hogy megtaláljuk azt a
majomcsoportot, amelynek a területén úgy döntöttünk, hogy elkezdjük. Bár a csoportok lakóterülete
kicsi - bármely irányban kevesebb mint egy kilométeres -, a majmok (általában több mint egy tucatnyi
egy csoportban) megtalálása időigényes folyamat lehet. A feladatot kissé megnehezítette a jelenlétem.
Újszerű és ezért gyanús teremtmény voltam; a majmoknak várhatóan időbe telik, amíg hozzám
"szoknak". Robert és Dorothy, miután több mint hat éven át közelről figyelték ezeket a majmokat,
teljesen ismerősek - és érdektelenek - a majmok számára, és képesek néhány méteren belülre állni tőlük,
láthatóan anélkül, hogy a viselkedésüket egyáltalán megzavarnák. Mivel engem ezek az ismerős lények
kísértek, a majmok alig tizenöt-húsz perc után hozzám szoktak, és ezután én is sétálhattam közöttük,
amíg nem léptem hosszabb szemkontaktusba velük.
Eleinte zavart, hogy mi hárman a szabadban álldogáltunk, halkan beszélgettünk, fotóztunk és
mozgatottuk a felszerelést anélkül, hogy a majmok bármilyen reakciót kiváltottak volna. Vajon annyira
ostobák, annyira feledékenyek, annyira közömbösek voltak, hogy ezek a zajos, feltűnő kétlábúak,
akiknek ruhájuk van, nem jelentettek számukra különbséget? "De ne feledd - emlékeztetett Robert -,
hogy kiváltanád a kíváncsiságukat és a félelmüket, ha egyedül jönnél ide. Csak azért jöhetsz be a mi
védőköpenyünk alá, mert hozzánk szoktak."
"Hogyan lehet az állatokat első körben hozzád szoktatni?"
"Hetekig tartó türelmes várakozásra van szükség" - válaszolta Robert. "Hozz magaddal néhány jó
könyvet, és csak ülj le hozzájuk olyan közel, amennyire csak tudsz. Fokozatosan elveszítik a
félelmüket tőled, és közelebb tudsz menni hozzájuk."
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A követendő szabályt a legjobban a szándékos magatartásból lehet megfogalmazni: soha ne viselkedj
úgy, hogy a verébnek okot adj arra, hogy a jövőben felfigyeljen rád. Ez az általános szabály, amelynek
ez a néhány példája: soha ne adj élelmet, és ne mutasd meg a majmoknak, hogy van nálad élelem
(vigyáztunk arra, hogy a dobozos ebédünket a majmoktól némi távolságban fogyasszuk el); soha ne
figyelmeztesd a majmokat veszélyre, és ne segítsd ki őket egy nehézségből; soha ne lépj velük
kapcsolatba úgy, hogy fenyegetésre reagálsz. Más szóval, győződj meg róla, hogy a rád való odafigyelés
olyan befektetés, amely soha nem hoz osztalékot a majmoknak; akkor számíthatsz arra, hogy a
racionális, önérdekű veretek figyelmen kívül hagyják ezt a nem vonzó befektetési lehetőséget. Ha
lelkiismeretesen követed az általános szabályt, akkor a vervetek számára hamarosan eltűnsz a háttérben
- amely végül is sok más nagy, mozgó, a vervetek szempontjából irreleváns dolgot tartalmaz: gnukat,
varacskos disznókat és elefántokat. Az ideális az lenne, ha a bársonynak ugyanolyan unalmas lennél,
mint bármelyik gnú; ezzel szinte a megfigyelő álompozíciójába kerülsz: a közmondásos légy a falon, aki
mindent lát és hall, de tökéletesen észrevétlen.
Bármilyen további kételyeim voltak is a vervetek hozzám való szokásának mértékét illetően,
eloszlottak, amikor aznap este hazafelé tartottunk a dzsippel, és hirtelen rájöttem, hogy épp az imént
folytattunk egy élénk beszélgetést a legkisebb megingás vagy reakció nélkül, miközben fél tucat zebra
galoppozott át előttünk az úton. Alig három-négy napnyi kenyai vadasparki autózás után már annyira
hozzászoktam a zebrákhoz - zebrákhoz! -, hogy az előttünk átkelő zebráknak sem szenteltem több
figyelmet, mint egy bostoni gyalogosnak. Néhány nappal később, a táborban, ez a dolog újra eszembe
jutott, amikor egy elefánt rövid időre megzavarta a reggeli beszélgetésünket azzal, hogy előbukkant a
sűrűből, és a ruhaszárító kötél melletti magas fűben legelt. Miután tudomásul vettük az elefántot,
folytattuk a beszélgetésünket, miközben az elefánt többé-kevésbé figyelmen kívül hagyva legelészett
még körülbelül fél órán át.
Tanács a hallgatózóknak: ha feltűnésmentesen akarják lehallgatni Seyfarthot és Cheneyt az
étkezősátorban, miért ne próbáljanak meg elefántnak öltözni, és fényes nappal álljanak úgy harminc
méterrel előttük.
Miután megtaláltuk a majmokat, megkezdődött a napi összeírás. Minden majomnak nevet adtunk, és a
vizsgált csoportok több mint hetven majmának mindegyikét könnyen be tudta azonosítani Robert és
Dorothy. Van egy rendszer: minden évszak új kicsinyei közös nevet kapnak. Ott vannak a londoni
metróállomások: Picadilly, Charing Cross és Holborn; a börtönök: Sing Sing, Wormwood Scrubs,
Attica;
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a diktátorok: Amin, Marcos, Pinochet, Somoza és Duvalier; és a szakácsok: Escoffier, Claiborne,
Brillat-Savarin és "Julian" Child. A csecsemőket még azelőtt elnevezik, hogy a nemük megállapítható
lenne; Juliáról kiderült, hogy Julian, de meg kell szokni, hogy Amin, Newton (a kozmológus
kohorszból), Burgess, McLean és Philby mind nőneműek.
Először őszintén szólva szkeptikus voltam, ahogy Robert és Dorothy szemtanúja voltam, ahogy a fák
között szökdécselő, vagy távolodó, vagy sziluettben szaladgáló, távoli majmokat pillantottak meg és
számoltak össze: "Ott van Runnymede, és Tycho. Láttad Jenkin fülét?" "Igen, ott van a tortilis fa
tetején." (A távcsövemmel alig tudtam kivenni belőle a majmot.) De fokozatosan el kellett ismernem,
hogy nem tréfálnak meg; tényleg azonosítani tudták ezeket a majmokat, teljes megbízhatósággal.
Számomra a majmok olyan megkülönböztethetetlennek tűntek, mint bármelyik egypetéjű ikerpár - de
persze éppen ez a lényeg. Egy idő után kísértetiesen könnyű megkülönböztetni az egypetéjű ikreket gyakran anélkül, hogy meg tudnánk mondani, hogyan is csináljuk.
Nem elég, ha a majmokat csak egyenként követjük nyomon. Tudnod kell, hogy milyen kapcsolatban
állnak egymással, mi a rangjuk a csoporton belül, valamint a közelmúltban kötött szövetségeik és
összecsapásaik története. Amikor megkérdeztem Robertet, hogy van-e olyan háttérolvasmány, amely
különösen felkészíthetne az élményben való részvételre, azt javasolta - csak részben tréfából -, hogy
frissítsem fel ismereteimet Jane Austen regényeivel kapcsolatban. Valójában a Roberttel és Dorothyval
való majomnézésem első napja tele volt azzal a fajta zavarodottsággal, amit gyakran elszenvedek,
amikor egy bonyolult modorregény első fejezeteit olvasom. "Nézd", mondta Dorothy, "ez Wormwood,
aki megpróbálja kiszorítani Tychót, aki Amint ápolja; de itt jön Holborn, aki kétségtelenül Tycho
pártjára áll - elvégre testvérek -, de Picadilly mindkettőjük felett áll, és ..." - lapoztam vissza a
jegyzeteimet, teljesen összezavarodva, és azt mormoltam: "Picadilly nem Wormwood nagynénje? Azt
hittem, Wormwood és Sing Sing Sing testvérek. Nem, várjunk csak, Marcos Wormwood anyja, és ő egy
alacsony rangú családból származik ..." Vissza akartam menni az első fejezethez, hogy emlékeztessem
magam, kik is voltak a szereplők.
Ha nem ismerjük ezeket a kapcsolatokat, a kommunikáció és az interakciók jelentős része teljesen
kifürkészhetetlen. (Képzelje el, hogy megpróbál értelmet adni a tudálékos pillantásoknak és a
homlokráncolásnak - a szavakról nem is beszélve - egy külföldi filmben anélkül, hogy fogalma lenne
arról, hogy a szereplők hogyan viszonyulnak egymáshoz). Az egyik kísérletben például Robert olyan
helyen játszotta le a kiskorúak sikolyainak magnófelvételeit, ahol az anyjuk (és más felnőttek) hallhatták
azokat. Nem csak
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az anya - és csakis az anya - mindent eldobott, hogy a gyermeke segítségére siessen, de amint a többi
anya meghallotta a kiáltásokat, a fiatalkorú anyjára néztek. Nemcsak azt tudják, hogy melyik kiáltás
melyik ivadékhoz tartozik, hanem azt is, hogy melyik utód melyik anyához. (Nem tűnik valószínűnek,
hogy az apasággal kapcsolatban sok ismeretük van, ha van egyáltalán, de a hamarosan elvégzendő
kísérletek fényt deríthetnek erre). Ezek az árulkodó pillantások éppoly biztosan elárulják tudásukat, mint
a bűnös pillantások sok krimiben, de e pillantások értelmezéséhez egy hegynyi megbízható
háttérinformációra van szükség.
Csak miután több évszakon keresztül szemtanúi voltunk egy csoportban a születéseknek, tudjuk
megbízhatóan szétválogatni a csoportot családok, testvérek, unokatestvérek és távolabbi rokonok
szerint. Évekbe telik, mire összegyűjti ezeket az információkat - amiről egy filozófus hajlamos
megfeledkezni, amikor arra koncentrál, hogy mi a "megfigyelhető bizonyíték"; nem lehet közvetlenül
megfigyelni, hogy Nut Marcos unokája, de ez egy empirikus tény, amelynek rengeteg következménye
van a kísérletekben. Ezért olyan fontos, hogy a megfigyelt csoportokban minden nap összeírjuk a
majmokat. Csak így lehet pontos nyilvántartást vezetni a halálozásokról, születésekről és a változó
társadalmi kapcsolatokról. Néha-néha, valamilyen okból kifolyólag, el kell mulasztani a napi összeírást,
de egy átlagos napon ez az első teendő, és ez frusztráló lehet, különösen akkor, ha egy majomcsoport
mélyen a mocsárba költözött, ahol nem lehet követni őket.
A csoport összeírása után, amely magában foglalja a figyelemre méltó viselkedés, megjelenésbeli
változások és hasonlók feljegyzését, Robert és Dorothy elgondolkodhatnak azon, hogy megpróbáljanak
egy-két kísérletet lefuttatni. A legkülönfélébb ökológiai tényezőkre vonatkozó terjedelmes adataik nagy
részét nem kísérletezéssel, hanem beteges megfigyelésekkel gyűjtötték, és ez az információ
felbecsülhetetlen értéket képvisel a kísérletek megtervezésekor és értelmezésekor. Robert és Dorothy
már magabiztosan tudnak válaszolni a felmerülő kérdések nagy részére. Amikor egy hím kifejlődik és
elhagyja szülőcsoportját egy másikba, vajon szívélyesebbek-e a kapcsolatok e két csoport között, mint
azok között a csoportok között, ahol nem volt közelmúltbeli hímcsere? Igen.
A magasabb rangú állatok nagyobb valószínűséggel esnek áldozatul ragadozóknak, mint betegségnek
vagy éhezésnek? Igen, sokkal inkább. Az alacsony rangú majmok ugyanolyan gyakorisággal pásztázzák
az élőhelyet, mint a magas rangúak? Igen, de kevesebb riasztást adnak ki. Aha! Talán azért hallgatnak,
mert azt remélik, hogy egy magasabb rangú versenytársukat kiütik? Ennek evolúciós értelemben lenne
értelme. (Robert és Dorothy, akik az Egyesült Államokban egy fogságban élő verébcsoporttal
dolgoztak, kimutatták, hogy ellenőrzött körülmények között, ha egy felnőtt egyed
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hím ragadozót lát, és egy magasabb rangú hím jelenlétében van, egyáltalán nem riaszt; de ha ugyanez a
hím ragadozót lát, amikor egy nőstény jelenlétében van, akkor riasztást ad.).
Kísérleteik többsége abból állt, hogy egy rejtett hangszóróból hangokat és egyéb hangokat játszottak le,
majd filmre vették és rögzítették a majmok reakcióit. Ez azt jelenti, hogy egy többé-kevésbé határozott
kísérlethez opportunista módon ki kell találni, hogy hova rejtsük el a hangszórót a még elvégzendő
kísérletek hosszú menüjéből. Minden kísérlet egyszeri és nem megismételhető. Nincsenek
próbafuttatások, és nincs lehetőség technikai hibára. Ha például egy csoport összes fiatal egyedét
tesztelni kell, hogy kiderüljön, hogy egy bizonyos hangra egy bizonyos módon reagálnak-e, akkor
minden egyes fiatal egyed csak egyszer kapja meg a tesztet, és ügyelni kell arra, hogy a teszt lefutásakor
az alany általában a megfelelő irányba nézzen (nem az elrejtett hangszóró irányába), és ne szaladjon ki a
kamera hatósugarából, és ne zaklassa egy magasabb rangú majom stb. Néhány kísérletet olyan kérdések
megválaszolására terveztek, amelyeknek sokkal különlegesebb feltételei vannak: vajon egy majom, akit
nemrég (fél órán belül) egy másik majom ápolt, hajlandóbb lesz-e reagálni az adott majom szövetségre
vonatkozó kérésére (amelynek hívását a hangszóró lejátssza), mint egy olyan majom, akit nem ápoltak
ilyen módon?
Hogyan lehet egyetlen kísérletet lefuttatni? Először figyeljük meg egy olyan majom ápolását, akit még
nem teszteltünk; majd próbáljuk meg megjósolni, hogy a következő fél órában hol fog tartózkodni a
célpont majom. Ezután rejtse el a hangszórót egy megfelelő helyre, keresse meg a szalagon a gondozó
segítségkérését, és készítse elő a hangszórót, majd várja meg, hogy a gondozó a megfelelő általános
irányba mozduljon el a látóteréből (hogy az összhangban legyen az adott területről érkező
segítségkéréssel). Ezután győződjön meg arról, hogy más majom (pl. a groomer anyja) nincs olyan
helyzetben, hogy zavarja. Ha minden rendben van, kapcsolja be a filmkamerát, indítsa el a
visszaszámlálást a lejátszáshoz, és szorítsa meg az ujjait, remélve, hogy a körülmények hirtelen
megváltozása nem rontja el a "felvételét".
Néha, miután a hangszórót kihelyezték, a "megfelelő" majom vagy majmok kikerülnek a hatótávolságon
kívülre, de mások is odamennek, akiket újabb kísérletnek lehet alávetni, és ez nem jelent több gondot,
mint a lejátszógépen a szalag előreállítása. De ez ritka és szerencsés eset. Türelem, türelem, türelem,
türelem. Leggyakrabban, amikor a hangszóró ki van állítva, és minden készen áll a kísérlethez, történik
valami, ami lefújja a kísérletet. De ez valójában fontos általánosság, bármennyire is frusztráló az adott
alkalommal.
A majmok látták, hogy Robert egy hangszóróval a kezében sétálgatott egy bokor körül, és üres kézzel
tért vissza.
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százszor, és fontos, hogy ezt ne tudják összekapcsolni egy későbbi érdekes zajjal a bokorból. Az ilyen
rejtőzködési epizódokat általában ... semmi emlékezetes nem követi. A majmokat tehát nem érdekli a
hangszóró; a tapasztalataikban egyáltalán nem társult hozzá semmilyen érdekes szabályszerűség. Ha
mégis érdeklődést tanúsítanának iránta, és elkezdenék vizsgálni, akkor sem lenne lehetséges a
hangszórókkal való további kísérletezés.
Az egyik legrejtélyesebb tény a verébekkel kapcsolatban az, hogy bizonyos dolgokban - különösen a
fajtársaik közötti társas kapcsolatokban - olyan okosak, és más dolgokban olyan ostobák, hogy azt
gondolnánk, hogy legalább annyira fontosak számukra, és nem nehezebbek. Ahogy Dorothy fogalmaz,
úgy tűnik, hogy "lézersugaras" intelligenciával rendelkeznek: briliáns, szűkre szabott kognitív
képességek, amelyek szinte egyáltalán nem terjednek át más témákra. Úgy tűnik, hogy képesek
analógia útján gondolkodni, és felismerni egy dolgot például egy másik dolog jeleként vagy tüneteként,
amíg a téma a társadalmi kapcsolatok, de aztán úgy tűnik, hogy képtelenek ugyanilyen
következtetéseket levonni más dolgokról. Mik a kompetenciájuk határai? Ez az a pont, ahol az
intencionális álláspontnak és a Sherlock Holmes-módszernek a kívánt eredményeket kellene hoznia megmutatva, hogy a tudás vagy a hit hol csap át a tudatlanságba. A gondolatkísérletek azt sugallják,
hogy mely körülmények lennének különösen sokatmondóak, de a tényleges kísérletek megtervezése e
körülmények manipulálására frusztráló vállalkozás.
A valódi kísérletek és a gondolatkísérletek közötti nagy különbség az, hogy míg a gondolatkísérleteket
általában úgy tekintik, hogy a jelentésüket az ingujjukon viselik - vagy ami még rosszabb, a tervezett
értelmezésük egyszerűen meghatározott -, amikor megpróbálsz megtervezni egy valódi kísérletet,
gyakran észreveszed a kezdeti megdöbbenésedre, hogy minden eredmény, amit kapsz, többféle
értelmezésre nyitott. Ez persze minden tudományban aggodalomra ad okot, de amikor felvesszük a
szándékos álláspontot, és arra használjuk, hogy feltérképezzük néhány (valószínűleg) racionális ágens
(valószínűsíthetően) hiedelmeit és vágyait, bármelyik kísérlet komoly hipotézisek sokaságát sugallja, a
romantikustól az örömgyilkosig, és csak összefüggő kísérletek nagy családja együttesen szűkítheti a
mezőt. Nincsenek rövidítések.
Ez egy este élénken tudatosult bennem. Az év elején Robert felvételt készített egy leopárdról, amint
"fűrészel" - a territoriális határait úgy jelzi, hogy megáll, kapargatja a földet, és különös, hangos,
ritmikus, reszelős morgással jelzi. Minden hozzáértő természetjáró számára ez a hang félreérthetetlen
bizonyíték a közelben tartózkodó leopárdra. Vajon a majmok is levonhatják ezt a következtetést? Ők...
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a legtöbben bizonyára hallották a hangot, és valószínűleg látták, ahogy a leopárdok kiadják; de vajon
felismerik-e a hang jelentőségét önmagában? Egyik este, vacsora után, felfedező hangulatban, Robert
és Dorothy, valamint én kihajtottunk a táborból a dzsippel, és csendben leparkoltunk egy csoport
vervefa közeli alvó fája alatt - nem egy megszokott csoport, de olyan, amelyik gyakran látta a dzsipet.
Miután vártunk egy kicsit, kitártam a hangszórót az ablakon, Robert pedig lejátszotta a
leopárdfűrészelős kazettát. Csend a fáról. Újra megpróbáltuk. Ismét csend. A harmadik lejátszás sem
hozott semmit. Semmi hallható reakció - pedig nappal, ha a majmok meglátnak egy leopárdot, ágról
ágra ugrálnak, figyelmeztetik egymást, és nagy lármát csapnak.
Hogyan kell értelmezni ezt a csendet? Talán a majmok egyszerűen nem ismerik fel a hangot. Talán ez is
egyike azoknak a témáknak, amelyek kívül esnek a majmok szűk kompetenciáján. Ezt gondolja Robert
és Dorothy, és lehet, hogy igazuk van. De milyen más lehetséges magyarázatok kínálkoznak még? A
majmok mélyen alszanak? Majdnem biztos, hogy nem. A majmok rájöttek a lejátszási trükkökre?
Ismétlem, szinte biztosan nem - ez egy nem lakott csoport volt, amelyen soha nem kísérleteztek. De
talán a majmokat összezavarta a dzsip és a leopárd egyidejű jelenléte? De vajon a csend lenne az ilyen
zavarodottság elvárt jele? És mindenesetre semmi különös nincs abban, hogy egy dzsip és egy leopárd
közel van egymáshoz; elvégre a leopárdfűrészelés, amelyet Robert rögzített, közvetlenül a táboruk
szélén történt. Talán azonban a majmok rájöttek, hogy a fűrészelő leopárd nem (lopakodó) vadászó
leopárd, és ezért átmenetileg nem jelent veszélyt. Talán, de nincs nyilvánvaló oka annak, hogy egy
fűrészelő leopárd miért tartózkodna attól, hogy kihasználjon minden könnyű prédát, amely az útjába
kerül. A fűrészelés nem tűnik kiemelt fontosságú viselkedésnek.
Akkor mit szólsz ehhez: éjszaka a riasztás kockázat-haszon aránya drámaian megváltozik; ha éjszaka
zajt csapsz, elárulod a jelenléted - ami teljesen gyanútlan lehet -, és miért? Ha hallottad a leopárd
fűrészelését, akkor feltehetően a leopárd és a veréb, aki hallotta a riasztásodat, szintén hallotta a
fűrészelést. A leopárd megpillantása alkalmas arra, hogy radikális információ-gradienst hozzon létre: az
éles szemű egyedül rendelkezik a leopárdról szóló információval. A leopárd hallása viszont alkalmas
arra, hogy csoportos vagy kölcsönös ismeretszerzésre adjon alkalmat; mindenki egyszerre kapja meg a
rossz hírt. De ha a leopárd fűrészelésének hallatán a verébmadarak valóban riadókórussal zavarnák az
éjszakát, ez kevésbé tűnne intelligensnek, mint az általuk (látszólag) végzett megkülönböztetés. (Nem
mellesleg ez a ravasz kockázat- és haszonszámítás nem biztos, hogy nem "futja" a
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minden egyes vervet fejében", és mégis ez lenne az a logika, amely valójában megmagyarázza, hogy a
vervetek miért hallgatnak; ez lenne az, amit én "szabadon lebegő" logikának nevezek - egy olyan logika,
amely megmagyarázza ennek az ösztönös politikának az evolúciós fejlődését -, ha ez pusztán ösztönös.).
A passzív megfigyelés, bármilyen türelmes és gondos is, nem valószínű, hogy eldönti a kérdést e
hipotézisek között, mivel minden egyes sokatmondó megfigyelés felveti a kérdést: "De vajon ugyanezt
tették volna-e, ha a körülményeket így vagy úgy változtatják meg?". És annak a valószínűsége, hogy a
kísérletező beleegyezése nélkül minden megfelelő variáció felbukkan a témában, elenyésző. Csak
gondosan megtervezett kísérletek sorozata gyakorolhat elég nyomást a hipotézisekre ahhoz, hogy
rendeződjenek. Kiderülhet, hogy a verbuvák rejtélyes "ostobaságának" nagy része valójában álcázott
okosság (vagy "okosan megtervezett" ösztönök). Vagy kiderülhet, hogy a vervetek a specializáció
evolúciós csapdájába estek: olyan speciális célú kognitív mechanizmusokat fejlesztettek ki, amelyek
elég jól szolgálták őket ahhoz, hogy az általános célú problémamegoldó vagy gondolkodási
mechanizmusok (mint a miénk) kifejlesztése túl költséges legyen. (Végül is a mesterséges intelligencia
kutatói azt találják, hogy sokkal, de sokkal könnyebb furcsán szűklátókörű "szakértői rendszereket"
tervezni, mint általános célú, józan ésszel működő érvelő rendszert, és a természetes szelekció talán
felfedezett egy hasonló módot arra, hogy az intelligencia néhány előnyét egy olcsó helyettesítőn
keresztül érje el.)
Robert és Dorothy már évekkel ezelőtt azonosították (vagy mondhatni lefordították) a veréb különböző
riasztási hangjait, és ezek a fordítások jól megállták a helyüket, és a többi hang megfejtésére tett
későbbi erőfeszítéseik során tovább élesedtek és megerősítést nyertek. (Egyik nap dél körül hallottuk
egy szupersztár riasztását, amire a majmok azonnal odafigyeltek. Amin, a csoport domináns nősténye,
felnézett, megtalálta a sast egy körülbelül százötven méterre lévő fa tetején, és veres sas riasztást adott.
A többiek követték a tekintetét, de nem vették fel a riasztást. Második pillantásra látták, ahogy ő is,
hogy nem harci sas volt az, amelyik a verébekre vadászik, hanem egy kígyósas - nagyjából ugyanolyan
méretű és nagyon hasonló jegyekkel, de nem jelent veszélyt a verébekre. Csak távcsővel tudtam
megfigyelni a sas címerében és színezetében lévő apró különbségeket, amelyek megnyugtatták a
majmokat).
A többi azonosított hangadás között szerepel a "morgás egy dominánsnak" és a "morgás egy
alárendeltnek", valamint egy fecsegés, amelyet úgy lehetne lefordítani, hogy "egy másik csoportból
származó verébeket kémlelek". Egy olyan hangadás, amely
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Robert és Dorothy jelenleg a Moving Into the Open (vagy MIO) elnevezésű programmal foglalkozik.
Röviddel azelőtt, hogy egy bokorban lévő majom kimozdulna a szabadba, gyakran ad ki egy MIOnyögést. A bokorban lévő többi majom gyakran megismétli ezt - a spektrográfiai elemzés (még) nem
mutatott ki egyértelmű különbséget a kezdeti morgás és ez a válasz között. Ha nincs ilyen visszhang, az
eredeti morgó gyakran öt-tíz percig a bokorban marad, majd megismétli a MIO-t. Gyakran előfordul,
hogy amikor a MIO-t egy vagy több másik majom visszhangozza, az eredeti morgó majom ezután
óvatosan a szabadba vonul.
De mit jelent a MIO grunt? Azt javasoltam Robertnek és Dorothynak, hogy üljünk le és készítsünk egy
listát a lehetséges fordításokról, és nézzük meg, melyiket tudjuk kizárni vagy alátámasztani a már
rendelkezésre álló bizonyítékok alapján. Azzal kezdtem, ami a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb
lehetőségnek tűnt:
"Megyek."
"Hallgatlak. Elmész."
De mi értelme lenne ezt mondani? A dervisek valójában hallgatag emberek, akik az idő nagy részében
hallgatnak, és nem hajlandók semmi olyasmire, ami úgy néz ki, mintha nyilvánvaló megjegyzésekkel
múlna az idő. E. F. Huttonhoz hasonlóan, ha egy veréb beszél, mások hallgatnak rá. "Nos, akkor kérdeztem -, lehet, hogy engedélyt kér a távozásra?"
"Elmehetek, kérem?"
"Igen, engedélyt kaptál, hogy elmenj."
Ez a hipotézis megdőlhet, ha a magasabb rangú veretnek valaha is a MIO-t az alárendeltjeik
jelenlétében kezdeményezik. Valójában a magasabb rangú vervetek hajlamosak arra, hogy elsőként
lépjenek a nyílt terepre, így nem úgy tűnik, hogy a MIO engedélykérés lenne. Akkor lehet, hogy ez egy
parancs?
"Kövessetek!"
"Igenis, kapitány."
Nem túl hihető, gondolta Dorothy. "Miért pazarolnánk szavakat egy ilyen parancsra, amikor a
veresbőrűek társadalmában magától értetődőnek tűnik, hogy az alacsony rangú állatok követik a
feljebbvalóik utasításait? Például azt gondolná az ember, hogy létezik egy "Szabad?" jelentésű
hanglejtés, amit egy majomnak ki kell mondania, amikor egy dominánshoz közeledik, abban a
reményben, hogy
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ápolása. És két válaszra számíthatsz: De nincs jele ilyen hangoskodásnak. Úgy látszik, az effajta
üzenetváltások nem lennének elég hasznosak ahhoz, hogy megérje a fáradságot. Vannak gesztusok és
arckifejezések, amelyek ezt a célt szolgálhatják, de nincsenek hallható jelzések".
Talán, gondolta Dorothy, a MIO morgás csak arra szolgált, hogy elismerje és megossza a
félelmet: "Nagyon félek".
"Igen. Én is."
Egy másik érdekes lehetőség az volt, hogy a morgó segített a csoport mozgásának koordinálásában:
"Mehetünk?"
"Készen állok, amikor csak akarsz."
Az a majom, amelyik visszhangot ad, hajlamos arra, hogy a következő távozó
legyen. Vagy talán még jobb is: "Tiszta a part?"
"A part tiszta. Fedezzük magukat."
Az eddig megfigyelt viselkedés összeegyeztethető ezzel az értelmezéssel, ami a MIO morgásnak egy
erős célt adna, ami a majmokat a kooperatív éberség feladatára orientálná. A reagáló majmok valóban
figyelik a távozót, és a megfelelő irányokba néznek, hogy szemmel tartsák.
"Tegyük fel, hogy ez a legjobb hipotézisünk" - mondtam. "Van valami, amit kereshetnénk, ami
különösen rávilágítana erre?" A hímek körében a versengés jobban háttérbe szorítja az együttműködést,
mint a nőknél. Vajon egy hím venné-e a fáradságot, hogy MIO-t adjon, ha egyetlen társasága egy
bokorban egy másik hím lenne? Robertnek jobb ötlete támadt: tegyük fel, hogy egy hím kezdeményezte
a MIO-nyögést; vajon egy rivális hím elég ravasz lenne ahhoz, hogy veszélyesen félrevezető MIOválaszt adjon, amikor látja, hogy a kezdeményező éppen bajba készül lépni? Annak a valószínűsége,
hogy erre valaha is jó bizonyítékot kapjunk, elenyésző, mert olyan esetet kellene megfigyelni, amelyben
az Eredetmondó nem látott, a Válaszadó pedig látott egy közeli ragadozót, és a Válaszadó látta, hogy az
Eredetmondó nem látta a ragadozót. (Ellenkező esetben a Felelős csak a szavahihetőségét pazarolná el,
és az Eredeti haragját és bizalmatlanságát vonná magára, minden haszon nélkül). A körülmények ilyen
egybeesése rendkívül ritka lehet.
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"De talán ki tudjuk találni - folytatta Robert. "Talán valami kitömött pitonnal, amit nagyon ravaszul és
alattomosan felfedhetnénk a két hím közül csak az egyiknek, aki úgy tűnt, hogy éppen ki merészkedik a
bokorból." A technikai problémák nyilván csúnyák lennének, és a legjobb esetben is kevés esélyünk
lenne rá, de szerencsével talán sikerülne egy hazugot a csapdánkba csalni.
De ha jobban belegondolunk, a technikai problémák gyakorlatilag megoldhatatlannak tűntek. Hogyan
tudnánk bizonyítani, hogy a "hazug" valóban látta (és elkapta) a "ragadozót", és nem csak ártatlanul és
őszintén jelentette, hogy tiszta a terep? Kísértést éreztem (mint már korábban is gyakran a
beszélgetéseink során), hogy fantáziálásba merüljek: "Bárcsak elég kicsi lennék ahhoz, hogy beöltözzek
egy verébruhába, vagy bárcsak be tudnánk vezetni egy képzett verébet, vagy egy robot vagy bábu
verébet, aki...", és lassan rájöttem, hogy ennek a valóságtól való visszatérő menekülésnek van értelme: a
radikális fordításban valóban nem lehet helyettesíteni azt, hogy bemegyünk és beszélgetünk a
bennszülöttekkel. Egy félórás csevegési kísérlet során több hipotézist lehet tesztelni, mint egy hónapnyi
megfigyeléssel és feltűnésmentes manipulációval. De ahhoz, hogy ezt kihasználja, tolakodóvá kell
válnia; önnek - vagy a bábjának - kommunikatív találkozásokba kell bocsátkoznia a bennszülöttekkel,
már csak azért is, hogy körbe-körbe járkálhasson, rámutatva dolgokra, és megkérdezve, hogy
"Gavagai?", megpróbálja kitalálni, mit jelent a "Gavagai''. Hasonlóképpen, a tipikus krimiben a
"Sherlock Holmes-módszer" csapdájának felállítása során a csapda valamilyen döntő részét úgy kell - és
kell - végrehajtani, hogy szóban adunk át valamilyen (félre)információt. A szavak fényűző
hatékonysága nélkül az alanyokat a megfelelő tudatállapotba manőverezni - és tudni, hogy sikerrel jártál
- a legjobb esetben is nehézkesnek, gyakran pedig szinte lehetetlennek bizonyulhat.
Különösen az, hogy a terepen gyakran szinte lehetetlen megállapítani, hogy bizonyos majmokat
elzártak-e egy adott információtól. És mivel az elméletileg legérdekesebb hipotézisek közül sok éppen
ilyen körülményektől függ, gyakran nagyon csábító az a gondolat, hogy a majmokat laboratóriumba kell
vinni, ahol egy majmot fizikailag ki lehet venni a csoportból, és lehetőséget kell adni neki olyan
információk megszerzésére, amelyekkel a többiek nem rendelkeznek, és amelyekről a kísérleti majom
tudja, hogy nem rendelkeznek. Éppen ilyen kísérleteket végeznek Robert és Dorothy egy csoport
fogságban tartott verébmajommal Kaliforniában, valamint más kutatók csimpánzokkal. A korai
eredmények izgalmasak, de (természetesen) kétértelműek, és talán a laboratóriumi környezet, az
izolációs fülkékkel, éppen az az eszköz lesz, amire szükségünk van ahhoz, hogy megnyissuk a majmok
elméjét,
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de az a gyanúm, hogy az ilyen elszigeteltség annyira szokatlan helyzet a bocsánatos majmok számára,
hogy az evolúció nem készítette fel őket arra, hogy ezt kihasználják.
A legfontosabb dolog, amit szerintem megtanultam abból, hogy ténylegesen figyeltem a vermeteket, az
az, hogy egy olyan világban élnek, amelyben a titkok gyakorlatilag lehetetlenek. Az orangutánokkal
ellentétben, akik magányosan élnek, és csak párzáskor és az utódnevelés idején jönnek össze, és a
csimpánzokkal ellentétben, akiknek a társas szerveződése változó, az egyedek jönnek-mennek,
viszonylag gyakran találkoznak egymással, de az idő nagy részében egyedül is kimerészkednek, a
vervetek a szabadban, a csoportjuk többi tagjának közvetlen közelében élnek, és nincsenek semmilyen
kiterjedésű magányos projektjeik. Így valóban ritka az olyan eset, amikor egy veréb olyan helyzetbe
kerül, hogy olyasmit tud meg, amit csak ő tud, és tudja, hogy csak ő tudja. (A többiek tudatlanságának
és annak fenntartásának lehetőségei ismerete kritikus fontosságú. Még akkor is, ha egy majom elsőként
lát egy ragadozót vagy egy rivális csoportot, és ezt tudja is, szinte soha nincs abban a helyzetben, hogy
biztos lehessen abban, hogy a többiek nem fogják nagyon hamar ugyanezt a felfedezést tenni). De ilyen
alkalmak nélkül bőséges mennyiségben, kevés az, amit átadhatnának a többieknek. Ráadásul gyakori
alkalmak nélkül, amelyeken fel lehet ismerni, hogy az ember tud valamit, amit a többiek nem tudnak, az
információ átadására vagy ellene szóló fondorlatos indokok nem is létezhetnek - nemhogy fel lehessen
ismerni és cselekedni lehessen. Az üvegházakban élő embereknek nincs mit dobálniuk - vagy gyűjteniük
-, és ezért nincs szükségük egy kifinomult, sok lehetőséget és döntési pontot tartalmazó átadási
rendszerre.
Összefoglalva, a vervetek nem igazán tudták kihasználni az emberi nyelv legtöbb tulajdonságát, mivel
világuk - vagy akár azt is mondhatnánk, hogy életmódjuk - túl egyszerű. Kommunikációs igényeik
kevesek, de intenzívek, és kommunikációs lehetőségeik korlátozottak. Mint a nászutasok, akik napok
óta nem veszik le egymás szemét, úgy találják magukat, hogy nincs sok mondanivalójuk egymásnak
(vagy nem dönthetnek úgy, hogy visszatartják). De ha nem tudnának élni egy díszes, emberhez hasonló
nyelvvel, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy az evolúció nem adott nekik ilyet. Persze ha az
evolúció biztosítana számukra egy bonyolult nyelvet, amelyen kommunikálhatnának, maga a nyelv
gyökeresen megváltoztatná a világukat, és lehetővé tenné számukra, hogy olyan bőségesen teremtsenek
és adjanak át titkokat, mint mi. Aztán pedig tovább használhatnák a nyelvüket, ahogy mi használjuk a
miénket, több száz elterelő és marginálisan "hasznos" módon. De az evolúciós szivattyú beindításához
szükséges eredeti információ-grádiensek nélkül egy ilyen nyelv nem tudna kialakulni.
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Tehát egészen biztosak lehetünk benne, hogy például a MIO morgást nem fordítja ropogósan és
helyesen semmilyen megszokott emberi szóváltás. Nem lehet (tiszta, tökéletes) parancs, kérés, kérdés
vagy felkiáltás, mert nem része egy olyan rendszernek, amely eléggé kidolgozott ahhoz, hogy helyet
adjon ilyen kifinomult megkülönböztetéseknek. Amikor azt mondod a kutyádnak: "Akarsz sétálni?", és
ő élénk ugatással és várakozó farkcsóválással felugrik, ez nem igazán kérdés és válasz. A
"válaszadásnak" csak néhány módja áll a kutya rendelkezésére. Nem tehet semmi olyat, ami
egyenértékű azzal, hogy azt mondja: "Inkább várok napnyugtáig", vagy ''Nem, ha át akarsz menni az
országúton", vagy akár azt, hogy "Nem, köszönöm". Az Ön kijelentése angolul kérdés, de a kérdés, a
parancs, a felkiáltás és a puszta előjel (már megint valami olyan kimondott kimozduló hangot adott ki)
egyfajta összeolvadt keveréke a kutyának. A vervetek MIO morgása kétségtelenül hasonló keverék, de
bár ez azt jelenti, hogy nem szabad túl nagy reményeket táplálnunk azzal kapcsolatban, hogy
megtanuljuk a vervet nyelvet, és mindent megtudunk a majmok életéről a vervetekkel folytatott
beszélgetések révén, egyáltalán nem zárja ki ezeknek a kissé fantáziadús fordítási hipotéziseknek a
hasznosságát, mint az ilyen vokalizációk tényleges információs szerepének vagy funkcióinak
értelmezési - és feltárási - módját. Amikor a MIO-ra úgy gondolsz, hogy "Parti tisztán?", a figyelmed
számos tesztelhető hipotézisre irányul a további kapcsolatokról és függőségekről, amelyeket fel kellene
fedezni, ha a MIO ezt jelenti - vagy akár csak "valahogyan" jelenti.
Sajnos a legérdekesebb hipotézisek némelyike "elvileg" (ahogy egy filozófus mondaná) tesztelhető, de
a gyakorlatban nem igazán tesztelhető. Ez néha olyan technikai nehézségek miatt van, amelyek miatt a
mi MIO hazugságcsapdánkat olyan nehéz lenne felállítani. De rámutattak, hogy vannak más akadályok
is, amelyekkel nem számoltam. A túlkísérletezés állandó kísértés, de ellen kell állni neki. Ezeket a
majmokat már évek óta lelkiismeretesen és feltűnésmentesen tanulmányozzák, és most már eleget
tudunk róluk - mint egyénekről - ahhoz, hogy dicsőségesen értékes alanyokká váljanak a hiedelmeiket
vizsgáló finom szondák során. Könnyen elronthatják azonban a további kutatásokat, ha olyan
kísérleteknek vetik alá őket, amelyek felhívják a figyelmüket az emberi megfigyelőkre vagy a
berendezésekre, vagy amelyek más módon megzavarják az életüket.
Például egy jó módja annak, hogy megpróbáljuk megcáfolni a MIO-val kapcsolatos "Parti tiszta?"
hipotézist - és természetesen meg kell próbálni -, az lenne, ha a MIO-t egy olyan beszélőtől származna,
aki néhány majommal egy bokorban rejtőzködik. Ha ők úgy válaszolnak, hogy nem látják, hol van a
kibocsátó...
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van, nagyon valószínűtlen, hogy a válaszuk azt jelenti, hogy "fedezlek". De ha az Ön hipotézise
helyesnek bizonyul, akkor a majmokat motiválni kellene, hogy a válaszadás előtt megtalálják a
kezdeményezőt, és ez a felfokozott kíváncsiság állapotában elvezetné őket a rejtett beszélőhöz. A kísérlet
azzal fenyeget, hogy a rejtett beszélők álcája lelepleződik.
Robertnek és Dorothynak van egy informális listája az ilyen kísérletekről, amit úgy is nevezhetnénk,
hogy "az utolsó ember az ajtóból" kísérletek, amelyeket talán egyszer majd lefuttatnak. Ha például
valaha is megtudnák, hogy a kenyai politikai vagy társadalmi körülmények változásai a további
kísérletezést lehetetlenné teszik, akkor távozásuk előestéjén, tudván, hogy senki más nem lesz abban a
helyzetben, hogy folytassa a csoportjaik tanulmányozását, lefuttathatják ezeket a kísérleteket, nagyjából
az általuk okozott károk sorrendjében, amennyire csak tudják.
Más, első pillantásra csábítónak tűnő kísérletek során a majmokat egy bizonyos lelkiállapotba kellene
hozni, mégpedig úgy, hogy ismételten bizonyos bizonyítékokat mutatnak be nekik, de semmi olyan
dolog nem kerülhet be az életükbe, ami kiképzésnek tűnik. A majmok jó helyzetben vannak ahhoz, hogy
azt tanulmányozzák, amit most tudnak, vagy amit a normálisan motivált figyelem normális befektetése
mellett könnyen fel tudnak venni, nem pedig azt, amit rendkívüli körülmények között lehet beléjük
sulykolni. (Egy medvét is be lehet tanítani biciklizni - ez egy megdöbbentő tény, amelynek elméleti
jelentősége megfoghatatlan). De anélkül, hogy intenzív tréninghez folyamodnánk, és anélkül a gazdag
nyelvezet luxusa nélkül, amellyel egyszerűen elmondhatnánk az alanyainknak azt az információt, amely
a kísérlethez "megfelelő" állapotba hozza őket, gyakran egyszerűen lehetetlen megbizonyosodni arról,
hogy az alanyainknak megvan az az egy-két kritikus (és jellemzően hamis) hiedelem, amely egy
Sherlock Holmes-csapdát olyan pusztítóan leleplezővé tehet.
Szóval ezt tanultam. Megtanultam, hogy a módszereim, amelyek olyan jól működnek az embereken
(különösen gondolatkísérletekben és más fiktív helyzetekben!), szigorúan korlátozottan alkalmazhatók
az állatokra, akiket nem lehet nyelvi eszközökkel felkészíteni mint alanyokat. De (a jó oldalát nézve) a
módszerek alkalmazására tett kísérlet segít feltárni a majmok szorult helyzetének éppen azokat a
jellemzőit, amelyek miatt rossz ügyfelek egy olyan nyelv számára, amely nagyobb erőt adna a
módszereknek. Wittgenstein mondta egyszer: "Ha egy oroszlán tudna beszélni, nem tudnánk
megérteni". Én nem értek egyet. Ha egy majom tudna beszélni - tényleg beszélne egy nyelvet -, akkor
nagyon is jól megértenénk őt, mert ha egy majom tudna beszélni, akkor az életmódjának nagyon sokkal
jobban kellene hasonlítania a miénkhez, mint amilyen a miénk.
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21
Kognitív etológia:
Vadászat az alkukért vagy vadliba hajsza 1
A vervet majmok MIO (Moving Into the Open) morgásának az előző esszében leírt tárgyalása ebben az esszében
sértetlenül megismétlődik, ahol az elmélet és a vita némileg tágabb kontextusába helyezzük. Az etológusok és a
mesterséges intelligencia kutatói között itt elképzelt együttműködés ma már virágzó mozgalom, szlogennel ("From
Animals to Animats"), kiváló folyóirattal, az Adaptive Behaviorral, nemzetközi kongresszusokkal, nyári
egyetemekkel és workshopokkal. Ez az esszé a David McFarlanddal és másokkal Oxfordban tartott
szemináriumokból nőtt ki. A következő fejezetet egy korábbi összejövetelen mutattam be, és legfrissebb
hozzájárulásom ehhez az interdiszciplináris vállalkozáshoz, a "Cog as a Thought Experiment" című írásom
hamarosan megjelenik a Robotics and Autonomous Systems egyik különszámában, az 1995-ös Monte Verità workshop
jegyzőkönyvében.
I Az egyszerűsítés stratégiái
A mesterséges intelligencia olyan sok új fogalmat - vagy legalábbis a régi fogalmak élénkebb és strukturáltabb
változatait - hozott létre, hogy meglepő lenne, ha egyikük sem bizonyulna értékesnek az állati viselkedés
tanulmányozói számára. Melyek lesznek a legértékesebbek? Ellenállok a kísértésnek, hogy prófétáljak vagy
eladósodjak; ahelyett, hogy megpróbálnám megválaszolni a kérdést: "Hogyan segítheti a mesterséges intelligencia
az állati viselkedés tanulmányozását?" A fordítottjára fogok koncentrálni: "Hogyan informálhatja az állatok
viselkedésének tanulmányozása a mesterséges intelligencia kutatását?"
Eredetileg megjelent: Montefiore, A., és Noble, D., szerk., Goals, No-Goals, and Own Goals: A debate on goal-directed and
intentional behaviour (London: Unwin Hyman, 1989), pp. 101-116.
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Gondolom, mindannyian egyetértünk abban, hogy végső soron szeretnénk leírni és megmagyarázni az állati
idegrendszerek felépítését és működését sok különböző szinten, a neurokémiai szintektől a pszichológiai és még a
fenomenológiai szintekig (ahol szükséges!), és szeretnénk megérteni, hogyan és miért alakultak ki ezek a tervek, és
hogyan és miért modulálódnak az egyes organizmusokban. A mesterséges intelligencia kutatásának, akárcsak a
kutatás minden más fajtájának ebben a hatalmas témában, drasztikus leegyszerűsítéseket kell tennie ahhoz, hogy
akár csak látszólagos haladást érjen el. Az egyszerűsítésnek számos stratégiája létezik, amelyek közül ez az öt, bár
az elme/agykutatás minden területén mindenütt jelen van, különösen népszerű a mesterséges intelligenciában:
1.

