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I. TÉMA: AZ ÉSZLELÉS MEGHATÁROZÁSA
1. lecke

Mi az észlelés?

Érzékelés és észlelés
Az ember mint észlelő lény a világban él. Képes a világban tájékozódni, ami annyit jelent,
hogy képes életben maradni. Ehhez egyrészt információk szükségesek, amelyekre a világból
érkező ingerek útján tesz szert, másrészt reagálnia kell ezekre az információkra úgy, hogy
reakciói az életben maradást segítsék elő. Erre természetesen nemcsak az ember képes, hanem
minden élőlény. Az élőlények különböző módokon receptívek a világból érkező ingerekre, és
reagálnak azokra az életben maradásuk érdekében.
Pl. a növények: a fény felé nőnek, kijavítják a sejtjeiket érő káros környezeti hatásokat, a
táplálék felé terjeszkednek (gyökerek stb.). Ehhez az szükséges, hogy a külső ingereket
felvegyék, azaz valamilyen fokú receptivitás kell jellemezze őket ezen ingerek iránt, és
reagálniuk kell rájuk. A reakció egyfajta „cselekvés”.
A receptivitás még nem észlelés. A receptivitás alapján az élőlény spontán, biológiailag
irányított reakciókat ad a környezeti hatásokra. A növények receptívek bizonyos ingerekre, de
nem észlelik őket. A receptivitás egyfajta érzékelés, amelyet meg kell különböztetnünk az
észleléstől (perceptio).
A fejlettebb állatfajok sokkal összetettebben reagálnak a környezeti behatásokra. Az ő fény-,
hang-, illatérzékelésük már erre specializálódott érzékszerveken keresztül történik. Az állatok
tehát

az

érzékelnek.

érzékszerveiken
Az

állatok

keresztül

reagálása

a

környezeti ingerekre ösztönös, spontán,
továbbra is biológiailag meghatározott.
Az

evolúciós

emberhez

fejlődési

vonalon

legközelebb

az
álló
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emberszabásúak nagyon magas szinten reagálnak a külvilágra. Egyes értelmezések szerint az
állatok esetében az ingerek feldolgozását is nevezhetjük észlelésnek, mások szerint ez még
nem észlelés, csupán az érzékelésnek és a központi idegrendszer által irányított
válaszreakcióknak egy nagyon magas foka.
Az észlelést tehát megkülönböztetjük az érzékeléstől. Az ember esetén a külvilág érzékelésére
ráépül az észlelés. Mi a különbség? Az érzéki benyomások az ember esetén az elmében
mentális reprezentációkat hoznak létre. Észlelésről első megközelítésben akkor beszélünk, ha
az elmében mentális reprezentáció alakul ki az érzéki ingert kiváltó dologról.
Probléma:
Vajon a mentális reprezentációk szükségszerűen képek? Miként reprezentálunk az elmében
egy dallamot? Miként reprezentálunk az elmében egy szabályos tízezerszöget? És miként
reprezentáljuk az elmében magát az elmét?
Kérdések:
• Mit jelent a receptivitás?
• Milyen szerepet játszik az érzékelés az evolúcióban?
• Mi a különbség érzékelés és észlelés között?
• Miért kell megkülönböztetnünk érzékelést és észlelést?

Mi a mentális reprezentáció?
A mentális reprezentáció az elmében első megközelítésre egy kép, amely a külső dolgot
megjeleníti, re-prezentálja az elmében. Ez elsősorban vizuális ingerekhez kapcsolódik. A
reprezentáció azt jelenti, hogy egy külső
dolog, amely hat az érzékszerveinkre
(azaz, amelyek által keltett ingerekre az
érzékszerveink receptívek és továbbítják
azokat az elme felé) egy olyan belső,
mentális kép formájában jelenik meg a
számunkra, amelynek révén az adott
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külső dolgot képesek vagyunk azonosítani. Azonosítani annyit jelent, mint az adott dolgot,
amennyiben egy időintervallum után újra megjelenik az érzékszerveink előtt, a korábban már
megjelent dologként ismerünk fel. A mentális reprezentációk tehát olyan elmebeli dolgok,
amelyek alkalmasak a külső dolgok felismerésére és azonosítására. A mentális
reprezentációk különböző elvontsági fokokkal rendelkeznek. Vannak konkrét reprezentációk,
mint amilyenek az éppen látott dolgokról az elmében megképződő kép, de vannak elvontak is,
mint amilyenek például a számok, amelynek mentális reprezentációja független a konkrét,
éppen érzékelt mennyiségektől. A mentális reprezentációk képezik az elvont fogalmi
gondolkodás és a nyelv alapját. Elvont mentális reprezentációk nélkül e kettőről nem
beszélhetünk.
Az észlelésről tehát a bizonyos elvontsági fokkal rendelkező mentális reprezentációk megléte
esetén

beszélhetünk.

Az

állatok

feltehetően

nem

rendelkeznek

elvont

mentális

reprezentációkkal, ezért nem képesek elsajátítani a nyelvet, nem képesek összetett
matematikai műveletek elvégzésére és nem képesek elvontan gondolkodni.
Probléma:
Vajon az elvont gondolkodás mindig nyelv által történik? Képesek vagyunk-e nyelv nélkül
gondolkodni? Vajon egy elvont mentális reprezentáció megjelenítéséhez kell-e ismernünk
annak nevét?
Kérdések:
• Mit nevezünk mentális reprezentációnak?
• Miként biztosítja érzékelés és észlelés megkülönböztetését a mentális reprezentációk
megléte?
• Milyen viszony van a mentális reprezentációk és a nyelv között?
• Mitől függ a mentális reprezentációk elvontsági foka?

Az észlelés jelentése
Az észlelés mindig egy éppen aktuális
mentális állapot. A kora modern szerzők
az észlelést a lélek adott módosulásaként
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határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy a lélek állandó változásban van, az éppen adott állapota a
lélek egy adott módosulása. Márpedig a lélek adott állapota mindig egy észleleti állapot is
egyben. Hiszen az észlelés egy tapasztalat, azoknak a fizikai ingereknek a mentális
leképeződése, azaz tudatosulása, amelyek a testünkre, és elsősorban az érzékszerveinkre egy
adott pillanatban hatást gyakorolnak.
Az észlelés aktuális élménye rendkívül összetett. Ha elkezdjük az aktuális észlelési
tapasztalatot vagy élményt elemezni, akkor egy nagyon bonyolult struktúrát tárhatunk fel,
amely az inger fizikai benyomásától egészen egy elvont rendkívül (esetleg végtelenül)
összetett mentális reprezentáció tudatosulásáig tart.
Az észlelés feltételezi a tudatosulást. Magasabb szinten beszélhetünk nem tudatos észlelésről
is, de ha az észlelést mint aktuális tapasztalatot írjuk le, akkor a tudathoz és a tudatossághoz
kötjük. A tudatosság azt jelenti, hogy mentális reprezentációinknak a tudatában vagyunk. Az
ember esetében a tudat és a tudatosság a mentális reprezentációkra történő reflexiót jelenti. A
mentális reprezentációk tudatosulása azt jelenti, hogy képesek vagyunk a mentális
reprezentációnkra reflektálni, azaz képesek vagyunk szemügyre venni őket, képesek vagyunk
az elmében szemlélni azokat. Ebben az esetben a szemügyre vétel és a szemlélés nem a
szemre, mint érzékszervre épül, hanem a belső, ún. „mentális látáson”, az „elme szemén”
alapul. Az elme tudatossága nem más, mint egy belső látásmód, amely a külső ingerektől
függetlenül képes a mentális reprezentációkat szemügyre venni, megjeleníteni, előhívni az
emlékezetből, és velük különböző műveleteket végrehajtani. Az észlelés tehát a mentális
reprezentációk tudatosítását, tudatos szemügyre vételét jelenti. Ezen a szinten az észlelés
mechanizmusa újabb fogalmak bevezetését teszi szükségessé: a tudat, a figyelem, a reflexió,
az öntudat.
Az észlelés mindig feltételez figyelmet. A
figyelem a tudat irányítása különböző
észleleti

tárgyak

felé.

Az

észlelés

ugyanakkor reflexiót is jelent az észlelt
tárgy vonatkozásában, amely szintén a

4
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

figyelem irányításával és a tudatosítással függ össze.
Az elme képes saját belső műveleteit is észlelni, képes befelé figyelni, képes saját működését
és saját létét tudatosítani. Ez vezet el az öntudathoz. Az öntudat a tudatosság még magasabb
szintje, amennyiben az elme saját tudatosságát veszi szemügyre, azaz önmagára reflektál.
Probléma:
Vajon az észlelés mindig együtt jár-e a tudatossággal? Vajon beszélhetünk-e tudattalan, azaz
nem tudatos észlelésről?
Kérdések:
• Mit fejez ki az a kifejezés, hogy az észlelés a lélek módosulása?
• Mi a tudatosság és reflexió viszonya?
• Mit jelent a belső látás?
• Mi a különbség tudat és öntudat között?
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I. TÉMA: AZ ÉSZLELÉS MEGHATÁROZÁSA
2. lecke:

Érzékelés és észlelés
Az észlelés ott kezdődik, ahol a külső ingerek belépnek az elmébe. Az észlelés az elme
tevékenysége, az elme cselekvése és – bizonyos értelemben – az elme élete. Az ember az
életének nagy részében észlel, észlelésben van. Ám már ez a rövid bevezető is megmutatja,
hogy az észlelés egy rendkívül összetett jelenség, amely számos problémát felvet.
Észlelés és az érzékelés folyamata
Az észlelés megértéséhez először is szemügyre kell venni az érzékelés folyamatát. Azt a
folyamatot, amelynek során a külvilág testünkre gyakorolt ingereiből előbb érzékelés lesz,
majd pedig ez az érzékelés átalakul észleléssé. A külvilág ránk gyakorolt hatásának mentális
leképezését nevezzük észlelési tapasztalatnak. Látnunk kell, hogy minden egyes észlelési
tapasztalat rendkívüli módon összetett. Egyes értelmezések szerint, minden észlelési
tapasztalat végtelenül összetett (Leibniz). Az kétségtelen tény, hogy a világból a testünket
érő hatások végtelenül összetettek. Nemcsak a Hold változásai vagy a napkitörések vannak
ránk valamilyen hatással, de talán még távoli galaxisokban lejátszódó kozmikus események is
(ez utóbbiak ránk gyakorolt hatása természetesen infinitezimális, azaz végtelenül kicsiny).
Ezek a hatások nagy része nem jelenik meg közvetlenül az érzékelésünkben, de lehetséges,
hogy egyfajta felismerhetetlen módon mégis befolyásolja az észlelési tapasztalatainkat (a
napkitörések például befolyásolhatják egyesek kedélyállapotait).
Minden konkrét, tudatosult észlelési tapasztalat egyszerre konstruálódik meg az öt
érzékszervünkön keresztül, amelyek mindegyikét e legkülönfélébb, sokszor végtelenül
összetett benyomások érik (gondoljunk a
tenger morajára, amelyben sokmilliárd
vízmolekula együttes kölcsönhatásából
származó auditív ingert észlelünk). Az
érzékelés folyamatának elemzése során a
különböző

érzékszervekből

érkező

benyomásokat elkülönítve kell szemügyre
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vennünk: a látást, a hallást, a szaglást, a tapintást és az ízlelést. Majd meg kell értenünk,
miként állnak össze ezek a legkülönbözőbb benyomások egyetlen észlelési tapasztalattá. Az
érzékelés folyamatának a vége az az állapot, amikor az érzékszervekből származó
benyomások egyetlen mentális reprezentációvá egyesülnek az elmében, amelyet az elme
észrevesz, mint tapasztalatot.
Mit jelent ez a folyamat, amelynek során az észlelési tapasztalat mentális reprezentációkká
formálódik az elmében? E kérdésre adott válasz már átvezet az észlelés elemzésének második
szintjére, a mentális reprezentációk, azaz fogalmak vagy ideák szintjére.
Probléma: Az elmében már eleve meglévő reprezentációs struktúrák (fogalmi struktúrák
vagy sémák) miként határozzák meg az észlelési tapasztalatot? Azaz, azt látjuk-e, amit
látunk? Vagy pedig az észlelési struktúráink (elmében meglévő fogalmaink) már eleve
meghatározzák, mit látunk? Vajon ez eleve egyfajta sémát helyez rá a külső valóságra, amely
természeténél fogva eltakar és átalakít bizonyos benyomásokat?

Mi az idea?
Az észlelés második szintjén az elvont mentális reprezentációk, azaz a fogalmak, ideák
természetét kell vizsgálni. A fogalmak vagy ideák a mentális reprezentációk az elmében.
Hogyan áll össze az érzéki tapasztalat végtelen összetettsége egyetlen fogalommá vagy
ideává? Mi a különbség az egyszerű és az összetett ideák között? Vajon vannak-e velünk
született ideák vagy minden idea az érzékelés folyamata során alakul ki?
A fogalmak az észlelés alapkövei. Amikor a fogalmakat ideának is nevezzük egy olyan, a
platonikus hagyományra támaszkodó kora újkori terminológiát követünk, amely a fogalmakat
mindenekelőtt képekkel azonosítja. Az
eidosz görög kifejezés, amelyből az idea
szó származik, képet jelent. A fogalmak
első megközelítésre képek az elmében.
Az

elmének

nagyon

meghatározó

képessége a látás. A látás azonban több
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dolgot is jelent. Egyrészt jelenti a vizuális észlelés képességét, azaz azt, hogy a fény által
közvetített ingerek segítségével a szemből jövő idegi információt képként észleljük. Más
szóval: látjuk a külső valóságot. Másrészt jelenti azt a képességet is, hogy a képzelet révén
képeket idézünk fel, képzelünk el, azaz „vetítünk” önmagunk számára. Ezt belső, mentális
látásnak nevezzük. Mindkét művelet képekhez kapcsolódik. A külvilágról alkotott tudásunk a
látás érzékének kitüntetettsége révén képekhez kapcsolódik. Az észlelt képek többnyire
összetettek, a külső tárgyaknak részeik vannak, amelyek szintén képek. A képek a látáskor
egységekként adódnak az észlelés számára. Sok vizuális érzéki információ egy kép egységébe
szerveződik. Ezeknek az egységeknek nevet tudunk adni. Így jön létre az idea, a fogalom. A
fogalmak túlnyomó többségének van képi megjelenítése: a galaxisnak, az üstökösnek, a
Holdnak, az embernek, a körnek stb. Azonban nem minden fogalomnak van képi leképezése
(pl. a tízezerszög, az azonosság, az elme stb.). Ez a probléma azonban kívül esik az észlelés
kérdésén.
Az érzéki tapasztalat alapján álló észlelés itt vezet át az ún. belső észleléshez.
Kérdések:
• Mi az érzékelés és észlelés különbsége?
• Mi az idea jelentése?
• Mi az idea jelentősége az észlelésben?
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I. TÉMA: AZ ÉSZLELÉS MEGHATÁROZÁSA
3. lecke:

A belső észlelés
Mi a belső észlelés?
A belső észlelés nem érzéki tapasztalat, azaz nem az érzékszervek benyomásaira támaszkodik.
Ha az elme figyelmét elfordítjuk az érzékszervi tapasztalattól, azaz becsukjuk a szemünket, és
nem a hallásunkra, szaglásunkra, ízlelésünkre, tapintásunkra figyelünk, azzal még nem szűnik
meg az észlelés. Ha befelé tekintünk, akkor is számos dolog magára vonja a figyelmünket,
azaz tudatosul bennünk.
Ilyenek: (1) A TESTÉSZLELÉS, (2) A MENTÁLIS ÁLLAPOTAINK ÉSZLELÉSE.
(1) A testészlelés
A testünk majdnem minden pontja idegvégződéseken és idegpályákon keresztül kapcsolódik a
központi idegrendszerhez és az agyhoz. Ennek köszönhetően a testünkben végbemenő
folyamatok maguk is reprezentálódnak az elmében. Bizonyos értelemben folytonosan érezzük
a testünk egészét. Ez is az észlelés része. Ez az észlelés mintegy a tudatos észlelés
„hátterében” van jelen, azaz nem tudatosul folytonosan. De ha figyelmünket a testünk
különböző része felé fordítjuk (az érzékszervek nélkül), akkor tudatosítjuk magunkban ezt az
észlelést. A testészlelés egyfajta félig-tudatos észlelés. Ha nem érzünk fájdalomérzetet, vagy
erősebb kellemes érzést (simogatás, túl hideget, túl meleget stb.), akkor nem tudatosul
bennünk a testünk érzése. De ha annak az ingernek a hatásfoka, amelyet a külvilág
folytonosan a testünkre gyakorol, egy bizonyos küszöböt átlép, akkor ez az érzés rögtön
tudatossá válik, azaz magára vonja a
figyelmünket. A testérzés mindig részét
képezi az észlelésnek.
A

testészlelés

érzékével.

összefügg

Hiszen,

ha

az

a

tapintás
ujjunkkal
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hozzáérünk egy jégtömbhöz, akkor hideget tapintunk, és az érzékelés az ujjbegyünkre ható
ingereket közvetíti a számunkra. Ha azonban nem érünk hozzá semmihez, akkor is érzékeljük
az ujjbegyünket. Hiszen a testünk minden pontjára hat a külvilág. Tehát a testérzékelés
tapintás. Ám az, hogy csikar a hasam, már nem a tapintás módozataként érzékelem, sem azt
hogy fáj a fülem. A testérzékelés a testem éppen aktuális állapotáról tudósít. A szomjúság
például arról, hogy a sejtjeimnek vízre van szükségük, a fizikai fáradság, hogy a
szervezetünknek regenerálódásra van szükségünk, az izomláz az izomrostokban felhalmozódó
tejsav által keltett ingerekből származik. A testészlelés elvezet bennünket az érzelmekhez, az
affektusokhoz. Az érzékszervi észlelés önmagában még nem affektus, de elválaszthatatlan az
affektusoktól.
(2) Mentális állapotaink észlelése
Mentális állapotainkat nemcsak tudatosan észleljük, hanem mindig érezzük magunkat
valahogyan. Azaz mindig valamilyen érzelmi állapotban vagyunk. A belső észlelés tehát
nemcsak a tudatállapotainkra, hanem az érzelmeinkre, emócióinkra és affektusainkra is
vonatkozik. Az észlelés időbeli folytonossága révén egy belső tudatfolyamot képez. (Így a
tudathoz mindig hozzátartozik az időtudat is.). De nemcsak tudatfolyam jellemzi az észlelést,
hanem egy érzésfolyam is. Bennünk az érzelmek folyton változnak. Abban, ahogy éppen
érzem magam, számos érzés, affektus benne rejlik. Ha belső észlelésről beszélünk, akkor ez
az összetett affektus-komplexum is az észlelés tárgya. Az érzések a testi állapotaink
leképezései. De nemcsak a testi állapotainkat tükrözik, hanem a mentális állapotainkat is:
szorongás, félelem, düh, indulat, öröm, vágy stb. Az észlelési tapasztalat azért is rendkívül
összetett, mert ezek az affektusok is benne vannak a háttérben. Nincsen észlelési tapasztalat
bizonyos affektus átélése (azaz tapasztalata) nélkül.
Mi a tiszta észlelés?
Végezetül meg kell említeni a tiszta
észlelést. A tiszta észlelés olyan, amikor
nem érzékszervi tapasztalatokat élünk át,
nem képeket vetítünk, nem dallamokat
hallunk, és nem is a testészlelésre
figyelünk, hanem az elmét megtisztítjuk
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az érzéki benyomásokból származó tartalmaktól, és az elme önmaga felé fordul, azaz befelé.
Nem a testészlelésben van, és nem is az affektusokat észleli, hanem magát a jelenlétet, tisztán,
megtisztítva minden belső tartalomtól. Ezt a tiszta észlelési állapotot nem könnyű elérni, nem
kevés gyakorlat szükséges hozzá. Ez a belső tapasztalat vezethet el a cogito ergo sum tiszta
tapasztalatához, a pozitív végtelen belső észleléséhez, valamint a figyelem és a tudat (öntudat)
megkülönböztetéséhez. Ez számos filozófiai hagyományban kimondatlanul is fontos szerepet
tölt be (kartezianizmus, kanti transzcendentalizmus, fenomenológia). Vannak ennek
ugyanakkor olyan technikái, amelyek a gyakorlatban igyekeznek ilyen észlelési tapasztalathoz
jutni és juttatni másokat. Ezek a filozófiai hagyománynak is részei, ám ma inkább a vallási
gyakorlatokból ismertek. Ezeket kontempaltív-meditatív hagyományoknak nevezzük,
amelyekben fontos a szemlélődés, a meditáció vagy az ún. belső ima módszerei.
Összefoglalás:
Melyek az észlelést megelőző fokozatok?
• Receptivitás → válaszreakciók a környezeti ingerekre
• Érzékelés → érzéki benyomások
• Észlelés → az érzéki benyomások tudatosulása
Milyen az észlelés alapvető struktúrája?
• Érzékszervi észlelés
o látás, hallás, tapintás, ízlelés, szaglás
• Testészlelés
• Belső észlelés:
o mentális állapotok (tudatállapotok: hitek, akarat, kétely stb.)
o érzelmi állapotok (vágy, affektusok)
• Tiszta észlelés: a tiszta öntudat, jelenlét, végtelen stb.
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Kérdések:
•

Mit nevezünk belső észlelésnek?

•

Mit nevezünk testészlelésnek?

•

Miként észleljük saját mentális állapotainkat?