A tanulást és a fejlődést egyaránt figyelmen kívül hagyja; először az "érett kompetencia" modellezésére tesz
kísérletet, elhalasztva a
kérdések arról, hogyan merülhet fel.

2.

Egy adott részkomponens vagy részalkomponens elkülönítése, figyelmen kívül hagyva szinte minden
problémát azzal kapcsolatban, hogy hogyan kapcsolódhat a nagyobb rendszerhez.

3.

A modellezett rendszer vagy alrendszer működési területét a valós terület egy aprócska

szegletére korlátozza - próbáljon meg megoldani egy "játékproblémát", remélve, hogy a későbbi
méretnövelés egyszerű extrapoláció lesz.

4.

A modell különböző hézagainak áthidalása őszintén irreális vagy akár szándékosan "csodás"
megoldásokkal - "orákulumokkal", vagy amit én "kognitív kerekeknek" neveztem (lásd e kötet 11.
fejezetét). (Az idegtudományokban az ember az általam "csodaszövetnek" nevezett dolgokat
állítja fel e hiányosságok áthidalására.)

5.

Kerüljük el a valós idejű, valós világbeli koordináció komplexitását azáltal, hogy figyelmen kívül hagyjuk a
robotikát, és az általam "ágyhoz kötött" rendszerekre specializálódunk: olyan rendszerekre, amelyek
olyan típusú problémákkal foglalkoznak, amelyeket egy szűk "verbális" csatornán keresztül lehet
bemutatni, és amelyek megoldásait hasonlóan szűk körben lehet közvetíteni a világ felé (Dennett,
1980).

A mesterséges intelligencia legismertebb eredményei közül sokan éltek az egyszerűsítés mind az öt stratégiájával:
például a sakkozó programok, a természetes nyelvi elemzők és a beszédfelismerő rendszerek. Egyes kritikusok
ellenségesen viszonyulnak az e stratégiák által lehetővé tett kognitív tudományos erőfeszítésekhez, de nincs értelme
a priori "cáfolni" őket. Mivel ezek stratégiák, nem pedig tanok, törvények vagy elvek, a törvényszékük a "szép az,
ami szép". Az eddigi eredmények nem meggyőző keverék. Az egyik teoretikus mély, de szűk látókörű felismerése a
másiknak hamisan megvilágított kitérő; hogy a modell és a modellezett közötti valósághűség mely pontjai számítanak
sokatmondó részleges megerősítésnek, és melyek azok, amelyek becsapottnak és félrevezetőnek, az gyakran szabad
formájú vita tárgya.
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Ahelyett, hogy még több időt töltenénk az egyszerűsítés ezen stratégiáinak bölcsességéről szóló vitákkal,
egyszerűen elfogadhatnánk néhány rivális stratégiát vagy stratégiákat, és hagyhatnánk, hogy az utókor eldöntse, melyek
a legtermékenyebbek. Egy nyilvánvaló jelölt, különösen ez alkalommal, az emberi megismerés szimulációjáról az állati
megismerés szimulációjára való áttérés. Ha az emberi elme (vagy agy) túl bonyolult, miért ne kezdhetnénk
egyszerűbb elmékkel - rovarok elméjével vagy madarak agyával?
Miért nem próbálsz meg például egy egész tengeri csillagot csinálni? Nincsenek szemei vagy fülei, csak kezdetleges mintamegkülönböztető képességei, kevés cselekvési módja, kevés szükséglete vagy intellektuális teljesítménye van. Ez lehetne
bemelegítő gyakorlat egy kicsit nagyobb kihívást jelentő feladathoz: egy teknősbéka, vagy egy vakond. Egy teknősnek úgy kell
megszerveznie a világról való tudását, amilyen az, hogy életét és testi épségét úgy tudja megőrizni, hogy valós idejű döntéseket
hoz e tudás alapján, így míg egy teknős-szimulációnak nem lenne szüksége például természetes nyelvi elemzőre, éppen olyan
hatékony szervezésre és rugalmas vezérléselosztásra lenne szüksége, mint amilyet a világról való tudás reprezentációjában kell
biztosítani egy szimulált emberi ágens természetes nyelvi elemző rendszere mögött, mint például az SHRDLU (Winograd, 1972).
(Dennett, 1978c)

Az állatok mesterséges intelligenciával történő modellezésének egyik ésszerű indoka tehát az, hogy a rendszerek
természetellenes csonkítása nélkül teszi lehetővé az egyszerűséget - és a filogenetikai skálán lefelé haladva annyi
egyszerűséget érhetünk el, amennyit csak akarunk. Ha a tengeri csillag túl nehéz, próbáljuk meg a
papucsállatkákat. Egyszerűsítő melléklépés ebben a lefelé haladásban, ha képzeletbeli egyszerű állatok
modellezését választjuk, amelyek szimulált egyszerű környezetben élnek. Az ilyen gondolatkísérleteket úgyszólván
fél életre lehet vinni, és félig-meddig tesztelni, hála a számítógép azon képességének, hogy nyomon követi és
határozottan nyomon követi a feltételezések között elvarratlan szálak következményeit. Az 1978-ban elképzelt
háromkerekű marsi leguán tudomásom szerint egyetlen számítógépben sem született meg, de számos testvére már
létrejött. Braitenberg (1984) a spektrum idegtudományi végéről érkezve egyre bonyolultabb, egyre "pszichológiai"
kompetenciákat mutató "járművek" tekintélyes menynyiségét írta le, az ellenkező, mesterséges intelligencia sarkából
pedig Rod Brooks mesterséges rovarjai következnek, valódi robotok, amelyek rendkívül egyszerű

vezérlőáramkörökkel hajtanak végre megdöbbentően biológiainak tűnő mutatványokat (Brooks, 1991).
Természetesen minél távolabb kerülünk az emberektől, annál kevésbé valószínű, hogy sikereink fényt derítenek
kognitív gazdaságunk rejtélyeire, de ha figyelmünket a tényleges filogenetikai skálán haladva a felbukkanó
különbségekre, valamint a fennmaradó invarianciákra irányítjuk, betekintést nyerhetünk az alapvető tervezési elvekről.

310. oldal

idegrendszerekről, valamint a formatervezés hagyományairól és előzményeiről, amelyek a későbbi formatervezési
innovációk alapanyagai.
Ebben a stratégiában nincs semmi újdonság, kivéve azt a viszonylagos könnyedséget, amellyel a számítógépes
modellezésnek köszönhetően ma már nagyon bonyolult modelleket lehet "építeni" és "repülési tesztelni". Egyesek
ellenvetik majd, hogy az egyszerű idegrendszerek legjobb számítógépes modellezésének nagy része semmi köze a
mesterséges intelligenciához - sőt, gyakran olyan emberek munkája, akik meglehetősen ellenségesek a mesterséges
intelligencia ideológusainak módszereivel, feltételezéseivel és igényeivel szemben. Ez igaz, de szerintem ez a tény
egyre kevésbé érdekes. A szakadékot az egyszerű neurális rendszerek reális modelljeinek alulról felfelé történő
megalkotására törekvő idegtudósok (pl. Hawkins és Kandel, 1984) és a "tiszta" AI modellezők között, akik őszintén
figyelmen kívül hagynak minden biológiai korlátot (pl. Doyle, 1979), a modellezők szinte minden köztes fajtája
betölti. A fennmaradó ellentétek többet mondanak a tudomány közgazdaságtanáról és szociológiájáról, mint a
témákról.
A mesterséges intelligenciával foglalkozó embereket többek között azért tartották vissza az állati kogníció
szimulációjától, mert így le kellene mondaniuk egyik kedvenc inspirációs forrásukról: az önvizsgálatról és a
reflexióról, hogy hogyan hajtják végre az általuk modellezni kívánt kognitív műveleteket. "Inspirációt" mondok,
nem pedig "adatokat", mivel a mesterséges intelligenciában dolgozók csak a legstrukturáltabb és legjobban
tanulmányozott körülmények között tekintik a modell és az "önvizsgálat" közötti egyezést a modelljük megerősítésének
(Ericsson és Simon, 1984). De az ilyen önmodellezés luxusa nélkül, vagy akár az emberi gondolkodási szokásokról
felhalmozott mindennapi tudás gazdagsága nélkül a mesterséges intelligencia modellezői kevés anyaggal
rendelkeznek az állati megismerés modellezésének feladatához. Itt persze az állati viselkedés tanulmányozása a
segítségünkre lehet.
II A szándékos tartás mint tervezői stratégia
A megismerés szimulálására irányuló összes mesterséges intelligenciával kapcsolatos erőfeszítés, amelyet különböző
módon gazdagítanak a valódi élőlények (és emberek) kísérleti vizsgálatából származó adatok, valamint az alkalmi
megfigyelés és önvizsgálat, alapvetően mérnöki projektek: kísérletek arra, hogy különleges "pszichológiai"
képességekkel rendelkező "gépeket" tervezzenek. Mint mérnöki projektek, sikerük nagymértékben függ a tervezők
képzelőerejétől és szervezőkészségétől, akiknek a modellezendő jelenségek egyre növekvő számú, kissé
homályos és ellentmondásos "specifikációjával" - specifikációival - kell zsonglőrködniük.
Az egyik módja annak, hogy rendet - legalábbis ideiglenes, ideiglenes rendet - tegyünk a specifikációk és a de- és a
dizájn tisztázásának (és átdolgozásának) egymástól függő feladatai között, az az, hogy...
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a specifikációknak megfelelő rendszer aláírása a szándékos hozzáállás elfogadása. Olyan stratégiát alkalmazunk,
amely a kérdéses rendszereket szándékos rendszereknek, racionális ágensek közelítőinek tekinti, akiknek hiteket,
vágyakat és elegendő racionalitást tulajdonítunk ahhoz, hogy olyan cselekvéseket válasszanak, amelyek valószínűleg
teljesítik vágyaikat, figyelembe véve a hiedelmeik igazságát. Mindannyian elfogadjuk a szándékos álláspontot
barátainkkal, rokonainkkal és más emberi lényekkel szemben, de eredményt érhetünk el azzal is, ha ezt az
álláspontot vesszük fel bizonyos műtárgyak - tipikusan számítógépes rendszerek - tervezésekor vagy
diagnosztizálásakor, valamint a nem emberi állatok viselkedésének tanulmányozásakor.

Az állati viselkedés tanulmányozásában a szándékos álláspont elfogadásának elemzését és védelmét (Dennett,
1983a) a területen dolgozók nagyjából egyenlő mértékben fogadták lelkesedéssel, elutasítással, teljes
érdektelenséggel és szkeptikus kíváncsisággal. Egy különösen éleslátó, kíváncsi szkeptikus C. M. Heyes (1987), aki
ravaszul azon tűnődik, hogy vajon sikerült-e a lelkesedést úgy fokoznom, hogy csupán "koncertpartit adtam a
csapatoknak" - hogy az etológusok jobban érezzék magukat a bozótban zajló magányos és rosszul értelmezett
kampányaik miatt -, miközben teljesen elmulasztottam beváltani azt az ígéretemet, hogy megmutatom, hogyan "a
szándékos álláspont fegyelmezett alkalmazása a kognitív etológiában az állati viselkedés olyan leírásait fogja
eredményezni, amelyek különösen hasznosak az információfeldolgozás teoretikusai számára".
Úgy tűnik, ez az ideális fórum számomra, hogy válaszoljak Heyes kihívására, mert bár mindig hajlandó
vagyok szórakoztatni, mégis többre törekszem. Heyes idézi a központi állításomat:
A szándékos álláspont azonban éppen a megfelelő interfészt biztosítja a szakterületek között: a területen megfigyelhető viselkedési
és kognitív kompetenciák "fekete doboz" jellemzését, de olyan nyelvezetbe foglalva, amely (ideális esetben) erősen korlátozza a
fekete dobozba helyezendő gépek tervezését. (Dennett, 1983a, 350. o.)

majd azt kérdezi, hogy "de hogyan "korlátozhatják" a szándékos beszámolók az információfeldolgozási elméleteket?".
Különösen, mivel az elmélet végső célja szerintem az agy tevékenységének teljesen mechanisztikus beszámolója, és
mivel ragaszkodom ahhoz, hogy a szándékos álláspont legfeljebb egy idealizált és instrumentalista beszámolót
eredményez, Heyes számára úgy tűnik, hogy a szándékos álláspont a legjobb esetben is csak egy kitérő és
figyelemelterelés a feladatról. Hogyan tudja egy őszintén idealizáló modell - amely irreálisan írja le (vagy írja elő) a
feltehetően optimális teljesítményt - ténylegesen korlátozni egy mechanisztikus és reális modell kidolgozását
(abból, amit én tervezési álláspontnak nevezek)? Még nyersebben fogalmazva: hogyan segíthetnének az
instrumentalista fikciók a mechanisztikus tények kiderítésében?
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A szándékos álláspontot tekinthetjük a tervezési álláspont korlátozó esetének: az ember úgy jósol, hogy csak egy
feltételezést tesz fel a kérdéses rendszer kialakításáról; bármi is legyen a kialakítás, az optimális. Ez a feltevés
mindig akkor működik, amikor a tervező vagy a tervezői vizsgálatot végző személy a tervezői álláspont közepette
egy őszinte homunculust (egy szándékos rendszert mint alrendszert) illeszt be, hogy áthidaljon egy tudatlansági
szakadékot. A teoretikus tulajdonképpen azt mondja: "Még nem tudom, hogyan tervezzem meg ezt az alrendszert,
de azt tudom, hogy mit kell tennie, úgyhogy tegyünk úgy, mintha ott lenne egy démon, aki semmi mást nem akar,
mint ezt a feladatot elvégezni, és pontosan tudja, hogyan kell ezt megtennie". Ezután azzal az egyszerűsítő
feltételezéssel lehet megtervezni a környező rendszert, hogy ez az alkatrész "tökéletes". Az ember felteszi magának a
kérdést, hogy a rendszer többi részének hogyan kell működnie, tekintve, hogy ez a komponens nem fogja
cserbenhagyni az oldalt.
Előfordul, hogy a mesterséges intelligenciában egy ilyen tervezési erőfeszítés a szó szoros értelmében egy emberi
modul ideiglenes telepítésével történik, hogy a rendszer többi részében tervezési alternatívákat vizsgáljanak. Amikor
a HWIM beszédfelismerő rendszert Bolt, Baranek és Newman (Woods és Makhoul, 1974) fejlesztette, a fonológiai
elemző modul szerepét, amelynek hipotéziseket kellett volna generálnia az akusztikus bemenet szegmenseinek valószínű
fonémikus elemzéséről, ideiglenesen emberi fonológusok játszották, akik a kimondások spektrogramjainak
szegmenseit nézték. Egy másik ember, aki a vezérlőmodul szerepét játszotta, kommunikálhatott a fonológiai démonnal
és a rendszer többi részével, kérdéseket tehetett fel, és kiértékelésre hipotéziseket állíthatott fel.

Miután meghatározták, hogy a rendszer többi részének mit kell "tudnia" ahhoz, hogy a fonológus modul
megkapja a szükséges segítséget, a rendszer ezen részét megtervezték (többek között a vezérlő démon
felszabadításával), majd magukat a fonológusokat egy gépre cserélhették: egy alrendszerre, amely ugyanazt a
bemenetet (spektrogramokat - de természetesen nem vizuálisan kódolva) használta, hogy ugyanolyan típusú
lekérdezéseket és hipotéziseket generáljon. A tervezési tesztelési fázisban a fonológusok keményen próbálták
nem használni az összes extra tudásukat - a valószínű szavakról, nyelvtani megkötésekről stb. -, mivel ostoba
homunculákat utánoztak, olyan szakembereket, akik csak az akusztikát és a fonémákat ismerték és érdekelték.
Amíg nem teszünk erőfeszítéseket arra, hogy a fonológus alrendszert egy géppel helyettesítsük, addig gyakorlatilag
nem kötelezzük el magunkat az alrendszer működésével kapcsolatos, valóban magyarázó jellegű tervezési
feltételezések egyikének sem. De addig is nagy előrelépést tehetünk a többi alrendszer tervezésében, amelyekkel
kölcsönhatásba kell lépnie, és az összes alrendszerből álló szuperrendszer tervezésében.
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Az első állítólagos sakkozó automata egy XVIII. század végi átverés volt: Wolfgang von Kempelen báró fából
készült bábuja, amely valóban felvette és elmozdította a sakkfigurákat, és ezáltal tisztességesen játszott. Évek teltek
el, mire működésének titkára fény derült: a sakkasztal alatti óraműben egy emberi sakkmester volt elrejtve, aki az
áttetsző négyzeteken keresztül látta a lépéseket - a szó szoros értelmében vett homunculus (Raphael, 1976). Vegyük
észre, hogy a szándékos állás mint prediktor sikere vagy sikertelensége a tervezés szempontjából annyira semleges,
hogy nem különbözteti meg von Kempelen homunculus-in-the-works tervét mondjuk Berliner Hitech-jétől, egy jelenlegi,
jelentős teljesítményű sakkprogramtól (Berliner és Ebeling, 1986). Mindkettő működik; mindkettő jól működik;
mindkettőnek olyan tervezéssel kell rendelkeznie, amely tisztességes közelítése az optimumnak, amennyiben az,
amit ezen a ponton optimum alatt értünk, szűken a sakkozás feladatára összpontosít, és figyelmen kívül hagy minden
más tervezési szempontot (pl. a törpe gondozása és etetése kontra az áram költsége - de próbáljunk meg használható
konnektort találni a tizennyolcadik században!). Bármilyen belső különbségek legyenek is, mindkét rendszer jó
állapotban lévő szándékos rendszer, bár az egyiknek van egy alrendszere, egy homunculus, amely maga is olyan
problémamentes szándékos rendszer, amilyet csak találni lehet. Az intencionális rendszerek elmélete szinte szó szerint egy
fekete doboz elmélet - de ez aligha teszi behavioristává Skinner értelmében (lásd Dennett, 1981a).
Ezzel szemben a szándékos rendszerelmélet arra tesz kísérletet, hogy a teljesítménymodellel ellentétben Chomsky,
aki nem behaviorista, kompetenciamodellnek nevezi. Mielőtt feltesszük magunknak a kérdést, hogyan tervezik a
mechanizmusokat, tisztáznunk kell, hogy a mechanizmusoknak mit kell (tudniuk kell) tenniük. Ezt a stratégiai
látásmódot Marr (1982) továbbfejlesztette a látásmóddal kapcsolatos munkájáról szóló módszertani reflexióiban.
Három elemzési szintet különböztet meg. A legmagasabb szint, amelyet félrevezető módon számítási szintnek
nevez, valójában egyáltalán nem a számítási folyamatokkal foglalkozik, hanem szigorúan (és elvontabban) azzal a
kérdéssel, hogy a kérdéses rendszer milyen funkciót szolgál - vagy, még formálisabban, hogy a matematikai
értelemben vett funkciót kell (valamilyen módon) "kiszámítania". Ezen a számítási szinten az ember megpróbálja
formálisan és szigorúan meghatározni a rendszer megfelelő kompetenciáját (Millikan, 1984, ezt nevezné a rendszer
megfelelő funkciójának). Például az ember kitölti a részleteket a képletben:
az x-ek halmazának egy elemét adja meg bemenetként, és az y-ok halmazának egy elemét adja ki kimenetként
a következő formális szabályok szerint ...
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-miközben hallgat vagy semleges marad a megvalósítás vagy a teljesítmény részleteiről, bármi is legyen az
illetékes fekete dobozban. Marr második szintje lefelé az algoritmikus szint, amely ugyan meghatározza a
számítási folyamatokat, de a lehető legsemlegesebb marad a hardverrel kapcsolatban, amelyet az alsó
szinten írnak le.
Marr azt állítja, hogy amíg nem kapunk világos és pontos képet egy rendszer tevékenységéről a legmagasabb,
"számítási" szinten, addig nem tudunk megfelelően foglalkozni az alacsonyabb szintek részletes kérdéseivel, vagy
értelmezni az alacsonyabb szinteket megvalósító folyamatokról már rendelkezésünkre álló adatokat. Ez
visszhangozza Chomsky hosszú időn át hangoztatott kijelentését, miszerint a nyelvtanulás diakrón folyamatát nem
lehet éleslátóan vizsgálni, amíg nem tisztában vagyunk azzal, hogy milyen végállapotú érett kompetencia felé halad a
folyamat. Chomsky pontjához hasonlóan ez is inkább tekinthető stratégiai maximának, mint ismeretelméleti elvnek.
Végül is nem lehetetlen, hogy egy nagyobb kép belátására bukkanjunk, miközben megpróbálunk olyan kérdéseket
feltenni magunknak, amelyekről kiderül, hogy mellékes és kissé rövidlátóan feltett kérdések.
Marr sokatmondóbb stratégiai szempontja az, hogy ha komolyan téves nézetet vallasz arról, hogy mi a rendszered
számítási szintű leírása (ahogy szerinte a látás minden korábbi elmélete tette), akkor az alacsonyabb szinteken
történő elméletalkotási kísérleteidet hamis művi rejtélyek fogják megzavarni. Amit Marr azonban alábecsül, az az,
hogy a komputációs szintű (vagy szándékos állású) leírások milyen mértékben vezethetik félre az elméletalkotót is,
aki elfelejti, hogy mennyire idealizáltak (Ramachandran, 1985).
A szándékos álláspont elhalasztja több költségtípus figyelembevételét. Feltételezi, hogy a fekete dobozban minden
kognitív erőforrás szükséges a szándékosan leírt feladat vagy részfeladat elvégzéséhez, tekintet nélkül arra
(egyelőre), hogy ezek az erőforrások mennyibe kerülhetnek, akár a jelenlegi hely-, anyag- és energiaráfordítások,
akár a "kutatás és fejlesztés" szempontjából - az anyatermészet költségei, hogy egy már létező tervből egy ilyen
tervhez jussunk. És amíg a költségek nem jelentenek problémát, addig nincs okunk arra, hogy ne tervezzük túl a
rendszert, gazdagabb szándékos kompetenciával ruházva fel, mint amire általában szüksége van, vagy mint amit
megengedhet magának.
De éppen ezek a költségek azok, amelyek a biológiában nagyban megjelennek, és amelyek indokolják azt a
stratégiai ajánlást, hogy legyünk alkuszok, amikor az élő rendszerek tervezési racionalitását próbáljuk feltárni:
mindig olyan rendszert keressünk, amely a szándékos álláspontból leírt kompetenciának csupán közelítését nyújtja,
egy olcsó helyettesítő rendszert, amely a legtöbbször elég jól működik.
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Amikor a nagymellű cickányok meglepően jól közelítik meg az optimális táplálékkeresési stratégiát Krebs "kétkarú
bandita" készülékében (Krebs, Kacelnik és Taylor, 1978), nem követjük el azt a hibát, hogy egy matematikushomunculust telepítünk az agyukba, hogy dinamikus programozási algoritmus segítségével dolgozza ki a stratégiát.
Ahogy Krebs megjegyzi, olcsóbb, reálisabb gépezetek után kutatunk, amelyek hasonló eredményekre jutnak.
Amikor felfedezték a mézelő méhek olajsav kiváltó okát, ez leváltotta a közegészségügyi hivatalnok-homunculust,
akinek az volt a feladata, hogy a méhhullákat egészségkárosítónak ismerje fel, és elrendelje a megfelelő
intézkedéseket.

De ha az ilyen szándékos rendszerek mindig arra vannak ítélve, hogy olcsó helyettesítő termékekkel helyettesítsék
őket, akkor milyen korlátozó erővel rendelkeznek valójában az átmeneti szándékos álláspontok leírásai? Csak ennyi:
leírják azt az ideált, amelyhez képest az alkut fel kell ismerni. Emlékeztetik a teoretikusokat az alku eszközének
értelmére, és arra, hogy miért lehet olyan jó üzlet. Például a függőleges szimmetriadetektorok, amelyek az állati
látásban mindenütt jelenlévő gépek, zavarba ejtőek, amíg nem tekintjük őket - ahogy Braitenberg (1984) ajánlja - annak
az ökológiailag fontos adatnak a gyors és piszkos megkülönböztetőinek, hogy egy másik organizmus néz engem. A
szándékos álláspont egy előzetes hátteret biztosít, amellyel szemben a kutató szembeállíthatja a megfigyelt viselkedést
mint kompetenciát - ebben az esetben azt a kompetenciát, hogy a környezetben valamit egy másik élőlény
szembejövőjeként észleljünk, amiről bizonyos kérdéseket szeretnénk feltenni, például: Ez a kérdés fel sem tehető
addig, amíg nem teszünk feltevést arról, hogy mire való a gépezet. Ha pusztán szimmetriaérzékelőnek tekintjük,
akkor nem értjük, hogy miért indítja be gyorsan a tájékozódási és repülés-előkészítő alrendszereket, például. A
szándékos jellemzés az, ami szemléletesen megragadhatja a gépezetnek az egész rendszerben betöltött nagyobb
szerepét.
Visszatérve Heyes kérdésére, amellyel kezdtük, milyen módon korlátozza a szándékos álláspont a tervezési hipotézisek
kidolgozását az információfeldolgozási elméletekben? Ugyanúgy korlátozza, ahogyan a számtani szemlélet korlátozza a
kézi számológépek tervezését. A számtanra úgy is tekinthetünk, mint egy elvont, ideális, normatív rendszerre
(hogyan kellene összeadni, kivonni, szorozni és osztani), és akkor láthatjuk, hogy bár az egyes kézi számológépek
mind "igyekeznek" megfelelni ennek az ideálnak, mindannyian elmaradnak ettől olyan módon, amely
költséghatékonysági szempontokra hivatkozva magyarázható. Például az arithemtic azt mondja, hogy 10 osztva 3mal szorozva 3-mal 10, de a kézi számológépek azt mondják, hogy ez 9,999999999, a kerekítési vagy csonkolási
hiba miatt, amely hiányosságot a
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a tervezők úgy döntöttek, hogy együtt kell élniük, annak ellenére, hogy az ilyen hibák sok esetben rendkívül romboló
hatásúak nagyobb rendszerekben, amelyekben nincs emberi megfigyelő/felhasználó (vagy nagyon okos
homunculi!), aki észrevenné és kijavítaná őket.
Ahogyan a kézi számológépeknek is sokféle konstrukciója létezik, amelyek mindegyike különböző közelítésekkel
és hiányosságokkal valósítja meg az aritmetikai rendszert, úgy a neurális hardverek sokféle konstrukciója valósíthat
meg egy adott szándékos rendszert - különböző kísérő hiányosságokkal. A szándékos álláspont jellemzése tehát
valóban korlátozza a tervezést, de csak részben. Ez egy korlátozás a többi között, de egy különösen gyümölcsöző és
központi: az, amelyik emlékezteti a tervezőt vagy a tervező-értelmezőt arra, hogy a rendszernek mit kell tennie.
III Miért nem végeznek beszédaktusokat a nyurga majmok?
Egy másik módja annak, hogy a szándékos álláspontot, mint a terepen alkalmazandó taktikát szemléljük, ha
figyelembe vesszük, milyen gyümölcsöket hozhat, ha a lehető legkomolyabban vesszük. Az ember tulajdonképpen
azt mondja magának: "Nos, ha ezek az állatok tényleg elhinnék ezt és ezt, és tényleg kívánnák ezt és ezt, akkor nekik
is hinniük (kívánniuk, szándékozniuk, várniuk, félniük) kellene ezt és ezt. Ugye?" A szándékos álláspont racionalitási
feltételezése az, ami létrehozza ("a priori", ahogyan mondják) a vizsgálandó konzekvenciát.
Egy ilyen gyakorlat segíthet feltárni a rövidre esés bizonyos aspektusait, a tervezésben rejlő olcsó rövidítéseket, és
segíthet megmagyarázni az állat viselkedésének egyébként zavarba ejtő anomáliáit. Az ember a szándékos
álláspontot arra használja, hogy feltegye a kérdést: Mi az a világ, amelyben ez az állat él, ami miatt ez az olcsó
helyettesítő jó üzlet? Erre vázolok egy példát, amelyet saját, nagyon korlátozott tapasztalataimból merítek amatőr
etológusként (lásd e kötet 20. fejezetét).

1983 júniusában rövid bevezetést kaptam az etológiai terepmunkába, amikor megfigyeltem Seyfarthot és Cheneyt,
amint Kenyában megfigyelték a vervet majmokat. A Dennett 1983a-ban már tárgyaltam a vervet-majmokról és
lenyűgöző proto-nyelvükről, és spekuláltam a szándékos álláspont használatának valószínűsíthető gyümölcseiről,
hogy jobban megismerjük mondattípusaik "fordítását". Különösen azt javasoltam, hogy próbáljuk meg az általam
Sherlock Holmes-módszernek nevezett módszert alkalmazni: kognitív trükköket és csapdákat állítunk a verveteknek,
hogy rávegyük őket arra, hogy egyszeri kísérletekben elárulják tudásukat és megértésüket.
Amint a terepre kerültem, és első kézből láttam, hogy milyen akadályokba ütközik a teljesítés.
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ilyen kísérleteket, találtam néhány jó és néhány rossz hírt. A rossz hír az volt, hogy a Sherlock Holmes-módszer a
maga klasszikus formájában nagyon korlátozottan alkalmazható a bocsánatos majmokra - és extrapolációval más
"alacsonyabb rendű" állatokra is. A jó hír az volt, hogy a szándékos álláspontot felvéve néhány plauzibilis és
közvetve tesztelhető hipotézist lehet felállítani arról, hogy miért van ez így, és hogy a vervet-majmoknál felfedezett
olcsó helyettesítő állatok egyébként zavarba ejtő korlátairól.
A Seyfarth és Cheney által a látogatásom alatt tanulmányozott hanglejtést Moving Into the Open (vagy MIO)
morgásnak nevezték el. Röviddel azelőtt, hogy egy bokorban lévő majom kimozdulna a szabadba, gyakran ad ki
egy MIO-nyögést. A bokorban lévő többi majom gyakran megismétli ezt - a spektrográfiai elemzés (még) nem
mutatott ki egyértelmű különbséget a kezdeti morgás és ez a válasz között. Ha nincs ilyen visszhang, az eredeti
morgó gyakran öt-tíz percig a bokorban marad, majd megismétli a MIO-t. Gyakran előfordul, hogy amikor a MIO-t
egy vagy több másik majom visszhangozza, az eredeti morgó majom ezután óvatosan a szabadba vonul.
De mit jelent a MIO grunt? Felsoroltuk a lehetséges fordításokat, hogy lássuk, melyiket tudjuk kizárni vagy
alátámasztani a már rendelkezésre álló bizonyítékok alapján. Én azzal kezdtem, ami a legegyszerűbb és
legkézenfekvőbb lehetőségnek tűnt:
"Megyek."
"Hallgatlak. Elmész."
De mi értelme lenne ezt mondani? A dervisek valójában hallgatag emberek, akik az idő nagy részében hallgatnak,
és nem hajlandók semmi olyasmire, ami úgy néz ki, mintha nyilvánvaló megjegyzésekkel múlna az idő. Akkor
lehet, hogy ez egy távozási engedélykérés?
"Elmehetek, kérem?"
"Igen, engedélyt kapsz rá, hogy elmenj."
Ez a hipotézis megdőlhet, ha a magasabb rangú veretnek valaha is a MIO-t az alárendeltjeik jelenlétében
kezdeményezik. Tény, hogy a magasabb rangú vervetek hajlamosak először a nyílt terepre lépni, így nem úgy tűnik,
hogy a MIO engedélykérés lenne. Akkor lehet, hogy ez egy parancs?
"Kövessetek!"
"Igenis,
kapitány."
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Nem túl hihető, gondolta Cheney. "Miért pazarolnánk szavakat egy ilyen parancsra, amikor a veresbőrűek
társadalmában magától értetődőnek tűnik, hogy az alacsony rangú állatok követik a feljebbvalóik utasításait.
Például azt gondolnánk, hogy létezik egy "Szabad?" jelentésű hanglejtés, amelyet egy majomnak ki kell mondania,
amikor egy domináns állathoz közeledik, abban a reményben, hogy ápolja azt. És kétféle választ várnánk: "Szabad"
és "Nem szabad", de nincs nyoma ilyen hanglejtésnek. Úgy tűnik, hogy az effajta üzenetváltás nem lenne elég
hasznos ahhoz, hogy megérje a fáradságot. Vannak gesztusok és arckifejezések, amelyek ezt a célt szolgálhatják, de
nincsenek hallható jelzések". Talán - töprengett Cheney - a MIO morgása egyszerűen a félelem tudomásulvételére
és megosztására szolgált:
"Nagyon félek." "Igen.
Én is."
Egy másik érdekes lehetőség az volt, hogy a morgó segített a csoport mozgásának koordinálásában:
"Mehetünk?"
"Készen állok, amikor csak akarsz."
Az a majom, amelyik visszhangot ad, hajlamos arra, hogy a következő távozó legyen. Vagy talán még jobb is:
"Tiszta a terep?"
"A part tiszta. Fedezzük magukat."
Az eddig megfigyelt viselkedés összeegyeztethető ezzel az értelmezéssel, ami a MIO morgásnak egy erős célt adna,
ami a majmokat a kooperatív éberség feladatára orientálná. A reagáló majmok valóban figyelik a távozót, és a megfelelő
irányokba néznek, hogy szemmel tartsák. "Tegyük fel tehát, hogy ez a legjobb jelölt hipotézisünk" - mondtam.
"Eszünkbe jutna valami, amit kereshetnénk, ami különösen rávilágítana erre?" A hímek körében a versengés jobban
háttérbe szorítja az együttműködést, mint a nőstényeknél. Vajon egy hím venné-e a fáradságot, hogy MIO-t adjon,
ha egyetlen társasága egy bokorban egy másik hím lenne? Seyfarthnak jobb ötlete támadt: tegyük fel, hogy egy hím
kezdeményezte a MIO-nyögést; vajon egy rivális hím elég ravasz lenne ahhoz, hogy veszélyesen félrevezető MIOválaszt adjon, amikor látja, hogy a kezdeményező éppen bajba készül lépni? Annak a valószínűsége, hogy erre
valaha is jó bizonyítékot kapjunk, elenyésző, mert olyan esetet kellene megfigyelni, amelyben az Eredetinek nem
látta, a Válaszadó pedig
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látott egy közeli ragadozót, és a válaszadó látta, hogy a kezdeményező nem látta a ragadozót. (Ellenkező esetben a
Felelős csak a hitelességét vesztegetné el, és az Eredeti haragját és bizalmatlanságát vonná magára, minden haszon
nélkül.) A körülmények ilyen egybeesése rendkívül ritka lehet. Úgy tűnt, hogy ez egy ideális alkalom egy Sherlock
Holmes-csapásra.

Seyfarth azt javasolta, hogy talán csapdát állíthatnánk valamilyen kitömött pitonnal, amelyet nagyon ravaszul és
alattomosan felfedhetnénk a két hím közül csak az egyiknek, aki úgy tűnt, hogy ki akar bújni egy bokorból. A
technikai problémák nyilvánvalóan kellemetlenek lennének, és a legjobb esetben is csak távoli esély lenne, de
szerencsével talán sikerülne egy hazugot a csapdánkba csalni. De jobban belegondolva a technikai problémák
gyakorlatilag megoldhatatlannak tűntek. Hogyan tudnánk bizonyítani, hogy a "hazug" valóban látta (és bevette) a
"ragadozót", és nem csak ártatlanul és őszintén jelentette, hogy tiszta a terep? Kísértést éreztem (mint már korábban
is gyakran a beszélgetéseink során), hogy fantáziálásba merüljek: "Bárcsak elég kicsi lennék ahhoz, hogy beöltözzek
egy verébruhába, vagy bárcsak be tudnánk vezetni egy képzett verébet, vagy egy robot vagy bábu verébet, aki...", és
lassan rájöttem, hogy ennek a valóságtól való visszatérő menekülésnek van értelme: a radikális fordításban valóban
nem lehet helyettesíteni azt, hogy bemegyünk és beszélünk a bennszülöttekkel. Egy félórás csevegési kísérlet során
több hipotézist lehet tesztelni, mint egy hónapnyi megfigyeléssel és feltűnésmentes manipulációval. De ahhoz, hogy
ezt kihasználd, tolakodóvá kell válnod; neked - vagy a bábodnak - kommunikatív találkozásokba kell bocsátkoznod
a bennszülöttekkel, már csak azért is, hogy körbe-körbe járkálj, rámutatva dolgokra és megkérdezve, hogy
"Gavagai?", megpróbáld kitalálni, mit jelent a "Gavagai''. Hasonlóképpen, a tipikus krimiben a "Sherlock Holmesmódszer" csapdájának felállítása során a csapda valamilyen döntő részét úgy kell - és kell - végrehajtani, hogy szóban
adunk át valamilyen (félre)információt. A szavak fényűző hatékonysága nélkül az alanyokat a megfelelő tudatállapotba
manőverezni - és tudni, hogy sikerrel jártál - a legjobb esetben is fáradságosnak, gyakran pedig szinte lehetetlennek
bizonyulhat.
Különösen az, hogy a terepen gyakran szinte lehetetlen megállapítani, hogy bizonyos majmokat elzártak-e egy
adott információtól. És mivel az elméletileg legérdekesebb hipotézisek közül sok éppen ilyen körülményektől
függ, gyakran nagyon csábító az a gondolat, hogy a majmokat laboratóriumba kell vinni, ahol egy majmot
fizikailag ki lehet venni a csoportból, és lehetőséget kell adni neki olyan információk megszerzésére, amelyekkel a
többiek nem rendelkeznek, és amelyekről a kísérleti majom tudja, hogy nem rendelkeznek. Éppen ilyen kísérleteket
végeznek a Seyfarth és a
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Cheney egy csoport fogságban tartott vervetekkel Kaliforniában, más kutatók pedig csimpánzokkal. A korai
eredmények izgalmasak, de (természetesen) kétértelműek, és talán a laboratóriumi környezet, az izolációs fülkékkel,
éppen az az eszköz lesz, amire szükségünk van ahhoz, hogy megnyissuk a majmok elméjét, de az a gyanúm, hogy az
ilyen elszigeteltség olyan szokatlan helyzet a vervet majmok számára, hogy az evolúció nem készítette fel őket arra,
hogy ezt kihasználják.
A legfontosabb dolog, amit szerintem megtanultam abból, hogy ténylegesen figyeltem a vermeteket, az az, hogy egy
olyan világban élnek, amelyben a titkok gyakorlatilag lehetetlenek. Az orangutánokkal ellentétben, akik magányosan
élnek, és csak párzáskor és az utódnevelés idején jönnek össze, és a csimpánzokkal ellentétben, akiknek a társas
szerveződése változó, az egyedek jönnek-mennek, viszonylag gyakran találkoznak egymással, de az idő nagy
részében egyedül is kimerészkednek, a vervetek a szabadban, a csoportjuk többi tagjának közvetlen közelében élnek,
és nincsenek semmilyen kiterjedésű magányos projektjeik. Így valóban ritka az olyan eset, amikor egy veréb olyan
helyzetbe kerül, hogy olyasmit tud meg, amit csak ő tud, és tudja, hogy csak ő tudja. (A többiek tudatlanságának és
annak fenntartásának lehetőségei ismerete kritikus fontosságú. Még akkor is, ha egy majom elsőként lát egy
ragadozót vagy egy rivális csoportot, és ezt tudja is, szinte soha nincs abban a helyzetben, hogy biztos lehessen
abban, hogy a többiek nem fogják nagyon hamar ugyanezt a felfedezést tenni). De ilyen alkalmak nélkül bőséges
mennyiségben, kevés az, amit átadhatnának a többieknek. Ráadásul gyakori alkalmak nélkül, amelyeken fel lehet
ismerni, hogy az ember tud valamit, amit a többiek nem tudnak, az információ átadására vagy ellene szóló
fondorlatos indokok nem is létezhetnek - nemhogy fel lehessen ismerni és cselekedni lehessen. Nem tudok
elképzelni olyan módot a vervetek környezetének e kritikus egyszerűségének, e hiányzó összetevőnek a leírására,

amely nem él a magasabb rendű intencionális idiómák explicit vagy implicit felhasználásával.

Összefoglalva, a vervetek nem igazán tudták kihasználni az emberi nyelv legtöbb tulajdonságát, mivel világuk vagy akár azt is mondhatnánk, hogy életmódjuk - túl egyszerű. Kommunikációs igényeik kevesek, de intenzívek, és
kommunikációs lehetőségeik korlátozottak. Mint a nászutasok, akik napok óta nem veszik le egymás szemét, úgy
találják magukat, hogy nincs sok mondanivalójuk egymásnak (vagy nem dönthetnek úgy, hogy visszatartják). De ha
nem tudnának élni egy díszes, emberhez hasonló nyelvvel, akkor egészen biztosak lehetünk benne, hogy az evolúció
nem adott nekik ilyet. Persze ha az evolúció biztosítana számukra egy bonyolult nyelvet, amelyen
kommunikálhatnának, maga a nyelv gyökeresen megváltoztatná a világukat, és lehetővé tenné számukra, hogy olyan
bőségesen teremtsenek és adjanak át titkokat, mint mi. És akkor tovább használhatnák a nyelvüket, mint mi.
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a miénket, több száz elterelő és marginálisan "hasznos" módon. De az evolúciós szivattyú beindításához szükséges
eredeti információ-gradiensek nélkül egy ilyen nyelv nem tudott kialakulni.
Tehát egészen biztosak lehetünk benne, hogy például a MIO morgást nem fordítja ropogósan és helyesen semmilyen
megszokott emberi szóváltás. Nem lehet (tiszta, tökéletes) parancs, kérés, kérdés vagy felkiáltás, mert nem része egy
olyan rendszernek, amely eléggé kidolgozott ahhoz, hogy helyet adjon ilyen kifinomult megkülönböztetéseknek.
Amikor azt mondod a kutyádnak: "Akarsz sétálni?", és ő élénk ugatással és várakozó farkcsóválással felugrik, ez
nem igazán kérdés és válasz.
A "válaszadásnak" csak néhány módja áll a kutya rendelkezésére. Nem tehet semmi olyat, ami egyenértékű azzal,
hogy azt mondja: "Inkább várok napnyugtáig", vagy "Nem, ha át akarsz menni az autópályán", vagy akár "Nem,
köszönöm". Az Ön kijelentése angolul kérdés, de a kérdés, a parancs, a felkiáltás és a puszta előjel (már megint
valami olyan kimegy-hangot adott ki) egyfajta összeolvadt keveréke a kutyának (Bennett, 1976; 1983). A vervetek
MIO morgása kétségtelenül hasonló keverék, de bár ez azt jelenti, hogy nem szabad túl nagy reményeket táplálnunk
azzal kapcsolatban, hogy megtanuljuk a vervetek nyelvet, és a vervetekkel való beszélgetések révén mindent
megtudunk a majmok életéről, egyáltalán nem zárja ki ezeknek a kissé fantáziadús fordítási hipotéziseknek a
hasznosságát, mint az ilyen vokalizációk tényleges információs szerepének vagy funkcióinak értelmezési - és feltárási módját. Amikor a MIO-ra úgy gondolsz, hogy "Parti tisztán?", a figyelmed számos tesztelhető hipotézisre irányul a
további kapcsolatokról és függőségekről, amelyeket fel kellene fedezni, ha a MIO ezt jelenti - vagy akár csak
"valahogyan" jelenti.
De ez minden? Talán ez az a "koncertparti a csapatoknak", amit Heyes szerint én ajánlok: Úgy tűnik, a végén azt
mondom, hogy a vervet majmok valójában semmit sem jelentenek a hangjukkal. Azt is mondom, hogy a vervetmajmok valójában nem hisznek semmit? Szó szerint mit mutathat nekünk a szándékos állásfoglalás az állati hitről arról, hogy mi zajlik a vizsgált állatok fejében?
Azt mondom, hogy ez a kérdés téves. A hit szándékos álláspontjának attribúciói, minden fenntartásuk ellenére,
olyan szó szerintiek, mint amilyenek a hit attribúciói - beleértve az önattribúciókat is - valaha is lehetnek.
Nincsenek mélyebb tények az állatok hiedelmeiről - vagy a sajátjainkról. 2 Ha
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meg akarja ismerni a mély, objektív igazságot az állati elmék tartalmáról, akkor vagy az agyuk tényleges felépítésére
(az elemzés számos szintjén), és e felépítés logikájára kíváncsi, vagy csak az állat legelőrejelzőbb szándékos
álláspontjának jellemzésére kíváncsi, annak minden idealizálásával együtt. Ha úgy gondolod, hogy van egy másik,
mélyebb fajta tény az állatok elméjéről, akkor a szándékos álláspont nem fog segíteni megtalálni - de akkor semmi
sem fog, hiszen ha ez a kíváncsiságod, akkor már nem a vadállatok kognitív tudományával foglalkozol; hanem
vadlibakeresésen vagy.
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22
Van az állatoknak hitük?
1992-ben az École d'Art d'Aix-en-Provence-ban nemzetközi nyári egyetemet tartottak, "egy olyan találkozót,
amely az állatok és robotok iránt érdeklődő tudósokat és művészeket hozta össze", ahogyan annak a kötetnek a
szerkesztői fogalmaztak, amelyben ez az esszé eredetileg megjelent. Tudósok és művészek, és egy-két filozófus különös és hatásos keverék volt.
Bár a kölcsönös értetlenség és időnként a kölcsönös tiszteletlenség szintje magas volt, de nem volt magasabb, mint
amit olyan konferenciákon láttam, ahol mondjuk informatikusok és idegtudósok, vagy nyelvészek és pszichológusok
próbáltak találkozni, és a művészek a felfedező merészség felemelő légkörét biztosították. Ez működött. Az a plusz
lehetőség, hogy a kérdéseket franciául (és robotban) újragondolhattam, rávilágított arra, hogy az angol-amerikai
filozófusok között e kérdésekről folytatott szokásos viták mennyire szűklátókörűek.
Egy többé-kevésbé standard mítosz szerint a behaviorizmust, a kísérleti pszichológiában a század nagy részében
uralkodó ideológiát és módszertant egy új ideológia és módszertan, a kognitivizmus döntötte meg. A
behavioristák, mondják, nem vették komolyan az elmét. Figyelmen kívül hagyták - sőt tagadták - az olyan
mentális állapotok, mint a hiedelmek és a vágyak, valamint az olyan mentális folyamatok, mint a képzelet és az
érvelés létezését; a behavioristák kizárólag a külső, nyilvánosan megfigyelhető viselkedésre és azokra a (külső,
nyilvánosan megfigyelhető) körülményekre koncentráltak, amelyek mellett az ilyen viselkedést kiváltották. A
kognitivisták ezzel szemben komolyan veszik az elmét, és olyan elméleteket, modelleket és magyarázatokat
dolgoznak ki, amelyek valós elemként hivatkoznak ezekre a belső, mentális folyamatokra. Az embereknek (és
legalábbis néhány más állatnak) mégiscsak van elméjük; racionális ágensek.
Eredetileg megjelent: Roitblat, H., és Meyer, J.-A., szerk., Comparative Approaches to Cognitive Science (Cambridge, MA:
Bradford Books/The MIT Press, 1995), 111-118. o. (angol nyelven).
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A behavioristákhoz hasonlóan a kognitivisták is úgy vélik, hogy a tisztán fizikai agy irányít minden viselkedést,
poltergeistek, egók vagy lelkek segítsége nélkül, mire vezet ez az állítólagos nagy különbség? Amikor
megkérdezünk egy behavioristát, hogy mi az elme, a behaviorista azt válaszolja: "Milyen elme?" Amikor
megkérdezel egy kognitivistát, a válasz: "Az elme? "Az elme az agy." Mivel mindketten egyetértenek abban, hogy
az agy az, amely minden munkát elvégez, nézeteltérésük eleinte pusztán terminológiai jellegűnek tűnik. Mikor, ha
egyáltalán, helyes, vagy csak találó, ha egy állat agyi folyamatait gondolkodásnak, döntésnek, emlékezésnek,
képzeletnek nevezzük? Ez a kérdés egyesek számára azt sugallja, hogy a behavioristáknak talán igazuk volt az
alacsonyabb rendű állatokkal kapcsolatban - talán a galambokkal és a patkányokkal, és minden bizonnyal a békákkal és a
csigákkal kapcsolatban; ezek az egyszerű agyak semmi olyasmire nem képesek, amit megfelelően "kognitívnak"
kellene nevezni. Nos, akkor hol "húzzuk meg a határt", és miért?

Vannak az állatoknak hiteik? Az egyik probléma ezzel a kérdéssel, amely sok vitát váltott ki az állatkutatók és a
kognitív tudomány ideológusai között, az, hogy a kérdésben szereplő "hit" kifejezés jelentésében alig van egyetértés.
A "hit" sok (de nem minden) vitapartner angol nyelvében különleges, nem hétköznapi értelemmel bír: feltételezésük
szerint ez egy kognitív állapot általános, legkevésbé jelzett kifejezése. Így ha kinézünk az ablakon, és látjuk, hogy
egy tehén van a kertben, akkor ipso facto van egy hitünk, hogy egy tehén van a kertben. Ha nem tudatlan vagy a
számtanban, akkor elhiszed azt a tételt, hogy 2 + 2 = 4 (és végtelen számú rokonát). Ha arra számítasz (bármilyen
alapon is), hogy az ajtó, amelyet ki akarsz nyitni, könnyen engedni fog a rántásodnak, akkor van egy erre vonatkozó
hiedelmed, és így tovább. Az ilyen emberről bizonyára természetesebb lenne azt mondani, hogy "Azt hiszi, hogy az
ajtó nyitva van", vagy "Az a benyomása, hogy az ajtó nyitva van", vagy még kevésbé pozitívan: "Nem tudja, hogy
az ajtó zárva van". A "hit" kifejezést rendszerint méltóságteljesebb tartalmakra tartjuk fenn, mint például a vallásos
hit, a politikai meggyőződés, vagy - visszacsúszva a hétköznapibb kérdésekhez - a konkrét feltételezések vagy a
megfontolt hipotézisek. De különösen az angolszász elmefilozófusok és a kognitív tudományok más elméletalkotói
számára a "hinni" ige és a "belief" főnév minden ilyen esetet lefed; minden olyan információ, amely egy ágens
cselekedeteit vezérli, a hit rovatába számít.
Ez különösen az angol nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélők körében okoz zavart, mint megtudtam; a francia
"croyance" kifejezés például még inkább a "hitvallás" vagy "tantétel" irányába áll, így a látásmód a "hitvallás" vagy
a "tantétel" irányába mutat.
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a címben szereplő kérdésem a frankofónok számára hajlamos szinte komikus feltételezéseket felidézni az állatok
vallási és elméleti meggyőződéséről - nem pedig, ahogyan azt érteni akarjuk, egy viszonylag szimpla kérdést az
állatok perceptuo-lokomotoros képességeinek magyarázatához elegendő kognitív állapotok természetéről. De még azok
az anglofónok is, akik vitáikban a legjobban megbarátkoznak a kifejezés mesterségesen kibővített jelentésével, úgy
vélem, ugyanebben a zavarban szenvednek. Sokkal kisebb az egyetértés abban, hogy mit is állítunk, ha például azt
állítjuk, hogy a kutyáknak vannak hiedelmeik, mint ahogyan azt ezek az elméletalkotók képzelik.
Vegyük figyelembe a vélemények sokféleségét. Vannak az állatoknak hiteik? Azt mondtam, hogy igen, és
állításomat azzal támasztottam alá, hogy rámutattam arra a tagadhatatlan tényre, hogy az állatok viselkedése
gyakran megjósolható (és megmagyarázható és manipulálható) az általam szándékos álláspontnak nevezett
módszerrel (Dennett, 1971, 1987) - azzal a stratégiával, hogy az állatokat "racionális ágensként" kezeljük, akiknek
a cselekedetei azok, amelyeket "meggyőződéseik" alapján a legvalószínűbbnek tartanak "vágyaik" előmozdítására.
Gyakran megjósolhatjuk vagy megmagyarázhatjuk, hogy mit fog tenni egy állat, ha egyszerűen megfigyeljük,
hogy mit vesz észre, és kitaláljuk, hogy mit akar. A mosómedve a dobozcsapdában lévő élelmet akarja, de jobban
tudja, minthogy besétáljon egy potenciális csapdába, ahonnan nem látja a kiutat. Ezért kell két nyitott ajtót tenni a
csapdára - hogy az állat az elsőn be merjen menni, és azt tervezze, hogy a másodikon távozik, ha baj van. Nehéz
lesz rávenni a mosómedvét, hogy bemenjen egy olyan csapdába, amely nem rendelkezik egy nyilvánvaló
"vészkijárattal", amely a bejárattal együtt záródik.
Úgy veszem, hogy a magyarázatnak és a jóslásnak ez a stílusa vitathatatlanul értékes: működik, és azért működik,
mert a mosómedvék (például) ilyen okosak. Ez a tény elegendő, tekintve, hogy mit értek "hit" alatt, annak
bizonyítására, hogy a mosómedvéknek vannak hiteik - és persze vágyaik. Az utóbbiakat nevezhetjük
preferenciáknak, céloknak, vágyaknak vagy értékeknek, de bárhogy is nevezzük őket, a meghatározásuk szándékos
(mentalisztikus) idiómák használatát jelenti. Ez garantálja, hogy a "vágy" beszéd és a "preferencia" vagy "cél"
beszéd közötti fordítás triviális, így a kifejezések közötti konnotációs különbségeket elméletileg irrelevánsnak
tekintem. Ugyanez vonatkozik természetesen a hiedelmekre is: a mosómedve állapotát akár hiedelemnek is
nevezhetnénk, hiszen ha a "környezeti információtárolóban" lévő "regisztrációnak" vagy "adatstruktúrának" vagy
más szakkifejezésnek nevezzük, akkor az a logika, amellyel az állat viselkedésére vonatkozó következtetéseket

vonunk le az állat belső állapotai alapján, a hiedelmek standard, "intencionalista" logikája lesz. (A szándékosság
logikájáról lásd Dennett, 1969; 1971; 1983a; 1987, vagy az Oxford Companion to the Mind [Gregory, 1987]
szándékosságról szóló cikkét).
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Amikor a terminológiai finomságok iránti közömbösség védelmére szólítanak fel, szívesen rámutatok arra, hogy
amikor a közgazdászok például a vásárlások osztályát vizsgálják, és megjegyzik azt a meghatározó feltételt, hogy a
vásárló azt hiszi, hogy a pénzét az eladóhoz tartozó valamire cseréli, és jobban vágyik erre a dologra, mint a pénzre,
amit érte cserél, a közgazdász nem követeli meg, hogy a vásárló a hitvallás megerősítésének bármilyen különösen
kiemelkedő aktusában vegyen részt (nem is beszélve a vágy görcseiről). A vevő teljesítheti a "hit-vágy"
meghatározó feltételeit, miközben álmodozik, miközben valamilyen más témára koncentrál, miközben az eladót
szinte úgy kezeli, mintha az egy földbe szúrt oszlop lenne. Mindössze annyi kell, hogy a vevő valamilyen módon
olyan kognitív állapotba kerüljön, amely azonosít egy eladót, egy árat és egy cserelehetőséget, és a mérleg nyelve a
tranzakció lebonyolítása felé billent. Ez nem semmi; kifejezetten nem lenne triviális feladat olyan robotot tervezni,
amely képes megkülönböztetni az almaárust az almafától, miközben nem válik pénzszivattyúvá, ha buzgó eladókkal
találja magát szemben. De ha sikerülne egy sikeres vásárlórobotot készíteni, akkor ipso facto egy robot-hívőt, egy
robot-vágyakozót csináltunk volna, mert a hit és a vágy ebben a maximálisan fapados (de maximálisan hasznos!)
értelemben a vásárlói magatartás logikai követelménye.
Mások nem helyeslik ezt a szavakkal való bánásmódot. Donald Davidson (1975) például azt állította, hogy csak az
igazság és a hamisság fogalmával rendelkező élőlényekről mondhatjuk helyesen, hogy rendelkeznek hittel, és mivel
ezek metanyelvi fogalmak (érvelését némileg leegyszerűsítem), csak a nyelvet használó állatoknak, például az
embernek lehetnek hiteik. Aztán vannak azok, akiknek a hitnek valamilyen más kritériuma van, amely szerint egyes
állatoknak igenis van hitük, másoknak pedig nincs. Ez a kritérium számukra feltehetően empirikus kérdés, de hogy
melyik empirikus kérdésről van szó - mely tények döntenék el ezt így vagy úgy -, arról nem sok egyetértés van.
David Premack (1988) azt állította, hogy a csimpánzok - és talán csak a csimpánzok - bizonyítják a hitet, míg Jerry Fodor
(1990) szerint a békáknak - de a papucsállatkáknak nem - van hitük. Janet Halperin (az 1992. július 2-22. között Aix-enProvence-ban tartott konferencián) vegyes érzéseket fejezett ki azzal a hipotézissel kapcsolatban, hogy sziámi harci
halai rendelkeznek hiedelmekkel; egyrészt úgy tűnik, hogy (bizonyos szempontból) gazdagon alkalmasak a
szándékos értelmezésre, másrészt viszont van egy neurális hálószerű modellje a kontrollrendszerükről, amelyből úgy
tűnik, hogy hiányzik minden olyan komponens, amely a hiedelmek gyakran feltételezett jellemzőivel rendelkezik.