•

Mit nevezünk tiszta észlelésnek?
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I. TÉMA: AZ ÉSZLELÉS MEGHATÁROZÁSA
4. lecke:

Szubjektivitás és észlelés

Mi a szubjektivitás?
A szubjektivitás az alanyiságot jelenti. A szubjektum alanya az őt ért hatásoknak, valamint
alanya a cselekvésnek. Passzívan elszenvedi a külső hatásokat, és spontán módon vagy
aktívan reagál rájuk. A szubjektum kifejezés az objektummal szembeállítva értelmezhető. A
szubjektum az alany, az objektum a tárgy. A szubjektivitás a szubjektum „világát” jelenti,
valamint azt a módot, ahogy az alany megéli a saját valóságát, az alanyiságot. Az objektum a
tárgyi világ, amely egyrészt az észlelés tárgya, másrészt az, amelyre a cselekvés hatást
gyakorol. Hagyományosan a szubjektum-objektum felosztás a belső világ és a külső világ
között húz határvonalat. Mindaz szubjektív, ami belső. Az alany megéli a saját világát, saját
valóságát. A szubjektivitás kérdésének vannak ontológiai (lételméleti), ismeretelméleti,
pszichológiai, észleléselméleti és etikai vonatkozásai.
Az észlelés elemzése csak egy részét érinti közvetlenül a szubjektivitásnak, noha a
szubjektivitás egészével kapcsolatban áll. Az észlelés elemzése így a szubjektivitásba nyújt
bevezetést. A szubjektivitás a modernkori filozófiák nagy témája Descartes-tal kezdődően a
racionalista és empirista hagyományon keresztül, a kanti transzcendentálfilozófián és a német
idealizmus gondolkodásán (Hegel, Schelling, Fichte) át egészen a fenomenológiáig és a
kortárs elmefilozófiákig. A szubjektivitás természetét kutatják továbbá a pszichológia és
kognitív tudományok, valamint a neurobiológia (agykutatás) bizonyos irányzatai is.
Az észlelés fenomenológiai, kognitív
pszichológiai és természettudományos
megközelítése
Az észlelés több kortárs kutatási terület
középpontjában

is

áll:

fenomenológia,

másrészt

egyrészt
a

a

kognitív
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pszichológia és a neurobiológia igyekszik feltérképezni az észlelés természetét. E három
kutatási területet azért kell két csoportba osztanunk, mert markánsan különbözik a
módszertanuk. A fenomenológia „belülről”, a belső tapasztalatból és megéltségből próbálja
megérteni az észlelés természetét, a kognitív pszichológia és a neurobiológia pedig
empirikusan, „kívülről”.
Hangsúlyoznunk kell, hogy ez a kurzus a fenomenológiai megközelítésmódot részesíti
előnyben. A fenomenológia abból indul ki, hogy a tudathoz, a tudatossághoz, a saját észlelési
tapasztalatainkhoz közvetlen hozzáférésünk van. Ez a hozzáférés nem empirikus, azaz nem
az érzéki tapasztaláson keresztül történik, és nem objektív, azaz saját tudatosságunkat nem
tőlünk független tárgyként tapasztaljuk. Az észlelésre vonatkozó fenomenológiai elemzések
ezt a közvetlen hozzáférést használják ki, és ebből kiindulva próbálják általános leírását adni
az észlelés természetének. Ezzel szemben a kognitív pszichológia kívülről próbál az észlelés
felé haladni. Nem a mindenki számára adott belső tudatosságból és megéltségből indul ki,
hanem ehhez próbál meg hozzáférni kísérletes úton, mintegy „kívülről”. A személyekkel
végzett kísérletek során igyekeznek megérteni, miként zajlanak le észlelési folyamatok az
emberi pszichében és tudatban. A neurobiológia és a nyomában járó fizikalista elmefilozófia
pedig az emberi idegrendszer működésének vizsgálatából igyekszik megérteni és
megmagyarázni, miként működik az emberben az észlelés. Ehhez egyrészt patológiás
eseteket használnak fel, azaz agysérülteken vizsgálják az észlelési mechanizmusok hibáit, és
ebből következtetnek az észlelés természetére. Másrészt többféle agyi képalkotó
eljárásokkal térképezik fel, hogy egyes észlelési események, melyik agyi területen váltanak
ki aktivitást. Így tudják a központi idegrendszerben és az agyban lejátszódó biológiai
mechanizmusokat összefüggésbe hozni az észlelési tapasztalatokkal.
Látható, hogy a két megközelítés teljesen ellentétes irányból közelít ugyanahhoz a
jelenséghez:

az

észleléshez.

E

két

megközelítés hívei sokszor teljesen eltérő
munkahipotézisekkel

dolgoznak,

azaz

más-más magyarázati modell igazolását
keresik.

Vannak

gyümölcsöző

ugyanakkor
kutatások,

nagyon
amelyek
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igyekeznek ötvözni mindkét megközelítés erényeit. Ilyen például a neurofenomenológia
(Francisco Varela) vagy a kardiofenomenológia (Natalie Depraz).
Az észleléselmélet, azaz az észlelés természetének elemzése nem vonatkozik közvetlenül a
test-elme problémára. Egyáltalán nem tárgya például a mentális okozás kérdése, tehát az a
kérdés, miként képes hatni az elme a testre (egy akarati elhatározás miként vált ki testi
mozgásokat). Ezen az órán nem foglalkozunk ezzel a problémával, ami azt jelenti, hogy nem
tesszük fel a kérdést: Mi az elme? Miben különbözik az elme a testtől? Miként hat egymásra a
kettő? Miként magyarázhatók meg a mentális jelenségek a test működési mechanizmusaiból?
Stb. Mivel a fenomenológiai nézőpontot részesítjük előnyben, ezért az elmét nem testnek
tekintjük, és nem tartjuk a fizikalista hipotézist sem igazoltnak, sem valószínűnek. Ennek
ellenére, ahol lehetséges felhasználjuk a kognitív pszichológia és a neurobiológia eredményeit
az észlelési folyamatok (elsősorban az érzékszervi észlelés kapcsán) értelmezésében.
Kérdések:
• Milyen megközelítésmódokban vizsgálható az észlelés?
• Határozza meg röviden a sajátosságaikat!
• Mit jelent a szubjektivitás?
• Milyen szerepe van az észlelés elemzésének a szubjektivitás meghatározásában?
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II. TÉMA:
AZ ÉSZLELÉS STRUKTÚRÁJA ÉS GYAKORLATA
5. lecke:

Az észlelés általános struktúrája

Az észlelés, ha abban az aktuális jelentésében értjük, ami minden tudatos embert életének
minden tudatos pillanatában jellemez, akkor egy rendkívül (egyes értelmezők szerint
végtelenül) összetett aktus. Az észlelés struktúrája kifejezés arra utal, hogy ezt a rendkívüli
összetettséget „szétszálazzuk”, és megpróbáljuk megérteni, milyen nagyobb összetevőkből
áll, azaz milyen struktúrával rendelkezik az észlelés. Ez a kurzus ezt a struktúrát igyekszik
feltárni, és lépésenként végigkövetni.
1. Kiinduló pont:
a. Az észlelés rendkívüli összetettsége mellett minden észlelő tudat számára
egységes. Ez azt jelenti, hogy az észlelés mindig feltételezi az öntudat
egységét. (Kant ezt az appercepció szintetikus egységének nevezi). Ezek
szerint az észlelés forrásául szolgáló külső ingerek és belső mentális
események sokasága egyetlen egységbe szerveződik. Lényegében ezt az
egységet nevezzük észlelésnek. Az észlelés elemzése ezt az egységet próbálja
meg felbontani komponenseire.
2. Első szint: az érzékszervi észlelés
a. Az érzékszervi észlelés sémája:
i. inger → érzékszerv
→

érzékelés

→

észlelés
b. Az érzékszervi észlelés azt
a

folyamatot

írja

le,

amelynek során a külvilág
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ingerek formájában érzékszerveinket afficiálja (ingerli), az érzékszerveink
pedig ezeket az ingereket idegi információkká fordítják le. Ez lényegében az
érzékelés folyamata. Majd pedig ezek az elmében tudatosulnak, és így
észleléssé változik.
c. Megjegyzés: jelen esetben ennek a folyamatnak a fizikai, biokémiai,
neorobiológiai és pszichofizikai aspektusát nem vizsgáljuk, hiszen – miként
korábban tisztáztuk – az észlelést elsősorban fenomenológiai perspektívából
elemezzük.
d. Az érzékszervi észlelés „csatornái”
i. ízlelés
ii. szaglás
iii. tapintás
iv. hallás
v. látás
e. A sensus communis: az antikvitástól fogva, főként az arisztoteliánusskolasztikus hagyományban beszéltek egy ún. „közös érzékről” (sensus
communis), amely az öt érzékszerv egységesítéséért felelős. Ritka ugyanis az
az észlelési szituáció, amikor csak egyetlen „csatornán” keresztük kapunk
információkat a külső valóságról. Többnyire az érzékszervek együttműködnek
(egy tárgynak, amit látunk, van szaga, esetleg hangot ad, stb.). Ezért az
érzékszervi észlelésben ezek a különböző csatornán érkező információk egy
közös érzékben egységesülnek. A „közös érzék” e fogalmát ma ebben a
formában már nem használjuk.
3. Második szint: Az érzékszervi észleletek egységbe foglalása az elmében: fogalmak
a. Mint már említettük, az érzékelésből annak köszönhetően lesz észlelés, hogy a
külső valóságról mentális
reprezentációkat
alkotunk, amelyeket belül
szemlélni

tudunk,

szemügyre tudjuk ezeket
venni,

és

mentális
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műveleteket tudunk velük végezni. Ilyen az összekapcsolás, szétválasztás,
elemzés stb. Ezeket a mentális reprezentációkat ideáknak, képeknek,
fogalmaknak, eszméknek nevezzük.
i. A fogalmak lehetnek képek, amelyeket a képzelet segítségével jelenít
meg az elme
ii. A fogalmak lehetnek kép nélküli elvont fogalmak, amelyeket szintén
meg tudunk jeleníteni, de ezt nem a képzelet segítségével tesszük.
b. Itt az észlelésből eljuthatunk különböző ún. mentális képességek (lelki
fakultások) felismeréséhez, mint az ész/értelem, a képzelet, az emlékezet. Ezek
elemzése nem része az észlelés elméletének.
4. Harmadik szint: a testészlelés
a. A tapintás összefügg a testérzékeléssel (mint már említettük).
b. A testérzékelés azonban gyakran független a tapintástól (pl. fájdalom)
c. A testérzékelés szorosan összefügg az érzésekkel, hiszen a testemet érzem, és
sok esetben ahogyan a testemet érzem, úgy érzem magamat.
d. A testérzékelésből eljutunk az érzelmekig, hiszen a testérzékelés, valamint a
test aktuális állapota váltja ki az érzelmeket (emóciókat, affektusokat)
5. Negyedik szint: az érzelmek (emóciók, affektusok)
a. Mint már említettük, az érzelmek szerves részét képezik az észlelés
struktúrájának, amennyiben minden észleleti aktus érzelmekkel jár együtt.
Máshogy megfogalmazva: minden észleletnek van affektív oldala, dimenziója.
b. Az érzelmek tehát az észlelés része
c. Ahogy beszélhetünk tudatfolyamról, úgy beszélhetünk érzésfolyamról is az
elmében, amely az érzelmeink állandó folytonos jelenlétét és változását jelenti.
d. Az érzelmeket magukat is
észleljük a belső észlelés
részeként.
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6. Ötödik szint: a tudat önészlelése
a. Az észlelés struktúrájának legutolsó állomása és legmélyebb pontja a tudat
önészlelése. Ezt a cogito ergo sum aktusa írja le.
b. Ha képes vagyok a tudatot magát észlelni, akkor az a tiszta öntudat állapota.
Összefoglalás: Melyek az észlelés struktúrájának szintjei?
1. Érzékszervi észlelés
2. Fogalmi észlelés
3. Testészlelés
4. Érzelmek
5. Tiszta észlelés
Kérdések:
• Miért beszélünk az észlelés struktúrájáról?
• Miért kell elkülöníteni az észlelés különböző szintjeit?
• Mi alapján különítjük el ezeket a szinteket?
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II. TÉMA:
AZ ÉSZLELÉS STRUKTÚRÁJA ÉS GYAKORLATA
6. lecke

Észlelési gyakorlatok
Az észlelés a maga aktuális adottságában mindig „kéznél van” a számunkra. Mivel minden
tudatos pillanatunkban mindig észlelésben vagyunk, ezért elegendő figyelmünket az észlelési
folyamataink felé fordítanunk. Ha ezt megtesszük, akkor az előző leckében vázolt struktúrát
lépésről lépésre végigkövethetjük. Azért érdekes az észlelésre vonatkozó filozófiai reflexiókat
elemezni, mert minden egyes reflexiót összevethetjük saját tapasztalatainkkal. Az észlelés
filozófiai vizsgálata minden észlelési szinten tudatosabbá teszi az észlelést. Ennek gyakorlati
hozadékai is vannak.
Az a kiinduló pontunk, hogy minden észlelési állapot egységes. Az öntudat egysége biztosítja
az észlelési állapotaink egységét. Eközben minden észlelési állapot (szinte) végtelenül
összetett. Az összetettsége több szinten is megmutatkozik. Egy vizuális észlelés részletei
sokkal összetettebbek, mint gondolnánk: sokmillió információegységet dolgoz fel az észlelő
rendszerünk. És ez csak egy része az észlelési állapotunknak, hiszen más érzékszervi észlelés
is átélünk ezzel párhuzamosan. Az észlelés egysége tehát (szinte) végtelen részből
összetevődő egység. Az alábbi gyakorlatok egyik legfőbb célja az, hogy ezt az összetettséget
tudatosítsuk magunkban, és észrevegyük, miként tapasztaljuk az egyes észlelési szinteket.
1. feladat: meghatározási gyakorlat: próbája meg röviden megfogalmazni, hogy mit ért
ön észlelés alatt!
a. Megjegyzés:
elgondolkodni

érdemes
olyan

kifejezések
meghatározásán, amelyet a
mindennapokban
használunk.

Nagyon
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gyakran értjük, hogy mit jelentenek, de ha pontosan meg kell adnunk a
jelentésüket, akkor zavarba jövünk. Egy definíciós gyakorlatnak az a haszna,
hogy ráébredünk egy kifejezés jelentésének összetettségére. Amikor meg
akarjuk határozni (azaz besorolni egy nemfogalom alá és megadni a differencia
specifikáit /lényegi megkülönböztető jegyeit/, akkor szembesülünk azokkal a
filozófiai kérdésekkel, amelyeket az adott kifejezés, fogalom önmagában is
felvet). Itt tehát most nem az a fontos, hogy végérvényes definíció szülessen az
észlelésre, hanem az, hogy szembesüljön a meghatározás nehézségével.
2. feladat: érzékszervi észlelés (1): zenehallgatás. Hallgassa meg Bach G moll fúgáját
zongorán! Csukja be a szemét, és csak a hangokra figyeljen! Nem kalandozzon el a
figyelme! Mindig az éppen aktuálisan leütött billentyű hangjára figyeljen.
a. Kérdések: Miképpen észlelte a zenét? Mit észlelt, zajt, zenét vagy hangokat?
Sikerült-e figyelmét folyamatosan a zene éppen aktuális hangján tartania? Ha
elkalandozott, miért kalandozott el? A zene elhangzása után fel tudja-e idézni
az elhangzott zenét? Ha megpróbál rá visszaemlékezni, mi történik? Vajon egy
ön által jól ismert dallamot fel tud-e idézni magában? Milyen hosszan tudja azt
belső észleléssel hallgatni anélkül, hogy dúdolná belül?
3. feladat: érzékszervi észlelés (2): szaglás. Tegyen maga elé több fűszert zacskóban!
Csukja be a szemét, keverje össze a zacskókat. Továbbra is csukott szemmel, szagolja
meg egyenként a zacskók tartalmát!
a. Kérdések: Meg tudja-e különböztetni egymástól a fűszereket? Vajon vissza
tudja-e idézni a gyakorlat végén bármelyik fűszer illatát? Egy ön számára
kedves illatot fel tud-e idézni emlékezetében? Képes-e ennél az emléknél
elidőzni úgy, hogy folytonosan észlelje ezt az emléket? Hogyan működik ön
szerint a szagok emlékezete?
4. feladat: érzékszervi észlelés (3): látás. Figyelje meg azt a folyamatot, ahogy egy
túlságosan nagy felbontású képet,
amely pixelekre esik szét, és
amelyen

nem

ábrázol,

fokozatosan

felbontásúra
folyamat

kivehető,

húzunk

során

egy

mit

kisebb
össze.

E

ponton
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hirtelen a homogén foltok egységekbe állnak össze.
a. Kérdés: Mi okozza ezt az észlelési jelenséget? Mit jelentenek az egységek
megjelenései a vizuális észlelés szempontjából? Mit jelentenek az egységek
megjelenési a kép jelentése szempontjából? Mit jelent, hogy képet észlelünk?
5. feladat: érzékszervi észlelés (4): látás: fogalmak. Figyelje meg az alábbi képet!
Milyen állatot lát rajta?

a. Kérdés: Milyen állatot lát a képen? Kacsát vagy nyulat? Ha első pillantásra az
egyiket látta, akkor most igyekezzen a másik állatot látni a képen! Mitől függ,
milyen állatot lát a képen? Mi történik, amikor megváltoztatja a képet?
Gondolkodjon el azon, mi történik az elmében, amikor az egyik kép
észleléséről áttérünk a másik kép észlelésére?
b. Figyelje meg az alábbi képet! Ezen a képen, attól függően, hogyan látja, két
különböző női alakot lehet
látni,

éppúgy,

mint

a

kacsanyúl képen.
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c. Találja meg mindkettőt, majd változtassa, mikor melyiket látja! Mitől függ,
melyiket

látja?

Milyen

szerepe

van

az

észlelésben

annak

az

értelemösszefüggésnek, amely meghatározza a látvány tárgyát?
6. Feladat: Érzelmek észlelése: Nézze egy ideig az alábbi képeket. Próbálja megfigyelni,
milyen érzelmeket keltenek önben ezeknek a képeknek az észlelése. Nem az a kérdés,
milyen érzelmeket fejeznek ki a képek, hiszen meglehet, hogy valaki felismer ilyen
érzelmeket egy képen anélkül, hogy átélné őket. A kérdés az, hogy a képek észlelése
során tetten tudunk-e érni olyan érzelmeket, amelyeket a képek észlelés vált ki
bennünk. (Képek forrása: fortepan.hu)
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a. Magától értetődő, hogy vannak olyan látványok, amelyekről azt mondjuk, hogy
felkavaróak. Mit jelent ez? Próbáljuk megfigyelni, miként kapcsolódik össze
egy érzelmi állapot egy-egy kép észlelésével.
b. A fent látható képek már magukban is érzelmeket fejeznek ki. Meg tudja-e
különböztetni a képen kifejezett érzelmeket azoktól az érzelmektől, amelyek
önben a kép észlelésekor születnek. (Pl. egy kép szomorúságot fejez ki,
miközben nagyon mély és szép, aminek az észleléséhez egy belső öröm társul).
c. Ugyanezt a gyakorlatot el lehet végezni zenehallgatással is. Köztudott, hogy a
zene érzelmeket közvetít. Hallgassunk meg egy Chopin nocturne-t vagy egy
Satie zongoradarabot!
7. Feladat: testészlelés (1). Üljünk egyenesen. Gondolatban menjünk végig minden
testrészünkön a talpunktól egészen a fejünk búbjáig. Minden egyes testrész
észlelésénél álljunk meg néhány pillanatra, és figyeljük meg, miként érezzük, észleljük
ezt a testrészünket. Megfigyelhetjük azt is, miként érintkezik testünk bizonyos pontja a
talajjal, a székkel, hol szorít a ruha, milyen hőérzetünk van, stb.
a. Megjegyzés: a testészlelés minden észlelési aktus hátterében meghúzódik.
Amikor nem érzünk fájdalmat, vagy túl erős hatást a testünkön, ez az észlelés
tudattalan marad, és nem kerül a figyelem terébe.
8. Feladat: testészlelés (2). A lélegzés észlelése. Kövessük végig a lélegzetünk útját az
orrlyuktól egészen a tüdőig.
a. A légzés észlelése is minden észlelési tapasztalatunk hátterében meghúzódik,
de nem vesszük észre, hacsak valami meg nem zavarja a légzést.
9. Feladat: Tiszta észlelés. Ehhez bizonyos meditációs technikák szükségesek, amelyek
itt nehezen megvalósíthatóak.
a. Megjegyzés: Aki jártas valamilyen meditációs technikában (jóga, mindfullness,
zazen, belső ima stb.), az tudja, hogy a tiszta észlelés azt jelenti, hogy az elmét
„lecsendesítjük”,

azaz

megtisztítjuk a képektől.
Az elme ugyanis, ha nem
éri erős inger kívülről,
folyamatosan
gondolkodik, azaz képeket
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vetít, asszociál. A meditációs technikák egyrészt azt igyekeznek elérni, hogy az
elme figyelme először is egyetlen dologhoz kapcsolódjon, annál időzzön, majd
pedig azt, hogy minden gondolati tárgy eliminálódjon az elméből. Az elmét
ilyenkor tiszta észlelés jellemzi: a figyelem teljesen nyitott, éber figyelemmé,
azaz éberséggé válik, minden belső tartalom nélkül. A tiszta észlelés
állapotának elérése egyáltalán nem könnyű, hosszú gyakorlást igényel, és
akkor is csak igen rövid időszakokig tartható fenn.
Összefoglalás: Miért van szükség az észlelési gyakorlatokra?
Az észlelés fenomenológiai vizsgálata mindig a saját tapasztalatra épül. Az észlelés minden
pillanatban jellemez bennünket, de ritkán tudatosítjuk, mennyire rendkívüli módon összetett
esemény. A fent elvégzett gyakorlatok arra szolgálnak, hogy bátran tudatosítsuk magunkban
az észlelés tényét és folyamatát. A kurzus további részében pedig mindig figyeljünk arra is,
miként zajlanak az észlelési folyamatok bennünk. Mint korábban hangsúlyoztuk, az észlelés
tudatosságának növelése fontos gyakorlati hozadéka lehet a kurzusnak.
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III. TÉMA:
AZ ÉSZLELÉS FENOMENOLÓGIAI ÉS NEUROBIOLÓGIAI
MEGKÖZELÍTÉSE
7. lecke:

Az észlelés fenomenológia megközelítése

Az észlelés aktusát több oldalról is megközelíthetjük. Az alábbiakban azt szeretnénk
tudatosítani, mi ezeknek a megközelítéseknek a sajátosságai. A két megközelítés:
fenomenológiai és neurobiológiai. E két megközelítési mód teljesen más irányból közelít az
észleléshez, és mint látni fogjuk, nem is pontosan ugyanazt érti észlelésen. A fenomenológia
számára a valóság nem más, mint az észlelő tudat számára adódó megjelenések összessége,
azaz fenomének világa. A fenomenológiában a kiinduló pont az észlelő tudat, amely a
valóságot mindig mint én, mint élő szubjektum szemléli, és aki számára a valóság egyes szám
első személyű tapasztalatban adódik. A neurobiológia ezzel szemben egy természettudomány,
amely a világot és a benne lévő dolgokat (és így magát az embert is) objektív módon szemléli
és írja le. Számára az észlelés egy olyan eseménysor, amelynek során a külvilág ingerek
formájában leképeződik az élőlényben, aki ezen ingerekre válaszokat ad. Az alábbiakban két
olvasmány segítségével megpróbáljuk megérteni az észlelés két különböző megközelítési
módját. A kérdés az, miként definiálja a fenomenológia és a neurobiológia az észlelést.
Olvasmányok:
Sekuler-Blake: Észlelés (Bp, Osiris, 2000), Első fejezet: Bevezetés az észlelésbe (19-45. o.)
Maurice Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája (Bp, L’Harmattan, 2012), Előszó (7-22.
o.)
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I. Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája, előszó
a. Merleau-Ponty ebben a szövegben az próbálja meg tisztázni, mi a
fenomenológia.
b. Az észlelés kitüntetett fontosságú a fenomenológia számára.
c. A fenomenológia a saját belsőleg adott észlelési tapasztalatunkból indul ki és
azt elemzi. Az észlelés meghatározása is erre támaszkodik.
d. A fenomenológia a valóság leírására irányul, éppúgy, mint a természet- és
társadalomtudomány. Ám a valóság megközelítése különbözik az egyikben és
a másikban. A valóság fenomenológiai és tudományos leírásának különbségét
így határozza meg Merleau-Ponty:
„Mindent, amit a világról tudok, még azt is, amit a tudomány révén tudok róla, egy saját látás
vagy világtapasztalat révén tudom, amely nélkül a tudomány szimbólumai semmit sem
jelentenének. A tudomány teljes univerzuma a megélt világra épül, és ha magát a tudományt
szigorúan el akarjuk gondolni, pontosan akarunk ítélni értelméről és terjedelméről, akkor
mindenekelőtt ezt a világtapasztalatot kell felfednünk, amelynek a tudomány másodlagos
kifejeződése.” Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája, 8. o.
e. A szöveg elemzésére vonatkozó kérdések:
i. Mi a különbség „világ” és „megélt világ” között?
ii. Mit jelentenek a „saját látás”, a „világtapasztalat” kifejezések?
iii. Mit tekint MP elsődlegesnek: a világtapasztalatot, vagy a világ
tudományos leírását? Mi alapján határozható meg az elsődlegesség és
másodlagosság?
iv. Mi a kapcsolat a fenomenológia és a világtapasztalat között?
v. Mi

az

észlelés

szerepe

a

világtapasztalat
értelmezésében?
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f. Konklúzió: MP különbséget tételez a világ szubjektív, saját tapasztalata és a
világ objektív tudományos leírása között. Az észlelés fenomenológiai
értelmezése ebből a különbségből érthető meg. A fenomenológia mindig a
világ szubjektív tapasztalatát tekinti elsődlegesnek azt állítva, hogy minden
világmegértés feltételezi ezt a tapasztalatot, és erre épül rá.
g. Az észlelés meghatározása:
„A tudománynak sohasem volt és soha nem lesz ugyanaz a létértelme, mint az észlelt
világnak, egyszerűen azért, mert [a tudomány] az észlelt világ meghatározása vagy
magyarázata. Nem „élőlény” vagy „ember” vagy akár „tudat” vagyok, mindazokkal a
jellemzőkkel, amelyeket a zoológia, a társadalomanatómia vagy az induktív pszichológia
ezeken a természeti vagy történelmi termékeken felismer – hanem az abszolút forrás.”
Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája, 9. o.
h. A szöveg elemzésére vonatkozó kérdések:
i. Mit jelent az „én” tudományos és fenomenológiai meghatározása?
ii. Mi a különbség a kettő között?
iii. Miként vezet el e különbség felismerése az észlelés feneomenológiai
meghatározásához?
i. Az észlelésnek abszolút forrásként történő meghatározása:
„Az észlelés nem a világ tudománya, még csak nem is egy aktus, nem egy megfontolt
állásfoglalás, hanem az az alap, melyről minden aktus leválik, és amit minden aktus
előfeltételez.” Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája, 11. o.
j. Ez a szöveg nyilvánvalóvá teszi az észlelésnek mint abszolút forrásnak a
jelentését.

Mivel

a

tudomány

alanya

a

racionális és észlelő tudat,
ezért

a

tudományos

igazságokat megelőzi az a
szubjektív

tapasztalat,
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amely minden egyes tudaté. Ez nem más, mint az észlelés, amely
fenomenológiai értelemben maga a világra nyitottság. Ez tehát minden világról
alkotott tudás és igaz kijelentés abszolút forrása és alapja.
k. A fenomenológia észlelés-értelmezésének a sémája:

észlelő tudat

Intencionalitás

a fenomének világa,
a világ mint fenomén

l. Az észlelés fenomenológia sémája szerint:
i. Az abszolút kiinduló pont az észlelő tudat szubjektív tapasztalata,
amely minden evidenciát meghalad. Ez az első evidencia, amelyhez
képes minden más evidencia, tudás másodlagos.
ii. Az észlelőt tudat a világra nyitott. „Minden tudat valaminek a tudata.”
Ez az intencionalitás alaptétele, azaz a tudat és a tárgya (aminek
tudata) nem választható el egymástól. Következésképpen a tudat
mindig természetétől fogva a világra nyitott, amennyiben az észlelt
világ tudata.
iii. A tudat tehát a számára megjelenő világ tudata. A világ: megjelenés,
fenomén. Ami az észleléskor megjelenik: a fenomének világa, azaz a
világ fenoménje.
m. Az észlelés és az igazság viszonyát Merleau-Ponty így határozza meg:
„Az észlelés lényegének kutatása annak
kinyilvánítása, hogy az észlelést nem
igaznak feltételezzük, hanem mint az
igazsághoz való hozzáférést definiáljuk.”
Merleau-Ponty:

Az

észlelés

fenomenológiája, 17. o.
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n. A szöveg elemzésére vonatkozó kérdések:
i. Mit jelent itt az igazság kifejezés?
ii. Mit jelent az igazsághoz való hozzáférés?
o. Az igazságot általában úgy határozzuk meg, mint egy mentális kijelentés és
egy valóságban éppen fennálló tény közötti megfelelést. Ha nekem
meggyőződésem, hogy az USA jelenlegi elnöke Donald Trump, akkor az a
meggyőződés akkor igaz, ha a valóságban tényszerűen Donald Trump az USA
elnöke, ha nem ő, akkor a meggyőződésem hamis.
p. Merleau-Ponty azt állítja, hogy az észlelés kutatása esetén nem az igazság
szférájában mozgunk, hiszen az észlelés nem úgy tárgya a kutatásainknak,
mint a világ dolgai, amelyek tényszerűen ilyenek vagy olyanok. Fentebb
tisztáztuk, hogy az észlelés az alap, amely világra nyitottság, tehát az a forrás,
ahonnan a világ dolgaihoz jutunk, és megállapíthatjuk, hogy azok éppen
milyenek. Az észlelés következésképpen nem más, mint az a mód, ahogy az
igazsághoz hozzáférünk.
q. Erről úgy is megbizonyosodhatunk, hogy belátjuk: az észlelési tapasztalatok
mint

tapasztalatok

„innen”

vannak

az

adekvát

igazság

kérdésének

megjelenésén, azaz megelőzik ezt a kérdést. Ha ugyanis fáj az ujjam, akkor az
egy észlelési élmény, egy tapasztalat, ami még akkor is érvényes tapasztalat,
ha történetesen korábban elveszítettem azt a karomat, amelyen a fájó ujjat
érzem. Azaz az az élmény, hogy fáj az ujjam nem kevésbé igaz attól, hogy
nincsen ujjam, amely fájjon. Következésképpen az észlelési tapasztalat
tartalma nem igaz vagy hamis szférájában áll fenn. Az észlelési tapasztalat az a
mód, ahogyan az igazsághoz (vagy hamissághoz) hozzáférünk.
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Összefoglalás:
A fenomenológia az észlelést abszolút forrásként (alapként) kezeli. Az észlelés
annak a ténynek a kifejeződése, hogy én, mint észlelő szubjektum a világban
vagyok. Az észlelés ezért fenomenológiai értelemben az a mód, ahogyan a világhoz
és annak igazságához (tényszerű fennállásához) hozzáférek.
Ez a fenomenológia kiinduló pontja. Minden más ebből levezetett. Ilyenek a
tudományos igazságok is, amelyek mindegyike, kivétel nélkül feltételezik a
világhoz való hozzáférés fenomenológiai módját, az észlelést.
Az észlelés tehát a szubjektum világban való létét jelenti.

Kérdések:
• Mi jellemzi Merleau-Ponty szerint a természettudomány és a fenomenológia
viszonyát?
• Mi az intencionalitás?
• Milyen szerepet játszik az észlelésben a tudat?
• Mit jelent a fenomén?
• Mit jelent a világ?
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III. TÉMA:
AZ ÉSZLELÉS FENOMENOLÓGIAI ÉS NEUROBIOLÓGIAI
MEGKÖZELÍTÉSE
8. lecke:

Az észlelés neurobiológiai megközelítése
1. A neurobiológiai megközelítés
a. Az alábbiakban Sekuler-Blake: Észlelés (Bp, Osiris, 2000), Első fejezet:
Bevezetés az észlelésbe (19-45. o.) című művét vesszük alapul az észlelés
neurobiológiai meghatározásához.
„Ebben a könyvben az észlelést úgy közelítjük meg, mint egy biológiai folyamatot. Ahhoz,
hogy a világ eseményeit észleljük, az ezekről az eseményekről szóló információkat az
érzékelő idegrendszernek fel kell fognia.” Sekuler-Blake: Észlelés, 20. o.
„Az észlelés események sorozata, amely az észlelőn kívül lévő fizikai világ eseményeinél
kezdődik, folytatódik azzal, hogy ezek az események lefordítódnak az észlelő idegrendszerén
belüli mintázatokká, és betetőződik az észlelőnek az eseményekre adott élményszintű és
viselkedéses reakcióival.” Sekuler-Blake: Észlelés, 19-20. o.
b. Kérdések az elemzéshez:
i. Mi az észlelés a szöveg szerint?
ii. Milyen fázisokra oszlik az észlelés?
c. Az

észlelés

folyamat,
különböző

tehát

egy
amely

eseményekből

áll. A lényege az, hogy a
fizikai

világ

ingerek

formájában hatást gyakorol
az észlelő testére, majd
1
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ezek az ingerek idegrendszeri információkká fordítódnak le, és végül az észlelő
reagál ezekre az ingerekre.
d. Az észlelés neurobiológiai sémája:

A fizikai világ
eseményei

Élményszintű és
viselkedéses reakciók
Ingerek

Érzékszervek

Idegi
információ
k

(központi
idegrendszer / agy)

e. Fontos megjegyezni, hogy a neurobiológiai észlelésértelmezésben a reakciók
(élményszintű és viselkedéses) részét képezik az észlelésnek. Tehát az észlelés
nemcsak passzivitást jelent, hanem cselekvést is. Lásd erről: Sekuler-Blake:
Észlelés, 24-25. o.
f. Az észlelés biológiai kutatása kiegészül a kognitív pszichológiai kutatásokkal.
Az észlés neurobiológiai és kognitív pszichológiai meghatározása azonos
egymással. Mi a különbség a két megközelítés között?
i. A neurobiológia az észlelést biológiai alapon vizsgálja megpróbálva
feltérképezni az idegrendszer működését az észlelési folyamatokban.
Ehhez patológiás eseteket, illetve különböző agyi képalkotási
eljárásokat vesznek alapul (PET, CT).
ii. A kognitív pszichológia a kísérleti személyek különböző válaszreakciói
alapján próbálja megérteni az észlelés folyamatának jellemzőit. Ehhez
pszichológiai kísérletek szükségesek, amikor speciális helyzetekben
különböző reakciókat produkálnak a kísérleti személyek.
g. Az észlelés neurobiológiai
megközelítései

is

hangsúlyozzák az észlelés
fontosságát

a

világ

értelmezésében. Erre az

2
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

olvasott szöveg két példát hoz:
„Lehet, hogy nehéz elfogadni, hogy gazdag észlelési világunk a világegyetemnek csak egy
kicsiny, korlátozott részét fogja át. Mivel szubjektív élményünk eléggé alapvetőnek tűnő
bizonyossággal határozza meg a valóságról alkotott felfogásunkat, nem tűnik természetesnek,
hogy megkülönböztessük a „világ észlelését” és a „világot magát”. Mégis, ha teljesen meg
akarjuk érteni az észlelést, meg kell különböztetnünk ezt a két dolgot.” Sekuler-Blake:
Észlelés, 21. o.

h. Ezek szerint az, amit észlelünk nem ugyanaz, mint ami van. Ennek
magyarázata az, hogy az észlelés folyamata, mint látni fogjuk, többszörös
fordítás: a fizikai ingerek idegrendszeri információkká fordítása és ez utóbbiak
mentális észlelési tapasztalattá fordítása. E fordítások során az észlelési
rendszer feldolgozza és értelmezi az információkat. Az eredmény (a mentális
észlelési tapasztalat) pedig nyilván nem azonos azzal az objektív valósággal,
ahonnan az eredendő fizikai ingerek érkeznek.
i. Kérdések:
i. Milyen példákat hoz fel a szöveg ennek alátámasztására?
ii. Vajon milyen módon lehet közvetlenül hozzáférni a valósághoz e
fordítások megkerülésével?
iii. Képes-e a neurobiológia az észlelés elemzésével és idegi alapjainak
feltárásával felszámolni az észlelt világ és a világ mint olyan
különbségét?
„Az észlelés szimbolikus tevékenység. A „szimbólum” azt jelenti, hogy egy dolog helyett
valami más áll. […] Minden egyes észleltünk kapcsolódik agyunk egy jellegzetes
tevékenységéhez. Ez a tény adja az
észlelésnek

a

szimbolikus

folyamat

státuszát. Tegyük fel, hogy valamilyen
hangot hallunk. Amit átélünk, azaz amit
így észlelünk, biztos, hogy nem ugyanaz,
mint maga a hang: amit észlelünk
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azonban az a hangot képviseli. Ebben az esetben a szimbólumok […] azok az agyi állapotok,
amelyek ezeket a hangokat képviselik. A többi szimbólumhoz hasonlóan azonban ezeknek a
szimbólumoknak a tulajdonságai nem ugyanazok, mint a szimbolizált dolog tulajdonságai:
agyunkban a hangos robbanás képviselete sem nem hangos, sem nem robbanó.” SekulerBlake: Észlelés, 21. o.
j. Kérdések:
i. Mit ért pontosan a szöveg szimbólumon?
ii. Miért kell bevezetni a szimbólum fogalmát az észlelés neurobiológiai
értelmezéséhez?
k. A szimbólum itt lényegében azt az idegi aktivitás-mintázatot jelenti, amely
szükségszerűen egy adott dolog észlelésével jár együtt. Az értelmezés
ugyanakkor azt is állítja, hogy ezek az idegi aktivitásmintázatok okozzák az
észlelést: „ezért mondjuk, hogy az észlelési állapotokat bizonyos agyi
állapotok idézik elő” (ou.). Az egyik oldalon van tehát egy testi állapot, az agy
egy adott aktivitása, a másik oldalon pedig egy észleleti tapasztalat. Az első a
második szimbóluma. A kérdés az, miként működik a „szimbolizálás”. Miként
lesz egy objektív biofizikai állapotból egy szubjektív érzetminőség.
l. Ez a kérdés a test-elme viszonyának területére tartozik, azonban nem képezi
részét jelen vizsgálódási körünknek.
Konklúzió:
A kognitív tudományok (neurobiológia és a kognitív pszichológia) az észlelést
objektív valóságában próbálja megérteni. Számára az észlelés egy a világ jelenségei
közül. Az észlelés számára egy fizikai-biológia folyamat. A kiinduló pontja a
fizikai világ, amely folytonos változásban van, és a változások hatások formájában
ingereket gyakorolnak az élő
szervezetre. Bizonyos ingereket
az érzékszervek képesek idegi
információra

lefordítani.

Az

idegi információk a központi
idegrendszerbe

(az

agyba)
4
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jutnak, ahol élményszintű és viselkedéses reakciókat váltanak ki. A kognitív
tudományok számára az észlelés ennek a folyamatnak az egészét jelenti a fizikai
ingerektől egyészen az arra adott reakciókig.
A 7. és 8. lecke összefoglalása:
• Az észlelés tényét, aktusát, folyamatát több nézőpontból is megközelíthetjük. A
fenomenológia és a tudomány más-más nézőpontokat alkalmaz.
• A fenomenológia nézőpontja az észlelő tudat szubjektív perspektívája.
Mindannyiunk személyes élménye, ahogy a világot minden pillanatban megélt
tapasztalatként észleli.
• A neurobiológia és a kognitív pszichológia nézőpontja egy objektív, az ember
személyes

perspektíváján

kívüli

nézőpont.

Az

észlelés

folyamatát

mechanikusan, a fizikai ingerekből kiindulva írja le, és ezt az utat követve
igyekszik eljutni az észlelés élményéig, amelyet agyi állapotok váltanak ki.
• Hangsúlyozni kell, hogy mindkét megközelítésnek megvan a maga előnye és
hátránya. Ezen az órán alkalmazott megközelítésben elutasítjuk azt az
álláspontot, amely bármelyik megközelítést abszolutizálni akarja, kijelentve,
hogy a másiknak nincsen létjogosultsága. Az észlelés megértéséhez mindkét
megközelítés értékes meglátásokkal szolgál. Mégis, mivel ez egy filozófiai
kurzus,

természetesen

előnyben

részesítjük

a

fenomenológiai

megközelítéseket.
Kérdések:
• Mi a fenomenológiai és a neurobiológiai észlelés kiindulópontja?
• Mit jelent az intencionalitás a fenomenológiában?
• Mit jelent az idegi információ az észlelés neurobiológiai folyamatában?
• Mik az alapvető
különbségek az észlelés
fenomenológiai és
neurobiológiai
értelmezésében?
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IV. TÉMA:
AZ ÉSZLELÉS KLASSZIKUS ÉRTELMEZÉSEI
9. lecke

Az észlelés klasszikus descartes-i (karteziánus) értelmezése
Olvasmányok: Descartes, Locke, Leibniz
Ebben a leckében három klasszikus észlelés-definíciót vizsgálunk meg, mindhármat a 17.
századból. A cél az, hogy megértsük, mit jelentett az észlelés a három 17. századi szerző,
Descartes, Locke, Leibniz számára.
I. René Descartes
René Descartes (1595-1650) francia filozófus, a racionalista
gondolkodás jeles képviselője, a modernitás atyja

A 17. század nagy fordulata Descartes
nevéhez kötődik, aki a filozófiai reflexió
kiinduló pontját az ego-ban (én-ben)
határozta
kételkedő

meg.