327. oldal

A szavak használatára vonatkozó különböző hallgatólagos feltételezések más vitákat is megfertőznek. Következike abból a hipotézisből, hogy van valami olyan, mint denevérnek lenni (Nagel, 1974), hogy a denevéreknek vannak
hiedelmeik? Nos, lehet, hogy valóban van valami, ami olyan, mint denevérnek lenni, de egyetlen denevér sem
tudja, hogy milyen? De vajon tudhatná-e a denevér, hogy milyen, anélkül, hogy hiedelmei lennének arról, hogy
milyen? Ha a tudás hitet von maga után, ahogy a filozófiai hagyomány állítja, akkor a denevérnek hiedelmekkel
kell rendelkeznie arról, hogy milyen is az, hogy milyen - ha egyáltalán olyan, mint valami, hogy denevér. De a
filozófusoknak különböző intuícióik vannak arról, hogyan kell megválaszolni mindezeket a kérdéseket, így
természetesen arról is egymásnak ellentmondó véleményük van, hogy a robotoknak lehetnek-e hiteik.

Az általam e téren ajánlott álláspont maximális engedékenységét jól mutatja az a kijelentésem, hogy még az alantas
termosztátoknak is vannak hiteik. John McCarthy (1979) csatlakozott hozzám ebben a provokatív álláspontban, és
szerintem éppen a megfelelő analógiát javasolja védelmére. A nulla egy szám? Néhányan felháborodtak, amikor
először javasolták, hogy a nullát tekintsük számnak a jó hírnévben. Milyen szám a nulla? Egyáltalán nem jelent
mennyiséget! De az a számrendszer, amelyet akkor kapunk, ha a nullát is belevesszük, sokkal élesebb és
elegánsabb, mint az a számrendszer, amelyet akkor kapunk, ha a nullát kizárjuk. A termosztát, McCarthy és én azt
állítjuk, az egyik legegyszerűbb, legkezdetlegesebb, legkevésbé érdekes rendszer, amelyet a hívők osztályába - az én
kifejezésemmel élve a szándékos rendszerek osztályába - kell sorolni.
Miért? Mert van egy kezdetleges célja vagy vágya (amelyet természetesen a termosztát tulajdonosa diktatórikusan
határoz meg), és amely szerint megfelelően cselekszik, amikor úgy véli (valamilyen érzékelőnek köszönhetően),
hogy a vágya nem teljesül. Természetesen nem kell egy termosztátot ilyen módon leírni. Leírhatjuk mechanikai
vagy akár molekuláris fogalmakkal is. De elméletileg az az érdekes, hogy ha az összes termosztát halmazát (vö. az
összes vásárló halmazát) akarjuk leírni, akkor fel kell emelkednünk erre a szándékos szintre. Minden egyes vásárlót
le lehet írni molekuláris szinten is, de ami a vásárlókban - vagy termosztátokban - közös, az egy olyan
rendszerszintű tulajdonság, amely csak olyan szinten ragadható meg, amely a hitbeszédet és a vágybeszédet (vagy
ezek kevésbé színes, de ugyanolyan szándékos alternatíváit - például a szemantikai információbeszédet és a
célregisztrációs beszédet) idézi meg.
Nyitott empirikus kérdés, hogy mely más természetes és mesterséges dolgok tartoznak ebbe az osztályba. A fák? Az
esetet meg lehet vitatni - és Colin Allen a konferencián meg is vitatta (vagy legalábbis a megfelelő kifejezésekkel
megvitatta). Meg lehet érteni, hogy a különböző ellenzői miért
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nézetet "instrumentalizmusnak", "behaviorizmusnak" vagy "eliminatív materializmusnak" bélyegezték. Mielőtt azonban
elfogadnánk ezen elutasító címkék bármelyikét, meg kell vizsgálnunk a javasolt alternatívát, amelyet általában
realizmusnak neveznek, mert komolyan veszi a kérdéseket: Mely állatoknak vannak valóban hiteik, és (azok közül,
amelyeknek vannak) mit hisznek valójában? Jerry Fodor (1990), John Searle (1992) és Thomas Nagel (1986) három
kiemelkedő filozófiai realista. Az az elképzelés, hogy van értelme feltenni ezeket a kérdéseket (és elvárni, hogy elvileg
legyenek válaszok), a látásmód vagy a képzelet mélységes különbségén múlik e gondolkodók és azok között, akik
az én szemszögemből látják a dolgokat. A különbség Fodor esetében a legtisztább, amint azt két tételpár
szembeállításával láthatjuk:
1.

1A.

Fodor: Fodor: A hiedelmek olyanok, mint a mondatok. A hiedelmeknek van szerkezetük, részekből állnak,
helyet foglalnak el valamilyen
térbeli vagy időbeli közeg. Bármely véges rendszer csak véges számú hitet tartalmazhat. Amikor
valaki azt állítja, hogy Jones azt hiszi, hogy a kék öltönyös férfi a gyilkos, ez akkor és csak akkor igaz,
ha a Jones fejében lévő hiedelem valóban olyan részekből áll, amelyek pontosan azt jelentik, amit a
dőlt betűs mondatban szereplő szavak jelentenek, olyan struktúrába szerveződve, amelynek ugyanaz a
szintaktikai - és szemantikai - elemzése, mint annak a szósornak.
Dennett: A hitek olyanok, mint a dollár. A dollárok absztraktak (ellentétben az egydollárosokkal, amelyek
konkrétak). A dollárrendszer csak egy a sok lehetséges rendszer közül a gazdasági értékek
nyilvántartására. Egységei nem illeszkednek "természetesen" a világban található javak és
szolgáltatások gazdasági értékének bármely kiemelkedő különbségéhez, és a rendszerek közötti
fordítás minden kérdése sem garantáltan megalapozott. Hány amerikai dollárba került (1992. július 4én) egy élő kecske Pekingben ezen a napon? Operacionalizálni kell néhány elvarratlan szálat ahhoz,
hogy a kérdés értelmes legyen: Például a feketepiaci árfolyamot vesszük vagy a hivatalos árfolyamot
használjuk? Melyiket használjuk, és miért? Ha ezeket az elvarratlan szálakat tudomásul vesszük és

lekötjük, akkor a pekingi kecskék dollárban kifejezett értékére vonatkozó kérdésre viszonylag kielégítő
választ kapunk. Azaz a különböző válaszok, amelyeket ésszerűen meg lehetne védeni, egy kisebb
területre csoportosulnak, amellyel kapcsolatos nézeteltérések könnyen elvethetők, mint jelentéktelenek.
Hány dollárt ért (1992. július 4-én) egy élő kecske az ókori Athénban? Itt bármilyen választ is adnánk,
azt a védekezés és a magyarázat rétegeivel kellene körülvenni.

Nos, senki sem kételkedik abban, hogy az ókori Athénban egy élő kecske valóban értéket képviselt, és senki sem
kételkedik abban, hogy a dollár egy tökéletesen általános, szisztematikus
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rendszer a gazdasági érték mérésére, de gondolom, senki nem kérdezné meg, miután meghallgatott két
eredménytelen rivális javaslatot arról, hogy hogyan lehetne az összeget dollárban meghatározni, hogy "Igen, de
hány dollárba került akkoriban valójában?". Lehetnek jó okok arra, hogy a segédfeltevések egyik rivális készletét
előnyben részesítsük a másikkal szemben (intuitíve az, amelyik az ősi dollárokat az arany unciánkénti akkori és mai
árához köti, kevésbé érdekes, mint az, amelyik az ősi dollárokat az "életszínvonalra" vonatkozó feltevésekhez, egy
négytagú család élelmezésének és ruházkodásának éves költségeihez stb. köti), de ez nem jelenti azt, hogy kell
lennie egy olyan fordítási sémának, amelyik "felfedezi az igazságot". Hasonlóképpen, amikor valaki egy bizonyos sémát
javasol és védelmez egy bizonyos ágens hiedelmeinek tartalmát angol mondatok halmazán keresztül kifejezni, az a
kérdés, hogy ezek a mondatok - feltételezve, hogy jelentésük valahogyan rögzítve van - leírják-e azt, amit az ágens
valóban hisz, elárul egy bizonyos naivitást azzal kapcsolatban, hogy mi lehet egy hiedelem.
2.
2A.

Fodor: Fodor: A meggyőződések független, kiemelkedő állapotok.
Dennett: Vannak független, kiemelkedő állapotok, amelyeket a hitbeszéd első közelítésben "mér".

Mi a különbség e két állítás között? Mindketten egyetértünk abban, hogy egy fűrészporral vagy zselével teli agy
nem tudná fenntartani a hiteket. Kell, hogy legyen struktúra; kell, hogy legyenek plasztikus elemek, amelyek
különböző állapotokba kerülhetnek, és ezáltal biztosíthatják az ágens hiedelmeinek egyik vagy másik
felülvizsgálatát. Ráadásul ezeknek a plasztikus elemeknek valamilyen jelentős mértékben önállóan állíthatónak kell
lenniük ahhoz, hogy a hiedelmek produktivitását (vagy kevésbé nagyszerűen fogalmazva: sokoldalúságát) bármilyen
érdekű (a termosztátnál nagyobb érdeklődésre számot tartó) hívőnél meg lehessen magyarázni.
A különbség az, hogy Fodor azt írja elő, hogy a leíró nyelvnek (például az angol vagy a francia mondatoknak)
nagyjából ugyanazokkal a szabadsági fokokkal, ugyanazokkal a felülvizsgálati síkokkal, ugyanazokkal az
illesztésekkel kell rendelkeznie, mint a rendszer, amelyet a mondatok leírnak. Én ezzel nem értek egyet. Tekintsük a
térképen szereplő információt, amelyet valamilyen síkfelületre rajzolunk bizonyos leképezési szabályok szerint, és a
címkézési konvenciók bizonyos véges halmazát használjuk. Képzeljünk el egy robotot, amely egy ilyen rendszer
segítségével lokalizálná magát, és a saját térképén egy szimbólumot mozgatna magának, miközben a világban
mozog. Rendszere minden pillanatban rengeteg információt (vagy téves információt) tartalmazna a körülményeiről például, hogy közelebb van A-hoz, mint B-hez, hogy C határán belül van, hogy F és G között van, hogy gyorsan
közeledik D felé, aki ugyanezen az úton halad, de lassabban mozog stb. (Vegyük észre, hogy az információk e
korlátozott választékát rögzítem...
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máció egy sor angolul kifejezett "hogy" mondatban.) Feltételezhetjük, hogy ezen információk egy része a robot
számára hasznosítható lenne, más része pedig nem. Amit fel tud használni, azt hiszi (mondanám); amit nem tud
felhasználni, azt nem hiszi, hiszen bár az információ a rendszerben van, nem a rendszer számára van: a rendszer
nem tudja hasznosítani, hogy a viselkedést a rendszernek megfelelő módon módosítsa. Talán az a tény, hogy J, K és
L mind egy egyenes vonalon fekszik, olyan tény lenne, amelyet mi a robot térképére pillantva láthatnánk, de a robot
képtelen lenne a rendelkezésére álló térképolvasó berendezéssel a térképéből kinyerni.
Nagy a kísértés, hogy ezt a térképolvasást vagy -kivonatolást olyan folyamatnak tekintsük, amelynek "bemenete" a
térkép, "kimenete" pedig egy vagy több ilyen mondatot vagy "hogy"-mondatot kifejező mondat. De nincs szükség
ilyen mondatformálásra (bár egy beszélő robotban ez is lehetséges). Az információ kinyerése ugyanúgy állhat a
"hogy"-mondat által említett állapotnak megfelelő cselekvés végrehajtásához elegendő mozgásszervi vezérlőjelek
generálásából is. (Megfelelő, vagyis az ágens aktuális "vágyaira" vonatkozó feltételezések alapján.) Lehet, hogy ezt
a mozgásszervi receptet nem hajtjuk végre; lehet, hogy kiértékeljük és elvetjük egy olyan lehetőség javára, amelyet
az adott körülmények között jobbnak ítélünk. De mivel a jelöltként való generálása attól függött, hogy a térkép
tartalmazza-e azt az információt, hogy-p, a rendszerhez rendelhetjük azt a meggyőződést, hogy-p. Mindez triviális,
ha arra gondolunk, hogy egy sakkozó számítógépnek milyen hiedelmei vannak a sakktáblán lévő bábuk helyéről és
értékéről, és milyen különböző módon használhatja fel ezt az információt a lépésjelöltek generálásában és
értékelésében. A hiedelmekről szóló beszéd elfogadhatóan képes leírni a térképes rendszerben található
információtárolást és információrevíziót.
A térképes rendszerek ugyanolyan sokoldalúak, mint a "propozicionális" rendszerek? Milyen körülmények között
virágzik és milyen körülmények között bukik el mindegyik? Vannak-e más adatstruktúrák vagy formátumok,
amelyek még jobbak a különböző feladatokhoz? Ezek jó empirikus kérdések, de ha fel akarjuk vetni őket anélkül,
hogy összezavarnánk magunkat, szükségünk lesz egy olyan beszédmódra - a diskurzus szintjére -, amely semlegesen
leírja, hogy mi a közös az ugyanazon kognitív kompetencia különböző robotmegvalósításai között. Én a szándékos
álláspontot (és így a meggyőződésekről való beszédet) javaslom ilyen szintnek. E javaslattal egyetértve le kell
mondanunk azokról a következtetésekről, amelyek attól függnek, hogy a hitbeszédet úgy kezeljük, mint ami a
gondolkodás nyelvét jelenti.
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Alternatív megoldásként fenntarthatnánk a hitről való beszédet ezeknek a különlegesebb hipotéziseknek, és
ragaszkodhatnánk valami más kifejezéshez annak leírására, hogy az információfeldolgozó rendszerekben mi a közös,
függetlenül attól, hogy használnak-e hiteket (amelyeket most a fejben lévő mondatokként értelmezünk) vagy sem. Én
nem vagyok megingathatatlanul az előbbi beszédmód híve, bár már kifejtettem a természetessége mellett szóló
érveket. A lényeg, hogy ne hagyjuk, hogy félreértelmezések elhomályosítsák az elméleti vita amúgy is nehéz
színterét.
Fontos és érdekes okai vannak például annak, hogy megkíséreljünk különbséget tenni a különböző módok között,
ahogyan az információt egy rendszer (vagy szervezet) felhasználhatja. Gondoljunk csak a konnekcionista hálókba
"beleszövődő" információkra (mint Janet Halperin példájában). Ahogy Andy Clark és Annette Karmiloff-Smith
(1993) mondja, "ez tudás a rendszerben, de még nem tudás a rendszer számára". Mit kell hozzáadni, kérdezik,
(vagy minek kell másnak lennie) ahhoz, hogy az információ a rendszer számára tudás legyen? (Lásd még Dennett,
1993b.) Ez az egyik jó kérdés, amelynek megválaszolása előtt állunk, és semmi akadálya annak, hogy már az elején
tisztázzuk a preferált nomenklatúrát. Akkor lesz némi reményünk arra, hogy az empirikus kérdések megfontolására
anélkül térjünk rá, hogy egymás mellett beszélnénk el. Ez lenne az előrelépés.

Akkor az állatoknak van hitük? Minden attól függ, hogyan értelmezzük a "hit" kifejezést. Én a fogalom
maximálisan megengedő értelmezését védtem, amely lényegében nem tartalmaz konkrét következtetéseket az
állatok agyában lévő információs struktúrák formátumára vagy szerkezetére vonatkozóan, hanem egyszerűen
feltételezi, hogy bármilyen legyen is a struktúra, az elegendő ahhoz, hogy lehetővé tegye az intelligens
viselkedésválasztást, amelyet a szándékos álláspont jól előre jelez. Tehát igen, az állatoknak vannak hiteik. Még az
amőbáknak is - mint a termosztátoknak - vannak hiteik. Most már feltehetjük a következő kérdést: Milyen
szerkezeti és feldolgozási különbségek teszik a különböző állatokat képessé arra, hogy kifinomultabb hiedelmekkel
rendelkezzenek? Úgy találjuk, hogy sok-sok különbség van, majdnem mindegyik elméletileg érdekes, de
véleményem szerint egyik sem jelöl ki jól motivált szakadékot a puszta agyatlan viselkedők és a valódi racionális
ágensek között.
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23
Miért nehéz megtalálni a kreatív intelligenciát:
Whiten és Byrne kommentárja
Andrew Whiten és Richard Byrne etológusok az állatok taktikai megtévesztéséről szóló, lenyűgöző és
nagy hatású antológiát adtak ki Machiavellian Intelligence (1988a) címmel. Ugyanebben a témában
célzott cikket is közöltek a Behavioral and Brain Sciences (1988b) című folyóiratban. Ez a kommentár
megmutatja, hogy a szisztematikus perspektivikus hatás miért teszi olyan nehézzé a kreatív intelligencia
tettenérését - akár az egyén elméjében, akár a bioszféra felépítésében. Egyúttal elhárítja saját
álláspontomnak az etológusok általi tartós félreértelmezését, akik tévesen azt hitték, hogy a kísérletezés
alternatívájaként az anekdotagyűjtést támogatom.
Whiten és Byrne (W&B) (1988b) értékes felmérésének záró kérdését és válaszát érdemes
megismételni, már csak azért is, hogy megmentsük W&B-t egy valószínű félreértéstől: "De vajon az
anekdoták lehetnek-e valaha is több, mint egy ugródeszka a szisztematikusabb munkához? Azt
javasoljuk, hogy a válasznak nemnek kell lennie..." ..." Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a saját
korlátozott védelmemet (Dennett, 1983a) az "anekdoták" provokálásának taktikájával kapcsolatban az egyébként nagyon valószínűtlen viselkedések egyedi eseteinek előidézése ellenőrzött körülmények
között - egyes rajongók úgy értelmezték félre, mintha az engedélyt adna nekik arra, hogy a fárasztó
kísérletezést anekdoták gyűjtésével helyettesítsék. De ahogy a W&B hangsúlyozza, az anekdoták a
szisztematikus megfigyelés és az ellenőrzött kísérletek előzményei, nem pedig helyettesítői.
Vázlatosan leírják a taktikai megtévesztés jelenségére fényt derítő további kísérleti munkák menetét, és
azt sugallják, hogy az ilyen kutatások eredménye eldöntheti azt a halogatott kérdést, hogy ezek a
viselkedések a "kreatív intelligencia" eredményeként jönnek-e létre. Ezt a kutatást mindenképpen
folytatni kell, és ha megfelelően végzik, eredményei bizonyára fényt derítenek ezekre a kérdésekre, de
ez
Eredetileg megjelent: Behavioral and Brain Sciences, 11 (2), 1988, 253. o.
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Érdemes előre megjegyezni, hogy bármennyire is tiszták az adatok, sőt, bármennyire is egységesek, a
kreatívan intelligens taktikai megtévesztés jelenségében (ha létezik!) van egy olyan szisztematikus
instabilitás, amely hajlamos meghiúsítani az értelmezési erőfeszítéseket.
Hogy ezt lássuk, tekintsük át az általános esetben rendelkezésre álló lehetőségek körét, a lényegre
lecsupaszítva. Tegyük fel, hogy a VÁLLALKOZÓ intelligensen létrehoz egy megtévesztő taktikát,
amely az első próbálkozás során a CÉLKÉP ellen pusztítóan hatékony. Hajlamos lesz-e hasonló
körülmények között megismételni? Igen; ex hypothesi, hogy intelligensen hozták létre, nem pedig vak
szerencse vagy puszta véletlen eredménye, így feltételezhető, hogy az AGENT felismeri és értékeli az
elért hatást. De az ilyen ismétlődésnek két lehetséges kimenetele van: Vagy ellenintézkedéseket fog
kiváltani a CÉL (aki nem hülye, és egyszer-kétszer átverhető, de végül rájön), vagy nem (a CÉL végül
is nem olyan okos). Ha nem, akkor a kizsákmányoló viselkedés sztereotipizálódik (és azt látjuk, hogy
az), és ipso facto nem a kreatív intelligencia jeleként, hanem hasznos szokásként értelmezhető,
amelynek okosságát csökkenti a célpont kreatív intelligenciájára vonatkozó alacsonyabb
megbecsülésünk. Ha viszont a CÉL megkísérel ellenintézkedéseket, akkor azok vagy működnek, vagy
nem. Ha nem működnek, akkor a CÉL ismét méltatlan ellenfélnek, a megtévesztő viselkedést pedig
pusztán jó szokásnak fogjuk tekinteni. Ha az ellenintézkedések általában beválnak, akkor vagy az
ÜGYFÉL veszi észre, hogy beválnak, és ezután felülvizsgálja a terveit, vagy nem. Ha nem, akkor az
AGENT intelligenciája megkérdőjeleződik, míg ha az AGENT mégis megfelelő revízióval áll elő,
akkor hajlamos lesz arra, hogy ne azt a viselkedést ismételje meg, amellyel kezdtük, hanem inkább
valami viszonylag újszerű utódviselkedést.
Más szóval, ha mind a KÉPVISELŐ, mind a KÉPZELEM képes kreatív intelligenciára, akkor vagy a
csel és ellencsapás egyre fokozódó fegyverkezési versenye következik, vagy egy félig-meddig stabil
egyensúly, amelyben a megtévesztő taktikák gyakorisága közel áll a "véletlenhez" (egy taktika csak
akkor működik egy ravasz KÉPZELEM ellen, ha ritkán alkalmazzák, amit egy ravasz KÉPVISELŐ
meg fog érteni). Az eszkalációk azonban szükségszerűen rövid életű jelenségek, amelyek viszonylag
statikus időszakokat szakítanak meg. (Ha a KÉPVISELŐK és a CÉLKEDVEK olyan okosak,
kérdezhetnénk, miért nem fedezték még fel - és merítették ki - az eszkalációs lehetőségeket?) Tehát
azok a feltételek, amelyeket bármely olyan közösségben előre jeleznénk, amelyben valódi kreatív
intelligencia van, olyan feltételek, amelyeket szisztematikusan nehéz megkülönböztetni a "puszta
véletlen" ingadozásától, a megbízhatóság normájától. Bármilyen rendszeresen ismétlődő kizsákmányoló
viselkedés bennük-
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magunknak okot arra, hogy csökkentsük az AGENT, a CÉL vagy mindkettő kreatív intelligenciájának
megbecsülését.
A VÁLLALKOZÓ okosságára vonatkozó becslésünk részben a CÉLpont okosságára vonatkozó
becslésünk függvénye. Minél hülyébbnek tűnik a CÉL, annál kevésbé fog minket lenyűgözni az
AGENT sikere. Minél okosabb a CÉL az ellenintézkedésekkel, annál kevesebb sikert fog elérni az
AGENT. Ha az AGENT a kudarc ellenére kitart, az AGENT intelligenciája gyanússá válik, míg ha az
AGENT nagyrészt felhagy a taktikával, nem lesz egyértelmű módunk annak megállapítására, hogy az
AGENT kezdeti sikere szerencsés véletlen volt-e, amelyet az AGENT nem ismert fel, vagy az AGENT
által bölcsen felfogott taktika, amelynek hasznossága lejárt.
Ez paradoxonnak tűnhet - bizonyítéknak arra, hogy nem létezhet valódi kreatív intelligencia. Egyszer
vagy kétszer az ostoba szerencse; sokszor az unalmas megszokás; a kettő között nincs olyan stabil
arány, amely egyértelműen és egyértelműen kreatív intelligenciának számítana. Ha a küszöbértéket
ilyen módon határozzuk meg, akkor garantálhatjuk, hogy semmi sem számíthat valódi kreatív
intelligenciának. Ugyanezt a lépést alkalmazva az evolucionisták bebizonyíthatnák, hogy a természetes
szelekció egyetlen története sem számíthat az alkalmazkodás problémamentes esetének; az első újítás
szerencsének számít, míg a puszta megőrzése változatlanul kreatívnak számít.
Nyilvánvaló, hogy módosítanunk kell előfeltevéseinket, ha olyan fogalmakat akarunk használni, mint a
kreatív intelligencia vagy az alkalmazkodás. A lecsupaszított paradigmatikus eset feltárja a bizonyítási
problémát, mivel kihagyja az összes olyan sajátos, de sokatmondó részletet, amelyek alkalmasak arra,
hogy meggyőzzön minket (így vagy úgy) bizonyos esetekben. Ha azt látjuk, hogy a KÍVÜLÖNTŐ a
célpont ellenlépésének sajátosságaihoz igazítja a cseleit, vagy akár csak fenntartja a cseleit azokra az
alkalmakra, amikor bizonyítékot észlel arra, hogy a célpontot meglepheti, akkor megerősödik a
meggyőződésünk, hogy a KÍVÜLÖNTŐ ritkán előforduló megtévesztési kísérletei intelligensen
irányítottak. Ez a látás azonban maga is az értelmezés terméke, és csak a változatos, nem pedig az
ismétlődő viselkedés hosszanti megfigyelésével támasztható alá. Az elszigetelt, egyedi
viselkedésrészletekben nem lehetne a kreatív intelligencia biztos jeleit megfigyelni.
Amire mindig is hagyatkoznunk kell, hogy meggyőződjünk egy faj tagjainak intelligenciájáról, az a
cseleknek az ellencsapásokkal szembeni folyamatos variálása, tökéletesítése és kiigazítása. Tehát nem az
ismétlődő, hanem a változó viselkedésmódok a kreatív intelligencia jelei, és ez csak hosszú távon
figyelhető meg. Sőt, bármely valóban intelligens ágens hosszú távú története ezt fogja mutatni.
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hajlam az újszerű és megfelelő előrelépésekre, vegyítve egy kis hamis kezdéssel, szerencsétlen
szünetekkel és "rossz ötletekkel". Félre kell tehát tennünk azt az illuzórikus reményt, hogy "meggyőző"
empirikus bizonyítékot találunk a kreatív intelligenciára, olyan bizonyítékot, amely ellenáll minden
szkeptikus, "lealacsonyító" átértelmezési kísérletnek. Ha felismerjük, hogy az intelligencia fogalma
nem semleges vagy teljesen objektív, hanem inkább értékelő, akkor ez nem lephet meg bennünket.
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24
Állati tudatosság:
Mi számít és miért
Thomas Nagel híres esszéje, a "Milyen érzés denevérnek lenni?" furcsa módon eltántorította a későbbi
kutatókat attól, hogy ilyen kérdéseket tegyenek fel (és próbáljanak meg megválaszolni). A hatás
könnyen érthető: Nagel azt mondta, hogy ilyen kérdésekre lehetetlen válaszolni, és sok olvasó hitt neki.
Nagel azonban nem annyira érvelt e következtetés mellett, mint inkább feltételezte azt, majd megvitatta
a következményeit, így akár újra is feltehetnénk a kérdést. Az In the Company of Animals című
konferencia a New School for Social Researchben jó fórum volt arra, hogy megpróbáljuk
visszafordítani a Nagel és más filozófusok által keltett defetizmus egy részét.
Az állatok tudatosak? ahogyan mi is azok vagyunk? Mely fajok, és miért? Milyen érzés denevérnek,
patkánynak, keselyűnek, bálnának lenni?
De talán tényleg nem is akarjuk tudni a választ ezekre a kérdésekre. Nem szabad megvetnünk azt a
vágyat, hogy tudatlanságban tartsuk magunkat - nincs sok olyan tény önmagunkról és szeretteinkről,
amit bölcsen tennénk, ha nem tudnánk? A magam nevében szólva biztos vagyok benne, hogy mindent
megtennék azért, hogy ne tudjam meg a körülöttem élők minden titkát - kit találtak undorítónak, kit
imádtak titokban, milyen bűnöket és ostobaságokat követtek el, vagy gondolták, hogy én követtem el!
Ha mindezeket megtudnám, az tönkretenné a nyugalmamat, megnyomorítaná a körülöttem lévőkhöz
való viszonyomat. Talán ha túl sokat tudnánk meg állati rokonainkról, az hasonlóan mérgező hatással
lenne a velük való kapcsolatunkra. De ha így van, akkor tegyünk egy ilyen értelmű őszinte
nyilatkozatot, és ejtsük a témát, ahelyett, hogy tovább folytatnánk azt a szánalmas utat, amelyre most
sokan rátértek.
Az állati tudattal kapcsolatos jelenlegi gondolkodásmód ugyanis egy zűrzavar. Rejtett és nem is
annyira rejtett szándékok torzítják a vitát és akadályozzák a kutatást. A
Eredetileg megjelent: Social Research, 62 (3), 1995 ősz, 691-710. o.
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egyfajta komikus megkönnyebbülést találhatunk - ha keserű iróniára vágyunk -, ha a viták
"történelméhez" fordulunk. Nem René Descartes lelkes védelmezőjeként vagyok ismert, de úgy
találom, hogy együtt kell éreznem egy becsületes tudóssal, aki nyilvánvalóan az állatjogi mozgalom
őrült peremének vad félreértelmezéseinek első áldozata lett. Az olyan állatjogi aktivisták, mint Peter
Singer és Mary Midgley, nemrégiben segítettek elterjeszteni azt a mítoszt, hogy Descartes érzéketlen
élvhajhász volt, akit teljesen hidegen hagyott az állatok szenvedése, mivel az állatokat (az emberekkel
ellentétben) pusztán automatáknak tekintette. Ahogy Justin Leiber (1988) rámutatott az erre vonatkozó
állítólagos bizonyítékok fanyar újravizsgálata során: "Descartes-ban egyszerűen nincs egy olyan sor
sem, amely arra utalna, hogy szerinte szabad akaratunkból agyonverhetjük az állatokat, vagy szabadon
megtehetjük ezt, mert viselkedésük mechanikusan megmagyarázható". Ráadásul Descartes vádlóinak
kedvenc tekintélye, Montaigne, akire Singer és Midgley is kritikátlanul támaszkodik, egy
lélegzetelállító tudatlansággal rendelkező, hiszékeny romantikus volt, aki szívesen vette készpénznek az
állati mentalitásról szóló legfantasztikusabb népmeséket, és egyáltalán nem érdekelte, hogy kiderítse ahogy maga Descartes is -, hogyan működnek valójában az állatok!
Ugyanez a hozzáállás ma is gyakori. Furcsa módon tolerálják a nyilvánvaló következetlenséget és
homályosságot, és bizarr egyoldalúsággal kezelik az állati elmékkel kapcsolatos bizonyítékokat.
Elizabeth Marshall Thomas könyvet ír A kutyák rejtett élete (1993) címmel, amelyben éles
megfigyelés és fantáziadús hipotézis megfogalmazás keveredik a puszta fantáziával, és a könyvet
általában kedvezően fogadják, de kevesen, ha egyáltalán van, aki rámutat arra, hogy a könyv
felelőtlen, hogy potenciálisan értékes bizonyítékait olyan jó szándékú romantikus kijelentésekkel
szennyezte be, amelyeknek a hitére nem lehetett semmilyen védhető alapja. Ha hinni akarunk a kutyák
tudatában, akkor az ő költészete pont megfelelő. Ha a kutyák tudatáról akarsz tudni, be kell látnod,
hogy bár sok jó kérdést vet fel, a válaszaiban nem lehet megbízni. Ez nem azt jelenti, hogy minden
állításában téved, de a kérdésekre adott válaszoknak egyszerűen nem felelnek meg, legalábbis akkor
nem, ha valóban tudni akarjuk a válaszokat.
Egyesek szerint ez egy reménytelen remény. Azt mondják, hogy bizonyos kérdések jelenleg (és talán
örökre) meghaladják a tudományt. A titokzatosság köpenye kényelmesen borul éppen azokra a
kérdésekre, amelyek azt ígérik (vagy azzal fenyegetnek), hogy fényt derítenek a különböző állatokhoz
való erkölcsi hozzáállásunk alapjaira. Ismét egy különös aszimmetria figyelhető meg. Nem követelünk
abszolút, karteziánus bizonyosságot arról, hogy embertársaink tudatosak - amire szükségünk van, az az,
amit találóan erkölcsi bizonyosságnak nevezünk. Nem tudunk
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ugyanolyan erkölcsi bizonyossággal rendelkezünk az állatok tapasztalataival kapcsolatban? Még nem
láttam filozófus érvét arra vonatkozóan, hogy a tudomány segítségével nem tudnánk az állatok
elméjéről olyan mértékű erkölcsi bizonyossággal megállapítani tényeket, amely a saját fajunk esetében
kielégítő lenne számunkra. Tehát függetlenül attól, hogy a tudat "elvi" misztériuma mellett szól-e vagy
sem (engem magamat egyáltalán nem győztek meg az eddig felhozott érvek), ez egy terelőtéma. Eleget
tudhatunk meg az állati tudatosságról ahhoz, hogy tisztázzuk a felelősségünkkel kapcsolatos
kérdéseinket. Az állatokkal kapcsolatos erkölcsi napirend fontos, és éppen ezért nem szabad
megengedni, hogy továbbra is eltérítse azokat az empirikus és konceptuális kutatásokat, amelyekre egy
megalapozott etika épülhetne.
A bizonyítékok egyoldalú felhasználásának szembetűnő példája Thomas Nagel híres tanulmánya, a
"Milyen érzés denevérnek lenni?". (1974). Nagel dolgozatának egyik retorikai sajátossága, hogy a
denevéreket választotta, és vette a fáradságot, hogy elmeséljen néhány lenyűgöző tényt a denevérekről
és az echolokációjukról, mert feltehetően ezek a nehezen megszerzett, harmadik személyű tudományos
tények mondanak valamit a denevértudatról.
Mi az? Először is, ezek alátámasztják azt a meggyőződésünket, hogy a denevérek tudatosak. (Nem
"Milyen érzés téglának lenni?" címmel írt tanulmányt.) Másodszor, és ami még fontosabb, alátámasztják
azt az állítását, hogy a denevérek tudata nagyon különbözik a miénktől. A kérdéssel való
foglalkozásának retorikai sajátosságát - ha nem egyenesen következetlenségét - egy kézenfekvő
kérdéssel ragadhatjuk meg: ha néhány ilyen tény megállapíthat valamit a denevértudatról, akkor több
ilyen tény nem állapítana meg többet? Ő már támaszkodott "objektív, harmadik személyű" tudományos
vizsgálatra, hogy megalapozza (vagy legalábbis racionálisan hihetővé tegye) azt a hipotézist, hogy a
denevérek tudatosak, de nem éppen úgy, ahogy mi. Miért ne tudnák további ilyen tények pontosan
megmondani, hogy a denevérek tudata milyen szempontból nem olyan, mint a miénk, és ezáltal
megmondani, milyen is denevérnek lenni? Miféle tény az, ami egy empirikus kérdésnek csak az egyik
oldalára érvényes?
Tény, hogy mindannyian habozás nélkül támaszkodunk a "harmadik személy" viselkedési
bizonyítékaira, hogy alátámasszuk vagy elvetjük az állatok tudatával kapcsolatos hipotéziseket. Végül is
mi más lehetne a "preteoretikus intuícióink" forrása? De ezek az intuíciók önmagukban
megbízhatatlanok, és nagy szükségük van a reflektív értékelésre. Látunk-e például "érzékenységet" vagy
"pusztán megkülönböztető reakcióképességet" a vénusz légycsapdájában, az amőbában vagy a
medúzában? Mi többet látsz a puszta megkülönböztető reakcióképességnél - a sok robotban
megmutatkozó kompetenciánál -, amikor érzékenységet látsz egy élőlényben? Ez a
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nevetségesen könnyen előidézhetjük nem csak az érzőképesség, hanem a teljes tudatosság erőteljes
megérzéseit (ami akár rosszindulattal, kíváncsisággal vagy barátsággal is járhat), ha az embereket
egészen egyszerű robotoknak tesszük ki, amelyek az emlősök által ismert módon, emlősök által
ismert sebességgel mozognak.
Cog, az MIT-n épülő, elragadóan humanoid robot szemei, kezei és karjai úgy mozognak, mint a tiéd gyorsan, nyugodtan, engedelmesen (Dennett, 1994c). Még mi, akik a projekten dolgozunk, jól tudva,
hogy még csak el sem kezdtük programozni azokat a magas szintű folyamatokat, amelyek vitathatóan
tudatossággal ruházhatják fel Cogot, szinte nyomasztó érzéssel tölt el bennünket, hogy egy másik
tudatos megfigyelő jelenlétében vagyunk, amikor Cog szemei még mindig elég vakon és ostobán
követik az ember kézmozdulatait. Ismét a szimmetriáért esedezem: amikor elismeri az ilyen elegáns,
élethű mozdulatok erejét, hogy illúzióvá varázsolják, vegye figyelembe, hogy még mindig nyitott
kérdésnek kellene lennie, hogy vajon a szeretett kutya vagy macska, vagy a nemes elefánt is
elvarázsolja-e önt. Az érzelmeket túl könnyű kiváltani ahhoz, hogy itt sokat számíthassanak.
Ha a hiszékenyek vagy nagylelkűek által véletlenül megfigyelt viselkedés alattomos mérce, akkor a
kompozíció - az anyag és a szerkezet - nem jelenthet-e fontos előnyt? A történelem hasznos perspektívát
kínál erre a kérdésre. Nem is olyan régen - Descartes idejében - még abszurdnak tartották azt a
hipotézist, hogy az anyagi agy önmagában képes fenntartani a tudatot. Csak az anyagtalan lelkek
lehetnek tudatosak. Ami akkor elképzelhetetlen volt, az ma már könnyen elképzelhető. Ma már
könnyedén el tudjuk képzelni, hogy az agy, immateriális kísérők nélkül is lehet a tudatosság elégséges
székhelye, még akkor is, ha azon tűnődünk, hogyan lehetséges ez. Ez bizonyára szinte mindenki
szemében egy lehetőség, és sokan közülünk úgy gondolják, hogy az igazságára vonatkozó bizonyítékok
a bizonyosság közelébe nyúlnak. Például ma már kevesen, ha egyáltalán, gondolnák, hogy az a
"felfedezés", hogy mondjuk a balkezeseknek nem anyagtalan elméjük van, hanem csak agyuk,
félreérthetetlenül megmutatná, hogy ők csak zombik.
E visszavonulástól elbizonytalanodva manapság néhányan már a szilíciumtudat vagy a műtárgytudat
gondolatától is visszariadnak, de az ezekre az általános állításokra felhozott indokok enyhén szólva sem
lenyűgözőek. Egyre inkább úgy tűnik, hogy egyszerűen meg kell vizsgálnunk, hogy az entitások - ebben
az esetben az állatok, de a robotok és más, nem szabványos anyagokból készült dolgok is - mire
képesek, és ezt kell használnunk a legjobb útmutatásként arra vonatkozóan, hogy az állatok tudatosak-e,
és ha igen, miért és mire.
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Egyszer lenyűgözve és, be kell vallanom, undorral figyeltem, ahogy keselyűk százai lakmároztak egy
rothadó elefánttetemet egy júniusi nap forró napsütésében Kenyában. A bűz annyira nyomasztó volt,
hogy be kellett fognom az orromat, és egy kendőn keresztül kellett lélegeznem, hogy ne öklendezzek, és
mindvégig tartottam a távolságot, de a keselyűk mohón vállat vontak egymásnak, és a tetem belsejébe
másztak a legfinomabb falatokért. (A legelborzasztóbb részletektől megkímélem önöket.) Most már
egészen biztos vagyok benne - és gondolom, önök is egyetértenek velem -, hogy ezzel nagyon jó
bizonyítékot kaptam arra, hogy ezek a keselyűk nem osztoznak az én szaglótéri minőségemben.
Valójában, mint utólag megtudtam, ezek az óvilági keselyűk, ellentétben meglehetősen távoli újvilági
rokonaikkal, egyáltalán nem támaszkodnak a szaglásra; éles szemükkel veszik észre a hullát. A rothadó
hullák sajátos, émelyítő szagai, amelyeket olyan jól elnevezett aminok hordoznak, mint a kadaverin és a
putreszcin, azonban vonzzák az újvilági pulykasiklyákat (Cathartes aura), és a feltételezett magyarázat
az, hogy az Újvilágban ezek a madarak olyan ökológiában fejlődtek ki, amelyben a fák lombkoronája
alatt elrejtett táplálékra vadásztak, ami csökkentette a látás hasznosságát, és növelte a szaglás
hasznosságát. David Houston (1986) egy panamai sziget erdeiben a szem elől elrejtett friss, érett és
nagyon érett csirketetemekkel végzett kísérleteket a pulykasiklók szaglótehetségének titulálására. Tehát
haladunk előre; most már - erkölcsi bizonyossággal - tudunk valamit arról, hogy mi a különbség
aközött, hogy milyen afrikai keselyűnek lenni, és milyen közép-amerikai pulykasasasasasnak lenni.
Tehát folytassuk. Milyen szaga van egy rothadó csirketetemnek egy pulykasasasznónak? Első pillantásra
nyilvánvalónak tűnhet, hogy ebben az esetben bátran félretehetjük a filozófusok más elmékkel
kapcsolatos problémáját, és vitathatatlanul feltételezhetjük, hogy ezek a keselyűk inkább a hullaszagra
mennek rá. Vagy feltételezi-e valaki a jelenlévők közül, hogy a keselyűk esetleg a dögevő világ hősies
mártírjai, akik bátran küzdenek vissza émelygésükkel, miközben a rájuk bízott feladatot végzik?
Itt, úgy tűnik, a saját esetünkből származó egyik extrapolációt egy másikkal korrigáljuk: saját undorunk
rájuk hárítását azzal utasítjuk el, hogy megállapítjuk nyilvánvaló buzgóságukat - amint az a
viselkedésükből kiderül. Amikor mi ilyen buzgóságot mutatunk, az azért van, mert nekünk tetszik
valami, tehát nekik is tetszeniük kell, amit tesznek és éreznek. Hasonlóképpen, nem aggódunk a szegény
fókakölykök miatt a jégtáblán, akik kis uszonyaikat hűsítik. Mi is kínlódnánk, ha meztelenül feküdnénk
a jégen a szélben.
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felettünk, de a hidegre tervezték őket. Nem reszketnek vagy nyafognak, sőt, olyan állatok viselkedését
mutatják, akik nem is lehetnének elégedettebbek jelenlegi körülményeikkel - otthon, édes otthonukkal.
''De várj!'' - mondja a filozófus. "Szörnyen hanyag vagy ezekben a mindennapi attribúciókban. Nézzük
meg, mi az, ami elvileg lehetséges. A keselyűundor elvileg lehetséges, nem igaz? Ugye nem tennéd a
megfigyelt viselkedésüket az élvezet kritériumává? Maga valami elmebeteg viselkedéskutató?
Az a felvetés, hogy a keselyűknek nincs értelme undorodni a kijelölt étrendjüktől, nem más, mint
pangloszi optimizmus. Lehet, hogy a keselyűket az evolúció rosszul tervezte; lehet, hogy a keselyűk
ősei egyfajta evolúciós zsákutcába kerültek, utálták az egyetlen, a fülkében elérhető táplálék ízét és
szagát, de nem volt más választásuk, mint legyőzni az undorukat és lenyelni azt; lehet, hogy azóta
kialakult bennük egyfajta sztoikus viselkedés, és amit ön gusztusnak értelmez, az valójában
kétségbeesés!".
Elég tisztességes, válaszolok. Talán kissé elhamarkodott volt az ítéletem, úgyhogy vizsgáljuk tovább,
hogy találunk-e bármilyen alátámasztó bizonyítékot az alternatív hipotézisére. Íme egy lényeges tény: a
pulykakeselyűket vonzza az egy- vagy kétnapos tetemek szaga, de a régebbi, még csípősebb ételeket
figyelmen kívül hagyják. Feltételezhető, hogy az ilyen légypiszkáló maradványok toxinszintje végül
még a toxintűrő keselyűk számára is túl magas, akik elhagyják azokat a férgek számára. Úgy vélik,
hogy a rovarok a későbbi bomlástermékek megjelenését használják jelként arra, hogy a tetem eléggé
lebomlott ahhoz, hogy megfelelő hely legyen a tojásrakáshoz, és így a kukacok kialakulásához. Ez még
mindig megválaszolatlanul hagyja azt a kérdést, hogy a pulykasiklók valóban szeretik-e a középkorú
hullák szagát. Ezen a ponton a tényleges vagy tervezett keselyűkutatással kapcsolatos ismereteim
kifogynak, így egyelőre néhány kitalált lehetőséggel kell számolnom. Lenyűgöző lenne felfedezni
valamit a keselyűk normális táplálkozási viselkedésének részét képező, nem teljesen elfojtott
öklendezési reflex, vagy talán a közeledés-kerülés ellentétes rendszerének nyomait, amely az agyukban
egymáson rángatja egymást, és amely tevékenységet nem találunk meg a pikánsabb táplálkozású
madarak agyában. Az ilyen felfedezések valóban valódi támogatást adnának az ön meglepő
hipotézisének, de természetesen ezek csak újabb "viselkedési" vagy "funkcionális" bizonyítékok
lennének. Ismét egy felületesen hihető, de utólag na-
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ive vagy túlságosan egyszerű értelmezést a viselkedési megfontolások kifinomultabb alkalmazása
megdöntené. És aligha fogadhatod el ennek az elképzelt bizonyítéknak a támogatását anélkül, hogy
egyetértenél azzal, hogy annak fel nem fedezése az alternatívád ellen és az én eredeti értelmezésem
javára számítana.
Ez csak a kezdete lehetne - sőt, kellene, hogy legyen - a keselyűk idegrendszerében zajló események
lehetséges funkcionális értelmezéseinek hosszú és bonyolult vizsgálatának, de térjünk a lényegre, mert
képzelem, hogy a mi különvéleményt megfogalmazó filozófusunk a végén, miután a keselyűknek a
hullára való reakciókészségének összetettségére vonatkozó egyik vagy másik hipotézis ténylegesen
megerősítést nyert, azt állítja, hogy még mindig semmilyen, pusztán harmadik személy által végzett
vizsgálat nem tudja ("elvileg") megmondani, hogy milyen szaga van a hullának a keselyű számára. Ezt
nem további érvek alapján állítanánk, hanem csak azért, mert végül is ez az "intuitív" kártya, amit
szokásosan kijátszanak.
Amit ebben a megszokott zsákutcában elviselhetetlennek tartok, az a tudatosság könnyed állításának
párosítása a kíváncsiság ugyanilyen gondtalan hiányával arra vonatkozóan, hogy ez az állítás mit
jelenthet, és hogyan lehetne vizsgálni. Leiber (1988) egy praktikus pontozási táblázatot ad:
Montaigne e tekintetben ökumenikus, a pókok és a hangyák tudatosságát vallja, és még a fák és növények iránti
kötelességeinkről is ír. Singer és Clarke egyetért abban, hogy a szivacsok tudatosságát tagadja. Singer a
különbséget valahol a garnélarák és az osztriga között helyezi el. Ő, ahhoz képest, hogy kemény vádakat zúdít
másokra, meglehetősen kényelmes módon csúszik el a rovarok, pókok és baktériumok esete mellett; ők,
Montaigne-t követve, látszólag és meglehetősen kényelmesen nem éreznek fájdalmat. A rettenthetetlen Midgley
ezzel szemben hajlandónak látszik spekulálni a galandférgek szubjektív élményéről.... Nagel ... úgy tűnik, hogy
az úszóknál és a darazsaknál húzza meg a határt, bár újabban a csótányok belső életéről beszél.