Ha

egy

eljárással

bizonyosságunkat

kétségbe

módszeres
minden
próbáljuk
1
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vonni, egy idő után észrevesszük, hogy van egy olyan bizonyosságunk, amelyet lehetetlen
kétségbe vonni: ez pedig nem más, mint az, hogy én vagyok, én létezem. Hiszen
szükségszerűen lennem kell ahhoz, hogy a saját bizonyosságaimat kétségbe tudjam vonni.
Tehát minden kételkedés feltételezi azt, hogy én legyek. Ez a híres „Cogito ergo sum”,
„gondolkodom, tehát vagyok” tétele.
Olvasmány:
Descartes: Értekezés a módszerről, Budapest, Matura, 1998, ford. Boros Gábor, 4. rész
Az, hogy Descartes első evidenciának tekintette az ego-t, azt eredményezte, hogy az én-ből
kiinduló észlelés felértékelődött. Hiszen a gondolkodás és a filozófia kiinduló pontja az az
észlelési tapasztalat lett, aminek révén az ego számára megjelenik a világ.
Ezzel kapcsolatban az első kérdés, amit fel kell tennünk, hogy mi az az én, aki a gondolkodás
kiinduló pontja, és akinek a léte a gondolkodás.
Descartes korábban nyilvánvalóvá tette: az én teljesen független a testemtől, hiszen a
módszeres kétely során azt is kétségbe vontuk, hogy van testem (lehet, hogy a testem léte csak
illúzió, éppúgy, mint egy fantomvégtag érzése). Következésképpen az én csak a
gondolkodással lehet azonos. Akkor az a kérdés merül fel: mi a gondolkodás? Descartes erre
A filozófia alapelvei című művében a következő választ adja:
I, 32: „Csak kétféle gondolkodás van bennünk: az értelem észlelése és az akarat tevékenysége.
Mert

a

gondolkodás

valamennyi

módozata,

amelyet

önmagunkban

észreveszünk,

visszavezethető két általános módozatra, melyek közül az egyik az értelem észlelésében, a
másik pedig az akarat elhatározásában áll. Ily módon az érzékelés, az elképzelés, sőt a tisztán
intelligibilis dolgok megragadása sem
más, mint több, különböző észlelési mód.
Descartes:

A

filozófia

alapelvei,

Budapest, Osiris, 1996, ford. Dékány
András, 42. o.

2
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

Kérdések:
• Mi a gondolkodás kétféle módja?
• Mi a viszony gondolkodás és észlelés között?
• Miért nem észlelés az akarat működése?
• Vajon észlelem-e az akarat működését?
Descartes lényegében az észlelést a gondolkodás egészével azonosítja, még akkor is, ha
kiveszi belőle az akarat működését. Az érzékelés, a képzelet, az értelem, az akarat az elme
különböző fakultása, azaz képességei különböző működésekre. Az akaratot leszámítva
minden ilyen fakultás az észleléshez tartozik. Ugyanakkor az észlelést Descartes nem az
elméhez köti általánosságban, hanem az értelemhez. Ebből az következik, hogy Descartes
szerint minden észlelés tudatos. Nincsen tudattalan észlelés. Az, hogy az elme megragad
valamit, azaz tudatosul benne valami, az mindig az észleléshez tartozik. Mégis az észlelés az
elme vagy gondolkodás legáltalánosabb működését jelenti. Még az akarat is alája tartozik,
amennyiben mindig észleljük, hogy ha akarunk valamit. Továbbá minden akarati elhatározás
alapját is az észlelés biztosítja.
A gondolkodás Descartes szerint lényegében észlelés. A Második elmélkedésben ezt így
fogalmazza meg:
Mi vagyok tehát én? Gondolkodó dolog. Mit jelent ez? Nyilvánvalóan kételkedő, megértő,
állító, tagadó, akaró, nem-akaró, elképzelő s érzékelő dolgot is. Bizony nem kevés ez, ha
csakugyan mind hozzám tartozik. De miért ne tartoznék hozzám? Nem én vagyok tán, aki
már-már mindenben kételkedem, aki azonban néhány dolgot mégiscsak megértek, aki ezt az
egyet igaznak állítom, a többit pedig tagadom […] aki sok mindent elképzelek. […] Mi az
ezek közül, ami […] nem ugyanúgy igaz, mint az, hogy én vagyok? Mi az, ami
megkülönböztethető gondolkodásomtól?
[…] Hiszen, hogy én vagyok az, aki
kételkedem, aki megértek, aki akarok,
mindez olyannyira nyilvánvaló, hogy
semmit

sem

találok,

ami

által

evidensebbé tehető. De még az is én
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magam vagyok, aki elképzelek; hiszen még akkor is, ha esetleg egyetlen elképzelt dolog sem
volna

valóságos,

mégis

maga

a

képzelőerő

valóban

létezik,

s

részét

képezi

gondolkodásomnak. Végezetül ugyancsak én vagyok, aki érzékelek, vagyis aki a testi
dolgokat mintegy az érzékek útján fogom fel, ti. amikor fényt látok, zajt hallok, meleget
érzékelek. De tegyük fel, mindez hamis, merthogy alszom. Az azonban nyilvánvalónak
látszik, hogy látok, hogy hallok, hogy felhevülök. Ez utóbbi nem lehet hamis, és éppen ez az,
ami bennem érzékelésnek nevezhető. S ha pusztán ennyit értünk a szón, elmondhatjuk, nem
más ez, mint gondolkodás.” Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról. Budapest, Atlantisz,
1996, ford. Boros Gábor, Második elmélkedés, 38. o.
Kérdések:
• Mit jelent az énnek az a meghatározása, hogy „gondolkodó dolog”?
• Mi a kapcsolat a gondolkodás és az észlelés között?
• Milyen módozatai vannak a szöveg szerint a gondolkodásnak?
• Milyen igazságértéke van annak a kijelentésnek, hogy „én gondolkodom”?
• Milyen viszonyban áll az „én gondolkodom”, és az „én látok” kijelentések
igazságértéke egymással?
Ebben a szövegben Descartes az én, mint gondolkodó dolog természetéről beszél. A
gondolkodó dolog képességei az érzékelés, az elképzelés, az akarás, az értelem működtetése.
Descartes itt amellett érvel, hogy a különböző észlelési aktusokat ugyanolyan evidencia
jellemzi, mint a gondolkodást magát. Az, hogy gondolkodom tehát vagyok, az első
evidencia. Ezt az evidenciát ugyanakkor úgy is kifejezhetjük, hogy észlelek tehát vagyok
(azaz: látok, tehát vagyok, érzékelek tehát vagyok, elképzelek tehát vagyok, stb.) Látni kell,
hogy Descartes megkülönbözteti egymástól az érzékelést és az észlelést: az észlelés az elme
működését jelenti (az akaratot leszámítva), az érzékelés pedig csak az érzékszerveken
keresztül

történő

észlelést.

A

tiszta

képzelődés (amikor becsukom a szemem
és fantáziálok) például olyan észlelés,
amely nem jár együtt érzékeléssel. A fenti
szöveg második része ugyanakkor azt
hangsúlyozza, hogy az észlelés tényének
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igazsága megelőz minden egyéb igazságot. Merleau-Pontyval szólva, a gondolkodás mint
észlelés ténye nem igaz vagy hamis, hanem ez az a mód, ahogy hozzáférünk az
igazsághoz.
Összefoglalás:
Descartes szerint (az akarat működését leszámítva) a gondolkodás = észlelés. Az észlelést
tudatosság jellemzi. Minden észleleti aktusunk tudatos vagy tudatosítható. Az ember
állandóan gondolkodik (még álomban is). Az észlelési aktusok (érzékelés, elképzelés, értelmi
megragadás) magát az elme létét, fennállását, azaz a gondolkodást magát jelentik. Az észlelési
aktusok önmagukban tekintve abszolút bizonyosak és igazak, még akkor is, ha az általuk
megragadott tartalmak nem felelnek meg semminek az elmén kívüli valóságban.
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IV. TÉMA:
AZ ÉSZLELÉS KLASSZIKUS ÉRTELMEZÉSEI
10. lecke

Az észlelés locke-i értelmezése
John Locke (1632-1704) angol filozófus, az empirizmus jeles
képviselője.

Olvasmány:
John Locke: Értekezés az emberi értelemről (Budapest, Osiris, 2003, ford. Vassányi Miklós és
Csordás Dávid) 2. könyv, IX. Az észlelésről című fejezetet (150-158. o.)
Nézzük végig, milyen megállapításokat tesz Locke az észlelésről!
1. Az észlelés nem azonos a gondolkodással. A gondolkodás ugyanis aktivitást feltételez,
ez ugyanis nem más, mint amikor az elme ideákon műveleteket véges. Ezzel szemben
az észlelés passzívitást feltételez.
„A puszta, merő észlelésben az elme
jobbára csak passzív, s azt, amit észlel,
elkerülhetetlenül

észleli.”

Locke:

Értekezés az emberi értelemről,151. o.
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2. Az észlelés primér tapasztalat. Sokkal jobban megérthető abból, ha valaki
megfigyeli, mi történik benne, amikor lát, hall, érez stb., mint ha mástól akarja
megtanulni a jelentését.
„Az, aki a figyelmét visszahajlítja afölé, ami a saját elméjében zajlik, semmiképpen nem
vétheti el azt [amit észlelésnek nevezünk]”. Locke: Értekezés az emberi értelemről, 151. o.
3. Az észlelés tudatosítást feltételez. Egy a testet ért benyomásból csak akkor lesz
észlelés, ha eljut az elméig, azaz ha az elme észreveszi azt. Ez az észrevevés az
észlelés lényege.
„Megtörténhet tehát, hogy a tűz égeti testünket, mégsem vált ki nagyobb hatást, mint egy
tuskóból, hacsak a mozgás el nem jut az agyba, s az elmében létre nem jön a hő érzése vagy a
fájdalom ideája, ami a valóságos észlelés lényege.” Locke: Értekezés az emberi értelemről,
151. o.
4. Az észlelés feltételezi azt, hogy egy eseményre az elme figyelme ráirányuljon. Még
ha eléggé erős is egy inger ahhoz, hogy eljusson az elmébe, ha nem váltja ki az
értelem észrevevését, nem válik észleléssé, mivel nem pecsétel be ideát az elmébe.
„Mindenhol, ahol van érzék vagy észlelés, ott valamely idea valóságosan létrejön, és jelen van
az értelemben” Locke: Értekezés az emberi értelemről, 151. o.
a. Megjegyzés: itt meg kell adni az idea locke-i meghatározását (ezt később az
ideával foglalkozó leckékben részletesebben fogjuk tárgyalni).
„Az

idea

szót

annak

megjelölésére használom, ami
az értelem tárgyát alkotja,
valahányszor csak az ember
gondolkodik.

Annak
2
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kifejezésére használom, amit az elmebeli képmás, képzet, faj szavak jelentenek,
bármi legyen is az. Tehát annak kifejezésére, amivel az elme a gondolkodás során
foglalatoskodik.” Locke: Értekezés az emberi értelemről, I. könyv, 1. fejezet, 8.
pont, 36. o.
b. Az idea tehát azt jelenti, hogy egy a testet ért benyomás az elmében
tudatosul. Ez a tudatosulás annak a ténye, hogy az elme, azaz az értelem
észreveszi a benyomást. Ha a figyelem nem irányul a benyomásra, azaz nem
tudatosul, nem alakul ki róla idea.
c. Mindez jól mutatja, hogy Locke – Descartes-hoz hasonlóan – az észlelést az
értelemhez köti. Ez azt is jelenti, hogy nem lehetséges tudattalan észlelés. Az
észlelés és a tudatosság együtt jár. A benyomások önmagukban még nem
jelentenek észlelést, csak akkor, ha eredményük az elmében az értelem
tárgyává válik, azaz az elmében idea jön létre.

5. Az észlelés nemcsak az emberben, hanem az állatokban is jelen van. Az emberi és
az állati észlelés között a világosságuk tesz különbséget. Az észlelés nem az állatok és
az emberek közötti, hanem az állatok és a növények közötti határvonalat jelöli ki.
a. Noha a növények is reagálnak az őket ért környezeti hatásokra, ezen reakciók
alapját nem az észlelés jelenti.
„Mert bár a növények közül nem is egy képes bizonyos fokú mozgásra, s ha különböző
testeket más és másféle módon érintünk hozzájuk, szerfölött gyorsan változtatják meg
alakjukat […], de fölteszem, ez mégsem más, mint puszta mechanizmus.” Locke: Értekezés
az emberi értelemről, 155-156. o.
6. Az észlelés a tudás alapja, a
tudás első fokozata. Minél kisebb
mértékű

és

minél

zavarosabb

valakiben az észlelés, annál kisebb
benne a tudás.
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„Az észlelés minden értelmi tehetségünk legelső tevékenysége, az a beeresztő nyílás, melyen
keresztül minden tudásunk elménkbe jut.” Locke: Értekezés az emberi értelemről, 157. o.
Összefoglalás:
Az észlelés Locke szerint nem azonos a gondolkodással. A gondolkodás aktívitás, az ideákon
végzett művelet, míg az észlelés passzivitás. Az észlelés alanya az elme és benne az értelem.
Az észlelés forrása a testet ért benyomások, de észlelésről csak akkor beszélünk, ha az elme
észreveszi ezt a benyomást. Az elme észrevevése azt jelenti, hogy az elme ideát alkot a
benyomásról, azaz tudatosul benne. Locke szerint az észlelésben fontos szerepet játszik a
figyelem, mint az értelem jellegzetessége. Ha egy benyomásra nem irányul rá a figyelem,
akkor nem tudatosul, és nem alkotunk róla ideát. Az észlelés tehát tudatosítás. Az észlelés,
noha más világossági fokkal, közös az állatokban és az emberekben. Az észlelés a tudás
alapja.
Kérdések:
• Mik a különbségek és hasonlóságok Descartes és Locke észleléselmélete között?
• Milyen szerepet játszik a tudatosság Locke észleléselméletében?
• Mi a szerepe a figyelemnek Locke észleléselméletében?
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IV. TÉMA:
AZ ÉSZLELÉS KLASSZIKUS ÉRTELMEZÉSEI
11. lecke:

Az észlelés leibnizi értelmezése
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), német filozófus, a
racionalizmus jeles képviselője.

Olvasmány:
G. W. Leibniz: Újabb értekezések az emberi értelemről, Budapest, L’Harmattan, 2005, ford.
Boros Gábor et al. a következő részeket: Előszó 17-27. o.; Második könyv, IX. fejezet: Az
észlelésről 105-112. o.
Leibniz Újabb értekezések az emberi értelemről (Nouveaux essais sur l’entendement humain)
című műve vitairat Locke Értekezés az emberi értelemről című művével. Leibniz Locke
könyvének felépítését követi fejezetről
fejezetre,

és

párbeszédes

formában,

Locke-ot szó szerint idézve, mindenhol
cáfolni igyekszik az angol filozófus
állításait. Figyeljük meg, miként értelmezi
Leibniz az észlelés aktusát!
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Nézzük végig Leibniz állításait az észlelésről.
„Ezer meg ezer jel van, melyek arról árulkodnak, hogy minden pillanatban végtelen sok
észleletnek kell lennie bennünk, de tudatossá váló észlelet és reflexió nélkül.” Leibniz: Újabb
értekezések az emberi értelemről, Előszó, 22. o.
1. Ez a szövegrész a következőkre mutat rá:
a. az észlelés aktusa minden pillanatban végtelenül összetett,
b. az észleletek, amelyekből az észlelés áll, nem föltétlenül tudatosak,
c. az észlelésnek nem feltétele a tudatosság és a reflexió.
„[Az észleletek] magában a lélekben végbemenő változások, melyeket nem veszünk észre,
mivel a benyomások vagy nagyon kicsinyek és nagyszámúak, vagy úgy összeolvadnak, hogy
külön-külön nem is vehetők ki, de a többiekkel összekapcsolódva mégis hatást gyakorolnak,
és összességükben legalább zavarosan érzékelhetővé válnak.” Leibniz: Újabb értekezések az
emberi értelemről, Előszó, 22. o.

2. Az emberi testet végtelen sok, végtelenül kis inger éri, amelyek mindegyike egy-egy
észleletben ölt testet. A végtelen sok észlelet nem mindegyike tudatosul, hanem belőle
rajzolódik ki a tudatossá váló észlelés.
„E kicsiny észleletekről, amelyeket képtelenek vagyunk a tömegből kivenni, a tenger
háborgását vagy zúgását szoktam például felhozni, amelyet a parton hallunk. Ahhoz, hogy ezt
a zajt olyannak halljuk, amilyen, okvetlenül hallanunk kell azokat a részeket, amelyek ezt az
egészet alkotják, azaz az egyes hullámok
hangját,

jóllehet

e

halk

hangok

mindegyike csak az összes többi zavaros
együttesében hallatszik, vagyis magában
e háborgásban, és egyetlen halk hangra se
figyelnénk föl, ha az őt keltő hullám
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egyedül volna. Nyilván hatnia kell ránk némiképp e hullám mozgásának, és valamiféle
észleletet kell szereznünk e zajok mindegyikéről, bármily gyöngék legyenek is, máskülönben
nem támadhatna bennünk százezer kicsiny hullám zaja, hiszen százezer semmi nem alkothat
valamit.” Leibniz: Újabb értekezések az emberi értelemről, Előszó, 23. o.
3. A tenger metafora azt fejezi ki, hogy minden egyes észlelési aktusunk végtelen sok
kicsiny észleletből álló egész, amelynek a részei nem tudatosulnak bennünk. Ám
minden egyes kicsiny észlelet (petite perception) hat ránk valamilyen módon, legyen
az akár infintezimálisan kicsiny hatás, hiszen, ha nem hatna ránk, akkor a sok kis
észleletből nem rajzolódna ki a tudatos észlelése a tenger zajának.
„Ezek az apró észleletek következményeik tekintetében tehát számottevőbbek, mint hinnénk.
Ők alkotják azt a nem is tudom mit, ezeket az ízeket, az érzetminőségek képeit, amelyek
összességükben világosak, de részeiket tekintve zavarosak, azokat a benyomásokat,
amelyeket a környező testek gyakorolnak ránk, és amelyek a végtelenséget foglalják
magukban, azt a kapcsolatot, amely az egyes létezőket a világegyetem összes többi részével
összeköti.” Leibniz: Újabb értekezések az emberi értelemről, Előszó, 23. o.
4. Leibniz az észlelést végtelen kicsiny észlelet egységeként határozza meg. A végtelen
világban lezajlódó minden esemény hat a testünkre, még ha végtelenül kis mértékben
is. Az észleletek önmagukban nem tudatosulnak, de más kis észleletekkel együtt
zavarosan tudatos észleléssé válnak. Ebből a végtelenül összetett hatásból alakul ki
tehát a tudatos észlelés.
„Mindez feljogosít arra a következtetésre, hogy az észrevehető észleletek fokozatosan jönnek
létre azokból, amelyek kicsik ahhoz, semhogy észrevehetnénk őket. Aki másként ítél, kevéssé
ismeri a dolgok végtelen finomságát,
amely mindig és mindenütt aktuális
végtelenséget foglal magában.” Leibniz:
Újabb értekezések az emberi értelemről,
Előszó, 25. o.
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5. Az Előszóban Leibniz tehát az észlelést úgy határozza meg, mint ami végtelen számú,
nem tudatosuló észleletből áll össze. Az emberi értelem képessége az, hogy észleli
magát az észlelést. Ezt Leibniz apercepciónak nevezi. Az észlelés észlelése a tudatos
észlelés.
6. A 2. könyv IX. fejezetében, amely Az észlelésről címet ugyanezt az észleléselméletet
fejti ki, de most már konkrétan Locke ellenében.
„Jobb szerelnék különbséget tenni észlelet s tudomásul vett észlelet között. A fény vagy a szín
észlelete például, melyről tudomást veszünk, kicsiny észleletek tömegéből tevődik össze,
melyekről nem veszünk tudomást, s egy zajról, melyről van ugyan észleletünk, ám nem
figyelünk föl rá, tudomást szerezhetünk, mihelyst hozzáadódik még valami kis zaj, vagy
megnövekedik.” Leibniz: Újabb értekezések az emberi értelemről, 2, IX, 105. o.
7. Leibniz itt lényegében egyetért Locke-kal, miszerint vannak olyan benyomások,
amelyek nem tudatosulnak. Ezeket azonban Leibniz kicsiny észleleteknek nevezi,
amitől megkülönbözteti a tudomásul vett észleletet.
8. Leibniz nem ért egyet Locke-kal abban, hogy a növények nem észlelnek, csak az
állatok.
Összefoglalás:
Leibniz szerint az észlelés végtelenül összetett. Minden tudatos észlelés végtelen sok kicsiny,
nem tudatos észleletből tevődik össze. Leibniz ezért megkülönböztet egymástól tudatos és
nem tudatos észlelést, ami azt jelenti, hogy a tudatosság nem feltétele az észlelésnek. A
tudatos észlelés a tudattalan észleletek végtelen tömegéből emelkedik ki. Minden egyes
észlelet azért végtelenül összetett, mert a végtelen világ minden aktuális eseménye határt
gyakorol az emberi testre, és a lélekre. Következésképpen a végtelen világ a maga egészében
reprezentálódik

minden

egyes

észleletünkben, noha nagyon zavarosan.
Amit tudatosan észlelünk, ebből a zavaros
tömegből csak egy nagyon kicsiny rész.
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Kérdések:
• Mit ért azalatt Leibniz, hogy minden észlelési tapasztalat végtelenül összetett?
• Mi a szerepe a tudatosságnak Leibniz észleléselméletében?
• Mi a hasonló és mi a különböző Locke és Leibniz észleléselméletében?
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V. TÉMA:
CONDILLAC ÉSZLELÉSELMÉLETE
12. lecke

Condillac észleléselmélete (a szaglás)
Condillac az Értekezés az éezékekről (1754) című művének érdemes fokozott figyelmet
szentelni. A fenomenológiát megelőző elemzését tartalmazza az észlelésnek.
Olvasmányok:
Sekuler-Blake: Észlelés, Budapest, Osiris, 2000, Szaglás és ízlelés című fejezetből 447-473. o.
Condillac: Értekezés az érzetekről, Budapest, Helikon, 1976, ford. Erdélyi Ágnes, 7-65. o.
Megjegyzés: A Sekuler-Blake szöveggel nem foglalkozunk külön. Ismerete mégis fontos
ahhoz, hogy megértsük a szaglás neurobiológiai mechanizmusát.
A továbbiakban az érzékszervi észleléssel foglalkozunk. Ebből csak a szaglást és a látást
vizsgáljuk, a hallást, az ízlelést és a tapintást nem. A látás a legfontosabb érzékszervi
észlelésünk. Erre utal az, hogy a nyugati filozófiai hagyomány Platón óta a megismerést a
látás metaforájával írja le. Az elme, a képzelet segítségével belső látással rendelkezik, a
megismerés pedig ehhez kapcsolódik. A szaglást azért emeljük ki, mert Condillac szövegében
az érzékek vizsgálata a szaglással kezdődik. Ezért ez jó kiinduló pontot kínál a számunkra az
érzékszervi észlelés folyamatának vizsgálatához. Meg kell ugyanakkor jegyezni, hogy
Condillac-nál a szaglás elemzése lényegében leírja az észlelés egész folyamatát egy speciális
szempontból.
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Étienne

Bonnot

de

Condillac

(1714-1780)

felvilágosodáskori francia filozófus, empirista, John

Locke követője, a Berlini és a Francia Akadémia
tagja.