A lista még bővíthető. Egy nemrégiben megjelent tanulmányában Michael Lockwood (1993) azt
feltételezi, mint oly sokan, hogy Nagel "mi az, hogy lenni" formulája rögzíti a tudatosság érzetét. Majd
azt mondja: "Az ilyen értelemben vett tudatosság feltehetően minden emlősben megtalálható, és
valószínűleg minden madárban, hüllőben és kétéltűben is". A "feltehetően" és a "valószínűleg" az,
amire szeretném, ha odafigyelnénk. Lockwood nem ad utalást arra, hogy miként akarja ezeket a
kifejezéseket valami konkrétabbal helyettesíteni. Én nem a bizonyosságot kérem. A madarak nem csak
valószínűleg melegvérűek, és a kétéltűek nem csak feltehetően légzőszervesek. Nagel már az elején
bevallotta, hogy nem tudja - vagy nem rendelkezik semmilyen recepttel a disz-
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fedés - hol húzzuk meg a határt a bonyolultsági skálán (vagy inkább az ölelhetőségi skálán?) lefelé
haladva. Ezt a zavart szokás félretenni azok által, akik egyszerűen nyilvánvalónak tartják, hogy van
valami, amihez hasonlóan denevérnek vagy kutyának lenni, ugyanilyen nyilvánvaló, hogy nincs
valami, amihez hasonlóan téglának lenni, és nem segít ilyenkor vitatkozni arról, hogy van-e valami,
amihez hasonlóan halnak vagy póknak lenni. Mit jelent azt mondani, hogy olyan vagy nem olyan?
A jó filozófiai formába illett, hogy itt kölcsönös egyetértésre hivatkozunk, hogy tudjuk, miről beszélünk,
még ha még nem is tudjuk megmagyarázni. Én ezt szeretném megkérdőjelezni. Azt állítom, hogy ennek
a szokásos módszertani feltételezésnek nincs egyértelmű előelméleti jelentése - tagadhatatlan "intuitív"
vonzereje ellenére -, és mivel ez így van, ideálisan alkalmas arra, hogy eljátssza a "közös" intuíció
halálos szerepét, amely elrejti előlünk a megoldást. Talán valóban óriási különbség van köztünk és
minden más faj között ebben a tekintetben; talán "radikális" hipotéziseket kellene fontolóra vennünk.
Lockwood szerint "valószínűleg" minden madár tudatos, de talán néhányuk - vagy akár az összes inkább alvajáró! Vagy mi a helyzet azzal az elképzeléssel, hogy létezhetnek tudattalan fájdalmak (és
hogy az állati fájdalom, bár valós és - igen - erkölcsileg fontos, tudattalan fájdalom volt)? Talán van
némi nagylelkű téveszme (amit én egyszer Beatrix Potter-szindrómának neveztem) abban a szelíd
kölcsönös bizonyosságunkban, hogy - ahogy Lockwood fogalmaz - "Descartes-szal szólva, az így
értelmezett tudatosság távolról sem az emberi lények monopóliuma ezen a bolygón".
Hogyan tudnánk azonban valaha is felfedezni ezeket a "talánokat"? Ezt konstruktív, megalapozott
módon tehetnénk meg, ha először is kidolgoznánk egy olyan elméletet, amely kizárólag az emberi
tudatra koncentrál - az egyetlen olyan fajtára, amellyel kapcsolatban nem tűrünk meg "talánokat" vagy
"valószínűségeket" -, majd megnéznénk, hogy ennek a leírásnak mely jellemzői vonatkoznak mely
állatokra, és miért. Rengeteg munka vár még ránk, amit néhány példával fogok illusztrálni - ezek csak
bemelegítő gyakorlatok az elkövetkező feladatokhoz.
A Moby-Dickben Herman Melville csodálatos kérdéseket tesz fel arról, hogy milyen lehet ámbráscetnek
lenni. A bálna szemei egy hatalmas tömeg két ellentétes oldalán helyezkednek el: "az ivaros bálna
fejének elülső része" - mondja Melville emlékezetesen - "egy halott, vak fal, egyetlen szerv vagy
bármilyen gyengéd kiemelkedés nélkül" (76. fejezet). Ahogy Melville megjegyzi: "A bálnának tehát
egy határozott képet kell látnia ezen az oldalon, és egy másik határozott képet azon az oldalon; míg
minden, ami közte van, mélységes sötétség és semmi kell, hogy legyen számára" (74. fejezet).
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Mindazonáltal bárki tapasztalata megtanítja majd, hogy bár egy pillantással képes a dolgok válogatás nélküli
áttekintésére, teljesen lehetetlen számára, hogy figyelmesen és teljes mértékben megvizsgáljon két dolgot legyen az bármilyen nagy vagy bármilyen kicsi - egyazon pillanatban; nem számít, ha egymás mellett
fekszenek és érintkeznek. De ha most eljutsz oda, hogy szétválasztod ezt a két tárgyat, és mindkettőt egy mély
sötétség körével veszed körül; akkor, hogy az egyiket úgy lásd, hogy elmédet ráirányítsd, a másik teljesen ki
lesz zárva a kortárs tudatodból. Hogyan van ez tehát a bálnával? ... vajon az ő agya sokkal átfogóbb,
kombinálóbb és kifinomultabb, mint az emberé, hogy egyazon pillanatban képes figyelmesen megvizsgálni két
különböző kilátást, az egyiket az egyik oldalán, a másikat pedig pontosan ellentétes irányban?

Melville a továbbiakban azt sugallja, hogy a "rendkívüli ingadozó mozgás", amelyet az ámbráscetek
mutatnak, amikor "három-négy hajó veszi őket körül", "az akarat tehetetlen tanácstalanságából
eredhet, amelybe megosztott és szögesen ellentétes látóerejük miatt kerülhetnek" (74. fejezet).
Lehet, hogy ezek a "rendkívüli ingadozások" inkább a bálna kísérletei arra, hogy vizuálisan nyomon
kövesse a keringő hajókat? Sok madár, akik szintén "szenvednek" a fejük ellentétes oldalán lévő
szemektől, úgy érnek el egyfajta "binokuláris" mélységérzékelést, hogy előre-hátra billegtetik a
fejüket, így az agyuk két kissé eltérő látószöget kap, ami lehetővé teszi, hogy a parallaxis relatív
mozgása nagyjából ugyanazt a mélységinformációt adja nekik, mint amit mi egyszerre kapunk a két
szemünkből, amelyeknek átfedő mezői vannak.
Melville feltételezi, hogy bármi is legyen a bálna, egy tekintetben hasonlít az emberi tudathoz: egyetlen
főnök van a helyén, egy "én" vagy "ego", amely vagy emberfeletti módon osztja szét tekintetét a
különböző forgatókönyvek között, vagy emberi módon ide-oda csapong két rivális között. De lehet,
hogy még ennél is radikálisabb felfedezések várnak ránk? Nem a bálnák az egyetlen olyan állatok,
amelyeknek a szemei alig vagy egyáltalán nem fedik egymást; a nyulak is ilyenek. A nyulaknál nincs
szemek közötti átvitel a tanulásban! Azaz, ha egy nyulat arra tanítunk, hogy egy bizonyos alakzat
veszélyforrást jelent a bal szemére gondosan korlátozott demonstrációkkal, a nyúl nem fog "tudást"
mutatni erről az alakzatról, nem fog félelmet vagy menekülési viselkedést tanúsítani, amikor a
fenyegető alakzatot a jobb szemének mutatják. Amikor azt kérdezzük, hogy milyen érzés annak a
nyúlnak lenni, úgy tűnik, hogy legalább egy indexet, dextert vagy sinistert, kell tennünk a kérdésünkre,
hogy jól formált legyen.
Most pedig ugorjuk át azt a hatalmas szakadékot, amely unokatestvéreinket, a bálnát és a nyulat
elválasztja egy sokkal távolabbi rokonunktól, a kígyótól. Egy
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elegáns tanulmányában, a "Cued and detached representations in animal cognition" (Cued and detached
representations in animal cognition) Peter Gärdenfors (1996) rámutat arra, hogy "miért nem tud egy
kígyó egérre gondolni".
Úgy tűnik, hogy a kígyónak nincs központi reprezentációja az egérről, hanem kizárólag az átvitt információkra
támaszkodik. A kígyó három különböző érzékelőrendszert használ ki a zsákmányhoz, mint az egér. Az egér
lecsapásához a kígyó a vizuális rendszerét (vagy a hőérzékelőit) használja. Amikor az egér lecsap, általában
nem hal meg azonnal, hanem elszalad egy bizonyos távolságra. Az egér megtalálására, miután a kígyó
lecsapott a zsákmányra, a szaglószervét használja. A keresési viselkedés kizárólag ehhez a modalitáshoz van
kötve. Még ha az egér történetesen éppen a kígyó szeme előtt pusztul el, akkor is követi az egér szagnyomát,
hogy megtalálja. Ez az unimodalitás
különösen nyilvánvaló az olyan kígyóknál, mint a boák és a pitonok, ahol a zsákmányt gyakran a kígyó testének
tekervényei tartják meg, amikor az például egy ágról lóg. Annak ellenére, hogy a kígyónak bőséges
proprioceptoros információval kell rendelkeznie az általa tartott zsákmány helyéről, mégis csak a szaglószervek
segítségével, sztochasztikusan, mindenfelé keresi azt. (Sjölander, 1993, 3. o.)
Végül, miután az egeret megtalálták, a kígyónak meg kell találnia a fejét, hogy lenyelje. Ez nyilvánvalóan
történhetne a szaglás vagy a látás segítségével is, de a kígyóknál ez a folyamat kizárólag a tapintási
információkat használja. A kígyó tehát három különböző modalitást használ az egér elkapásához és
elfogyasztásához.

Beszélhetünk arról, hogy mihez "fér hozzá" maga a kígyó, vagy csak arról, hogy mihez férnek hozzá a
különböző részei? Ezek közül bármelyik nyilvánvalóan elegendő a tudatossághoz? Az alapfeltevést,
hogy Nagel "milyen" kérdésének egyáltalán van értelme, ha egy kígyóra alkalmazzuk, megkérdőjelezik
az ilyen lehetőségek.
A Consciousness Explained (1991a) című könyvemben hosszasan érveltem amellett, hogy az
információs egyesítésnek az a fajtája, amely a mi fajta tudatunk legfontosabb előfeltétele, nem olyasmi,
amivel születünk, nem a veleszületett "kemény huzalozásunk" része, hanem meglepően nagy
mértékben az emberi kultúrában való elmerülésünk eredménye. Ez a korai nevelés egyfajta jóindulatú
"felhasználói illúziót" vált ki belőlünk - én karteziánus színháznak nevezem: azt az illúziót, hogy van
egy hely az agyunkban, ahol az előadás zajlik, ahová minden érzékelési "input" áramlik, és ahonnan
minden "tudatos cselekvési és beszédszándék" áramlik. Azt állítom, hogy más fajokat - és újszülött
korukban az embereket - egyszerűen nem sújtja a karteziánus színház illúziója. Amíg a szervezet ki
nem alakul, addig egyszerűen nincs benne olyan felhasználó, akit át lehetne verni. Ez kétségtelenül
radikális felvetés, sok gondolkodónak nehéz komolyan venni, sőt, még szórakoztatni is nehéz. Hadd
ismételjem meg, mivel sok kritikus figyelmen kívül hagyta azt a lehetőséget, hogy komolyan gondolom
- a jótékonyság elvéhez való nagylelkű hűségük tévedése.
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Ahhoz, hogy tudatos legyen - ahhoz, hogy olyan legyen, amilyennek lennie kell -, szükség van egy
bizonyos fajta információs szerveződésre, amely ezt a dolgot kognitív képességek széles körével
ruházza fel (például a reflexió és az újraszemélyesítés képességével). Ez a fajta belső szerveződés nem
jár automatikusan az úgynevezett érzékenységgel. Ez nem az emlősök, a melegvérű élőlények vagy a
gerincesek születési joga; még csak nem is az emberi lények születési joga. Ez egy olyan szerveződés,
amely egyetlen fajban, a miénkben, és senki másban nem valósul meg gyorsan. Más fajok kétségtelenül
valamennyire hasonló szervezettséget érnek el, de a különbségek olyan nagyok, hogy a legtöbb
spekulatív képzeletbeli fordításnak a mi esetünkből az ő esetükre nincs értelme.
Nem azt állítom, hogy más fajok nem rendelkeznek a mi öntudatunkkal, ahogy Nagel (1991) és mások
feltételezik. Azt állítom, hogy amit a puszta válaszkészséghez, a puszta megkülönböztetéshez hozzá kell
adni ahhoz, hogy egyáltalán tudatnak számítson, az egy olyan szervezettség, amely nem mindenütt jelen
van az érző szervezetek között. Ezt az elképzelést a legtöbb gondolkodó eleve elutasította. 1 Nagel
például "bizarr állításnak" tartja, amely "valószínűtlenül azt sugallja, hogy a csecsemőknek nem
lehetnek tudatos érzékeléseik, mielőtt megtanulnának ítéleteket alkotni önmagukról". Lockwood
hasonlóan határozott: "Felejtsük el a kultúrát, felejtsük el a nyelvet. A rejtély a legalacsonyabb
élőlénnyel kezdődik, amely, ha mondjuk egy gombostűt szúrunk belé, nem pusztán reagál, hanem
valóban érez valamit".
Valójában itt kezdődik a rejtély, ha ragaszkodik hozzá, hogy innen induljon ki, abból a feltételezésből
kiindulva, hogy tudja, mit ért a pusztán reagálás és a tényleges érzés közötti ellentét alatt. És a rejtély
soha nem fog véget érni, úgy tűnik, ha ezzel kezdjük.
Kathleen Akins (1993) a denevérekről (és arról, hogy tetszik-e bármi is denevérnek lenni) szóló
éleslátó esszéjében a funkcionális idegtudományok olyan részletes vizsgálatát folytatja, amelyet
Nagel kerül, és kimutatja, hogy
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Nagel a legjobb esetben is rosszul teszi, ha egyszerűen feltételezi, hogy egy denevérnek kell, hogy
legyen álláspontja. Akins felvázol néhányat a sokféle történet közül, amelyeket a denevér idegrendszerét
alkotó különböző alrendszerek nézőpontjából lehet elmesélni. Ezeknek a részleteknek a megismerése
után csábító a kérdés, hogy "és maga a denevér hol lakik az agyban?", de ez a denevér esetében még
kétesebb kérdés, mint a mi esetünkben. Sok párhuzamos történetet lehetne mesélni arról, hogy mi zajlik
benned és bennem. Ami a rólunk szóló történetek egyikét mindenkor előkelő helyre teszi, az éppen ez:
ez az a történet, amit te vagy én elmondanánk, ha megkérdeznének (hogy egy bonyolult dolgot durván
fogalmazzak).

Ha egy olyan lényt tekintünk, amely nem mesélő - nincs nyelve -, mi történik azzal a feltételezéssel,
hogy az egyik története kiváltságos? Az a hipotézis, hogy létezik egy ilyen történet, amely elmondaná
nekünk (ha megértenénk), milyen is valójában az a lény lenni, nyilvánvaló alap vagy motivációs forrás
nélkül lóg - a kétes hagyományokon kívül. A denevéreknek, hozzánk hasonlóan, rengeteg viszonylag
perifériás neurális gépezetük van, amelyek olyan "alacsony szintű feldolgozásra" szolgálnak,
amelyekről rutinszerűen azt feltételezik, hogy nálunk teljesen tudattalanok. És a denevéreknek
természetesen nincs a mi gépezetünkkel analóg gépezetük arra, hogy nyilvános jegyzőkönyveket
adjanak ki az aktuális szubjektív körülményeikről. Van-e akkor valami más "magas szintű" vagy
"központi" rendszerük, amely kiváltságos szerepet játszik? Talán van, talán nincs. Talán nincs is szerepe
egy ilyen szintnek, nincs helye semmilyen rendszernek, amely elvégezhetné azt a halványan elképzelt
feladatot, hogy a pusztán tudattalan idegi folyamatokat tudatossá emelje. Elvégre Peter Singer nem okoz
gondot feltételezni, hogy egy rovar egy ilyen központi rendszer segítsége nélkül is képes összeszedni
magát. Nyitott empirikus kérdés, vagy inkább nyitott empirikus kérdések jelenleg még elképzelhetetlen
és összetett halmaza, hogy milyen "magas szintek" milyen fajokban, milyen körülmények között
találhatók meg.
Itt van például egy lehetőség: a denevérnek nincs meg a (nyelvi) ítéletalkotáshoz szükséges agyi
felszereltsége, de a denevérnek mégis ítéleteket kell alkotnia (valamilyen artikulálatlan módon), hogy
megszervezze és modulálja nyelv nélküli tevékenységét. Ahol ezek az artikulálatlan ítélet-szerű dolgok
történnek, ott kell keresnünk a denevér kiváltságos nézőpontját. De ez éppen olyan kifinomult
ítéletekkel kapcsolatos posztulációkat foglalna magában, amelyeket Nagel olyan valószínűtlennek talált,
hogy egy csecsemőnek tulajdonítson. Ha a tudatos és a tudattalan közötti különbségtételnek semmi köze
az ítélőképességhez hasonló kifinomult dolgokhoz, akkor mi mást foglalhatna magában?
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Térjünk vissza a keselyűinkhez. Gondoljunk arra a hipotézisre, hogy a rothadó csirke tetemnek a
pulykakeselyű számára pontosan olyan szaga van, mint nekem a sült pulykának. Tud a tudomány fényt
deríteni erre a hipotézisre, pro vagy kontra? Igen, szinte könnyedén meg tudja cáfolni: mivel azt, hogy
nekem milyen a sült pulyka szaga, az agyamban és viselkedésemben elvileg kimutatható reaktív
diszpozíciók, emlékezeti hatások stb. stb. hatalmas halmaza állítja össze (és meríti ki), és mivel ezek
közül sok teljesen meghaladja bármely keselyű agyának gépezetét, teljességgel lehetetlen, hogy egy
keselyűnek bármi olyan szaga legyen, mint nekem a sült pulyka szaga.