Értekezés az érzetekről (Traité des sensation) (1754) első kiadása

Condillac művének kiinduló pontja
Képzeljünk el egy élő szobrot, amelynek egyenként ki és be tudjuk kapcsolni az érzékszerveit.
Vizsgáljuk meg, mi a helyzet akkor, ha a szagláson kívül minden egyéb érzékszervét
kikapcsoljuk. Mi történik tehát, ha ez a
szobor csak a szaglására hagyatkozhat a
valóság megismerésében. Milyen „képet”
fog alkotni a valóságról és önmagáról? Ez
a kérdés foglalkoztatja Condillac-ot műve
elején.
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Olvasmány:
Fontos figyelmeztetés az olvasónak, 7-8. oldal
Munkám célja, 9-16. o.

1. A szobor
Elképzelünk egy szobrot, amelyik belsőleg úgy van szervezve, mint mi, ám lelke híján van
mindenfajta ideának. Föltételeztük továbbá, hogy teljesen márvány borította külseje minden
érzékszervének használatát lehetetlenné teszi a számára, és fönntartottunk magunknak annyi
szabadságot, hogy tetszésünk szerint nyithassuk meg érzékeit a különböző benyomásoknak,
amelyek iránt fogékonyak. Condillac: Értekezés az érzetekről, 11. o.
Kérdések:
•

Milyen előnyt jelent az észlelés értelmezésében a szobor-hipotézis?

•

Milyen ismeretelméleti álláspontra helyezkedik egy olyan gondolkodó, aki egy teljesen
üres szobor vizsgálatából vezeti le a tudás kialakulását?

Az általunk vizsgált részben a szobornak egyetlen érzékelését nyitjuk meg: a szaglásét. Ez azt
jelenti, hogy a szobor kizárólag illatokat képes érezni, semmi mást. Az a kiinduló kérdés
tehát, hogy miként észleli a valóságot a szobor kizárólag a szaglásán keresztül?
2. A szaglás lekorlátozza az ismeretek körét:
1§ A szaglás érzékére korlátozott szobrunk ismeretei nem terjedhetnek a szagokon túl. Nem
lehetnek ideái sem a kiterjedésről, sem az
alakról, sem pedig olyasmiről, ami kívüle
vagy érzetein kívül van, mint a hang, az
íz, a szín ideái. Condillac: Értekezés az
érzetekről, 19. o.
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Condillac lényegében egy fenomenológiai leírást ad az érzékelés és észlelés folyamatáról
(még ha az ő korában nem is létezett a fenomenológia). A szobor-hipotézis ugyanis lehetővé
teszi, hogy az észlelés kapcsán számos fontos, de nem nélkülözhetetlen körülményt,
mozzanatot, elemet zárójelezzünk, azaz figyelmen kívül hagyjunk. Mivel csak az illatérzés
csatornáját hagyjuk nyitva, ezért arra figyelhetünk, miként alakul ki az észlelés egyetlen
érzékelő képesség alapján.
3. Az észlelés alanya és az észlelés tárgya
Megfigyelhetjük, hogy az észlelés alapvetően mindig valaminek az észlelése. Azaz az
észlelés feltételezi az észlelő alany és az észlelt tárgy viszonyát. Ez a viszony pedig
távolságot, pontosabban distinkciót (megkülönböztetést) feltételez az alany és a tárgy között.
Condillac kiinduló hipotézise az, hogy ez a megkülönböztetés eredendően nem létezik.
Következésképpen az első érzékelési aktusban a szobor nem tudja megkülönböztetni önmagát
attól, amit érzékel.
2§ Ha elébe tartunk egy rózsát, számunkra olyan szobor lesz, amely rózsát szagol; önmaga
számára azonban nem lesz egyéb, mint maga az illata ennek a virágnak. Rózsa-, szegfű-,
jázmin-, ibolyaillat lesz tehát, ama tárgyaknak megfelelően, amelyek érzékszervére hatnak.
Egyszóval, a szobor szempontjából a szagok csupán saját magának módosulásai, vagy
létezésének módjai; ő maga pedig nem tarthatja magát másnak, mint szagnak, mivel ez az
egyedüli érzet, amely iránt fogékony. Condillac: Értekezés az érzetekről, 19. o.
Az észlelési élmény bekövetkezésekor a szobor azonosnak érzékeli magát azzal, amit érez.
Mivel nincsen semmiféle támpontja ahhoz, hogy megkülönböztesse önmagát az észlelési
élménytől, ezért az ő szempontjából azonossá válik azzal. Ő maga lesz ez az élmény.
Condillac tehát azt állítja, hogy ebben az
esetben

még

nincsen

lehetőség

az

önészlelésre. Ez azt is jelenti, hogy
nincsen még sem én-tudat, sem öntudat.
A kérdés az, mi teszi majd lehetővé a
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szobor számára, hogy önmagát az észlelési élményeitől elkülönülten észlelje, azaz felismerje
saját alanyiságát, és azt mondja: „én”.
4. A figyelem
Ahhoz azonban, hogy egyáltalán észlelésről beszélhessünk, kell valami, ami érzékeny a
kívülről jövő benyomásokra. Ez esetben ilyen a szobor orra. De ha csak egy érzékszervvel
rendelkezne, az nem lenne elég az érzékeléshez. Hiszen az érzékszerv nem észlel, hanem csak
az észlelés eszköze. Condillac az érzékenység megalapozásához használja a figyelem
fogalmát.
1§ Az első szagnál szobrunk érzékelőképessége teljes egészében azé a benyomásé, amelyik
szervére hat. Ezt nevezzük figyelemnek. Condillac: Értekezés az érzetekről, 22. o.
Condillac a figyelmet tehát nem az öntudat egy jellemzőjének tekinti. A figyelem
független az öntudattól, amennyiben megelőzi azt. A későbbiekben Condillac háromféle
figyelmet is megkülönböztet egymástól.
Kérdés: A figyelem milyen fajtáit különbözteti meg egymástól Condillac?
Condillac empirista. Ez azt jelenti, hogy nem hisz a velünk született eszmékben. Locke
követője révén azt vallja, hogy az elme minden ismerete az érzékelésből származik. Ezért
minden ismeretünket az érzékelésből eredezteti. Az elemzés további lépésében annak
lehetünk tanúi, miként építi fel a legegyszerűbb észlelési élményekből az elme teljes kognitív
struktúráját. Ezt lépésenként érdemes szemügyre venni.
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Észlelési élmény (illat)

Érzetminőségek (érzések)
kellemes - kellemetlen

Emlékezet (időbeliség)
lenyomatok az elmében

Ideák
(lenyomatok az elmében)
összehasonlítása

Vágyak (törekvés a jóra és
félelem a rossztól)

Ábra: Az észlelés kialakulásának struktúrája
Condillac szerint

5. Az érzetminőségek
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A legelső észlelési

élménynek érzetminőségekkel rendelkeznek: kellemesek vagy

kellemetlenek:
2§ E pillanattól fogva élvezni vagy szenvedni kezd: mert ha érzőképessége teljes egészében
valamely kellemes szagra irányul, és élvezetet jelent a számára, ha pedig teljes egészében
valamely kellemetlen szagra irányul, az szenvedést jelent. Condillac: Értekezés az érzetekről,
22. o.
Noha Condillac tagadja azt, hogy a megismerési képességünkben bármilyen eleve adott
tartalom

van

(empirizmus),

mégis

elismeri:

vannak

olyan

elemei

a

megismerőképességünknek, amely másból levezethetetlen. Ilyen maga a figyelem (amelyet az
előbb határoztunk meg), az érzetminőségek (kellemes-kellemetlen, élvezet-szenvedés),
valamint az emlékezet (az, hogy a benyomások lenyomatokat képeznek az elmében).
Condillac ezek közül a legfontosabbnak az érzetminőségeket tartja:
Az elv, amely képességeink fejlődését megszabja, egyszerű; maguk az érzetek foglalják
magukban: mivelhogy valamennyi érzet szükségképpen kellemes vagy kellemetlen, a
szobornak érdeke, hogy a kellemeseket érezze, a kellemetlenek elől pedig kitérjen. Meg
fogunk győződni róla, hogy ez az érdek elegendő az értelem és az akarat működéseinek
kialakulásához. Az ítélet, a gondolkodás, a vágyak, a szenvedélyek stb. nem egyebek, mint
maga az érzet, amely különféle módokon átalakul. Condillac: Értekezés az érzetekről, 12. o.
Condillac tehát azt állítja, hogy ha a benyomásokhoz és érzetekhez nem társulnának
érzetminőségek, akkor nem alakulna ki észlelés és megismerőképesség sem. Hiszen ezek a
másból nem levezethető érzetminőségek
két ellentétes diszpozíciót alakítanak ki a
szoborban: a valamire való törekvését és
a valamitől való tartózkodásét. Ezek
pedig

sok

más

mentális

képesség

forrásaként szolgálhatnak.
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Abban a pillanatban tehát, amikor a szobor érezni kezd, és még nincsen abban a helyzetben,
hogy önmagát meg tudná különböztetni az érzettől, máris az érzet egyfajta minőséget vesz fel.
Condillac ugyanakkor megjegyzi, hogy a szobornak ebben a pillanatban nincsen fogalma
erről az érzetminőségről.
3§ Szobrunknak azonban egyelőre fogalma sincs a különféle változásokról, amelyeknek ki
lehet téve. Kellemesen érzi tehát magát, s nem kíván valami még kellemesebbet; vagy
kellemetlenül érzi magát, s még csak nem is kíván a helyébe kellemeset. A szenvedés éppúgy
nem késztetheti arra, hogy valami jót kívánjon, amit nem ismer, ahogy az élvezet sem bírhatja
rá, hogy valami olyan rossztól féljen, amit szintúgy nem ismer. Következésképpen bármilyen
kellemetlen legyen is az első érzet […] nem tud vágyat előidézni. Condillac: Értekezés az
érzetekről, 22. o.
Kérdések:
Miért nem képes kívánni a szobor ebben az állapotában?
Miért nem ébreszt vágyat az első érzés saját megszüntetésére, ha kellemetlen, vagy saját
megtartására, ha kellemes?
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V. TÉMA:
CONDILLAC ÉSZLELÉSELMÉLETE
13. lecke

Condillac észleléselmélete 2
Emlékezet, ideák, vágy és tudat
6. Az emlékezet
A figyelmen és az érzetminőségeken kívül van még egy olyan elem, amely levezethetetlen
másból: ez az emlékezet. Az emlékezet az a képessége az elmének, hogy a benyomások
lenyomatokat képeznek benne, mégpedig oly módon, hogy azokat vissza lehet idézni, elő
lehet hívni az elméből. Ez teljesen spontán folyamat, az elme veleszületett képessége.
6.§ Csakhogy az illat, amelyet érez, nem múlik el nyomtalanul abban a pillanatban, amikor az
illatos test megszűnik érzékszervére hatni. A ráfordított figyelem visszatart belőle valamit:
aszerint, hogy maga a figyelem mennyire volt élénk. Ez az emlékezet. Condillac: Értekezés az
érzetekről, 24. o.
Az emlékezet döntő szerepet játszik az észlelésben. Itt tehetünk különbséget benyomások és
ideák között. Az ideák az emlékezetben megőrzött benyomásokat jelentik. Noha az idea
eredeti jelentése kép (eidosz), itt olyan mentális tárgyat jelent, amelyet megőriz az elme úgy,
hogy képes azt felidézni. Jelen esteben a megőrzött mentális tárgy nem kép, hiszen az
illatokat nem kép formájában rögzíti az elme. Az idea kifejezés tehát csak egy az elmében
megőrzött benyomást jelent.
Mivel

a

benyomás

elszenvedése

passzivitást jelent, a felidézése pedig
aktivitást, itt két különböző mentális
képességről

beszélünk.

E
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megkülönböztetés bevezetésével ugyanakkor Condillac kétféle figyelmet is megkülönböztet
egymástól: az egyik az eredeti figyelem, a másik az emlékezet figyelme. Ezzel elválik
egymástól a külső és belső észlelés. Az emlékezethez kapcsolódó belső észleléshez járul a
képzelet képessége.
Megtartja az emlékezet nevet, amikor a dolgokat csak mint múltbelieket idézi vissza; s a
képzelet nevet veszi fel, amikor olyan erővel idézi fel őket, hogy jelenvalónak látszanak. […]
Az emlékezet a kezdete a képzeletnek, mikor az még nem elég erős; a képzelet pedig maga az
elérhető legelevenebb emlékezet. Condillac: Értekezés az érzetekről, 37. o.
Nyilvánvaló, hogy az emlékezet képessége alakítja ki a szoborban az időtudatot is. Azt, hogy
az érzetek egymásra következnek, csak azért veszi észre, mert megőrzi a korábbi benyomásait
idea formájában. A képzelet pedig aktív képzeletként képes olyan érzeteket kialakítani,
amelyek a jövőre vonatkoznak. A szobor az emlékezete és képzelete következtében alkot
ideát magában a múltról, jelenről és jövőről.
7. A vágy, a félelem, a szeretet, a gyűlölet
Ahhoz, hogy a szobor a kellemetlen érzést elkerülni, a kellemeset megőrizni vagy fokozni
törekedjen, az kell, hogy több állapotot össze tudjon hasonlítani egymással. Ha nem volna
emlékezete, akkor ez nem lenne lehetséges. Mivel azonban az emlékezet megőrzi a
benyomásokat idea formájában, ezért a szobor azokat fel tudja idézni, és össze tudja őket
hasonlítani egymással. Ennek nyomán alakul ki a vágy.
Minden vágy föltételezi tehát, hogy a szobornak ideája van valami jobbról, mint ami ő
jelenleg, és hogy meg tudja ítélni, ha két egymásra következő állapot különbözik. […] A vágy
mértéke a két állapot között észrevett
különbség.

Condillac:

Értekezés

az

érzetekről, 47-48. o.
A vágy összefügg a félelemmel, amely
értelmezhető negatív vágyként is: vágy
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arra, hogy egy rossz érzet ne következzen be. A vágy és a félelem pedig kialakítja az ember
alapvető affektusait (érzéseit): a szeretetet és a gyűlöletet.
Mihelyt a szoborban van élvezet, szenvedés, vágy, szenvedély, van benne szeretet és gyűlölet
is. Mert szereti a kellemes illatot, melyben kedvét leli, vagy amelyre vágyódik. Gyűlöli
viszont a kellemetlen szagot, amely szenvedést okoz neki. Condillac: Értekezés az érzetekről,
48-49. o.
Minden érzethet érzetminőség kapcsolódik. Az érzetek emlékezetben történő megőrzésével
kialakul tehát az elme affektív struktúrája szoros kapcsolatban a kognitív struktúrával.
8. Éntudat
Végezetül azt kell megvizsgálnunk, miként alakul ki az éntudat a szoborban. Mint korábban
mondtuk, ehhez az kell, hogy a szobor különbséget tudjon tenni önmaga, mint az észlelés
alanya, és az érzet, mint az észlelés tárgya között.
Azt hiszem, csak olyan lényre illik rá, amit az én szón értünk, aki észreveszi, hogy a jelen
pillanatban már nem az, ami volt. Amíg semmit nem változik, addig csupáncsak létezik, de
egyáltalán nem eszmél magára. Ám mihelyt változik, úgy ítél, hogy ő az, aki azelőtt ilyen
vagy olyan módon létezett, s így szól: én. […] Létezésének első pillanatában a szoborban nem
születhetnek vágyak; ahhoz ugyanis, hogy majd azt tudja mondani: én vágyódom, már ki
kellett mondania, hogy én. Condillac: Értekezés az érzetekről, 68-69. o.
Így alakul ki tehát a különbség az észlelt illat és az észlelés alanya között. Az éntudat
feltételezi tehát az időtudatot, azzal párhuzamosan alakul ki. Ha valaki nem rendelkezik
emlékezettel, nem tud különbséget tenni
korábban elsajátított ideák és jelenlegi
benyomások között, az nem rendelkezhet
éntudattal sem.
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Összefoglalás:
Condillac tisztán empirikus alapokról egy hipotézis mentén lényegében a semmiből építi fel
az észlelés teljes elméletét. Jelen esetben ezt csak a szaglásra redukálva követtük végig. Ez az
eljárást nevezhetjük protofenomenológiai eljárásnak is, amennyiben fenomenológiai jellegű,
de megelőzi a fenomenológia 19. század végi kialakulását. A fenomenológiai jelleg abban
nyilvánul meg, hogy minden olyan elemet zárójelez, ami zavaró lehet az érzékszervi észlelés
megértésekor. Ez az eljárás nagyon tisztán kirajzolja azokat a folyamatokat, amelyek az
elementáris észlelés során bekövetkeznek. Ezek a legelső érzet megjelenésétől az öntudat
kialakulásáig tart. Ezt a folyamatot követtük végig e lecke során.

Kérdések:
• Mi a filozófiai hozadéka Condillac szobor-hipotézisének?
• Miért a szaglással kezdi az érzékelés leírását?
• Melyek azok az alapelvek az észlelés folyamatában, amelyek máshonnan nem
levezethetőek?
• Mi az emlékezés szerepe az észlelésben?
• Hogyan alakul ki a szobor öntudata?
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VI. TÉMA: A LÁTÁS ÉS AZ IDEÁK
14. lecke

Descartes látás-elmélete 1
A látás az öt érzékszervi észlelés közül a legfontosabb. Az észleléselméletek ezért a legtöbb
figyelmet a látásnak szentelik. A filozófiai ismeretelméletben is kitüntetett szerepe van a
látásnak. Ennek az az oka, hogy a megismerés folyamatát Platón óta a látás metaforájával
írjuk le.

Platón Nap-hasonlata
A platóni Nap-hasonlat ennek legnyilvánvalóbb példája.

MEGISMERÉS:

LÁTÁS:
NAP

A JÓ IDEÁJA

AZ IGAZSÁG

A FÉNY
A szem
a látás képessége

A tárgy
láthatósága

az elme
megismerőképessége

Olvasmány: Platón: Az állam, 6. könyv,
505a-509d
Amint az ábrából is látható, Platón a látás
folyamatának analógiájára határozza meg
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a megismerést. A Napból áradó fény szükséges éppúgy a szem látóképességéhez, miként a
tárgyak láthatóságához. Ezzel párhuzamosan: a jó ideájából áradó igazság biztosítja az elme
megismerőképességét és a dolgok, azaz a valóságban fennálló tények megismerhetőségét.
A külső és a belső látás
A látás ezért az észlelés során kitüntetett. Több esetben is találkozunk vele az észlelés
struktúrájában: mint külső és mint belső látással. A kettő ugyanakkor egymást feltételezi.
Hiszen amikor a körülöttünk lévő tárgyakat a külső valóságban látjuk, valójában akkor is az
elmében megjelenő képek segítségével látjuk őket. A belső képeket ilyen esetben
„externalizáljuk”, azaz úgy észleljük, mintha kívül lennének, holott belül vannak (ld. erről:
Sekuler-Blake, Észlelés, 159. o.) Tehát lényegében minden látás belső látás. A belső és a
külső látás megkülönböztetésére azért van szükség, mert olyan esetben is látunk, amikor
becsukjuk a szemünket. Ilyenkor a képzeletünk segítségével képesek vagyunk képeket
felidézni az elménkben anélkül, hogy a külső érzékszervi folyamatok lennének az észlelés
alapjai.
A látás neurobiológiai elmélete
A látás neurobiológiai elméletével nem foglalkozunk. Ennek nagyon részletes leírását találjuk
Sekuler-Blake: Észlelés című könyvének 2-7. fejezeteiben. Megjegyzendő, hogy ez a könyv,
amely elsősorban az érzékszervi észlelést vizsgálja, túlnyomó többségben a látással
foglalkozik, ami szintén a látás kitüntetettségét mutatja.
Descartes látás-elmélete
A továbbiakban egy klasszikus látás-elméletet vizsgálunk meg nagy vonalaiban: Descartes-ét.
Descartes látás-elmélete azért kitüntetett, mert ő volt az első aki tisztán mechanikai-anatómiai
alapon igyekezett megmagyarázni a látás folyamatát. Az emberi test boncolásos megismerése
már a reneszánsz korban megkezdődik.
Descartes korára, a 17. századra azonban
a

hozzáértők

már

elég

pontos

ismeretekkel rendelkeztek az emberi test
anatómiai

felépítéséről

és

az

egyes

szervek működéséről és funkcióiról. Pl.
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ebben a korban fedezi fel Descartes és Harvey párhuzamosan a vérkeringést. Descartes látás
elmélete tehát nagymértékben támaszkodik kor anatómiai felfedezéseire.
Descartes látáselméletének megértéséhez két művet használunk fel:
Descartes: Dioptrika, Budapest, Gondolat, 2016, ford. Schmal Dániel, Kékedi Bálint, Tóth
Zita. Ebből a 3-7. fejezetekig: 22-63. o.
Descartes: A lélek szenvedélyei, Budapest, L’Harmattan, 2012, ford. Boros Gábor. Ebből a
30§-35§: 82-86. o.
„A lélek lát.”
Descartes központi állítása az, miszerint „a lélek érzékel, nem a test” (Dioptrika, 25. o.).
„Azt elég jól tudjuk, hogy a lélek érzékel, nem a test, mert láthatjuk, hogy amikor a lélek
figyelmetlen valami elragadtatás vagy mély szemlélődés miatt, az egész test érzékelés nélkül
marad, noha eközben különféle tárgyakkal érintkezik. Továbbá azt is tudjuk, hogy a lélek
szigorú értelemben véve nem azért érzékel, mert jelen van a külső érzékeket szolgáló
szervekben, hanem azért, mert az agyban székel, ahol gyakorolja a közös érzéknek nevezett
képességet.” Descartes, Dioptrika, 25. o.
Ez a rész összefoglalja a descartes-i látáselméletet, és éppen ezért magyarázatot igényel.
Descartes azt állítja, hogy az észlelés eseménye nem a testben, hanem a lélekben játszódik le.
A test csak továbbítja az ingereket a külvilágból a lélekhez, de a lélek észleli azokat a
tárgyakat, eseményeket, amelyekről az ingerek információkat hordoznak. Fontos tudnunk,
hogy Descartes alapjában dualista gondolkodó. Ez azt jelenti, hogy szerinte a test és a lélek
két különálló szubsztancia. Azaz létüket tekintve ezek teljesen függetlenek egymástól, és
mindkettő képes létezni a másik nélkül. Ez az elmélete meghatározó az észlelés
vonatkozásában is. Emiatt több nehézsége
is támad az észlelés magyarázata során,
legfőképpen az, miként megy át az inger
a testből, a kiterjedt szubsztanciából, a
lélekbe, a kiterjedés nélküli, tisztán
szellemi

szubsztanciába.

Meg

kell
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jegyezni, hogy sok kortárs természettudós és gondolkodó ezért erősen kritizálja Descartes-ot,
sokan azt állítják, hogy Descartes dualista elmélete komoly akadályokat gördített (és gördít
ma is) az észlelés megértése elé. (Lásd erről Antonio R. Damasio: Descartes tévedése,
Budapest, AduPrint, 1996 c. könyvét.) Ezen kritikákkal szemben úgy véljük, hogy Descartes
legalább annyit tett az észlelés mechanikus megértéséért, mint amennyire hátráltatta azt.
Megoldásaiért tehát éppúgy lehet őt csodálni, mint kritizálni. Jelen esetben a descartes-i
észleléselmélet pozitív jellegére helyezzük a hangsúlyt.
Az észlelés descartes-i folyamata
Descartes legalább annyira komolyan veszi az észlelés értelmezésekor a teti folyamatokat,
mint a lelkieket. Dioptrika című művében kizárólag az észlelés testi szakaszával foglalkozik.
A Dioptique című mű egy esszé, amelyet Descartes két másik esszével, a
Meteorokkal és a Geometriával együtt adott ki 1636-ban. Ezekhez az
esszékhez szolgált bevezetőül a híres Discours de la méthode (Értekezés a
módszerről) című mű. Descartes ezt a művét francia nyelven írta.

A látás folyamata
A látás folyamata Descartes szerint is azzal kezdődik, hogy a fény hatást gyakorol a szemre,
ott a szemfenéken egy kép keletkezik, amely az idegpályákon keresztül az agyba, majd a
lélekbe jut.
Azt is tudjuk, hogy a tárgyak által a külső
szervekben keltett benyomások az idegek
közvetítése révén jutnak el az agyban
székelő lélekig.” Descartes, Dioptrika, 25.
o.
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Descartes ezt a folyamatot követi végig azon tudományos tudás alapján, amely korában a
rendelkezésére állt. Mielőtt azonban részletesen elmagyarázza a
látás folyamatát kitér az őt megelőző látáselméletek kritikájára.
Ezek főként az arisztotelészi látáselméleten alapultak, amelyet a
középkori skolasztikus gondolkodás továbbfejlesztett.

A hasonlóság-elv kritikája
A központi kérdés az volt, minek köszönhetően képes felismerni
és azonosítani az elme a külső tárgyakat? A tárgyakról az elmében
egy kép keletkezik. Az antik-középkori elméletek szerint az
elmében keletkező kép éppúgy hasonlít az eredetijére, miként egy
portréfestmény hasonlít a modelljére. Az elmében az eredeti tárgy
felismerését és azonosítását az elmében keletkező kép és az eredeti tárgy hasonlósága
biztosítja. De mi teszi lehetővé, hogy az elmében keletkező kép és az eredeti tárgy
hasonlítsanak egymáshoz? A megoldást az ún. „intencionális speciesek” vagy intencionális
formák jelentették. Az antik-középkori feltételezés szerint ezek kis képecskék, amelyek a
tárgyból az emberi szembe áramlanak, és amelyek a tárgy képét hordozzák. Ezek a képecskék
biztosítják tehát a hasonlóságot a tárgy és a mentális kép között.
Descartes határozottan tagadja e kis képek létét. Ezek létének kétségbe vonásával ugyanakkor
azt is tagadja, hogy az eredeti tárgyak és a lélekben róluk keletkező képek között hasonlóság
állnak fenn, és hogy az elme e hasonlóságnak köszönhetően ismerné fel és azonosítaná a
külső tárgyakat.
„Óvakodni kell attól a feltételezéstől,
hogy

az

elmének

az

érzékeléshez

bizonyos képeket kell kapnia, amelyeket
a tárgy bocsát útjukra egészen az agyig,
amint

ezt

a

filozófusok

általában

gondolják; vagy legalábbis, e képek
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természetét teljesen máshogy kell elképzelnünk, mint ahogyan ők teszik. Ugyanis mindaddig,
amíg filozófusaink semmi egyebet nem vesznek figyelembe e képek természetéből, mint hogy
a képeknek hasonlítaniuk kell az általuk megjelenített tárgyra, addig nem tudják megmutatni
nekünk, hogy a tárgyak miként alakíthatják ki a képeiket, majd ezeket hogyan fogadják be a
külső érzékszervek, és hogyan továbbítják őket az idegek egészen az agyig.” Descartes,
Dioptrika, 27.
Ebből az idézetből világossá válik, hogy Descartes éppen a mechanikai (anatómiai)
magyarázatok hiányát rója fel az őt megelőző látáselméleteknek.
Arra, hogy a tárgyak és a róluk alkotott képek nem hasonlóak egymáshoz, Descartes több
érvet is felhoz. A legfontosabb érve az ún. másodlagos
minőségekhez kapcsolódnak. Ezek azok a minőségek,
amelyeket a tárgyakhoz tartozónak észlelünk, holott a
figyelmes elemzés könnyen kimutatja, hogy nem
tartoznak hozzájuk. Ezek az ún. érzéki minőségek (íz,
illat stb.), a látás esetén elsősorban a szín.

Talán azt is elhiszik majd, hogy a színek a színesnek nevezett testekben nem mások, mint
azok a különböző módok, ahogyan e testek a fényt kapják, és szemünk felé visszaverik.
Descartes: Dioptrika, 9. o.
Descartes tudatában volt tehát, hogy az érzetminőségek csupán a külső ingerek és az
érzékszerveink közötti interakcióban alakulnak ki, de nem tartoznak a tárgyakhoz abban a
formájukban, ahogyan mi érzékeljük őket. Éppen ezért kritizálta a hasonlóság-elvet a látás
értelmezése során.
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Kérdés: Ha Descartes tagadja a hasonlóság-elvet, mi alapján magyarázza a látás lehetőségét?
A látás folyamata a szemben
Descartes elemzi azt a folyamatot, ahogy a fény a
szembe jut, és a szemfenéken egy képet rajzol ki.
Ehhez kísérleteket is ajánl: például egy ökör
szemének a megfigyelését, vagy a camera
obscurával
szemben

végrehajtható
nyilvánvalóan

kísérleteket.
egy

A

fordítólencse

található, amely a szemfenéken fejjel lefelé rajzolja ki a külvilágból érkező képet. (Az ábrán
egy korabeli camera obsura ábrázolás látható.) Descartes nem tagadja, hogy ez a kép megőriz
bizonyos hasonlatosságot az eredetihez viszonyítva, ám azt igen, hogy az eredeti kép
felismerése a hasonlóságon alapulna.
Így világosan láthatják, hogy az érzékeléshez az elmének nem szükséges az érzékelt dologhoz
hasonló képeket szemlélnie; ám ettől még nem kevésbé igaz, hogy a tárgyak, amelyekre
nézünk, meglehetősen tökéletes képeket nyomnak a szemünk hátsó részére. Descartes,
Dioptrika, 29. o.
Mármost ha e festett kép, miközben eljut a fejünk belsejéig, még mindig megőriz bizonyos
hasonlatosságot azokkal a dolgokkal, amelyekből származik, nos, még ebben az esetben sem
szabad azt hinnünk […], hogy e hasonlóság révén idézi elő a dolgok érzékelését, mintha újabb
szemek lennének az agyunkban, hogy ezekkel észlelhessük e festett képet. Sokkal inkább
arról van szó, hogy a természet a festett képet alkotó mozgásokat rendszeresítette arra, hogy
amikor közvetlenül hatnak a lelkünkre – amennyiben az egyesítve van a testünkkel –,
előidézzék, hogy ilyen és ilyen érzetei legyenek. Descartes, Dioptrika, 39. o.
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Miként ismerjük fel tehát a tárgyakat a látás
során? Descartes válasza a hasonlóság helyett
a jelképezés. A dolgok képei a dolgok jelei,
amelyek nem hasonlósági alapon fejezik ki a
tárgyukat, hanem jelképesen. Erre nagyon
szemléletes példát hoz a perspektivikus
ábrázolás alapján.

Ehelyett azonban meg kell gondolni, hogy a képeken kívül sok más dolog van, amelyek a
gondolatainkat bizonyos tárgyak felé fordítják; mint például a jelek és a szavak, amelyek
semmilyen módon nem hasonlítanak az általuk jelölt dolgokra. […] a perspektíva
szabályainak megfelelően egy kört gyakran jobban ábrázol egy ellipszis, mint egy másik kör,
vagy egy négyzetet egy rombusz, mint egy másik négyzet – és hasonlóan a többi alaknál is.
Így sokszor ahhoz, hogy a képek mint képek tökéletesebbek legyenek, és jobban ábrázoljanak
egy tárgyat, éppen az kell, hogy ne hasonlítsanak rá. Márpedig ugyanígy kell gondolkoznunk
azokról a képekről is, amelyek az agyunkban keletkeznek, és meg kell jegyeznünk, hogy
csupáncsak az a kérdés, miként képesek ezek eszközül szolgálni a lélek számára ahhoz, hogy
érzékelje a tárgyak mindama különféle minőségeit, amire e képek vonatkoznak, nem pedig az,
hogy miként hordozzák magukban a tárgyak hasonlóságát.” Descartes, Dioptrika, 27-28. o.
A perspektívikus ábrázolás gyakorlatát elméletét a reneszánsz festészetben dolgozták ki a 1516. században. A 17. században ez az elméletet széles körűen felhasználták a filozófiai
ismeretelméletekben, így Descartes is az észlelés elméletében. A perspektíva lényegében egy
leképezési módszer, amely segítségével három dimenziós alakzatokat két dimenziós síkra
tudunk leképezni úgy, hogy azt a benyomást keltsék, mintha megőriznék három dimenziós
jellegüket.
elveszíti

Eközben
az

eredeti

azonban a
tárgy

kép

számos

tulajdonságát, és csak illúzió szintjén őrzi
meg azt. Descartes szerint az elmében
látott

képek

is

transzformációknak

ehhez

hasonló

köszönhetően
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alakulnak ki. És nem a hasonlóságuk, hanem más jegyeik alapján biztosítják a külső tárgyak
felismerését.
Ajánlott irodalom: Schmal Dániel, Pavlovits Tamás (szerk.): Perspektíva és érzékelés a kora
újkorban. Budapest, Gondolat, 2015.
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VI. TÉMA: A LÁTÁS ÉS AZ IDEÁK
15. lecke

Descartes látás-elmélete 2

A látás folyamata a szemtől az agyig
Descartes ismerte már az idegpályákat, de nem ismerte az elektromosságot. Szerinte az
idegpályák rendkívül vékony csövek, amelyeken egy rendkívül finom anyag áramlik, amelyet
ő életszellemeknek (esprits animaux) nevezett. Ezek az életszellemek közvetítik a
szemfenéken kialakult képet az agy felé. A Dioptrikában Descartes nem tárgyalja a látásnak
azt a folyamatát, amelynek során az idegpályák az agyban. Ahhoz, hogy megértsük, miként
írja le a látás további folyamatát, A lélek szenvedélyei című művéhez kell fordulnunk. Itt írja
le részletesen a tobozmirigy fogalmát. A tobozmirigy az a hely az agyban, ahol a lélek
kiváltképpen székel. Ez tehát a látás helye is.
Bár a lélek az egész testtel össze van illesztve, mégis található benne egy olyan rész,
amelyben sajátszerűbben látja el funkcióit, mint az összes többiben. […] Az a része a testnek,
amelyben a lélek közvetlenül gyakorolja feladatait […] egy igen apró mirigy, amely az agy
állományának közepén helyezkedik el, és úgy van felfüggesztve a vezeték fölött […] hogy a
benne keltett legkisebb mozgások is jelentős mértékben képesek megváltoztatni e szellemek
áramlását; és fordítva, a szellemek áramlásában bekövetkező legkisebb változások is jelentős
mértékben képesek megváltoztatni e mirigy mozgásait. Descartes, A lélek szenvedélyei, 31§,
83. o.
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Descartes szerint tehát a lélek teljes mértékben
egyesítve van a testtel, de van a testben egy
kitüntetetett hely, ahol a funkcióit kiváltképpen
gyakorolja. Ez pedig a tobozmirigy (la glande
pinéale). Ez egy olyan felfüggesztett mirigy,
amely egyrészt nagyon érzékeny az életszellemek
áramlására, másrészt képes az életszellemek
áramlási irányát befolyásolni. Descartes tehát a
test-lélek egymásra hatásának mindkét irányát a tobozmiriggyel magyarázza. Mivel szerinte
az izmok mozgatását közvetlenül az idegekben (és a vérben) áramló életszellemek váltják ki,
ezért a tobozmirigy úgy tudja irányítani a test mozgását, hogy a lélek akarata szerint
megváltoztatja az életszellemek áramlásának irányát, pontosan oly módon, hogy a kívánt
hatást váltsa ki az izmokban. (Ezzel azonban most nem foglalkozunk, mert ez nem érinti az
észlelés problémáját.) A tobozmirigy az észlelés (és elsősorban a látás) szempontjából azért
fontos Descartes-nak, mert ez egy olyan része az agynak, amely középen van és nem páros.
Arról, hogy a léleknek a testben e mirigyen kívül sehol máshol nem lehet olyan helye, ahol
funkcióit közvetlenül látja el, a következő érv győz meg. Megfontolván, hogy az agyunk többi
része mind kettős […] szükségképpen lennie kell egy olyan helynek, ahol a két szemen át
érkező kép, vagy a többi, egyazon tárgyról más kettős érzékszerveken át érkező benyomás,
egyetlen képpé állhasson össze, mielőtt eljut a lélekhez, hogy e benyomások egy helyett ne
két tárgyat jelenítsenek meg a számára. Azt pedig könnyen beláthatjuk, hogy ezek a képek
vagy egyéb benyomások ebben a mirigyben egyesülnek az agy üregeit kitöltő szellemek
közvetítésével. Descartes, A lélek szenvedélyei, 32§, 84. o.
A két szemből a látóidegeken keresztül az életszellemek két képet közvetítenek az agy felé.
Az agyban azonban ezek a képek
egyesülnek, mégpedig a tobozmirigy
felületén, ahol a két kép egymásra vetül
és egy képet képez.
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Így például, ha valamilyen állatot látunk közeledni felénk, a testéről visszavert fény két képet
fest róla, mindkét szemünkben egyet-egyet; e két kép pedig, a látóidegek közvetítésével, két
másikat formál meg az agy belső, az üregekre néző felületén, majd innen a szellemek
közvetítésével, amelyekkel ezek az üregek ki vannak töltve, ezek a képek oly módon
sugároznak ki e szellemektől körülvett kis mirigy felé, hogy az a mozgás, amely az egyik kép
minden egyes pontját alkotja, ugyanarra a pontjára irányul a mirigynek, amelyre az a mozgás
irányul, amely a másik képnek azt a pontját formálja, amely ennek az állatnak ugyanazt a
részét jeleníti meg. Ezáltal az agyban lévő két kép egyetlen eggyé összegződik a mirigyen,
amely közvetlenül hatva a lélekre, amaz állat alakját láttatja vele. Descartes, A lélek
szenvedélyei, 35§, 86. o.
Itt ér véget tehát a látás mechanikai (testi, anatómiai) leírása Descartes-nál. A vizuális
információ egy az eredetihez nem hasonló, de azt jelképező kép formájában a szemből a
tobozmirigybe jutva két képből eggyé egyesül. A tobozmirigy felszínén tehát még egy fizikai
jellegű képpel van dolgunk, amely a lélekben szellemi képpé válik. E képnek köszönhetően
lát a lélek. Azt azonban Descartes nem mondja meg, miként kell elképzelnünk ezt a végső
átalakulást, testből az elmébe. Ezzel Descartes a látás elméletének az egyik legfontosabb
leírásával maradt adós, ti. azzal, miként lesz egy fizikai kép mentális képpé. Másként szólva
az test egy adott állapota miként tudatosul egy észlelet formájában az elmében, azaz a
lélekben.
A 14. és a 15. lecke összefoglalása:
Descartes az első részletes leírását adja annak a folyamatnak, miként jut a fény az ember
szemébe, mi történik ott vele, miként alakul át a fény által hordozott információ idegi
információvá (még ha az idegi ingerületeket Descartes az életszellemek segítségével írta is
le), és miként jut el ez az információ az agyba, hogyan lesz a két szemben leképeződő
képekből egy kép, és miként közvetítődik
a lélek felé. Így annak a folyamatát értjük
meg, ami Descartes szerint megalapozza
azt a kijelentést, hogy a lélek lát, nem a
test.
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Kérdések:
•

Miként értelmezték a látás folyamatát az antik-középkori hagyományban?

•

Mit kritizált Descartes ebben a hagyományban?

•

Milyen szerepet játszott a perspektíva Descartes látáselméletében?

•

Mi biztosítja Descartes szerint a külső tárgyak vizuális felismerését és azonosítását?

•

Mi a tobozmirigy, és milyen szerepet játszik Descartes szerint a látásban?

•

Mik a descartes-i látáselmélet hiányosságai?