Nos, akkor milyen szaga van a rothadó csirkének egy pulykakeselyűnek? (Pontosan?) Mennyire vagy
hajlandó türelmes és kíváncsi lenni? Ugyanazokkal a módszerekkel, amelyek nálam is működnek,
felfedezhetjük a keselyűben a reaktív diszpozíciók megfelelő családját, és eközben egyre többet fogunk
megtudni azokról a kétségkívül igen sajátos kapcsolatokról, amelyeket egy keselyű egy sor
szaglóingerhez kialakíthat. De már most is sok mindent tudunk, amit nem fogunk megtudni. Soha nem
fogjuk azt tapasztalni, hogy a keselyűt ezek az ingerek arra késztetik, hogy az emberhez hasonlóan azon
tűnődjön, vajon a csirke ma este nem téved-e egy kicsit. És nem fogunk találni sem szórakozást, sem
bonyolult asszociációs mintákat, sem Proust-féle visszaemlékezéseket. Talán a vizsgálatok előtt állok?
Egy kicsit, de vegye figyelembe, hogy milyen vizsgálatokról van szó. Kiderül, hogy ott kötünk ki, ahol
elkezdtük: viselkedésminták (külső és belső - de nem "magánéleti") elemzésével, és a múltbeli vagy
jelenlegi funkcióikra vonatkozó evolúciós hipotézisek fényében próbáljuk értelmezni őket.
Maga az elképzelés, hogy létezik egy választóvonal a "valaminek lenni tetsző" és a puszta "automaták"
között, kezd úgy tűnni, mintha a hagyományos feltételezéseink műve lenne. Többféle okot is felhoztam
(Dennett, 1991a) arra a következtetésre, hogy a felnőtt emberi tudat esetében nincs elvi módja annak,
hogy megkülönböztessük, hogy mikor kapcsoljuk be (és világítunk rá erre vagy arra a tárgyra) a tudat
mitikus villanykörtéjét. Állítom, hogy a tudat, még abban az esetben is, amelyet a legjobban értünk - a
sajátunkban -, nem egy mindent vagy semmit, be- vagy kikapcsolt jelenség. Ha ez igaz, akkor a tudat
nem olyan jelenség, amilyennek az állati tudatról szóló viták legtöbb résztvevője feltételezi. Az a
kérdés, hogy "valószínű-e", hogy minden emlősnek van-e tudata, olyan, mintha azt kérdeznénk, hogy a
madarak bölcsek-e, vagy a hüllők bölcsek-e: ez egy olyan népi pszichológiai fogalom túldolgozása,
amely a kemény éleivel együtt elvesztette hasznosságát is.
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Néhány gondolkodót ez a kilátás nem hat meg. Még mindig rendíthetetlenül biztosak abban, hogy a
tudat - Ned Block (1992; 1993; 1994; 1995) kifejezésével élve a "fenomenális" tudat - olyan jelenség,
amely vagy jelen van, vagy nincs, mintha az agyban egyes események világítanának a sötétben, a többi
pedig nem. 2 Persze, ha egyszerűen nem hajlandóak elgondolkodni azon a hipotézisen, hogy a tudatról
kiderülhet, hogy nem is olyan tulajdonság, amely így kettészeli a világegyetemet, akkor biztosak
lehetnek benne, hogy én bizonyára teljesen figyelmen kívül hagytam a tudatot. De akkor azt is be kell
látnod, hogy a tudat rejtélyét azzal tartod fenn, hogy egyszerűen nem vagy hajlandó figyelembe venni
az egyik legígéretesebb elmélet bizonyítékát.
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Utóirat:
Fájdalom, szenvedés és erkölcs
A New Schoolban tartott konferencián tartott előadásomat követő vitában a figyelem az állati tudattal
kapcsolatos olyan kérdésre irányult, amellyel a fentiekben nem foglalkoztam kifejezetten: Az én
modellem szerint honnan tudnánk megmondani, hogy mely állatok képesek a fájdalomra vagy a
szenvedésre (vagy mindkettőre)? A konferencia későbbi előadásaira és vitáira támaszkodva itt egy
leegyszerűsített vázlatot nyújtok arról, hogy elméletem milyen irányt javasol ennek a kérdésnek a
megválaszolásához. 3
A fájdalom jelensége nem homogén a fajok között, és nem is egyszerű. Ezt magunkon is láthatjuk, ha
észrevesszük, hogy néhány egyszerű kérdésre mennyire nem egyértelműek a válaszok. Vajon azok a
"fájdalmak", amelyek hasznosan megakadályozzák, hogy végtagjaink alvás közben kényelmetlen,
ízületkárosító pozíciókat vegyenek fel, olyan élmények, amelyekhez "alanyra" van szükség (McGinn,
1995), vagy esetleg helyesen nevezhetnénk őket tudattalan fájdalmaknak? Mindenesetre van-e morális
jelentőségük? Az idegrendszer ilyen testvédő állapotait nevezhetnénk "érző" állapotoknak anélkül, hogy
ezzel azt sugallnánk, hogy ezek valamilyen én, valamilyen ego, valamilyen szubjektum tapasztalatai
lennének. Ahhoz, hogy az ilyen állapotok számíthassanak - akár fájdalmaknak, akár tudati
állapotoknak, akár tapasztalatoknak nevezzük őket, akár nem -, léteznie kell egy tartós, komplex
szubjektumnak, akinek számítanak, mert szenvedés forrását jelentik. A kígyók (vagy a kígyók részei!)
érezhetnek fájdalmat - attól függően, hogyan határozzuk meg ezt a fogalmat -, de a bizonyítékok arra
utalnak, hogy a kígyóknak nincs olyan átfogó, hosszú távú szerveződésük, amely teret engedne a
jelentős szenvedésnek. Ez nem azt jelenti, hogy a kígyókkal úgy kellene bánnunk, mint a kopott
gumiabroncsokkal, hanem azt, hogy a szenvedésükkel kapcsolatos aggodalmunkat mérsékelni kell
annak elismerésével, hogy szenvedésre való képességük mennyire szerény.
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Bár a fájdalom és a szenvedés közötti különbségtétel, mint a legtöbb mindennapi, nem tudományos
megkülönböztetés, kissé elmosódott a szélein, mégis értékes és intuitív módon kielégítő jele vagy
mércéje az erkölcsi jelentőségnek. Amikor rálépek a lábujjadra, rövid ideig tartó, de határozott (és
határozottan tudatos) fájdalmat okozva neked, alig okozok neked kárt - általában egyáltalán nem. A
fájdalom, bár intenzív, túl rövid ahhoz, hogy számíthasson, és nem okoztam hosszú távú kárt a
lábadban. Az a gondolat, hogy egy-két másodpercig "szenvedsz", e fontos fogalom nevetséges
félreértelmezése, és még ha el is fogadjuk, hogy az általam okozott néhány másodperces fájdalom még
néhány másodpercig vagy akár percig is irritálhat - különösen, ha azt hiszed, hogy szándékosan tettem -,
maga a fájdalom, mint rövid, negatív előjelű élmény, eltűnő erkölcsi jelentőséggel bír. (Ha azzal, hogy
ráléptem a lábujjára, megszakítottam az ária eléneklését, és ezzel tönkretettem az operai karrierjét, az
már egészen más kérdés).

Úgy tűnik, hogy sok vita hallgatólagosan feltételezi: (1) hogy a szenvedés és a fájdalom ugyanaz a
dolog, csak más skálán; (2) hogy minden fájdalom "átélt fájdalom"; és (3) hogy a "szenvedés
mennyisége" kiszámítható ("elvileg") úgy, hogy egyszerűen összeadjuk az összes fájdalmat (amelyek
mindegyikének szörnyűségét az időtartam-szer-intenzitás határozza meg). Ezek a feltételezések, ha
hideg napfényben, szenvtelenül nézzük őket - ami nehéz teljesítmény egyes pártosok számára nevetségesek. Egy kis gyakorlat segíthet: felcserélné a következő egy év során megtapasztalható
szenvedések összességét egyetlen ötperces, kétségtelenül gyötrelmes gyötrelemmel teli robbanásra,
amely "ugyanannyi" teljes fájdalmat és szenvedést eredményezne? Én biztosan megtenném. Sőt, még
akkor is szívesen belemennék az alkuba, ha "megduplázná" vagy "megnégyszerezné" az éves teljes
összeget - csakhogy az egésznek öt perc alatt vége legyen. (Feltételezzük persze, hogy ez a szörnyű
epizód nem öl meg, nem tesz őrültté - a fájdalom elmúltával -, vagy nem jár más hosszú távú
következményekkel, amelyek további szenvedéssel járnak vagy járnak; az alku az volt, hogy az összes
szenvedést egyetlen lökésbe csomagolják.) Gondolom, bárki szívesen kötne ilyen alkut. De ennek nincs
igazán értelme. Azt feltételezi, hogy az a jótevő, aki ilyen szolgáltatást nyújtana ingyenesen
mindenkinek, ex hypothesi megduplázná vagy megnégyszerezné a világ szenvedését - és a világ
szeretné őt ezért.
Számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy valami gyökeresen rossz azokkal a feltételezésekkel, amelyek
lehetővé teszik számunkra, hogy a szenvedést ilyen egyszerű módon összegezzük és összehasonlítsuk.
De vannak, akik másképp gondolják; az egyik ember redukciója ad absurdum, a másiké ellenkező
értelmű felfedezés. Képesnek kellene lennünk arra, hogy ezeket a különbségeket higgadtan rendezzük,
még akkor is, ha a legjobb megoldás, amiben ésszerűen reménykedhetünk, annak felismerése, hogy
egyes perspektívaválasztások kognitív szempontból áthatolhatatlanok.
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IV
Visszaállva
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25
Önarckép
Ez az esszé "provokálta" Bo Dahlbomot, hogy írjon egy "unortodoxabb bevezetőt" a munkámhoz a kötetében.
Dennett és kritikusai (1993). Mint mindig, két nézőpont jobb, mint egy, és az övé különösen éleslátó.
Véleményem szerint az elmefilozófia két fő témája a tartalom és a tudat. Ahogy első könyvem címe, Content and
Consciousness (1969) is sugallta, ebben a sorrendben kell foglalkozni velük: először a tartalom vagy szándékosság
elmélete - ez a jelenség alapvetőbb, mint a tudatosság -, majd erre az alapra építve a tudatosság elmélete. Az évek során
azon kaptam magam, hogy ezt az alapstruktúrát kétszer is újra és újra elmondom, részben azért, hogy különböző
filozófiai ellenvetésekre válaszoljak, de ami még fontosabb, azért, mert a kognitív tudomány alapkérdéseivel
kapcsolatos kutatásaim a problémák különböző aspektusaiba vezettek. Az Agyviharok (1978a) első felének cikkei
tulajdonképpen egy részletesebb tartalomelméletet állítottak össze, a második felének cikkei pedig a tudat konkrét
problémáival foglalkoztak. A második összefoglaló most készült el, mindkét felének külön kötetet szentelve: A
Nemzetközi álláspont (1987) csak és kizárólag a tartalomról szól; a Tudat megmagyarázva (1991a) az említett kötet
tartalomelméletét feltételezi, és egy kibővített tudatelméletet épít fel.
1 Kezdetek és források
Bár elég sok filozófus egyetért abban, hogy a tartalom és a tudat a két fő kérdés, amellyel az elmefilozófia
szembesül,
Eredetileg megjelent: Guttenplan, S., szerk., A Companion to the Philosophy of Mind (Oxford: Blackwell, 1994), 236-244. o.

356. oldal

sokan - talán a legtöbben - a hagyományt követve az ellenkező sorrendet támogatják: szerintük a tudat az alapvető
jelenség, amelytől végső soron minden szándékosság függ. Ez a szemléletbeli különbség alapvető, megfertőzi azokat az
intuíciókat, amelyekkel minden elméletalkotásnak kezdődnie kell, és így ez a forrása a legmélyebb és legtartósabb
nézeteltérések némelyikének a szakterületen. Számomra világos, hogyan jutottam el a függőség rendjéről alkotott
renegát látásmódomhoz: Oxfordban végzett hallgatóként mély bizalmatlanságot éreztem azokkal a módszerekkel
szemben, amelyeket más filozófusoktól láttam, és úgy döntöttem, hogy mielőtt bármilyen, az elmével kapcsolatos
intuíciómban megbízhatnék, ki kell találnom, hogyan végezheti az agy az elme munkáját. Szinte semmit sem tudtam
a vonatkozó tudományról, de mindig is lenyűgözött, hogyan működnek a dolgok - az órák, a motorok, a
bűvészmutatványok. (Valójában, ha nem egy megrögzött "művészeti és bölcsész" akadémikus családban nőttem
volna fel, valószínűleg mérnök lettem volna, de ez a lehetőség senkinek sem jutott volna eszébe a családunkban.) Így
hát elkezdtem képezni magam, mindig azzal a kíváncsi kérdéssel a szemem előtt, hogy a "buta" neuronok
mechanikus válaszait hogyan lehet olyan tevékenység szövevényévé kötni, amely valóban megkülönbözteti a
jelentéseket. Valahogyan lehetségesnek kellett lennie, feltételeztem, mivel nyilvánvaló volt számomra, hogy a
dualizmus csak a végtelenségig elhalasztandó utolsó lehetőség.

Ezért kezdettől fogva a tudomány "harmadik személyű nézőpontjából" dolgoztam, és úgy fogtam fel a feladatomat,
hogy olyan fizikai struktúrát építsek - vagy inkább annak körvonalait vázoljam fel -, amely láthatóan képes az elme
rejtélyes mutatványait végrehajtani. Abban az időben - a hatvanas évek közepén - senki más nem próbálkozott a
filozófiában ennek a struktúrának a felépítésével, így ez egy meglehetősen magányos vállalkozás volt, és a legtöbb
megvilágítást és bátorítást a tudomány és a mérnöki tudomány néhány látnokának munkájából kaptam: Warren
McCulloch, Donald MacKay, Donald Hebb, Ross Ashby, Allen Newell, Herbert Simon és J. Z. Young jutnak
eszembe. Miller, Galanter és Pribram 1960-as klasszikusa, a Plans and the Structure of Behavior (Tervek és a
viselkedés szerkezete) egy homályosan értett, de nagyra értékelt jelzőfény volt, és Michael Arbib 1964-es alapműve,
az Brains, Machines and Mathematics (Agyak, gépek és matematika) nagy segítséget jelentett a köd egy részének
eloszlatásában.
Tekintettel arra, hogy nem rendelkeztem formális képzéssel semmilyen tudományban, ez kétes vállalkozás volt, de
általában megbocsátották naivitásomat azok, akik segítettek nekem a tudományágukban, és bár akkoriban úgy
gondoltam, hogy a filozófiai mentoraimmal, Quine-nel és Ryle-lal való nézeteltéréseim vezéreltek (sőt,
meghatároztak), visszatekintve világos, hogy a filozófia természetével kapcsolatos mély egyetértésem
mindkettejükkel - olyan mélyen, hogy
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hogy teljesen meg nem vizsgált és hallgatólagos - volt az elsődleges forrása annak az intellektuális biztonságnak,
amivel rendelkeztem.
Az első stabil következtetés, amelyre azután jutottam, hogy felfedeztem, hogy spekulatív kitérőim mindig ugyanoda
vándorolnak, az volt, hogy az agyak csak arra képesek, hogy megközelítsék a jelentésekre való érzékenységet,
amelyet a mindennapi mentalista diskurzusunkban feltételezünk. Amikor mechanikusan kellett cselekedni, az agy
mindig azt tette, amire az aktuális, helyi, mechanikus körülmények késztették, bármit is kellett volna tennie, bármit
is mutatott volna az Isten szemszögéből nézve az aktuális állapotok tényleges jelentéseit. Hosszú távon azonban az
agyakat - evolúciós folyamatok révén - úgy lehetett megtervezni, hogy (az értelem szempontjából) nagy
megbízhatósággal tegyék a helyes dolgot. Ez először a Content and Consciousness (1969, 9. szakasz, "Function and
Content", "Funkció és tartalom") című könyvben talált publikált megfogalmazásra, és azóta is ez az alapja
mindannak, amit azóta tettem. Ahogyan az Agyviharokban (1978a) fogalmaztam, az agyak szintaktikai motorok,
amelyek képesek utánozni a szemantikai motorok kompetenciáját. (Lásd még a gondolatkísérletet - Searle Kínai
szobájának előfutárát - arról, hogy egy óriásrobot vezérlőtermébe vagyunk bezárva, 1978b). Figyeljük meg, hogy ez
a pont hogyan kényszeríti ki a tudat szándékosságtól való függésének sorrendjét. A jelentések megbecsülése megkülönböztetésük és élvezetük - központi szerepet játszik a tudatról alkotott elképzelésünkben, de ez a
meggyőződés, hogy én, belülről, közvetlenül foglalkozom a jelentésekkel, inkább valami jóindulatú "felhasználói
illúziónak" bizonyul. Amit Descartes a legbiztosabbnak gondolt - a tudat tárgyainak közvetlen introspektív
megragadását -, arról kiderül, hogy nem is egészen igaz, hanem inkább csak metaforikus mellékterméke annak,
ahogyan agyunk a közelítő munkát végzi. Ez a látásmód szépen kapcsolódott Quine egyik tanításához, amelynek
valójában hevesen ellenálltam egyetemistaként: a radikális fordítás meghatározatlanságához. Most már értettem,
hogy - ahogy Quine híres módon hangsúlyozta - a meghatározatlanság miért "egyezik" Brentano tézisével a
szándékos redukálhatatlanságáról, és hogy ezek a redukálhatatlan szándékos összefüggések miért elkerülhetetlenül
inkább "drámai idiómák", mint a kendőzetlen igazság kifejezései. Azt is láthattam, hogyan kell újraértelmezni a
szándékosságról szóló két filozófiai művet, amelyek a legnagyobb hatással voltak rám, Anscombe Intention (1957)
és Taylor The Explanation of Behaviour (1964) című művét.
Ha eredetileg a fizikai tudományokhoz és a harmadik személyű nézőponthoz kötődik, akkor a kérdéseknek ez a
felosztása nem csak intuitívan elfogadhatónak, hanem elkerülhetetlennek, kielégítőnek, természetesnek tűnhet. Ha
viszont a kiindulópontunk a hagyományos filozófiai hűség a
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az elmét és az önvizsgálat szabadításait, ez a látomás felháborítónak tűnhet. Az intuíciók e vízválasztójáról talán a
legtisztább képet az evolúciós perspektívából kaphatjuk. Volt egy idő, a földi élet előtt, amikor nem volt sem
szándékosság, sem tudatosság, de végül beindult a replikáció, és egyszerű organizmusok alakultak ki. Tegyük fel,
hogy megkérdezzük tőlük: Tudatosak voltak-e? Mutattak-e állapotukban szándékosságot? Természetesen minden
attól függ, hogy mit értünk ezeken a kulcsfogalmakon, de a fogalmak előzetes meghatározásával kapcsolatos
stratégiai döntések mögött egy alapvető szemléletbeli különbség húzódik meg. Az intuíciók egyik családja
kényelmesen kijelenti, hogy bár ezek a legkorábbi ősök öntudatlan automaták voltak, amelyek metafizikailag nem
különböztek a termosztátoktól vagy az egyszerű robotjátékoktól, néhány állapotuk mégis szemantikailag értékelhető
volt. Ezek az organizmusok az én fogalmaim szerint kezdetleges szándékos rendszerek voltak, és valahol a
komplexitás közbenső emelkedése során a szándékos rendszereknek egy speciális alcsoportja alakult ki: a tudatos
lények alcsoportja. E látásmód szerint tehát tudattalan őseink intencionalitása olyan valóságos volt, amennyire a
szándékosság valaha is lehetett; csak kezdetleges volt. A tudattalan intencionalitás ezen az alapon fejlődtek ki azok a
magasabb rendű komplexitások, amelyek abban csúcsosodtak ki, amit mi tudatosságnak nevezünk. Az intuíciók
másik családja azt állítja, hogy ha ezek a korai organizmusok pusztán tudattalan automaták voltak, akkor az
úgynevezett intencionalitásuk nem volt az igazi. Néhány ilyen meggyőződésű filozófus hajlamos ragaszkodni
ahhoz, hogy a legkorábbi élő szervezetek tudatosak voltak - elvégre éltek -, és ezért a kezdetleges szándékosságuk
valódi volt, míg mások azt feltételezik, hogy valahol a komplexitás skáláján magasabb szinten alakul ki a valódi
tudatosság, és így a valódi szándékosság. Ebben a táborban mindenesetre széleskörű egyetértés van abban, hogy bár
egy robot lehet az, amit én szándékos rendszernek neveztem, sőt magasabb rendű szándékos rendszer, mégsem lehet
tudatos, és így egyáltalán nem rendelkezhet valódi szándékossággal.
Első könyvemben megkíséreltem átvágni ezt az intuíciók közötti különbséget azzal, hogy a tudat fogalmának
felosztását javasoltam: a tudatosság1 , a tudatosságnak az a díszes fajtája, amelyet mi, emberi lények élvezünk, és a
tudatosság2 , az ingerekre való megfelelő reagálási képesség, amelyet a méhek és a termosztátok egyaránt élveznek. Ez a
taktika sok gondolkodónak nem vált be, akik továbbra is azt a gyanút táplálták, hogy valamit kihagytam; szerintük
létezik egy különleges érzékenység - nevezhetnénk állati tudatnak -, amelyet sem a termosztát, sem a divatos robot nem
élvezhet, de amelyet minden emlős és minden ember élvezhet.
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madarak (és talán minden hal, hüllő, rovar, puhatestű, ...) közös. Mivel a legegyszerűbb ilyen organizmusoknál jóval
nagyobb viselkedési és érzékelési komplexitású roboteszközöket ez a gondolkodási iskola öntudatlannak tartja, ez
egyfajta újkori vitalizmusnak felel meg. Minél többet tudunk meg arról, hogyan működnek valójában az egyszerű
organizmusok, annál kétségesebbé válik ez a sejtés egy különleges, organikus érzékelésről, de azok számára, akik
nem hajlandók a tudományra tekinteni, ez egy hagyományos elképzelés, amely ma körülbelül olyan kényelmes, mint
a XVII. században volt, amikor sokan elborzadtak Descartes állításaitól a (nem emberi) állatok mechanikusságáról.
Mindenesetre a definíciós fogások hatástalanok ellene, ezért a későbbi munkáimban elhagytam a taktikát és a
"tudatos1 " és "tudatos2 " nomenklatúrát - de a mögöttes intuíciókat nem.

A tartalomról és a tudatosságról szóló beszámolóimat a későbbiekben kisebb mértékben felülvizsgáltam, és nagyobb
mértékben kidolgoztam. Néhány téma, amely a Tartalom és tudatosságban nagy szerepet játszott, az 1970-es
években és az 1980-as évek elején szunnyadt a munkámban, de nem hagytam el őket, és most újra előkerülnek,
különösen a tanulás mint az agy evolúció témája és a tartalomnak a neuronhálózatokban lévő, egyedileg kétértelmű
csomópontok elosztott mintáiban való rögzülése. Az igazság az, hogy bár joggal állíthatom, hogy a Content and
Consciousness (tartalom és tudatosság) című könyvemben (lásd még Dennett, 1974) megláttam ezeknek az
elképzeléseknek a szépségét, sőt elkerülhetetlenségét, és filozófiai következményeiket elég pontosan felvázoltam,
egyszerűen nem láttam, hogyan lehetne ezeket a tudományos területen továbbvinni, és meg kellett várnom, hogy
mások - nem filozófusok - felfedezzék maguknak ezeket az elképzeléseket, és olyan új irányokba tereljék őket,
amelyek a közelmúlt filozófiai figyelmét oly méltán felkeltették. E két témáról a közelmúltban folytatott saját vitáim
e kötet 4., 13. és 16. fejezetében találhatók; valamint Dennett, 1987, chap. 8; 1991a; és 1991c.
2 Tartalom: A szándékos tartásból látható minták
Az én tartalomelméletem funkcionalista: minden tartalmi attribúció a kérdéses tárgyaknak a szervezet biológiai
gazdaságában (vagy a robot mérnöki gazdaságában) betöltött funkcionális szerepének megbecsülésén alapul. Ez a
funkciónak egy kifejezetten "teleologikus" felfogása (nem a matematikai funkció vagy a puszta "kauzális szerep"
fogalma, ahogy azt David Lewis és mások javasolják). Ez a funkció fogalma mindenütt jelen van a mérnöki
munkában, a műtárgyak tervezésében,
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hanem a biológiában is. (A tudományfilozófusok számára csak lassan döbben rá a tudomány, hogy a biológia nem
olyan tudomány, mint a fizika, amelyben a "természeti törvények" megtalálására kell törekedni, hanem a mérnöki
tudomány egy fajtája: a természet talált műtárgyainak - amelyek ezernyi finom, bonyolult szerkentyűből állnak,
amelyeket opportunista módon, de elegánsan, robusztus, önvédelmi rendszerekké fűznek össze - "reverse
engineering" módszerrel történő elemzése.) Ezek a témák mind jelen voltak a Content and Consciousnessben, de az
"Intentional Systems" (1971) című könyvben tisztáztam őket, amikor bevezettem azt az elképzelést, hogy a
szándékos rendszer definíció szerint minden olyan dolog, amely alkalmas arra, hogy egy bizonyos taktika - amit én
szándékos álláspontnak neveztem - segítségével elemezhető legyen. Ez az a taktika, amely egy entitás
értelmezésénél azt a feltevést fogadjuk el, hogy az egy optimálisan tervezett (azaz racionális), önmagára figyelő
ágens ideáljának a megközelítése. Nem teszünk kísérletet e feltételezés megerősítésére vagy megcáfolására, és nem is
szükséges, hogy a konkrét elemzések előtt megpróbáljuk meghatározni, hogy miből áll a racionalitás. A feltételezés
inkább a viselkedés konkrét előrejelzéseinek létrehozásához nyújt támpontot, az entitás kontrollállapotainak
tartalmára vonatkozó megdönthető hipotézisek segítségével.
A szándékos álláspont és annak a tervezői és a fizikai állásponthoz való viszonyának kezdeti elemzését egy
hagyományos filozófiai kérdéssel - a szabad akarat problémájával, valamint a mechanizmus és a felelősség
összeegyeztetésének feladatával - foglalkoztam (1973). A részletek azonban az általam megfigyelt, a mesterséges
intelligenciában mindenütt jelenlévő gyakorlatokra és attitűdökre vonatkozó reflexióimból nőttek ki. Mind Allen
Newell (1982), mind David Marr (1982) lényegében ugyanerre az álláspontok szerinti felosztásra jutott a kognitív
tudomány alapjairól szóló saját reflexióiban. A szándékos rendszerek (és különösen a magasabb rendű szándékos
rendszerek) koncepcióját sikeresen hasznosították a klinikai és fejlődéslélektanban, az etológiában és a kognitív
tudomány más területein, de a filozófusok vonakodtak az elmélet főbb metafizikai implikációit elfogadni.

Különösen azt állítottam, hogy mivel a funkcióra vonatkozó bármely attribúció szükségszerűen optimális vagy
racionalitási feltételezésekre hivatkozik, a szándékosság ezektől függő attribúciói a jelenségek értelmezései - egy
"heurisztikus átfedés" (1969), amely egy elkerülhetetlenül idealizált "valós mintát" ír le (lásd e kötet 5. fejezetét). Az
olyan absztraktumokhoz hasonlóan, mint a súlypontok és az erőparalelogrammák, a legmagasabb álláspont által
tételezett hiedelmeknek és vágyaknak sincs független és konkrét létezésük, és mivel ez a helyzet, nem lennének
olyan mélyebb tények, amelyek eldönthetnék a kérdést, ha - ami a legvalószínűtlenebb - rivális intencionális
értelmezések merülnének fel...
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amely ugyanolyan jól teljesített egy entitás viselkedésének racionalizálásában. Quine tézise a radikális fordítás
meghatározatlanságáról végigviszi, mint a mentális állapotok és folyamatok radikális értelmezésének
meghatározatlanságának tézisét.
Az a tény, hogy a radikális meghatározatlanság esetei, bár elvileg lehetségesek, elenyészően valószínűtlen, hogy valaha is
szembesüljünk velük, nyilvánvalóan csekély vigaszt jelent. Ez az elképzelés sok filozófus számára mélyen ellenkezik
a "reálisabb" doktrínák után sóvárgó filozófusokkal. A "realizmusnak" két különböző irányzata van, amelyeket
megpróbáltam aláásni:
1.
2.

realizmus a mindennapi mentalista diskurzusunk által állítólagosan leírt entitásokról - amit én úgy neveztem
népi pszichológia (1981) - mint például a hiedelmek, vágyak, fájdalmak, az én;
realizmus magával a tartalommal kapcsolatban - az az elképzelés, hogy létezniük kell olyan
eseményeknek vagy entitásoknak, amelyek valóban rendelkeznek intencionalitással (szemben azokkal
az eseményekkel és entitásokkal, amelyek csak úgy viselkednek, mintha rendelkeznének
intencionalitással).

Az (1) ellen különféle érveket, hasonlatokat, példázatokat használtam. Gondoljuk meg, mit kellene mondanunk
annak az elkényelmesedett közösségnek, akik "fáradtságról" beszélnek, ahol mi fáradtságról, kimerültségről stb.
beszélünk. (1978a) Azt akarják, hogy mondjuk el nekik, mi a fáradtság, milyen testi állapotokkal vagy eseményekkel
azonosak, és így tovább. Ez olyan zűrzavar, amely diplomáciát igényel, nem pedig filozófiai felfedezést; a választás az
"eliminatív materializmus" és a fáradtság "identitáselmélete" között nem arról szól, hogy melyik "izmus" a helyes,
hanem arról, hogy melyik beszédmód a legalkalmasabb arra, hogy ezeket az embereket megszabadítsuk fogalmi
sémájuk egy elfeledett vonásától.
A (2) ellen a támadásom közvetettebb volt. A filozófusok tartalmi realizmusra vonatkozó követelését egy gyakori
filozófiai hiba példájának tekintem. A filozófusok gyakran olyan helyzetbe manőverezik magukat, ahonnan csak két
alternatívát látnak: a végtelen regressziót vagy valamiféle "belső" alapot - egyfajta elsődleges mozgatót. Például
nyilvánvalónak tűnt, hogy ahhoz, hogy bizonyos dolgok eszközként legyenek értékesek, más dolgoknak
önmagukban értékesnek kell lenniük - önmagukban vett céloknak -, különben a csak eszközként értékes dolgok
ördögi regressziójába (vagy körébe) kerülnénk. Hasonlóan nyilvánvalónak tűnt, hogy bár bizonyos intencionalitás
"származtatott" (a bevásárlólistát alkotó ceruza-jelek mintegy származik annak a személynek a szándékaiból, akinek
a listájáról van szó), hacsak bizonyos intencionalitás nem eredeti és nem származtatott, akkor nem létezhet
származtatott intencionalitás.
Mindig van egy másik alternatíva, amit a naturalista filozófusok
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a véges regresszió, amely jelzett alapok, küszöbök vagy esszenciák nélkül szűnik meg. Itt van egy könnyen
kikerülhető paradoxon: minden emlősnek van egy emlős anyja - de ez az emlősök végtelen genealógiáját feltételezi,
ami nem lehet igaz. A megoldás nem az emlősök lényegének keresése, amely elvileg lehetővé tenné számunkra az
elsődleges emlős azonosítását, hanem inkább egy véges regresszió eltűrése, amely az emlősöket nem emlős ősökkel
köti össze egy olyan sorrendben, amelyet csak tetszőlegesen lehet felosztani. A mai emlősök valósága alapok nélkül
is biztonságos.
Ennek a témának a legismertebb példája a munkámban az az elképzelés, hogy egy intelligens szándékos rendszer
csodálatosnak tűnő erejét úgy lehet megmagyarázni, ha azt egyre ostobább szándékos rendszerek hierarchikusan
strukturált csoportjaira bontjuk, és végül az összes intelligenciaadósságot ostoba mechanizmusok szövetében rendezzük
le (1971; 1974; 1978a; 1991a). Lycan (1981) ezt a nézetet homunkuláris funkcionalizmusnak nevezte. Az ember
kísértésbe eshet, hogy megkérdezze: vajon a szubperszonális komponensek valódi intencionális rendszerek? Az
egyszerű neuronokhoz való leereszkedés során a képességek hanyatlásának melyik pontján tűnik el a valódi
intencionalitás? Ne kérdezzük meg. Az okok, amelyek miatt egy egyedi neuront (vagy egy termosztátot) szándékos
rendszernek tekinthetünk, nem lenyűgözőek, de nem nullák, és szándékos attribúcióink biztonsága a legmagasabb
szinteken nem attól függ, hogy azonosítjuk-e a valódi szándékosság legalsó szintjét. Ugyanennek az elképzelésnek
egy másik kiaknázását találjuk az Elbow Roomban (1984d): Az evolúciótörténet mely pontján jelentek meg a valódi
értelem-értékelők, a valódi ének? Ne kérdezd - ugyanebből az okból. Itt van még egy másik, alapvetőbb változat: Az
evolúció kezdeti időszakának melyik pontján beszélhetünk valódi funkcióról, valódi szelekcióról - és nem csupán
olyan entitások véletlenszerű megőrzéséről, amelyek történetesen rendelkeznek valamilyen önreprodukáló
képességgel? Ne kérdezd! Világunk számos legérdekesebb és legfontosabb jellemzője fokozatosan alakult ki egy
olyan világból, amely kezdetben nem rendelkezett velük - funkció, szándékosság, tudatosság, erkölcs, érték -, és
bolondság megpróbálni azonosítani az "igazi" dolog első vagy legegyszerűbb példányát. Ugyanezen okból hiba azt
feltételezni, hogy a világ valódi különbségeinek léteznie kell ahhoz, hogy választ kapjunk minden olyan kérdésre,
amelyet a tartalmi attribúciós rendszereink lehetővé tesznek számunkra. Tom azt mondja, hogy van egy idősebb
testvére, aki Clevelandben él, és hogy ő egyke (1975b). Mit hisz valójában? Valóban elhiheti-e, hogy van egy
testvére, ha azt is elhiszi, hogy ő egyke? Mi a lelkiállapotának valódi tartalma? Nincs okunk azt feltételezni, hogy
létezik elvi válasz.
A legátütőbb következtetés, amit ebből a tartalomelméletből levontam.
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az, hogy az állítmányi attitűdökről szóló nagy és elismert irodalom (különösen a tág kontra szűk tartalom, a "de re
kontra de dicto" attribúciók, és hogy Pierre mit hisz Londonról) nagyrészt olyan diszciplináris lelet, amelynek
hosszú távon nincs semmi jelentősége, kivéve talán mint a történelem leglassabban kibontakozó, nem szándékolt
reductio ad absurdum. Nagyjából az ebben a szakirodalomban feltárt nézeteltéréseknek még csak kezdeti kifejezést
sem lehet adni, hacsak nem vállaljuk azokat a feltételezéseket, amelyekről azt állítottam, hogy alapvetően
megalapozatlanok (lásd különösen 1975b; 1978a; 1982a; 1987, chap. 8; és a 8. fejezetet. e kötet 5. fejezetét): a
tartalommal kapcsolatos erős realizmus, és annak állandó kísérője, a gondolkodás nyelvének, a mentális
reprezentáció olyan rendszerének elképzelése, amely inkább kifejezésekhez hasonló elemekre, és inkább
mondatokhoz hasonló nagyobb elemekre bontható. Azt az illúziót, hogy ez elkerülhetetlen, sőt hihető, különösen
táplálja a filozófusok szokásos taktikája, hogy a "hinni-hogy-p" példáiból dolgoznak, amelyek a figyelmet olyan
mentális állapotokra irányítják, amelyek közvetlenül vagy közvetve nyelvileg fertőzöttek, mint például azt hinni,
hogy a legrövidebb kém kém, vagy azt hinni, hogy a hó fehér. (Hiszik-e a jegesmedvék, hogy a hó fehér? Úgy, ahogy
mi hisszük?) Vannak ilyen állapotok - a nyelvet használó emberekben -, de ezek nem példamutató vagy megalapozó

hitállapotok; mivel szükségem volt egy kifejezésre, véleménynek nevezem őket ("Hogyan változtassuk meg a
gondolkodásunkat", 1978a; lásd még e kötet 4. fejezetét). A vélemények nagy, sőt talán döntő szerepet játszanak a
fogalmunkban.

személy, de ezek nem olyan kognitív elemek paradigmái, amelyekhez első körben tartalmat rendelhetünk. Ha az
ember - ahogyan azt kell - a nem emberi állatokban előforduló kognitív állapotokból és eseményekből indul ki, és
ezeket használja alapként, amelyekre az emberi megismerés elméleteit építi, akkor a nyelvvel fertőzött állapotokat
könnyebben látjuk levezetettnek, a viselkedés magyarázatában kevésbé közvetlenül érintettnek, és a gondolkodás
nyelvéről szóló tan legfőbb, de tiltott plauzibilitási forrásának. A gondolkodás nyelvének aposztrofálása
mindenesetre a tartalomhozzájárulás központi problémáinak elhalasztása, nem pedig szükséges első lépés. (Bár
néhány filozófus - különösen Ruth Garrett Millikan, Robert Stalnaker, Stephen White - egyetértett velem e pazar
kritika nagy részeiben, ők kevésbé radikális alkalmazkodásra törekedtek az uralkodó irodalommal.)
3 A tudat mint virtuális gép
A tudatelméletem az évek során több revízión ment keresztül, mint a tartalomelméletem. A Tartalom és
tudatosság című könyvben az elmélet a nyelv szerepére összpontosított a sajátos
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de meghatározó jellemzői az emberi tudatosságnak, és bár továbbra is amellett érvelek, hogy a természetes nyelvnek
döntő szerepe van a tudatosság központi jellemzőinek (a mi fajtánknak) a létrehozásában, az első változatom több
szempontból is túlzásba vitte az ügyet. Például kissé túl messzire mentem a mentális képalkotás elutasításában (lásd
a korrekciókat 1978a; 1991a), és kissé túl gyorsan - de nem túl messzire! - mentem a színlátás kezelésében, ami
akkoriban nem volt meggyőző, bár minden helyes lépést megtettem, ahogy a színnel kapcsolatos legújabb filozófiai
munkák véleményem szerint megerősítették. De a legnagyobb hibám a Tartalom és tudatosság című könyvben az
volt, hogy valahol az agyban egy vízválasztót, a "tudatossági vonalat" állítottam fel, amelynek a következő
tulajdonsága van: a tudatossági vonal átlépése előtt bekövetkezett tartalmi revíziók megváltoztatták a tudatosság
tartalmát; a későbbi revíziók (vagy hibák) a tapasztalat utáni manipulációnak számítanak; a tartalom minden kiigazítása,
akár igaz, akár nem, elvileg ennek a posztulált vonalnak az egyik vagy másik oldalán található. Ennek az intuitív, de
végső soron védhetetlen doktrínának az első áthágása a "Vannak-e az álmok tapasztalatok?" című könyvben történt.
(1975a), amelyben amellett érveltem, hogy az emlékezetbe (és onnan például az introspektív beszámolóba) való
helyes és helytelen belépés közötti különbségtétel nem tartható fenn szoros összefüggésben. Kapcsolódó érvek jelentek
meg a "Two Approaches to Mental Imagery" (1978a-ban) és a "Quining Qualia'' (1988e) című könyvekben, de csak a
Consciousness Explained (1991a) és az "Time and the Observer" (Dennett és Kinsbourne, 1992b) című könyvekben
vázoltam fel részletesebben a tudatosság egy alternatív pozitív modelljét, a Multiple Drafts modellt.
Ezt a modellt a legjobban a hagyományos modellel szemben lehet megérteni, amelyet én a karteziánus színháznak
nevezek. A bármely megfigyelő által végzett alapvető munka úgy jellemezhető, hogy szembesül valami "adott"
dologgal, és elfogadja azt - egyik vagy másik értelmező ítélettel válaszol rá. Ezt a sarkot valahogyan és valahol meg kell
fordítani a tudat bármelyik modelljében. A hagyományos felfogás szerint az egész befogadás addig halasztódik,
amíg a nyers adottat, az ingerlés nyersanyagát különböző módokon fel nem dolgozták és el nem küldték a központi
központba. Amint minden egyes bit "elkészült", beléphet a tudatba, és először értékelhetővé válik. Ahogyan C. S.
Sherrington (1934) fogalmazott: "Az érzékelés, a tudat, az érzékelés, a tudat, a tudat, a tudat, a tudat, a tudat, a
tudat, a tudat, a tudat, a tudat:
A mentális cselekvés az agyban van eltemetve, mégpedig a külvilágtól legmélyebben elzárt, a be- és kimenettől legtávolabb eső
részen.

A több tervezet modellben ez az egységes, egységes felvétel az agyi térben és a valós időben széttöredezett; az
ítélkezési feladatok töredezettek.
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a mikrofelvétel sok elosztott pillanatára (Dennett és Kinsbourne, 1992b). Mivel nincs olyan hely, ahol "minden összeér",
nincs olyan vonal, amelynek átlépése véglegesen jelezné a tudatos előtti feldolgozás végét és a tudatos megbecsülés
kezdetét, az emberi fenomenológia lakóiról szóló megszokott filozófiai feltételezések közül sokról kiderül, hogy
hagyományos nyilvánvalóságuk ellenére egyszerűen tévesek.
Például e modell által nyújtott perspektívából világosabban láthatjuk az abszolutista feltételezések inkoherenciáját,
amelyek a kvaliát jó elméleti ötletnek tűntetik. A többszörös vázlat modelljéből következik, hogy a "fordított
spektrumú" és a "hiányzó qualia" gondolatkísérletek, akárcsak a propozicionális attitűdökkel foglalkozó irodalomban
előforduló gondolatkísérletek (ikerföld, amit Pierre hisz, a legrövidebb kémről alkotott hiedelmek), alapvetően tévesek,
és hasonló okból: a ''józan ész'' feltételezése a "realizmusról" a szóban forgó mentális elemek - az első esetben a
hiedelmek, a másodikban a qualia - tekintetében túl erős.
4 Áttekintés
Az általam javasolt köztes ontológiai álláspontot - amelyet "enyhe realizmusnak" nevezek - úgy tekinthetjük, mint
Ryle (1949) kínzó, de nem meggyőző állításainak baráti módosítására tett kísérletemet a kategóriahibákról és a "létezés"
különböző értelméről (lásd különösen 1969, 1. fejezet; és e kötet 5. fejezete). Mit kapunk, ha keresztezünk egy
Quine-t és egy Ryle-t? Egy Dennett, úgy tűnik. De munkámnak van egy újszerű textúrája, és van egy olyan
hozzáállás, amely - úgy gondolom - elsősorban abból ered, hogy figyelmet fordítok az elmével foglalkozó
tudományok tényleges részleteire - és filozófiai kérdéseket teszek fel ezekkel a részletekkel kapcsolatban. Ez a
természettudományos alaptábor lehetővé tette számomra, hogy egy sereg másként felvetett érvet indítsak el,
elfeledett megfontolásokra támaszkodva. Ezek az érvek nem egyszerűen csak egy újabb kört adnak a vita
körforgásához, hanem némi reményt adnak arra, hogy elmozdítsák azokat a hagyományos intuíciókat, amelyekből a
filozófusoknak korábban ki kellett indulniuk. Ebből a nézőpontból láthatjuk például az evolúciós modellek
fontosságát (1969; 1974; 1978a; 1983a; 1984d; 1990a; 1990b), és ezzel párhuzamosan a kognitív tudomány mint
fordított mérnöki tevékenység nézőpontját (1989; 1991a; és e kötet 16. fejezete), ami nagyban hozzájárul a tiszta
filozófia konzervatív gondolkodásmódjának meghaladásához. Az az elképzelés, hogy az elme egy több száz vagy
ezer szerkentyűből álló szerkentyű lehet, nagy lépéssel távolabb visz bennünket a
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túlságosan ismerős elme, amelyet lényegében minden filozófus feltételez Descartes-tól napjainkig.
Még valami, ami Quine-nak és Ryle-nak köszönhető, az a filozófiai stílusom. Quine vagy Ryle egyetlen mondata
sem unalmas, és munkáikban mindig megmutatkozik annak fontossága, hogy a nem filozófusokból álló
közönséghez szóljanak, még akkor is, ha tudják, hogy a filozófusok talán 95%-át teszik ki a tényleges és keresett
közönségüknek. Mindketten egészséges szkepticizmust is megtestesítenek úgynevezett tudományágunk hagyományos
módszereivel és előfeltevéseivel szemben, és ez a hozzáállás mindig is rezonált rám. Ezeket a pontokat felerősítettem,
és megpróbáltam követni a példájukat a saját írásaimban. De a filozófiai módszerekkel és azok gyümölcseivel
kapcsolatban is öntudatos voltam, és különböző metaszintű kitérőkben mutattam be reflexióimat, különösen az
intuíciós szivattyúk filozófiában betöltött szerepéről (1980; 1984d; 1991a), valamint a filozófusok kínzó
gyarlóságáról: a képzelet kudarcainak a szükségszerűség belátásával való összetévesztéséről.

Az, hogy ragaszkodom ahhoz, hogy a filozófusoknak a vonatkozó tudományban kell tájékozódniuk, mielőtt előadást
tartanának, és hogy nem vagyok hajlandó a definíció és a formális érvelés hagyományos módszerével végezni a
vizsgálataimat, kifejezetten tisztátalan elmefilozófussá tett. Ráadásul mindkét fő témában, a tartalomban és a
tudatosságban, "radikális" álláspontot képviselek, amely meglehetősen magányosan és hiteltelenül kijelenti, hogy a
feltételezett élvonalbeli munkák nagy része menthetetlen. Így elzárkózom néhány olyan vitától, amely a terület
mások fantáziáját megragadja, de a kognitív tudomány nem filozófiai kutatásaiban közvetlenül felmerülő filozófiai
problémák sokkal érdekesebbnek, kihívást jelentőbbnek és tartalmasabbnak tűnnek számomra. Ezért ezekre
koncentrálok: a keretproblémára (e kötet 11. és 12. fejezete), a mentális képalkotással és a "kitöltéssel" kapcsolatos
problémákra (1992a), a kötöttségi problémára és az időbeli anomáliák problémájára (1991a; Dennett és Kinsbourne,
1992b). Ezeket a mentális reprezentáció valódi, nem pedig mesterséges problémáinak tekintem, és arra bátorítom az
elmefilozófusokat, hogy járuljanak hozzá megoldásukhoz.
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Információ, technológia és a tudatlanság erényei
Ha van valami, amiben a filozófusok egyetértenek az etikában, az az, hogy a "kellene" magában foglalja
a "lehet" szót; ami meghaladja a hatalmadat, az meghaladja a kötelességedet is. A számítógépek tehát
vegyes áldást jelentenek, mivel jelentősen megnövelik a hatalmunkat, és ezért azzal fenyegetnek - igen,
azzal fenyegetnek -, hogy növelik a kötelességeinket, és nem könnyebbé, hanem nehezebbé teszik a
tisztességes életet. A nyolcvanas évek közepén kezdtem időm és energiám sokkal nagyobb részét a
számítógépeknek szentelni - a számítógépek megismerésére és tanítására, oktatási szoftverek
létrehozására a Tufts Curricular Software Studio-ban, valamint arra, hogy gondolkodjak és beszéljek
arról, hogy a számítástechnika milyen hatással lesz az emberi kultúrára. Rájöttem, hogy a számítógépek
tönkretehetik az életünket. Azon kezdtem aggódni, hogyan írjam meg az Erkölcsi elsősegély
kézikönyvet, egy képzeletbeli vade mecumot, amelyet a filozófia doktora megérkezéséig
tanulmányozhatok. Ez egy befejezetlen projekt, amelyhez most visszatérek, miután megtudtam, hogy
mennyivel bonyolultabbak a kérdések, mint ahogy azt ebben a nyitójátékban sejtettem.
Körülbelül tízéves koromban olvastam először a Robinson Crusoe-t, és alig bírtam magamban tartani az
örömömet, ahogy Crusoe leleményesen és találékonyan átalakította a szigetvilágot, saját céljai szerint
alakította annak leltárát, saját tervezésű és gyártású szerkezetekkel vette körül magát, hogy növelje
erejét, és gondoskodjon biztonságáról, táplálkozásáról és szórakozásáról. Már akkor rájöttem, hogy
szerelmes vagyok a technológiába, ahogyan kétségtelenül sokan önök közül is. Fel kell ismernünk nekünk, technofiloknak -, hogy a technológiával való szerelmi viszonyunk, mint minden jó szerelmi
viszony, nem teljesen racionális, bármennyire is próbáljuk racionalizálni az odaadásunkat. Crusoe, a
technokrata - ez az egyik legnagyobb fantázia téma, ott van a szexuális kalandok, az atlétikai diadalok, a
repülés, a láthatatlanság mellett. Mindezekkel vetekszik a maga kapitális...
Eredetileg megjelent a Dædalus, Journal of the American Academy of Arts and Sciences, "Art and Science",
115 (3), Summer 1986, pp. 135-153. Újranyomtatva, engedéllyel.
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váció, a részletek fényűzésében a szemünk előtt. Sokkal kielégítőbb, mint a varázslat, pontosan azért,
mert nem varázslat; ez valami, amit mi hozunk létre, és ezért feltehetően felelősek vagyunk; ez valami,
amit feltehetően megértünk, és ezért feltehetően irányítunk.
Ma egy csodálatos világban élünk, ahol a korlátlan technológiai fejlődés fantáziája valóra válni látszik.
Ez nekünk, technofiloknak kényelmes, hiszen rámutathatunk arra a sok áldásra, amit a mi szerelmünk
nyújtott mindannyiunknak - még a hálátlanoknak is. Melyik technofób választaná a középkori paraszt
vagy a kőkorszaki vadász gyötrelmes és kétségbeesett életét? Mégis, Crusoe-hoz hasonlóan mi is
fizetünk valamilyen árat mindazért, amit nyerünk, amihez szükség van szokásaink kisebb módosítására,
lehetőségeink korlátozására, apró bosszúságokra, amelyek minden egyes új csoda elfogadásának
mellékhatásaként jelentkeznek. Egyesek könnyen háttérbe szorítják ezeket a kissé bosszantó terheket;
azt mondják: "Igen, természetesen vannak költségei, de nem érdemes megpróbálnunk összegezni őket bármi is legyen az összeg, ez egy kis ár a nyereségért". Másokat nehezebb elnyomni a nyugtalanságukat;
azon tűnődnek, hogy amikor új technológiánk néhány közvetettebb hatásának összköltségét
kiszámoljuk, nem fogjuk-e azt találni, hogy észrevétlenül egy olyan világba költöztünk, amelyben nem
tudjuk, hogyan kell lakni, és amelyet nem tudunk elhagyni.
Javaslom, hogy a figyelem középpontjába a technológia és az erkölcs kapcsolatának bizonyos aggasztó
aspektusait helyezzük. 1 Szeretném megvizsgálni annak lehetőségét, hogy az információs technológia,
amely a múltban nagy áldás volt, ma arra készül, hogy tönkretegye az életünket - hacsak nem vagyunk
képesek néhány meglehetősen radikális eltérést kitalálni azoktól a hagyományoktól, amelyek eddig
fenntartottak bennünket.
Mindannyian jó életet akarunk élni - legalább két értelemben. Olyan életet akarunk élni, amely érdekes,
izgalmas, teljes és boldog, és olyan életet akarunk élni, amely erkölcsileg is jó: szeretnénk hasznosak
lenni, és szeretnénk változást elérni - változást a helyes irányba, bármilyen irányba is legyen az.
Kétségtelen, hogy a technológia a múltban megkönnyítette mindkét törekvést, megszabadított minket a
fáradságtól és a nyomortól, és sokunk számára lehetővé tette, hogy javítsunk mások életén. De ha nem
találunk megoldást bizonyos problémákra, akkor a görbe
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megfordul. Elérkeztünk egy olyan ponthoz, ahol a technológia fejlődése miatt e két cél együttes
megvalósítása egyre kevésbé valószínű - lehet, hogy kellemetlen döntést kell hoznunk az erkölcsileg jó
és az érdekes életek között.
Mivel az üzenetemet sokan talán kellemetlennek találják, hasznos lehet, ha az engem aggasztó
tendencia egy nagyon konkrét példájával kezdem, mielőtt szélesebb körű következtetéseket vonnék le
belőle. Ahogy a technológia új tudásforrásokat teremt, úgy teszi elavulttá azokat a normákat, amelyek a
múltban irányították a cselekedeteinket. Gondoljunk csak a vidéki orvosra. Ma vannak olyan orvosok,
akik dicséretes módon úgy döntöttek, hogy elhagyják a jövedelmező városi vagy külvárosi praxisokat,
és inkább a kis vidéki közösségek orvosaként élnek értékes és tartalmas életet. Erényeiket már gyakran
megénekelték (legutóbb és meggyőzően McPhee, 1985), így nem kell rájuk kitérnem. Ezek az orvosok
jól ismerik a betegeiket; személyes, bonyolult, bevont ismereteik jó szolgálatot tesznek nekik, amikor
diagnosztizálni, kezelni és tanácsot adni jönnek a közösségük tagjainak.
Az ilyen orvosok jobb híján veszélyeztetett fajnak számítanak. A technológia a küszöbén áll annak,
hogy az általuk alkalmazott orvosi kezelési módot ne csak elavulttá, hanem - elavultsága miatt erkölcsileg tarthatatlanná tegye. Ahogy az orvosi diagnosztikai szakértői rendszerek elérhetővé válnak,
az ilyen orvosoknak el kell dönteniük, hogy igénybe veszik-e az új technológiát vagy sem. A vita
kedvéért tegyük fel, hogy a rendszerek olyan jól működnek, ahogyan azt támogatóik állítják; valóban
gyors, megbízható és pontos diagnózist fognak adni a betegségekről, az esetek olyan széles skáláján,
amilyennel egy átlagos orvos találkozik.
Ha ez így van, akkor az orvosoknak jó lelkiismeretük szerint nem lesz más választásuk: szakértői
rendszereket kell majd igénybe venniük. Ha úgy döntenének, hogy nem szerelik fel magukat a pontos
diagnózis biztosításának legjobb rendelkezésre álló eszközeivel, az a kötelességük durva elmulasztása
lenne, mintha valamilyen romantikus hóbort miatt megtagadnák maguktól a telefon használatát, vagy
ragaszkodnának ahhoz, hogy lóháton tegyék meg a vizitet, vagy megtagadnák, hogy műtét előtt
röntgenfelvételekkel konzultáljanak. A szűkszavúság rendben van, ha nem élet-halál kérdéseiről van
szó, de kevesen lennének elragadtatva egy olyan orvostól, aki ragaszkodik a régimódi módszerekhez,
különösen, ha ez a téves diagnózis vagy a rossz kezelés súlyos és elkerülhető kockázatát jelenti.
Az orvosok mindig is kötelesek voltak naprakészen tartani magukat a gyógyítással
kapcsolatban, és jellemzően elég komoly erőfeszítésekkel tettek eleget ennek a
kötelezettségüknek, hogy naprakészek maradjanak az orvosi folyóiratokban, továbbképzéseken
vegyenek részt stb. A helyzet kezdett kicsúszni a kezükből; egészen addig, amíg
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mostanra a vidéki orvosok némileg felmentést kaptak az alól, hogy mindent tudjanak, amiért városi
kollégáikat felelőssé teszik - vannak határai annak, amit az emberektől elvárható, hogy a fejükben
hordozzanak.
Most azonban olyan technológiát ígérnek, amely ezeket a korlátokat elavulttá teszi. Mindössze egy
modemet és egy mobiltelefont kell majd beszerelni a négykerék-meghajtású furgonba, és máris a
legjobb szaktanácsadói gárda hiteles közelítése áll a rendelkezésünkre, a nap huszonnégy órájában.
Különös erkölcsi tartás lenne, ha valaki ellenállna annak, hogy egy ilyen rendszerre támaszkodjon.
Hogyan merne hátat fordítani egy ilyen kiváló információforrásnak, amikor életek - az önök gondjaira
bízott életek - függenek attól, hogy a lehető legmegalapozottabb diagnózist adják-e, amire csak
képesek?
Még a legelszigeteltebb vidéki orvosok számára is megváltoznak a megbocsátható tudatlanság
normái, és az orvosoknak meg kell változtatniuk a gyakorlatukat, hogy megfeleljenek a teljesen új
normáknak. Minden orvostól elvárják majd, hogy éljen az új technológiával, ahogyan most minden
orvostól elvárják, hogy betartsa az antiszeptikus gyakorlat normáit. Feltételezhetjük, hogy a
szakértői rendszerek lehetővé teszik majd az orvosok számára, hogy sokkal jobb orvoslást
folytassanak, de a szakértői rendszerek használatához le kell mondaniuk valamiről, amit korábbi
működési módjukban nagyra értékeltek.
Jelenleg a vidéki orvosok meglehetősen változatos és informális megközelítést alkalmazhatnak a
pácienseikre vonatkozó tények összegyűjtésében. Ha az öreg Sam jól néz ki, és körülbelül úgy hangzik,
ahogy az évnek ebben az időszakában mindig is szokott, és nem panaszkodik semmi újdonságra, az
orvos nyugodtan hagyhatja a dolgot. Emellett, ha tényleg valami új baj van az öreg Sam-mel, az
túlságosan ezoterikus vagy túlságosan homályos ahhoz, hogy a vidéki orvosnak diagnosztizálni
kellene. Végül is a vidéki orvoslás nem a Massachusetts General Hospital. De a szakértői rendszerek
változtatni fognak ezen. Az orvosok kénytelenek lesznek minden páciensüknek olyan kérdéseket
feltenni, amelyeket korábban soha nem voltak kötelesek feltenni - mert mihez kezdhettek volna jó
lelkiismerettel a válaszokkal?
Emellett számos olyan, általában egyszerű vizsgálatot is el kell majd végezniük, amelyet korábban soha
nem kellett elvégezniük. Erre azért lesznek kötelesek, mert - ex hypothesi - a szakértői rendszerek ilyen
adatokkal való táplálása olyan gyakorlatnak bizonyul majd, amely értékes eredményeket hoz - például a
kezelhető rák korai diagnózisának sokkal magasabb arányához vezet. Az információgyűjtés e két
módszerrel - kérdések feltevésével és egyszerű tesztek elvégzésével - a lehető legegyszerűbb,
legegyszerűbb és legegyértelműbb lesz. A lehető legrutinosabbá kell tenni, mert minél rutinszerűbb,
annál egységesebb a szakértői táplálkozás.
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rendszerek lesznek, és így annál kisebb lesz a félretájékoztatás valószínűsége.
Ily módon a diagnózis "művészete" és a "kórtörténet felvétele" "művészete", amennyire a
leleményesség képes, olyasmivé válik, amiben nincs "művészet", csak az utasítások követésének
képessége. Nem azt állítom, hogy az ilyen rendszerek pozitív értéket tulajdonítanának a képzeletbeli,
"művészi" vizsgálat és diagnózis szándékos elfojtásának, hanem csak azt, hogy az ilyen
tevékenységeknek csak az a hely maradna, ami azután maradna, hogy az orvosok megtették a
kötelességüket, feltették a kötelező kérdéseket és elvégezték a kötelező vizsgálatokat.
Mivel az orvostudomány (és általában a technológia) "fejlődésének" iránya a művészet kötelező
gyakorlatokkal való felváltása révén halad, amikor és ahol a "művészetet" irányító elvek elég jól
érthetővé és indokoltá válnak ahhoz, hogy kodifikálják őket, arra számíthatunk, hogy amennyiben az
orvosi diagnosztika technológiája sikeres lesz, amennyiben olyan bizonyíthatóan megbízhatóvá válik,
hogy az orvosok kötelesek lesznek használni, ezt az azt alkalmazó szakemberek rendszeres, napi
hozzájárulásának csökkentésével fogja elérni. Feltételezhetjük, hogy a ravasz orvos időnként talál majd
egy pillanatot, amikor gyakorolhatja művészetét, és néha-néha még életet is menthet a technológia
hiányosságainak pótlásával, de ezek a lehetőségek a technológia fejlődésével egyre ritkábbak lesznek.
És így az orvosok egy alfaja ki fog halni, és egy új faj követi majd, amely egyre több diagnosztikai
felelősséget ruház át a szakértői rendszerekre, de nem az orvosok lustasága vagy ostobasága miatt,
hanem egyszerűen azért, mert nem tudják majd megvédeni azt az állítást, hogy a rendszerek nélkül is
ugyanolyan jól vagy jobban tudnak dolgozni.
Meg kell-e gyászolnunk ezt az orvosfajtát? Értjük, hogy az orvosok saját szemszögükből miért
sajnálhatják ezt a fejlődést: saját életüket kevésbé izgalmassá, kevésbé nélkülözhetetlenné teszi;
kezdenek lecsúszni a csúszós lejtőn, hogy csupán közvetítők legyenek, csupán élő interfészek a beteg
és a rendszer között, akik közvetlen megfigyeléseiket gépileg olvasható tünettanná konszolidálják, és
végrehajtják a rendszer terápiás utasításait.
Talán segíthet elképzelni szorult helyzetüket, ha elképzeljük titkos vágyaikat: időnként kísértésbe esnek,
hogy "veszélyesen éljenek", hogy "a nadrágjukban repüljenek", hogy kockáztassák a betegeik életét,
csak hogy bebizonyítsák maguknak, hogy még mindig megvan bennük a "jó anyag" - hogy ugyanolyan
jól tudnak csupasz kézzel diagnosztizálni, mint a régi idők legjobb orvosai, az 1970-es évek és az 1970es évek pökhendi specialistái.
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1980s. A kalandvágyóbbak (vagy az önfeledtebbek) talán keresik azt a néhány egzotikus környezetet,
ahol az unalmas technológia használatának kötelezettsége alól felszabadulva gyakorolhatják az
orvostudományt - hasonlóan ahhoz, ahogyan az emberek szeretnek "durvulni", kempingezni vagy kis
hajókkal átvitorlázni az óceánon. A kommunikációs műholdaknak köszönhetően azonban még
Robinson Crusoe szigete sem nyújt menedéket a szakértői rendszerek elől menedéket kereső orvosnak.
Orvosnak lenni a jövőben közel sem lesz ilyen szórakoztató.
A társadalmi szerepeknek ez a kihalása ismerős folyamat a történelemben. Volt idő, amikor a
művészek, kalligráfusok, fazekasok és szabók sokkal fontosabbak voltak közösségeik számára, mint
most. Bár az ilyen művészeknek még mindig van szerepük, de ez már luxus szerep; egyesek
hajlandóak többet fizetni a különleges, személyes, művészi érintésért - de az a terület, ahol a kézzel
készített dolgok felülmúlják a gépi készítésűeket, már-már pusztán szertartásos, sőt misztikus
maradványává zsugorodott korábbi státuszának.
A fazekasok szerencséjére még mindig van elég ember, aki értékeli a kézzel készített fazekasságot,
hogy valaki fazekas karriert tudjon befolytatni,deafazekasok társadalmi pozíciója elkerülhetetlenül sérült; a
fazekasokra már nincs akkora szükség, mint egykor volt. Ezért, bár a fazekasnak lenni még mindig elég
jó élet a legtöbb máshoz képest - több mint a maga nemében kielégítő és élvezetes -, nem olyan jó élet,
mint egykor volt, mivel minden gondolkodó fazekasnak fel kell ismernie, hogy a népesség egy
meglehetősen ritka részének vágyait kielégítve marad életben. Még az orvosok sem lesznek ilyen
szerencsések, hiszen ki az, akinek épeszűen megvan a kedve a funky, kézzel készített orvosi ellátáshoz mint régen a nagymamának?
Kétségtelen, hogy a gazdagok és a bolondok felismernék, hogy egy személyes - és szimpatikus orvosnak a környezetükben van némi előnye. Hasonlítsuk össze a jövő orvosát a lakásportással. A
portásnak ez a leszármazottja, akinek viszonylag nagy kihívást jelentő és változatos életműve volt, ma
már csaknem tisztán ceremoniális funkciót tölt be. Az ember könnyebben telefonálhat taxit, mint ahogy
a szolgálatkész portás az ajtóhoz csalogatja, és az általa nyújtott biztonság jellemzően szinte felesleges,
tekintve a huszonnégy órás megfigyelő- és riasztórendszert. De azért jól néz ki, hogy van portás. Ez
egyfajta személyes vonást ad. Elegáns dolog olyan helyen élni, ahol olyan jómódúak, hogy
megengedhetik maguknak, hogy egy felnőtt embert fizessenek azért, hogy egész nap egyenruhában
álldogáljon és mosolyogjon. A portás életét nem kellemes végiggondolni; ez az emberi szolgálat
paródiája, bármennyire is jól megfizetik.
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Minden orvosnak aggódnia kell amiatt, hogy egyfajta egészségügyi portássá válik. Lehet, hogy
egy másik generáción belül a mai orvosból csak a minimális "számítógépes műveltség" és a
betegágy mellett való viselkedés marad?
Az orvosi szakértői rendszerek hívei alig várják, hogy itt közbeszóljanak, és rámutassanak, hogy a
szakértői rendszerek nemhogy nem csökkentik, hanem növelik az orvosok életét! Az orvosnak több
ideje lesz arra, hogy személyesen foglalkozzon a betegekkel, és több beteget tud hatékonyan ellátni,
mert megszűnik a fáradságos és bosszantó bizonytalanság, illetve a tankönyvek és folyóiratok
átböngészése a félig-meddig emlékezetes bölcsességfoszlányokért. Igen, és a mai lakásportás tízszer
annyi lakóval tud "személyesen foglalkozni", mint a régimódi portás, mivel az ő életéből is kikerült
minden fáradságos munka. A portás minden bizonnyal megszabadult a fáradságtól, de a felelősségtől, a
kihívások változatosságától és az autonómiától is. Mint a Cheshire macskának, már csak a mosolya
maradt. Ahogy a diagnózis és a kezelés felelőssége észrevétlenül elmozdul az orvostól - a "terepen
dolgozó operatőről" - és a szakértői rendszerben (vagy szakértői rendszerek rendszerében) összpontosul,
az orvosok szerepe is hasonló - bár kevésbé drasztikus - csökkenést fog elszenvedni.
Vegye észre, hogy nem azt mondom, hogy a mai vidéki orvosok hősök, és hogy szomorú sorsuk a
gonosz, kapzsi technokratáknak köszönhető, akik elcsábították őket nemes életükből. A kapzsiság és a
gonosz szándékok egyáltalán nem jönnek szóba - bár természetesen ezekből sincs hiány. Éppen azért,
mert az orvosok a lehető legjobb orvoslást akarják gyakorolni, kötelességüknek fogják találni, hogy
meghozzák ezeket a döntéseket; mert látni fogják, hogy a technológia igénybevételével valóban
megbízhatóbban és hatékonyabban tudnak majd életeket menteni. Az eddigi érdekes és kockázatos
életük erkölcsileg már nem lesz védhető, ezért, mivel felelősségteljesen és jót akarnak tenni,
kénytelenek lesznek beérni egy kevésbé izgalmas szolgálati szereppel. Hasonlóan tiszta és önzetlen
indítékokat feltételezhetünk azok részéről is, akik a technológiát tervezik, fejlesztik és népszerűsítik.
Nem áll szándékukban elrontani a karrierlehetőségeket; ez egyszerűen csak az egyik előre látható
mellékhatása annak az erőfeszítésüknek, hogy a technológia segítségével jobb munkát végezzenek az
életmentés terén. Amiről én beszélek, az nem egy olcsó melodráma egy kényelmes gonosztevővel, akire
rázhatom az ujjamat, hanem inkább tragédia jellegű.
A tragédiában a teoretikusok szerint a hős végső sorsát elkerülhetetlennek kell tekinteni, és ez az egyik
ok, amiért én visszariadok attól, hogy ezt tragédiának nevezzem. Ha úgy gondolnám, hogy ez a
szerencsétlen végkifejlet
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szigorúan elkerülhetetlen, talán úgy döntöttem volna, hogy megtartom magamnak a zord hírt.
Hogyan várhatna tehát valami más jövő az orvosokra?
Először is, természetesen a szakértői rendszerek technológiájáról kiderülhet, hogy nem működik olyan
jól. Lehet, hogy rájövünk, hogy a szakértői rendszerek önmagukban annyira korlátozottak és
megbízhatatlanok, hogy az orvosoknak továbbra is nagyon önállónak, nagyon egyéni tudásúnak és
nagyon ügyesen kell használniuk a technológiát. Talán nem is lesznek kötelesek használni, annyira
megbízhatatlannak fog bizonyulni. (Az ilyen technológia szószólóival folytatott számos beszélgetés
során mulattatott, amikor a legünnepélyesebben biztosítottak arról, hogy jócskán túlbecsültem a
szakértői rendszerek tényleges erejét. A szakértői rendszerek szószólói nem vették észre a
tiltakozásukban rejlő iróniát: "Ne aggódjon!" - mondják: "Ezek a szakértői rendszerek nem lesznek
megbízhatóak!-nem lesznek bolondbiztosak! Miért, egy képzetlen szakember kezében kifejezetten
veszélyesek lennének!" Erősen hajlok arra, hogy egyetértsek, de ha ezt mondtam volna nekik, elküldtek
volna, mint egy technológiagyűlölő humanistát).
Ez tehát az egyik reményteli út: ez a bizonyos technológia végül is nem fog működni, és így nem lesz
kötelező, és így nem fog elterjedni, hogy elpusztítsa az emberi életnek ezt az irigylésre méltó és
csodálatra méltó változatosságát. Ha valaki úgy gondolná, hogy a technológia működhet, és úgy
gondolná, hogy a mai orvos életmódjának megőrzése elsődleges fontosságú, akkor lépéseket tehetne
ennek a jövőnek az elhárítására: vagy a luddita taktikával, a szakértői rendszerek megsemmisítésével,
amint azok megjelennek; vagy azzal, hogy megpróbálja megtiltani vagy megakadályozni a technológia
fejlesztését és tökéletesítését. A luddizmus azonban a múltban sosem működött jól. Hajlamos a válságok
elhalasztására és a helyzetek súlyosbítására, és mindenesetre nem valószínű, hogy inspirálja azokat,
akiknek ma támogatniuk kellene ezt a politikát.
Vagy kiderülhet, hogy túlbecsültem az orvosok elkötelezettségét a legjobb orvoslás gyakorlása iránt.
Több megfigyelő szerint sok orvos langyosan fogadta az új szakértői rendszereket, főként azért, mert
jobban érdekli őket a tanácsadókkal való "üzletelés" és a felelősség terítése, mint a diagnosztikai
segítség megszerzése. Ha ez az ellenállás széles körben elterjedt, az megakadályozhatja, hogy a
közvélemény érzékelje a szakértői rendszerek értékét, és ezáltal távol tarthatja a használatuk iránti
kötelezettséget.
Végül persze dönthetnénk úgy, hogy a huszadik század közepi orvos szerepének megmentése végül is
semmivel sem védhetőbb cél, mint a linógépkezelő szerepének megmentése az újságok
előállításában...
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papírok. Ezeknek a szerepeknek talán el kell múlniuk, és amíg megkönnyítjük e pozíciók jelenlegi
betöltőinek helyzetét, és megakadályozzuk az új generáció toborzását, addig nem sok kárt okozunk a
konkrét személyeknek. Az embereknek a jövőben egyszerűen csak más, kétségtelenül jobb
foglalkozásuk lesz.
Míg ez az érzés bizonyos fokig hihető, ha a kitelepített munkavállalók bányászok, linógépkezelők vagy
titkárnők, korántsem egyértelmű, hogy milyen magasztos munka marad a kitelepített orvosok számára.
És ha egy olyan nyilvánvalóan értékes és lenyűgöző társadalmi szerep, mint az orvosé, veszélybe kerül,
mi lesz velünk, többiekkel? 2
Tekintsük át a helyzetet: ha a szakértői rendszerek az orvostudományban beváltják a meghirdetett
ígéreteiket, akkor a hagyományok és a fejlődés jelenlegi pályája azt sugallja, hogy valószínűleg a
modern élet egyik legizgalmasabb és legteljesebb karrierlehetőségét teszik tönkre. Nem fogják
tönkretenni, de nagymértékben csökkenteni fogják; azok az emberek, akik jó életet akarnak élni, és nem
csak jót akarnak tenni az életben, kétszer is meggondolják majd, mielőtt a szolgáltatási szektornak ebbe
a részébe lépnének. Talán az orvos szerepét nem érdemes megőrizni. Vagy talán a szakértői rendszerek
nem lesznek olyan erősek, hogy az orvosok ne legyenek kénytelenek átengedni nekik a felelősségüket.
Vagy, abban a reményben, hogy a szakértői rendszerek nem fognak érvényesülni, akár erőszakos vagy
törvényhozási lépéseket is tehetünk, hogy megelőzzük a bevetésüket.
Két további lehetőséget látok. Az első és legvalószínűbb, hogy a két világ legrosszabbikát kapjuk: a
szakértői rendszerek közel sem fognak elég jól működni ahhoz, hogy az orvosok kénytelenek legyenek
rájuk támaszkodni, de az orvosok mégis rájuk támaszkodnak majd, engedve a túl optimista
közvélemény, az önbizalomhiány, sőt a lustaság, a kapzsiság és a műhibaperektől való félelem
nyomásának. A második és némileg utópisztikus, de mindenképpen érdemes törekedni rá: talán olyan
számítógépes rendszereket tervezhetünk, amelyek csak a ravasz és önállósult orvost támogatják. Olyan
tervezési elveket kellene keresnünk, amelyek olyan rendszerek létrehozásához vezetnek, amelyek
megőrzik vagy (még jobb esetben) fokozzák az egyes orvosok hozzájárulását, miközben nem áldozzák
fel a diagnosztikai teljesítményt. Nem gondolom, hogy az ilyen rendszerek tervezése lehetetlen, de nem
lesz könnyű, és a tervezési feladatról másképp kell gondolkodni.
Hasonlítsuk a szakértői rendszereket a hangszerekhez: a mai szakértői rendszerek inkább
olyanok, mint az autohárfák, amelyeket úgy terveztek, hogy bárki megtanulhassa őket.
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játszani őket, és a készség egy könnyen elérhető szintjén. Ehelyett inkább olyan rendszerek
kifejlesztésére kellene törekednünk, mint a hegedű és a zongora - olyan hangszerek, amelyek a
végtelenségig kiterjesztik és kihívás elé állítják az egyén képességeit.
Vannak javaslataim arra vonatkozóan, hogy hogyan kell ezt megtenni? Valójában van néhány
előzetes elképzelésem ezzel kapcsolatban, amelyek a Tufts Curricular Software Studio-ban
George Smith kollégámmal végzett munkámból nőttek ki (Dennett, 1982c; Smith, 1986). Többféle
"fogalomzongorát" készítünk komplex jelenségek - például a populációgenetika és a számítógép
saját belső felépítésének - feltárására. Ha elképzeléseink túlélik a jelenlegi tesztelésüket, később a
szakértői rendszerek új tervezési filozófiája felé tett lépésekként fogjuk bemutatni őket, de addig
még bőven van filozófiai munka ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, aminek a hátralévő
megjegyzéseimet szentelem.
Miért kellene az orvosoknak az unalomba vezető kötelesség-vonaton utazniuk? Ahhoz, hogy megértsük
ezt a konkrét jelenséget, hátra kell lépnünk, és általánosabban kell szemlélnünk az információs
technológia és a döntéshozóként való etikai életünk közötti kapcsolatokat.
Őseink hozzánk képest episztemikusan elszegényedtek: kevés eszköz állt rendelkezésükre, hogy a nem
helyi, nem azonnali hatásokról és problémákról sokat megtudjanak, így a helyi tudás többé-kevésbé
kezelhető állománya alapján nyugodt lelkiismerettel tervezhettek és cselekedhettek. Így képesek voltak
erényes életet élni - olyan erényt, amely a kikerülhetetlen tudatlanságtól függött. A modern technológia
megfosztott bennünket az erény azon fajtáitól, amelyek az ilyen tudatlanságtól függenek. A tudatlanság
ma már túlságosan is elkerülhető.
Az információs technológia megsokszorozta a megismerési lehetőségeinket, és hagyományos etikai
tanításaink túlterhelnek minket azzal, hogy ezeket a lehetőségeket újonnan keletkezett megismerési
kötelezettséggé változtatják.
Mindig is megvoltak a "megbocsátható tudatlanság elvei". A hagyomány szerint felelősek vagyunk
azért, hogy tudjuk mindazt, ami "közismert tudás", plusz mindazt, ami a mi speciális társadalmi
szerepünket - például az orvos szerepét - betöltők által elfogadott bölcsesség, plusz mindazt, ami
nyilvánvalóan és közvetlenül releváns a pillanatnyi sajátos körülményeink szempontjából. Mindannyian
felelősek vagyunk azért, hogy ismerjük a füst és a tűz, az esővihar és a csúszós utak, a szavazás és a
demokrácia közötti, általánosan ismert összefüggéseket. A vízvezeték-szerelők - de csak a vízvezetékszerelők - felelősek azért, hogy ismerjék a vízvezeték-szerelői szakma sajátos hatásait, lehetőségeit és
veszélyeit, és mindenki felelős azért, hogy tudja, áll-e valaki az autója mögött, mielőtt tolatna ki egy
parkolóhelyről.
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A tudás ezen osztályainak durva határait az emberi képességek korlátai alapértelmezésben rögzítették.
Nem lehetett elvárni, hogy az ember hatalmas mennyiségű információt hordozzon a fejében, és nem
lehetett elvárni, hogy a rendelkezésre álló idő alatt kiszámítsa a cselekvés hosszabb távú hatásait. Az
imént részletesen láttuk, hogy a technológia miként hat kölcsönhatásba a megismerési kötelezettséggel
egy speciális területen, de a "köznapi tudásra" gyakorolt hatásai még súlyosabbak és
kiszámíthatatlanabbak.
A "köztudat" már nem az a viszonylag stabil, inerciális tömeg, ami egykor volt. Szinte bármilyen
témában szinte könnyedén szerezhetünk ismereteket; amikor a tudás "kéznél van", hogyan is lehetne
nem felelősnek lenni a megszerzéséért? A tudás kötelezettsége - a bűntudat terhe, amely gyötrelmesen
nehezedik minden akadémikusra, de enyhébb formában ma már mindenütt jelen van - olyan helyzetet
teremt, hogy ha elolvasnánk mindent, amit "el kellene" olvasnunk, akkor semmi mást nem tennénk. A
tudománynak és a tömegkommunikációnak köszönhetően ma már mindannyian tudjuk, hogy nem csak
amiatt kell aggódnunk, hogy valaki az autónk mögött áll, amikor tolatunk; azon is el kell
gondolkodnunk, hogy személyes autós (és autóvásárló) tevékenységünk milyen hatással van a
légszennyezésre, a savas esőre, a helyi és globális gazdaságra és így tovább. 3
A jól ismert információáradat számos reakciót váltott ki azokból, akiknek meg kell birkózniuk vele,
vagy ki akarják használni. Mivel mindenki tudja, hogy senki sem tud lépést tartani az összes
információval, metatechnikák és metastratégiák, meta-metastruktúrák és meta-metataktikák jöttek létre.
A "közös tudás", amelynek ismeretéért most felelősséget vállalunk, nem az egész, ami valójában szinte
mindenki számára szinte azonnal elérhető, hanem inkább egy kis, változó magja annak, amit
"átmenetileg híres" közös tudásnak nevezhetünk. (Emlékezzünk csak Andy Warhol jóslatára arról a
jövőbeli időről, amikor minden ember tizenöt percig lesz híres). Az információknak az ideiglenes
hírnév reflektorfényébe való kerülése jelentős vállalkozássá vált. Akár a harmadik világbeli éhínség
felszámolása, akár egy gonosz diktátor leváltása, a Star Wars-őrület megállítása vagy a kukoricapehely
eladása a probléma, a megoldásnak a következőkkel kell kezdődnie.
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"reklám": a jószándékú emberek múló figyelmének felkeltése, és az Ön információjának a
jószándékúakra való ráerőltetése.