4
Szegedi Tudományegyetem
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13.
www.u-szeged.hu
www.szechenyi2020.hu

EFOP-3.4.3-16-2016-00014

VI. TÉMA: A LÁTÁS ÉS AZ IDEÁK
16. lecke

Az idea szerepe az észlelésben

A descartes-i látáselmélet elvezetett bennünket ahhoz a határhoz, amely az észlelés testi és
szellemi folyamatai között húzódik. Descartes esetében ez a kiterjedt, testi és a gondolkodó
szellemi (test és lélek) között található. Bizonyos értelemben túl is vitt e határon, amennyiben
Descartes elméletének központi állítása (mint láttuk) az az, hogy nem a test, hanem a lélek
(elme) lát. Most tehát azt a kérdést kell feltennünk: mit lát az elme? Mi az, ami az elme
látóképességét megalapozza, az elme látását lehetővé teszi? Ezzel az észlelés folyamatának
vizsgálatában eljutunk az észlelés mentális feltételeinek feltárásához. Mint korábban
említettük, az emberi, tudatos észlelésnek az az alapja, hogy az elme reprezentációkat képez
a külső valóságról. A kora modern gondolkodástól fogva ezeket a mentális reprezentációkat
ideáknak nevezték. Az ideák mentális tárgyak, azaz az elmében lévő olyan dolgok, fogalmak,
amelyek lehetővé teszik a külső valóság megjelenítését (reprezentációját) az elmében. A
továbbiakban azt fogjuk vizsgálni, milyen jelentést tulajdonítottak a 17-18. századi
gondolkodók az ideának.
Az idea fogalmának története
Az idea fogalmát Platón alkotta meg, a görög eidosz (kép) kifejezésből. Platón számár az
ideák a fizikai világ örökkévaló szellemi ősmintáit, ősképeit jelentették. Ezek tehát a kozmosz
nem anyagi, hanem szellemi mintáját (paradeigma) alkották. A 17. században Descartes ezt a
kifejezést már szinte kizárólag a mentális tárgyakra alkalmazta. Az idea Descartes-nál tehát
fogalom, eszme, képzet jelentést vesz
fel. A 17-18. században, Descartes-tól
Hume-ig nagy viták folytak az elmében
lévő ideák természetéről. Mit nevezünk
ideának? Honnan erednek az elmében
lévő ideák? Stb. Kantnál már a fogalom
visszaszorul,

és

csak

egy

speciális
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jelentésben (az ész ideái) szerepel. Majd a Kantot követő gondolkodásban szinte teljesen
eltűnik (Husserl például alig használja.) Az észlelés elméletének vizsgálatakor azonban fontos
szerepet tölt be.
Miért fontos az idea vizsgálata az észlelés elméletében?
Minden jel arra mutat, hogy az ideák szorosan összefüggenek a tudatossággal, ami az észlelés
alapját képezi. Feltehetően a fejlettebb állatokat is jellemzi egyfajta tudatosság, bár bizonyára
ez nem hasonlítható az emberi elme tudatosságához. A korábbi leckékben végigkövettük az
érzékszervi észlelés folyamatát egészen addig a pontig, ahol megjelenik a tudatos észlelés. Ez
az idea, azaz az a „kép”, amely az elmében a külső valóságról megjelenik. Most azonban
végre kell hajtanunk azt az ugrást, amely az agyban lezajlódó folyamatoktól a mentális
folyamatokhoz vezet. Mostantól fogva a fenomenológiai perspektívát tekintjük alapnak, ami
azt jelenti, hogy a tudat nem az agyi folyamatok eredménye, nem egy a valóság dolgai
között, hanem az az alap, aminek köszönhetően a valóság dolgai megjelennek. Én egy észlelő
tudat vagyok. Az észlelésem elválaszthatatlanul hozzám tartozik, én magam észlelés vagyok.
Ezen ugrás végrehajtása után vehetjük szemügyre az ideákat, és érthetjük meg a fontosságukat
az észlelés elméletében. Az idea legfontosabb szerepe az, hogy általa különbséget tehetünk
külső észlelés és belső észlelés között.
A külső és a belső észlelés
Természetesen minden észlelés belső, hiszen az érzéki észlelés eredménye is az elmén belül
jelenik meg. (Ez az idea.) Az érzéki észlelést mégis külső észlelésnek nevezzük, hiszen ennek
segítségével a külső, extramentális valóságról szerzünk ismereteket. A látás során az
elmében kialakult képeket (ideákat) az elme automatikusan externalizálja, azaz „kivetíti” a
külső valóságba. Ez azt jelenti, hogy a dolgokat úgy látjuk, mintha kívül lennének, holott az
elme a róluk alkotott képeket belül észleli. Az érzéki észlelést tehát külső észlelésnek
nevezzük. A belső észlelés az, amikor az
elme a saját belső tartalmait veszi
szemügyre. Azt, hogy az elme képes a
saját belső tartalmait (saját belső világát)
szemügyre venni, az ideák biztosítják. Ha
a

tudatosságot

összekapcsoljuk

az
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ideákkal, akkor azt feltételezzük, hogy az elmében a külső valóság keltette benyomások
önállósulnak, elvonttá válnak és tárgyiasulnak. Ezt képes az elme önmagában szemlélni, és ez
a képesség alapozza meg a tudatosságot. Az ideák tehát lehetővé teszik a belső észlelést
(ami feltehetőleg ebben a formában nem adatik meg az állatoknak.)
A mentális fakultások
Az elme tudatosságát az ideák biztosítják. Az ideák alapján képes az elme saját belső világát
észlelni. Ha önmagunkat mint észlelő elmét értjük meg, akkor felfigyelhetünk arra, hogy
milyen funkciókat lát el az elme. E funkciókat az elme képességeinek, azaz mentális
fakultásoknak nevezzük. Melyek ezek?
• érzékelés: az elme képes a külső valóságból az érzéki észlelés folyamán ingereket,
benyomásokat felvenni. (Ennek folyamatát már megvizsgáltuk, az érzékelés, mint
mentális képesség az érzéki észlelés eredményét jelenti: a látás, a hallás, a tapintás, az
ízlelés és a szaglás tényét.)
• emlékezet: az elme az őt ért benyomásokat képes elraktározni, és szabadon előhívni
azokat.
• képzelet: az a képesség, amelynek köszönhetően képeket vagyunk képesek látni az
elmében. Ez a képesség működhet közvetlenül: ez aktiválódik a látás esetén. Ha az
elme lát (nem az agy), akkor az elme képeket formáló képessége aktiválódik minden
vizuális tapasztalat esetén. Ám az elme nemcsak közvetlenül, de közvetve is képes
képeket látni, azaz vetíteni maga elé. Mégpedig az emlékezetből előhívva korábbi
benyomásokat képes felidézni. Ez már tisztán belső észlelés. Ennek a képességnek
köszönhetően alkothatunk fogalmat a jövőbeli eseményekről is, ti. amikor elképzeljük,
mi fog történni a jövőben. Az emlékezet és a képzelet fontos szerepet játszik az
időtudat kialakulásában is.
• akarat: az elme nemcsak szemlélni képes a benne lejátszódó folyamatokat, hanem
részben irányítani is tudja azokat.
Az elme saját elhatározása szerint
képes

például

előhívni

emlékezetéből

az

korábbi

benyomásokat. Képes továbbá a
képzeletét

működtetni:
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szándékosan elképzelni egy valóságban nem létező dolgot. Ezek a folyamatok az
akaratból erednek.
• ész/értelem: az elme képes logikai következtetéseket végezni. Ez azt jelenti, hogy
képes fogalmakat logikai rendbe kijelentésekké összekapcsolni, majd a kijelentésekből
szillogizmusokat (következtetési sorokat) alkotni, és a következtetési sorok
konklúziójaként új ismeretekre tud szert tenni.
Az elme képességeinek alapja az ideák, azok a belső mentális tárgyak, amelyeket az elme
képes szemügyre venni, és amelyekkel képes műveleteket végrehajtani. Az érzékelés ideákat
hoz létre az elmében, az emlékezet ideákat raktároz el, a képzelet ideákat hív elő, az akarat a
mentális képességeket irányítja, az értelem/ész ideákkal végez következtetéseket. Ideák nélkül
tehát nem beszélhetnénk mentális fakultásokról.
Kérdések:
•

Mit jelent az a kijelentés, hogy az elme lát, nem az agy?

•

Mi a különbség külső és belső észlelés között?

•

Mit nevezünk mentális fakultásnak?

•

Milyen mentális fakultások vannak az emberi elmében?

•

Mi a szerepe az ideának a mentális fakultások működésében?
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VI. TÉMA: A LÁTÁS ÉS AZ IDEÁK
17. lecke

Az idea meghatározásai

Az alábbiakban többféle idea-meghatározást fogunk megvizsgálni, hogy jobban megértsük.
mi az idea.
Olvasmányok:
David Hume: Értekezés az emberi természetről, Budapest, Akadémiai Kiadó, 2006, ford.
Bencze György, 21-26. o. (Ideáink eredetéről c. fejezet)
Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról (szemelvények), Budapest, Atlantisz, 1996, ford.
Boros Gábor.
Leibniz: Mi az idea? In: Leibniz: Válogatott filozófiai írásai, Budapest, Európa, 1986, 201206. o.
Locke: Értekezés az emberi értelemről, Budapest, Osiris, 2003, ford. Vassányi Miklós,
Csordás Dávid (részletek)
Az idea a tudatos észlelés alapköve. Eredetileg képet jelentett (eidosz). Ám korábban már
láttuk, hogy az ideának nincsen szükségszerűen képi formája. Condillac mindazt ideának
nevezi, ami lenyomatot képez az elmében, azaz amit az emlékezet elraktároz oly módon, hogy
az elme újra elő tudja hívni. Ám Condillac ezt a fogalmat akkor vezeti be, amikor csak a
szaglás érzékéről beszél. Márpedig nyilvánvaló, hogy egy illat emléke nem képi formában
raktározódik el az elmében, főként akkor, amikor a hipotetikus szobornak egyáltalán
nincsen látása, tehát fogalma sem lehet
arról, mi a kép. Az idea ilyen módon tehát
egy tárgy, amely az elme részét képezi,
függetlenül

attól,

milyen

formában

rekonstruálható.
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Az idea különböző észleléselméletekben különböző meghatározást nyert. Az alábbiakban
néhányat bemutatunk ezek közül. Bennünket azonban most nem a különbségek érdekelnek,
sem az idea természetére vonatkozó bőséges viták. Csak azt próbáljuk megérteni, milyen
szerepet játszik az idea az észlelés folyamatában. Ezért a különböző meghatározásoknak a
lényegi elemére figyelünk, ami megmutat számunkra valamit az észlelés természetéről.
Különbség a benyomás és az idea között (Hume)
Egyes gondolkodók az idea kifejezést csak bizonyos észlelési eseményekkel kapcsolják össze.
David Hume (1711-1776) felvilágosodáskori skót filozófus. Az ő idea-meghatározása
nagyban hasonlít ahhoz, amivel Condillac-nál találkoztunk. Ezért érdemes az ő
meghatározásával kezdeni. Hume megkülönbözteti egymástól a benyomást és az ideát.
Az emberi szellem észleleteit két különböző fajtára lehet osztani, benyomásokra és ideákra.
Különbségüket az teszi, hogy mennyire erőteljesen és elevenen bukkannak fel a szellemben,
hatolnak be elménkbe vagy tudatunkba. Azokat az észleleteket, amelyek a legerőteljesebben
és leghevesebben lépnek fel, benyomásnak nevezhetjük; e név alá foglalok minden érzetet,
szenvedélyt és emóciót abban az állapotban, ahogyan először megjelenik a lélekben. Ideának
pedig a benyomásoknak az elmében vagy a gondolkodásban megjelenő halvány képmásait
nevezem. Hume: Értekezés az emberi természetről, 21. o.
A meghatározásból kitűnik: azokat az észleleti tapasztalatokat, amelyeket az elme aktuálisan
átél, Hume nem nevezi ideáknak. Csak azokat, amelyek, miután a tapasztalatok lenyomatot
képeztek az elmében, újra megjelennek az emlékezés vagy felidézés útján. Az idea tehát az
emlékezetből előhívott kép. Ezeknek a képeknek az intenzitása (többnyire) jóval gyengébb,
mint a jelen benyomásoké. Az is különbség, hogy a jelen benyomások nem függenek az
akaratunktól, a jelen észlelés mintegy rákényszerül az elmére, míg az ideákat az elme
szabadon előhívhatja, és műveleteket
végezhet velük.
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Minden tudatos észlelés idea (Descartes, Locke)
Más gondolkodók szerint mindent ideának kell neveznünk, amit az észlelés során megragad
az elme, legyen az aktuális benyomás vagy az emlékezetből előhívott kép.
Descartes számára az idea minden tudatosulás feltételét jeleni.
A gondolat név fölöleli mindazt, ami olyképpen van bennünk, hogy ennek közvetlenül
tudatában vagyunk. Ekképp az akarat, az értelem, a képzelet, az érzékelés valamennyi
művelete gondolat. […] Az idea néven értem bármely gondolatnak azt a formáját, amelynek
közvetlen megragadása révén e gondolatnak tudatában vagyunk. Olyannyira, hogy ha egyszer
valamit szavakba foglalok, és egyszersmind értem is, amit mondok, e puszta tény alapján
bizonyos, hogy megvan bennem annak ideája, amit a kimondott szavak jelentenek.
(Elmélkedések az első filozófiáról, Válasz az ellenvetések második sorozatára, AT VII, 160,
mk. 124)
Mint korábban említettük: Descartes az elmét (lelket) különálló szubsztanciának tekinti,
amelynek lényegi attribútuma a gondolkodás. Ez azt jelenti, hogy az elme nem tud nem
gondolkodni, mert ha megszűnne gondolkodni, megszűnne létezni is. Márpedig – miként a
fenti idézetből is látszik – a gondolkodás Descartes szerint mindig feltételez egyfajta
tudatosságot. Hiszen az gondolat, aminek közvetlenül tudatában vagyunk, és az elme
mindenfajta működése (legyen az akarás, elképzelés vagy bármiféle érzékelés): gondolkodás.
Az idea jelentősége Descartes-nál innen érthető meg: az idea a gondolkodás formája. Ez azt
jelenti, hogy a gondolkodás folyama forma nélkül megragadhatatlan, azaz nem
tudatosulhatna. A tudatosuláshoz az szükséges, hogy a gondolat formát öltsön. Ez a forma
teszi lehetővé tehát a tudatos gondolkodást. Ezt a formát nevezi Descartes ideának.
Én […] mindazt ideának nevezem, amit az értelem közvetlenül fölfog. Olyannyira, hogy
mivel akarás és félés közben észlelem,
hogy akarok és félek, magát az akarást és
a félést is az ideák közé sorolom.
(Elmélkedések az első filozófiáról, Válasz
az ellenvetések harmadik sorozatára, AT
VII, 181, mk. 144.)
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Descartes-nál tehát az észlelés lehetetlen idea nélkül. Minden tudatos észlelést és
gondolkodást az idea tesz lehetővé. Bizonyos értelemben az idea a gondolkodó elme
módosulása (formája), ami egy gondolat tudatosulását lehetővé teszi.
(Megjegyzés: A descartes-i idea-meghatározás ennél még bonyolultabb, de egy másik
jelentését most nem vizsgáljuk, mert túl messzire vezetne.)
Locke idea-meghatározása inkább Descartes-éhoz hasonlít (semmint Hume-éhoz, aki azt írja,
hogy „Locke úr kiforgatta az idea szót eredeti értelméből” Hume: Értekezés az emberi
természetről, 22, 1. lábjegyzet).
„Az idea szót annak megjelölésére használom, ami az értelem tárgyát alkotja, valahányszor
csak az ember gondolkodik. Annak kifejezésére használom, amit az elmebeli képmás, képzet,
faj szavak jelentenek, bármi legyen is az. Tehát annak kifejezésére, amivel az elme a
gondolkodás során foglalatoskodik.” Locke: Értekezés az emberi értelemről, I. könyv, 1.
fejezet, 8. pont, 36. o.
Figyeljük meg, hogy Locke meghatározásában az idea nem a tudathoz, hanem az
értelemhez kapcsolódik. Nem az a forma, amelynek köszönhetően az elme egy gondolatnak
tudatában jut. hanem az idea az értelem tárgya. Mivel mi itt az észlelés folyamatában
vizsgáljuk az ideát, ezért nem foglalkozunk külön az értelemmel. Ám fontos tudni, hogy az
értelem működését maguk az ideák biztosítják, hiszen az ideák: fogalmak, és az értelem a
logikai műveleteit is ideákon végzi el. Ez az elvont fogalmi gondolkodás alapja. Ez azonban
csak annyiban tartozik az észlelés elméletének körébe, amennyiben az értelmes következtetés
folyamatát is képesek vagyunk észlelni az elmében.
Leibniz az ideáról
Leibniz írt egy rövid (mindössze két és fél
oldal), de igen sűrű értekezést az ideáról
„Mi az idea?” címmel. Olvassuk el a
szöveget, majd próbáljuk megérteni, mit
is ért Leibniz idea alatt!
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Mindenekelőtt olyasmit értünk ideán, ami az elménkben van; az agyvelőnkbe bevésett
emléknyomok tehát nem ideák. Leibniz: Mi az idea?, 203. o.
Leibniz tehát világossá teszi, hogy ideáról csak akkor beszélhetünk, ha elhagyjuk az agy
területét, és átlépünk az elmébe. Ebben egyetért Descartes-tal. Abban azonban már nem, hogy
szerinte az idea nem azonos bármely gondolat tudatosulásával.
Sok minden van az elmében, például gondolatok, percepciók [é. észleletek], érzelmek,
amelyeket nem tekintünk ideának, jóllehet ideák nélkül nem jöhetnének létre. Az idea ugyanis
számunkra nem egy bizonyos gondolkodó tevékenység, hanem egy képesség; s azt mondják,
akkor is van ideánk valamely dologról, ha nem gondolunk rá, föltéve, hogy adandó
alkalommal rágondolhatunk. Leibniz: Mi az idea? 203. o.
Leibniz a következő feltételeket nevezi meg, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ideáról
beszélhessünk:
• Az idea egy képesség arra, hogy valamire gondolni tudjunk
• Az idea közelebbi képesség, amely egy valóban elgondolható dolog elgondolására
vonatkozik (Itt Leibniz kizárja a következő lehetőséget: képesek vagyunk gondolni a
négyszögletű körre, noha elgondolni nem tudjuk. Ez azt jelenti, hogy nincsen ideánk a
négyszögletű körről, hiszen az képtelenség, miközben mégis tudunk gondolni rá.
Tehát az idea nem jelentheti a bármire gondolás képességét, hanem csak a valóban
elgondolható dolgok elgondolásának képességét jelenti.)
• Az idea nemcsak egy olyan képesség, amely elvezet egy dolog elgondolásához
(például egy matematikai módszer), hanem amely ábrázolja is azt. („Akkor ábrázolja
valami a dolgot, ha megvannak benne azok a minőségek vagy tulajdonságok, amelyek
megfelelnek az ábrázolandó tárgy
minőségének.” Leibniz. Mi az
idea? 204. o.)
Az idea tehát ábrázolja a tárgyat,
amelyet megjelenít az elmében. Az
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ábrázolás pedig (éppúgy, mint Descartes-nál láttuk!) nem a hasonlóságon alapul.
Nyilvánvaló, hogy annak, amit ábrázol, nem kell szükségszerűen hasonlónak lennie az
ábrázolthoz, feltéve, hogy marad némi analógia a tulajdonságok vagy jellegzetességek között.
Leibniz: Mi az idea? 204. o.
Az idea tehát képes az elmében kifejezni a tárgyát, de nem hasonlósági alapon: „a kör ideája
nem hasonlít a körre” 205. o.
Leibniz konklúziója tehát az ideáról:
Hogy tehát a dolgok ideája bennünk van, az nem mond többet, mint hogy Isten, aki mind a
dolgok, mind az elme létrehozója, bevéste az elmébe a gondolkodás ama képességét, amellyel
az elme saját tevékenységéből levezeti azt, ami tökéletesen megfelel annak, ami a dologból
ered. Leibniz: Mi az idea? 205. o.
Leibniz szerint tehát az idea alapozza meg a gondolkodás képességét az elmében. Ideák
nélkül (azaz olyan képességek nélkül, hogy gondolni tudjunk olyan dolgokra, amelyek
ábrázolják a tárgyukat), nem lenne lehetséges gondolkodás.
Az idea 17-18. századi értelmezéseihez szorosan kapcsolódik az a vita, miszerint vannak-e
velünk született ideák, vagy minden idea a tapasztalatból származik-e. Ennek vizsgálata
azonban nem tartozik az észlelés elméletéhez, ezért itt csak említést teszünk róla.
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Összefoglalás:
Az idea természetének megértése több szempontból is nagyon fontos az észlelés elméletében.
Egyrészt azért, mert az idea alapján tudunk különbséget tenni külső és belső észlelés között,
másrészt azért, mert az ideák képezik alapját a mentális fakultásoknak. Az idea alapozza meg
az emberi elmében a tudatosságot, és a tudatosság teszi lehetővé a tudatos észlelést. Az idea a
különböző szerzőknél különböző meghatározást kapott. Van, aki megkülönböztet egymástól
benyomást és ideát. Van, aki az ideát a tudatosság alapfeltételekeént határozza meg. Az idea
természetének közelebbi meghatározása viták forrása. Számunkra most csak az észlelés
általános folyamatában betöltött szerepe a fontos.
Kérdések:
•

Mi a különbség Hume és Condillac szerint a benyomás és az idea között?

•

Mi a kapcsolat Descartes szerint a tudatosság és az idea között?

•

Mit jelent Leibniznél az, hogy az idea ábrázolja a tárgyát?
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VII. TÉMA: AZ ÉSZLELÉS MÉLYSTRUKTÚRÁJA
18. lecke

A figyelem
A figyelem jelensége meghatározó fontosságú az észlelés tekintetében. Ugyanakkor kérdés,
hogy a figyelem milyen szerepet játszik az észlelésben, milyen viszonyban áll az észleleti
eseményekkel és a tudatossággal. Éppen ezért érdemes röviden kitérni a különböző
megközelítésekre, amelyek igyekeznek a figyelem észlelésben betöltött helyét meghatározni.
Ajánlott irodalmak:
Czigler István: A figyelem pszichológiája. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2005.
Czigler István: Figyelem és percepció. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó, 2003.
Edmund Husserl: La phénoménologie de l’attention, Paris: Vrin, 2009.
Natalie Depraz: Attention et vigilance. Paris, PUF, 2014.
A figyelem kétféle filozófiai megközelítése
Hagyományosan a figyelem a tudatossággal szoros összefüggésben jelent meg a filozófiai
értelmezésekben. Ezt a megközelítést láthatjuk Descartes-nál és Locke-nál. A figyelem az a
„szűrő”, amelyen keresztül az észlelt jelenségek tudatosulnak. Azok a szerzők, akik
hajlamosak azonosítani egymással a tudatosságot és a figyelmet, általában kevésbé ismerik el
a tudattalan percepciók létét. Szerintük az észlelés nem más, mint a benyomások tudatosulása.
Ha egy benyomás nem tudatosul, akkor azt nem észleljük (nem vesszük észre). Ezt az
értelmezést már a kora újkorban kétségbe vonták azok a szerzők, akik amellett érveltek, hogy
igenis vannak tudattalan (nem tudatosult) észleleteink. Tehát attól még, hogy egy benyomás
elkerüli a figyelmünket, még lehet észlelt
benyomás, amennyiben hat ránk, valamint
utólagosan

is

képesek

vagyunk

tudatosítani bizonyos korábban észre nem
vett

benyomásokat.