Annyi információ áll rendelkezésre, hogy a puszta hozzáférhetőség nem jobb, mint a láthatatlanság. A
legtöbb kiadott könyvet nem olvassák el, és még az olvasás sem garantálja a hatásukat. Ez magasabb
rendű hatásoktól függ: egy könyvnek nemcsak recenzióban kell szerepelnie, hanem (a recenzióknak
köszönhetően) fel kell kerülnie valamilyen befolyásos, olvasandó könyvek listájára stb. Ha kellő
láthatóságot ér el a magasabb rendű struktúrákban, még csak el sem kell olvasni ahhoz, hogy hatalmas
befolyással bírjon. Az információszűrők, sokszorosítók és erősítők e bőséges tárháza a szerteszét folyó
verseny terméke, és kevés okunk van feltételezni, hogy ez a folyamat akár csak megközelítőleg is
optimális. Éppen ellenkezőleg, jó okunk van feltételezni, hogy alig van közvetlen kapcsolat az
információ tartalma és értéke, valamint az információ azon képessége között, hogy kihasználja a
nyilvánosság környezetének struktúráit, és reprodukálja magát az egész társadalomban.
Richard Dawkins kiváló könyve, Az önző gén (1976) bemutatja az általa mémeknek nevezett
"újfajta replikátor" gondolatát, amely "az emberi kultúra levesében" él. A mémek első
közelítésben sajátos formájú eszmék - olyan dolgok, amelyeket akár szerzői joggal is
védhetnénk:
A mémek közé tartoznak például a dallamok, ötletek, jelmondatok, ruhadivatok, a fazekak készítésének vagy az
ívek építésének módja. Ahogy a gének a génállományban a spermiumok vagy petesejtek segítségével testről
testre terjednek, úgy a mémek a mémállományban az agyról agyra terjednek egy olyan folyamat révén, amelyet
tágabb értelemben utánzásnak nevezhetünk. (Dawkins, 1976, 206. o.)

A mémek és a gének közötti analógia mélyreható, ahogy Dawkins mutatja. Érvelésemet az ő
szempontjai szerint átfogalmazva, azt állítom, hogy néhány technológiai mémnek köszönhetően a
mémek - paraziták - populációrobbanásába léptünk, amelyek elnyomják a gazdaszervezetüket. Hacsak
nem találunk néhány új ötletet, néhány ellenanyagot ezekre az új antigénekre, nehéz idők elé nézünk. Az
új mémek, amelyekre szükségünk van, koncepcionális újítások lesznek, nem csak új technológiák.
A technológia hozta létre ezt a kínos gazdagságot. Hogy ezt belássuk, gondoljunk a más bolygókon élő
nyomorultakkal szembeni kötelezettségeinkre. Nagyon is lehetséges, hogy máshol is van élet a
világegyetemben, és ha van élet, akkor szinte biztosan van nyomorúság is. Szerencsénkre a más
bolygókon tapasztalható legmegdöbbentőbb és legborzalmasabb csapások - járványok, obszcén
diktatúrák, nukleáris holokausztok - semmit sem jelentenek számunkra, mert még ha tudnánk is róluk
(ami a mi lelki békénk szempontjából szerencsére,
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nem), akkor egyáltalán nem tudnánk semmit sem tenni ellenük. Talán óvatosnak kellene lennünk azzal a
Carl Sagan által támogatott projekttel kapcsolatban, hogy megpróbáljunk kommunikálni más bolygók
civilizációival; végül is, lehet, hogy sikerrel járunk, és azt találjuk, hogy az első üzenetük nekünk egy
szívszorító segítségkérés volt - részletes információkkal együtt arról, hogyan tudnánk segíteni! 4
Nem is olyan régen, csillagászati vagy akár biológiai időskálán a nyugati félteke olyan távol volt a
keletitől, mint bármelyik bolygó tőlünk most. Még jóval a tizenkilencedik században is csak kevés
ember rendelkezett olyan tudással és hatalommal, hogy a helyi közösségén kívül bárkivel vagy bármivel
szemben egyértelmű kötelezettségei legyenek. Az átlagember akkoriban ésszerűen nem számíthatott
arra, hogy nagy hatással lesz a távoli országokban élők életére, és ezért fel volt mentve az ezzel
kapcsolatos aggodalmak alól. A kérdés egyszerűen nem merült fel - mint ahogy számunkra sem merül
fel az a kérdés, hogy mit tegyünk az éhezéssel más naprendszerekben.
Néhány nagyobb hatalommal és tudással rendelkező ember azonban rájött, hogy nem bújhat el a
tehetetlenségük mögé. Az ő hozzáállásukat a noblesse oblige jelszó foglalta össze: a nemesi
származásúaknak különleges kötelezettségeik vannak. 5 Bár a szlogen eredetileg csak a kevés címzetesre
vonatkozott, a gondolatot később kiterjesztették mindazokra, akiknek örökölt vagy más módon
megszerzett hatalmuk volt. Az ár, amelyet a "nemességükért" fizettek, ebben a kiterjesztett értelemben,
hogy nem kellett ébren töltött óráikat a mindennapi kenyér és fedél biztosításának szentelniük, egy
kibővített társadalmi cél volt. A tizenkilencedik században minden olvasott ember feltehette a kérdést,
hogy nem kellene-e teljes mértékben elköteleződnie például a rabszolgaság megszüntetése mellett, és
sokan úgy döntöttek, hogy igen. És valóban csaknem felszámolták a rabszolgaságot.
Mások más ügyeket vállaltak, különböző sikerrel. Gyakran megjegyzik, hogy az ilyen emberek erkölcsi
érzékenysége milyen furcsán és néha excentrikusan tudott összpontosulni, akkor és most is. Néhány
rabszolgaságellenes keresztes lovag elképesztő módon nem vett tudomást saját szegényeik
szenvedéséről, saját szolgáik lealacsonyításáról, a gyáraikban dolgozó munkások kizsákmányolásáról.
És ma is vannak a környezetvédelem vagy az állatok jogainak elkötelezett hívei, akiket látszólag nem
hatnak meg a különböző diktátorok által a saját fajuk ellen elkövetett gaztettek - legalábbis nem
fordítanak energiát arra, hogy...
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az ezeken a frontokon tett intézkedésekről. És vannak olyan nukleáris leszerelők, akik nem veszik a
fáradságot, hogy megreformálják a szexizmust a saját nyelvezetükből és gyakorlatukból, vagy akik
rendszeresen bontatlanul dobnak ki minden levelet, amelyben arra kérik őket, hogy csatlakozzanak az
Amnesty International vagy az Oxfam ügyéhez.
Aligha lehet kétséges, hogyan jönnek létre a jótékonykodás ezen egzotikus példányai. Manapság már
mindannyian a nemesek közé tartozunk. Mindannyiunknak megvan az az ijesztő luxus, hogy időnk,
energiánk, tudásunk és hatalmunk van arra, hogy szélesebb körű célt tűzzünk ki magunk elé, mint
pusztán az életben maradás és a közvetlen rokonaink szinten tartása. A technológia számtalan
lehetőséget teremtett számunkra, hogy tudjunk és cselekedjünk. Nem akarunk felelőtlenül reagálni erre
a bőségre, de nem tudjuk, hogyan kezeljük felelősen a lehetőségek gazdagságát. Amikor arra a kérdésre
térünk rá, hogy melyik prioritásra fordítsuk a legnagyobb erőfeszítéseinket, belefulladunk a
rendelkezésre álló információkba, és nem tudunk igazán elvi döntéseket hozni. Az eredmény egyfajta
Rohrschach-féle felnagyítása lesz annak, hogy az egymással versengő és mérlegelhetetlen alternatívák
zajából bármilyen apró személyes hajlam felbukkan. Az eredmény, mint láttuk, gyakran lehet
excentrikus, de vitathatatlanul jobb, mint az az út, amelyet azok választanak, akik tétlenül ülnek és
figyelmen kívül hagynak minden fellebbezést, azzal az indokkal, hogy nem tudják kitalálni - nincs
idejük kitalálni -, hogy melyik fellebbezés a legértékesebb.
Azt gondolnánk, hogy ha van megoldás erre a gyakorlati dilemmára, akkor az a filozófiából, szűkebb
értelemben az etikából származik. De bármennyire is szívesen mondanám, hogy a humanistáknak vagy
megvan a válasz, vagy legalábbis bevállalták azt a kutatási programot, amelynek meg kellene adnia a
választ, azt kell mondanom, hogy a hivatásos filozófusok szinte semmilyen közvetlen figyelmet nem
fordítottak még erre a mindenütt jelenlévő és nyugtalanító erkölcsi problémára.
Az okot nem nehéz megtalálni. Az etika, mint a tudomány minden elméleti vállalkozása, mindig is
idealizációk segítségével folyt. A valóság a maga kusza sajátosságaiban túl bonyolult ahhoz, hogy
egyenesen véve elméleteket alkossunk róla. Az etika egyik kedvenc idealizációja az erkölcsi ágens
hasznos mítosza volt, aki korlátlan tudással és az etikai döntéshozatalra szánt idővel rendelkezik.
Például a következményelvű elméletek, mint például az utilitarizmus különböző fajtái, azt állítják,
hogy mindig azt kell tenni, ami a mindent figyelembe véve a legjobb várható következményekkel
jár.
A konzekvencialisták tökéletesen tudják, hogy senki sem vehet figyelembe mindent - még az összes
lényeges dolgot sem -, de mégis úgy döntöttek, hogy elméleteiket úgy fogalmazzák meg, hogy az
ideálisan gondolkodó és lelkiismeretes döntéshozó mit hozna az összes rendelkezésre álló tényből. Ez
feltehetően egy standard
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a viselkedés, amelyre célozni lehet, ha valójában soha nem is lehet eltalálni. A gyakorlatban hajlamosak
vagyunk figyelmen kívül hagyni fontos megfontolásokat, és százféle sajátos módon torzítani a
gondolkodásunkat, de elvileg azt kellene tennünk, amit ez az ideális következményszámító úgy dönt,
hogy a legnagyobb valószínűséggel maximalizálja a hasznosságot (vagy bármit is nevezzünk jó
következménynek).
Azt a nyers tényt, hogy mindannyian végesek és feledékenyek vagyunk, és elhamarkodottan kell
ítélkeznünk, általában - nem valószínűtlenül - valós, de lényegtelen súrlódásnak tekintik abban a
gépezetben, amelynek tervrajzát leírjuk. Mintha két tudományág létezne - a tulajdonképpeni etika,
amely arra vállalkozik, hogy kiszámítsa, milyen elvek alapján mit kellene tennünk minden körülmények
között, és aztán a kevésbé érdekes, "pusztán gyakorlati" tudományág, az Erkölcsi elsősegély, vagy a Mit
tegyünk, amíg a filozófiai doktor meg nem érkezik, amely durván és készségesen megmondja, hogyan
hozzunk döntéseket időhiányos helyzetben.
Az a gyanúm, hogy az etika hagyományos elméletei mind vagy függenek, vagy éppen azokon a
súrlódásokon buknak meg, amelyeket a standard idealizáció figyelmen kívül hagy. Az információs
technológia a súrlódások megszüntetésével segít leleplezni az etikában eddig jónak hitt dolgok
ürességét. Például egy próbatétel, amelyen a legtöbb etikai elmélet kiválóan átmegy, a következő
probléma: mit tegyünk, ha a saját dolgunkkal törődve sétálunk, és meghalljuk egy fuldokló ember
segélykiáltását? De szinte senki sem szembesül már ilyen logikai formában a kényszerhelyzetekkel;
ehelyett nap mint nap, miközben kétségbeesetten próbálunk a saját dolgainkkal törődni, ezernyi
segélykiáltást hallunk, kötetnyi információval kiegészítve arról, hogyan tehetnénk eleget a kérésnek. 6
Erre a mindenütt jelenlévő problémára a hagyományos etikai rendszerek lényegében hallgatásra vagy a
legátlátszóbb kézlegyintésre redukálódnak.
Ez túlságosan nagy állítás ahhoz, hogy ezt itt alátámasszam, de legalább felvázolhatom a problémát,
ahogyan én jelenleg látom. Hogyan írhatnánk meg az erkölcsi elsősegély kézikönyvet? Vagy
helyettesíthetnénk a kézikönyvet valami fantáziadúsabbal: egy szakértői rendszerrel a valós idejű
erkölcsi tanácsadáshoz?
Egy ilyen szakértői rendszer fantáziája gyakran az etikai elmélet árnyékában lappang. "Ha azt kellene
tennem, ami a legmagasabb

382. oldal

várható hasznosságot, hogy a fenébe számítsam ki a rendelkezésre álló idő alatt?" Ez a kérdés több
mint száz éve ismert, és az erkölcsfilozófusok standard válasza John Stuart Millé, aki egy technológiai
metaforát kölcsönzött saját korából:
Senki sem vitatja, hogy a navigáció művészete nem a csillagászaton alapul, mert a hajósok nem várhatnak a
Nautikai Almanach kiszámításával. Racionális lények lévén, úgy mennek ki a tengerre, hogy azt már
kiszámították; és minden racionális lény úgy megy ki az élet tengerére, hogy a helyes és helytelen közös
kérdéseiről már döntött. ... (Mill, 1863, 31. o.)

Ez ma is szép gondolat, ahogy Mill idejében is az volt, de az összehasonlítás azt takarja, hogy az
égitestek jövőbeli helyzetét valóban ki lehetett számítani előre, az akkori technológia segítségével. Hol
van az erkölcsi almanach, amely az erkölcsös választót az élet viharos tengerén átvezetné? Még mindig
a hibakeresésénél tartunk. Jeremy Bentham, Mill kortársa, nekilátott egy "hedonikus kalkulus"
megalkotásának, és bár ma már senki sem veszi komolyan, ennek a furcsa múzeumi darabnak az utódait
még mindig gyártják, kidolgozzák, és legfőképpen reklámozzák, nemcsak filozófusok, hanem "költséghaszon elemzők", számítógépes modellezők és más jövőkutatók is.
Az informatikusok számára nyilvánvalónak kellene lennie, bár a filozófusok számára még mindig elég
könnyű figyelmen kívül hagyni, hogy egy bármilyen általános érvényű, megbízható vagy hiteles
következetességen alapuló almanach előállításának gondolata puszta fantázia, most és mindörökre.
Hasonlítsuk össze egy ilyen rendszer igényes specifikációit a sokkal egyszerűbb előrejelző és
problémamegoldó eszközök ma már jól ismert korlátaival. A rövid távú, valós idejű időjárás-előrejelzés
például úgy érte el a megbízhatóság hasznos szintjét, hogy szigorúan néhány mérőszámra, durva
szemcsés adatrácsra és viszonylag egyszerű egyenletekre korlátozta magát, majd kimerítette a világ
leggyorsabb szuperszámítógépeinek teljesítményét. Az időjárás megbízható, hosszú távú, hónapokra
előre szóló előrejelzése valószínűleg semmilyen körülmények között nem megoldható számítással. 7 Ha
nem bizonyul megoldhatatlannak, az csak azért lesz, mert a mikroklimatikus hatásokról bebizonyosodik,
hogy végül is nem kaotikusan terjednek. De ezernyi mindennapi tapasztalatból már tudjuk, hogy a
"mikrotársadalmi" hatások - például egy ismeretlen egyén Tylenol iránti ellenszenve - vadul
megzavarják a legjobb emberi terveket és társadalmi trendeket.
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Még ha feltételezzük is, hogy az előrejelzési problémát valahogyan meg lehetne szelídíteni, az értékelési
probléma megmaradna. A sakkozó programokban az a probléma, hogy mikor kell befejezni az
előretekintést és kiértékelni a kapott állást, a nyugalom elvének megfogalmazásához vezetett: Mindig
nézzünk néhány lépéssel a cserék után, és halasszuk el a végső kiértékelést addig, amíg viszonylag
nyugodt táblaállást nem kapunk.
A sakk tervezésének ez a kielégítő, bár nem bolondbiztos stratégiája szisztematikusan nem alkalmazható
erkölcsi tanácsadónk tervezésénél, mert ezt nevezhetjük a Three Mile Island Effectnek. A Three Mile
Islanden bekövetkezett olvadás óta már több viszonylag nyugodt év telt el, de vajon meg tudjuk-e még
mondani, egy pénzfeldobásnál nagyobb biztonsággal, hogy ez a jó vagy a rossz dolgok egyike volt-e,
ami történt? Ha az elképzelt rendszerünk létrehozna egy p valószínűségű jövőbeli pályát, amelynek
végpontja Three Mile Island lenne, akkor magas vagy alacsony hasznosságot tulajdonítana az
eseménynek? A baj persze az, hogy az életben nincs sakk-matt, nincs olyan fix pont végérvényesen a
jövőben, ahol egyik vagy másik végleges eredményt kapnánk, amelyből visszamenőleges elemzéssel
kiszámíthatnánk a követett és nem követett utak mentén fekvő alternatívák tényleges értékeit. Tehát
nincs mód, és nem is lehetne mód arra, hogy bármilyen általunk tervezett szakértői rendszer
prototípusának paramétereit hangoljuk - kivéve, ha, mint mindig, ideológiára és kézlegyintésre
hivatkozunk.
Az a gyanú, hogy a következményelvű elméletek ilyen módon szisztematikusan megvalósíthatatlanok,
nem újdonság. Több mint egy évszázadon keresztül ez táplálta az úgynevezett kanti vagy
kötelességalapú etikai alternatíva támogatását. 8 Ahogy a kalózkirály mondja Fredericknek, a kötelesség
önjelölt "rabszolgájának" a Penzance kalózaiban: "Mindig kövesd a lelkiismereted diktálását, fiam - és
kockáztasd a következményeket!". A baj persze az, hogy az ilyen kötelességalapú elméletek, bár nem
mindig vezetnek olyan komikus vagy szánalmas eredményekhez, mint Frederick rövidlátó pózai és
baklövései a Penzance kalózaiban, aligha álltak össze a valódi cselekvés receptjeinek stabil és
meggyőző rendszerévé. Kant saját kategorikus imperatívuszát, amelyet ő teljesen tudatosan úgy
fogalmazott meg, mint az egyetlen szabályt, amelyhez szükség van
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az Erkölcsi elsősegély kézikönyvben nyomtatva, ma már ugyanolyan naiv és gyakorlatiatlan
útmutatónak tűnik, mint Bentham hedonikus számítása.
Mégis, ez egy lépés a helyes irányba, és ami újdonság, az a lehetőség, hogy a következményelvűség
ezen alternatíváit a mesterséges intelligencia szemszögéből, a valós idejű heurisztikus döntéshozatal
elkerülhetetlen követelményeire adott válaszként újrafogalmazzuk. Ebből a perspektívából nézve
például jelentősen megváltozik, hogy mi számítana egy etikai elv igazolásának vagy védelmének. Ez
véleményem szerint ígéretes kutatási programot nyit a filozófiában, és úgy gondolom, hogy a mérnöki
perspektívából kiindulva többre fog jutni, mint a szakzsargon.

Az első, általános eredmény vonzó: már most láthatjuk, hogy mivel az etikai döntéshozatal bármilyen
"rendszerét" tetszőlegesen korlátozni kell olyan korlátokkal, amelyek messze nem tartalmi semlegesek,
semmilyen technológiai fekete dobozos orákulum nem adhat elvi, objektív, megbízható választ az etikai
problémákra, bárki bármit is hirdet. Ha a választás egyfelől a "saját nadrágodon való repülés", másfelől
a más nadrágján való repülésért való fizetés között van, akkor jogod van ahhoz, hogy mind a
felelősséget, mind az izgalmakat magadnak tartsd meg.
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Animat, 307
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Anscombe, G. E. M., 111, 116, 357, 387
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a felderítés, 334 Artifact hermeneutika, 73
Műtárgyak, tudatosság, 156-157
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Boden, M., 220, 221n, 387
Boole, G., 270
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és kauzális erők, 268
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Ceteris paribus, 98-100, 184n, 204-205, 262
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és a tudatosság, 138
Cherokee, 156

404. oldal

Versenyképes ellenőrzési rendszerek, 168. Lásd még
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Konvergens evolúció, 254
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Crick, F., 138n
Viselkedési kritériumok, 342-343
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Határozat, 212
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A dolog mélyebb tényei, 118, 322, 360
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folyamat, 67, 69, 71
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és újratervezés, 199
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a tér, 258
álláspont, 120n, 312, 360
Vágy, 70, 88-89, 116-118, 164, 291-292, 311, 325-333. Lásd még: Hiedelem-vágy pszichológia;
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de Sousa, R., 205n, 281, 389
Az élet determinizmusa, 208
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247 Deus ex machina, 67
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reaktív, 349
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Disztális hozzáférés, 258, 278, 281283, 285 Elosztás
ellenőrzés, 309
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a tudatosság, 365
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DNS, 224
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64 Dollár, a hiedelmek hasonlóak,
328-329 Domináns aktivitás, az
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Doyle, J., 200, 221, 310, 392
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Fókuszálás, 279
Fodor, J., 63-65, 71-72, 84-90, 92-94, 98, 111, 113, 117, 120, 182, 215, 218, 219n, 220-223, 225, 231232, 267, 276, 282, 285, 326, 328-329
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Front End Processzor,
165 FRUMP, 16
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Gentner, D., 241
Földrajz, logikus, 216
Ghandi, Indira, 17
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