Ez

utóbbi

megközelítés tehát elválasztja egymástól
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az észlelést és a tudatosságot. Mi a helyzet ekkor az észlelés és a figyelem viszonyával?
Condillac a saját észleléselméletében egy olyan figyelem-értelmezést dolgoz ki, amely
független a tudatosságtól. (A Condillac észlelés-elméletét tárgyaló fejezetben utalás szintjén
már foglalkoztunk ezzel.) Condillac szerint a figyelem megelőzi a tudatosságot. A
figyelem lényegében nem más, mint az az érzékenység, amely minden észlelés alapját képezi.
1§ Az első szagnál szobrunk érzékelőképessége teljes egészében azé a benyomásé, amelyik
szervére hat. Ezt nevezzük figyelemnek. Condillac: Értekezés az érzetekről, 22. o.
Az észlelési folyamat leírásának kiinduló pontján a figyelem különbözteti meg a „szobrot”
egy élettelen kőtől. A figyelemnek köszönhetően fogja a szobor (amely egyedül a szaglás
képességével rendelkezik) azonosnak érezni magát az érzett illattal. Ekkor azonban még nincs
a szobornak öntudata, hiszen nem tudja megkülönböztetni magát az érzett illattól: az illatot és
önmagát azonosnak tartja. Az öntudat csak később alakul ki, amikor már össze tud hasonlítani
egymással különböző, a múltban érzett illatokat, és önmagát meg tudja tőlük különböztetni.
Tehát a figyelem megelőzi a tudatosságot Condillac szerint, és az észlelőképesség alapját
képezi.
Két hagyományos megközelítés létezik tehát: az egyik a tudatosságot és a figyelmet
azonosnak tekinti egymással, a másik pedig megkülönbözteti egymástól. A második
értelmezés szerint a figyelem az elsődleges, és a tudatosság csak egy sajátos járuléka a
figyelemnek.
A figyelem általános jellemzői
A figyelem szorosan összefügg tehát az észleléssel, és sajátos kapcsolatban áll a
tudatossággal. A figyelem alapvetően
egyfajta

érzékenységet

jelent

a

benyomásokra. Ebben az esetben nem
tulajdonítunk neki fókuszáltságot. Ettől a
fajta

figyelemtől

különböztetnünk

az

meg
ún.

kell

koncentrált
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figyelmet, amelynek iránya és fókuszpontja van. Ez a figyelem a belső észlelési képességünk
hozzátartozója. Lényeges tulajdonsága, hogy szabadon irányítható az akaratunk által.
Természetesen vannak külső események, amelyek magukra vonják vagy elterelik a
figyelmünket, de a figyelem mégis akaratlagosan irányítható. Mindenki számára ismerős a
figyelem koncentrációja, amikor „minden idegszálunkkal” egyetlen dologra figyelünk. Ez
erőfeszítést igényel, és nem tartható fenn hosszú ideig. A figyelem ily módon összefügg a
reflexióval is, amelyről a belső észlelés kapcsán már beszéltünk. A reflexió lényegében a
figyelem irányítását jelenti olyan belső mentális jelenségekre, amelyek nem külső fizikai
eseményeket jelenítenek meg az elmében. A belső észlelés „terében” a figyelem szabadon
képes pásztázni a belső észleleteket: a test állapotait, a testi állapotok nyomén keletkező
érzéseket, a lelki állapotokat és azokkal összefüggő érzéseket stb.
A figyelem kognitív pszichológiai megközelítése
A kortárs pszichológiai kutatások is nagy figyelmet szentelnek a figyelem képességének. Ezt
kísérletes módon kutatják (ld. Czigler István könyveit 2003, 2005). A figyelem pszichológiai
megközelítésében az egyik legfontosabb megkülönböztetés az ún. téri figyelem és a
tárgyfigyelem között húzódik.
A téri figyelem egy alapvető figyelmi nyitottságot jelent: mindarra figyelünk, amit vizuálisan
észlelünk anélkül, hogy egyes tárgyakat kitüntetnénk figyelmünkkel. Így figyelünk egy tájat,
amikor az egészet hagyjuk hatni ránk, vagy így figyelhetünk egy festményt, amikor engedjük,
hogy bekerüljünk a festmény világába, anélkül, hogy a részleteit elemeznénk. De a téri
figyelem elnevezés kissé megtévesztő, hiszen ugyanilyen figyelem jellemez minket, amikor
egy szimfóniát hallgatunk, hagyjuk magunkat sodorni a zene által, és belekerülünk a zene
világába.
A tárgyfigyelem a nyitott téri figyelemhez képest egy analitikus figyelem: egyetlen tárgyra
összpontosítunk. Nem a tájat észleljük, hanem azt figyeljük, hogy a táj fölött milyen formákat
rajzol ki a seregélycsapat röpte. Nem a
festmény világát figyeljük, hanem a festő
ecset- és színkezelését. Nem a szimfóniát
hallgatjuk, hanem hogy miben hoz újat a
karmester interpretációja, vagy miért
hamis fél hanggal az első hegedűs egyik
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húrja, stb. Ezt a figyelmet szelektív figyelemnek is nevezik, hiszen ahhoz, hogy valami
megfigyelt lehessen, más észleleteket ki kell zárnunk a figyelmünk teréből.
A figyelem fenomenológiai megközelítése
A fenomenológiai kutatásokban is fontos szempont a figyelem megértése az észlelés
folyamatában. Edmund Husserl is foglalkozott vele. A kortárs fenomenológiában Natalie
Depraz fejlesztett ki jelentős elméletet a figyelem természetére vonatkozóan. Depraz
megkülönbözteti egymástól a figyelmet és a koncentrációt. Szerinte a figyelem az elme
természetes, nem pedig mesterséges állapota. Szerinte a figyelemhez alapvetően nem
szükséges erőfeszítés, szemben a koncentrált figyelemmel, amelyhez kell, és amely fárasztó.
A figyelem tehát észlelési szempontból egy alapvető nyitottságot jelent, az elme
nyitottságát arra, hogy befogadja mindazt a benyomást, amely éppen éri, anélkül, hogy
szelektálna közöttük. Ezzel tehát egyfajta érzékenységként értelmezzük a figyelmet, ami
közel áll a condillac-i megközelítéshez. Depraz ugyanakkor beszél a

figyelem

szétszórtságáról és összeszedettségéről is. Az összeszedett figyelem nem azonos a
koncentrált figyelemmel. Az összeszedettség azt jelenti, hogy az elme a figyelem
nyitottságában él, nem kalandozik el belső tartalmai csábítására, hanem mindig a jelen
észleletek aktuális befogadása jellemzi. Ilyen figyelmet élhetünk át zenehallgatás közben,
amikor nem tárgyfigyelemmel analizáljuk a zenét, és nem is asszociálunk a hallottak alapján,
hanem mindig az éppen aktuálisan hangzó akkordokat fogadjuk be.
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Összefoglalás:
A figyelemnek nagyon fontos szerepe van az észlelésben. Bizonyos értelmezések szerint az
észlelés alapját képezi egyfajta alapvető érzékenységként. A figyelem elválaszthatatlan
járuléka a tudatosulásnak, összefügg a reflexióval és a belső észlelés jelentős szereplője.
Többféle figyelmet különböztethetünk meg egymástól, a téri és a tárgyfigyelmet, különbséget
tehetünk az éber és a koncentrált figyelem között.
Kérdések:
• Mi a viszonya a figyelemnek a tudatossághoz?
• Milyen klasszikus értelmezései vannak a figyelemnek?
• Mi a különbség téri figyelem és tárgyfigyelem között?
• Mi a különbség éber figyelem és koncentrált figyelem között?
• Milyen kapcsolatban áll a figyelem az akarattal?
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VII. TÉMA: AZ ÉSZLELÉS MÉLYSTRUKTÚRÁJA
19. lecke

A testészlelés
Az elemzések során egyre „lejjebb” haladunk az észlelési folyamat struktúrájának alapjai felé.
Az ideák elemzése, a belső észlelés megértése, a figyelem és tudatosság értelmezése után azt
kell szemügyre vennünk, miként jelenik meg minden észlelési aktus és folyamat hátterében a
testészlelés. Neuro- és evolúcióbiológiai szempontból a test önészlelése minden észlelés
forrása, hiszen az, hogy egy egyszerű élőlény érzékeli saját állapotait az az életben maradás
feltétele. Hiszen még a legegyszerűbb élőlénynek is reagálnia kell arra, hogy az őt ért
környezeti hatások kedvezők vagy kedvezőtlenek a test mint élő szervezet fenntartása
szempontjából, és mindkét esetben reagálnia kell erre. Az evolúcióbiológiai magyarázatok
abból indulnak ki, hogy ez a primitív érzékelő képesség fejlődött később azzá a képességgé,
amit tudatos észlelésnek nevezünk az emberben. Kétségtelen, hogy annak észlelése, hogy a
környezet milyen hatásokat gyakorol a testünkre, minden pillanatban alapvető fontosságú az
életben maradásunk szempontjából, de az összetett, tudatos észlelési folyamatok mélyén is
minden pillanatban adott a testünk teljes érzékelése/észlelése, még ha nem is tudatosul
minden pillanatban. A saját test észlelését Condillac egyfajta alapérzésnek nevezi (Condillac:
Értekezés az érzetekről, 109 skk. o.), amely minden észlelési aktusunk mögött megtalálható.
Olvasmány:
Merleau-Ponty: „Az egymásba fonódás – a kiazmus”. In: Merleau-Ponty: A látható és a
láthatatlan, Budapest, L’Harmattan, 2007, ford.: Farkas Henrik és Szabó Zsigmond, 148-176.
o.

A testészlelés
Bizonyos értelemben az érzéki észlelés
nem más, mint annak észlelése, hogy a
környezeti

ingerek

milyen

hatást
1
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gyakorolnak a testünkre. Testünk bizonyos részei rendkívüli érzékenységgel rendelkeznek a
külső ingerekre. Egészen pontosan ezek a részek bizonyos fajta ingerek érzékelésére
specializálódtak, amennyiben ezekben az adott ingerek sajátos változásokat hoznak létre.
Ezek az érzékszerveink. Ám nem csak az érzékszerveinken keresztül vagyunk képesek külső
ingereket érezni, hanem az egész testünkön keresztül. Ha testünk szinte bármely pontján
érintkezésbe lép egy idegen testtel, az érzést kelt bennünk. Ez mintha a tapintás érzékének
kiterjesztése lenne. Biológiailag ez annak köszönhető, hogy a testünket fedő bőrréteg minden
pontján találhatóak idegvégződések, amelyek közvetítik ezeket az ingereket. Ugyanezen a
módon a testünk éppen aktuális állapotáról is rendelkezünk benyomásokkal (érezzük, hogy
fázunk, melegünk van, ránk tapad a ruha, szorít a cipő, stb.). Ezek az ingerek nem
tudatosulnak állandóan, de tudatosíthatóak. Csak akkor lépik át a tudatosság küszöbét, ha túl
erősekké válnak. Amikor egy inger nem elég erős, nem is vesszük észre, ám ha egyre erősebb
lesz, egyszerre magára vonja a figyelmünket, és ha még erősebb lesz, már nem is tudunk
másra figyelni. Egy erős fájdalom észlelését, amely a testünket ért külső hatásból származik,
nem tudjuk megakadályozni. A testünk észlelése tehát a testünk éppen aktuális állapotait
jelzik a számunkra. De a testünkön belülről is jönnek észleletek. Az éhség, a szomjúság, a
fáradtság, álmosság: belső állapotok. Vannak ugyanakkor olyan belső érzéseink is, amelyek
szintén összefüggésben vannak a testünk állapotaival, bár eredetük nem nyilvánvaló: a
levertség, szorongás, félelem, jókedv, öröm érzései. Ezeknek vannak testi vonatkozásai, de
valahol félúton vannak a testiség és a pszichológiai folyamatok között. Ezek vizsgálata
átvezet bennünket az affektusok (érzések, emóciók) szerepének értelmezéséhez az észlelés
folyamatában.
Fontos megjegyezni, hogy minden észlelési folyamat és aktus szorosan összefügg a
testészleléssel. Minden észlelési folyamat hátterében meghúzódik a testészlelés, mint az
észlelés háttértapasztalata és alapja.

A hús fogalma Merleau-Ponty-nál
Merleau-Ponty
szolgál

a

szempontjából.

fontos
saját

meglátásokkal
test

Megalkotja

észlelése
a

„hús”

fogalmát, amely egységesíti a bennünket
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körülvevő anyag és a saját test fogalmát. Testünk hús a világ húsában. A kettő között
nincsen elválasztó határ.
Hiszen hogyan jelölhetnénk ki a határt a test és a világ között, amikor a világ maga is hús?
[…] A látható világ tehát végső soron nem a testemben van, mint ahogy a testem sincs a
világban, egymáshoz illeszkedő húsként egyik sem zárja körül teljesen a másikat. (156)
A testem és az azt körülvevő anyagi világ között csak az a különbség, hogy testünk olyan
hús, amely önmagát érzi. A testem mint hús egyszerre tapintó és tapintható, egyszerre látó és
látható. E kettősség egymást keresztezi a saját testben. Ennek archetipikus példája az a
mozdulat, amikor egyik kezem a másik kezemet érinti: mindkét kezem érintő és érintett.
A hús, amiről itt szó van, nem azonos az anyaggal. A hús a látható önmagára göngyölődése a
látó testben, a tapintható önmagára göngyölődése a tapintásban. (165)
A hús nem azonos az anyaggal, hiszen az anyag nem képes önmagát észlelni. Nem érdemes
a világ és a testem anyagáról beszélni. Mindkettő egyetlen folytonos hús, azzal a
megszorítással, hogy a saját testem esetében a hús „visszahajlik önmagára”, azaz egyszerre
lesz érző és érzett.
Az érzés a látható önmagára való visszahajlása, az érző hús önmagára való visszahajlása
érzetminőségként, és ugyanakkor fordítva is áll, hogy az érzés az érzés tárgyának önmagára
való visszahajlása az érzékelő hús közvetítésén keresztül. (161)
Merleau-Ponty szerint tehát a saját test mint érző hús minden észlelés alapját képezi. Hiszen a
saját test esetében éppen az önmagára visszahajlás fogja biztosítani azt, hogy ez esetben a hús
nem csak az érzés tárgya, hanem alanya
is. Itt jelenik meg tehát az érzékelés
képessége, ami egy magasabb szinten
észleléssé válik.
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Összefoglalás:
A saját test észlelése minden érzéki észlelés alapja. Mindig jelen van, egyfajta alapérzésként.
Ha a testünk megfelelő állapotban van, és nem érik erős külső hatások, akkor ez az észlelés a
háttérbe húzódik. De más esetekben teljes mértékben lefoglalhatja az észlelésünket. A saját
test észlelésének megértése azért fontos, mert erre épülnek rá az érzéki észlelések, és az
érzéseken keresztül ebből erednek az érzelmek és affektusok, amelyek szintén fontos elemei
az észlelés struktúrájának.
Kérdések:
• Milyen viszonyban áll a testészlelés az érzékszervi észleléssel?
• Milyen viszonyban áll a tapintás a testészleléssel?
• Mi a különbség a test külső és belső állapotainak észlelése között?
• Miért vezeti be Merleau-Ponty a hús fogalmát?
• Miként magyarázza a hús fogalma a test önészlelését?
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VII. TÉMA: AZ ÉSZLELÉS MÉLYSTRUKTÚRÁJA
20. lecke

Az érzelmek észlelése
A saját test észlelése átvezet bennünket az érzelmek észlelésének problémájához, amely – úgy
tűnik – az észlelés struktúrájának utolsó előtti szintje. A testünk észlelése alapvetően
érzésekre vezethető vissza. A testem állapotait érzem, és az, ahogy a testemet érzem (ahogy a
testem érzi magát), én is úgy érzem magamat. Az érzéseket azért kell megvizsgálni az észlelés
értelmezése során, mert ha igaz az, hogy az észlelés minden pillanatban egy éppen aktuális
tudatállapotban valósul meg, amelyet az időben „tudatfolyamnak” nevezhetünk, akkor e
tudatfolyammal párhuzamosan, azzal elválaszthatatlanul összefonódva jellemez bennünket
egy „érzésfolyam”. Ez azt jelenti, hogy minden tudatállapotunk összekapcsolódik egy
érzelmi állapottal is. Másként megfogalmazva: minden észlelésünk magával von egyúttal
érzelmeket is. Ebben az értelemben minden észleletünk részét képezik az érzelmek, amelyeket
affektusoknak nevezünk.
Olvasmányok:
Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, Budapest, Atlantisz, 1996, ford. Boros Gábor, 6.
elmélkedés: 98. oldaltól.
Descartes: A lélek szenvedélyei, Budapest, L’Harmattan, 2012, ford. Boros Gábor. (1-8§, 2530§, 45-50§, 51-60§, 211-212§.)
Spinoza: Etika, Budapest, Osiris, 1997, ford. Boros Gábor. „Az affektusok eredetéről és
természetéről” fejezetből a bevezető és az 1-től a 15. tétel.

A test észlelése mint alapvető érzés
Descartes
filozófiáról
művében

az

Elmélkedések
(6.

egy

az

elmélkedés)
hasonlattal

él

első
című
annak

megvilágítására, miként észleljük a saját
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testünket. Ez a szöveg a testet ért hatások és a testi folyamatok észlelésének kétféle módját
különbözteti meg.
A természet persze az említett érzetek, a fájdalom, az éhség és a szomjúság által arra is tanít,
hogy nem pusztán olyanképp vagyok jelen a testemben, mint a hajós a hajójában, hanem
egészen szorosan összekapcsolódtam, sőt már-már össze is keveredtem vele olyannyira, hogy
valamiféle egységet alkotunk. Másként ugyanis, ha a test sérülést szenved, én, aki nem más
vagyok mint gondolkodó dolog, emiatt nem éreznék fájdalmat, hanem pusztán értelmemmel
észlelném ezt a sérülést, amiként a hajós szemével észleli, ha valami eltörik a hajóján. Ha
pedig a testnek táplálékra és italra volna szüksége, akkor ezt értelmemmel ugyan pontosan
felfognám, de nem volna meg bennem az éhségnek és a szomjúságnak zavaros érzete. Hiszen
bizonyos, hogy az éhség, a szomjúság, a fájdalom és más hasonló érzetek nem egyebek, mint
a gondolkodás zavaros módozatai, melyeket az elmének a testtel való egysége, sőt már-már
szinte összekeveredése idéz elő. Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, 6. elmélkedés,
mk. 99. o.
A testet ért hatásokat és a testi állapotokat lehet (1) közvetve az értelemmel és (2) közvetlenül
érzések formájában észlelni. E kettő különbségét a hajós-hasonlat mutatja meg. A
hajóskapitány a hajóval mint testtel nincsen egyesítve, ezért a hajót ért hatásokat csakis
közvetve, a szemével, a tapintásával, a hallásával tudja észlelni. Amikor bármit ilyen módon
észlelünk, azt Descartes értelmi észlelésnek nevezi. A testünket ért hatásokat képesek
vagyunk ilyen módon észlelni: látjuk, hogy egy ütéstől bekékült a lábunk, egy szúnyogcsípés
nyomán begyulladt a bőrünk, stb. De a test észlelése nem csak ezen a módon történik, hanem
közvetlenül: nem szükséges az érzéki észlelés ahhoz, hogy közvetlenül átéljük a testet ért
hatásokat. Ráadásul számos hatást nem is tudunk közvetlenül észlelni, pl. az éhséget, a
szomjúságot, stb. A test állapotait tehát nem csak az értelemmel észleljük, hanem közvetlenül
érezzük is, azaz átéljük a szomjúságot, az
éhséget, a fájdalmat.
Descartes

magyarázatában

ez

a

közvetlenség a test és a lélek egysége
miatt

adódik.

Merleau-Ponty

„hús”
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fogalmából is az következik, hogy az érzések (ti. hogy a test egy olyan hús, amely önmagát
érzi) abból erednek, hogy a lélek és a test egységes: az érzések lényegében a test állapotainak
artikulációi az elmében.
A testi és a lelki eredetű észleletek
Descartes A lélek szenvedélyeiben megkülönböztet egymástól testi eredetű és tisztán lelki
eredetű észleleteket.
Észleléseinknek két fajtája van, az egyik fajtához tartozók oka a lélek, a másikhoz tartozóké a
test. (Descartes: A lélek szenvedélyei, 19§ 77.o)
A lelki észleletekre példa az, amikor a lélek észleli, hogy akar valamit. Az akarás forrása nem
a test, hanem a lélek, és ez cselekvés, de a lélek egyúttal észleli is ezt, és ez a mentális aktus
mint észlelés szenvedés.
Azokat az észleléseket vonatkoztatjuk kizárólag a lélekre, amelyek hatásait mintegy magában
a lélekben lévőként érezzük, s amelyeknek általában egyetlen közeli okát sem ismerjük,
amelyekre vonatkoztatnám őket. Ilyenek az öröm, a harag és más hasonló érzések. (Descartes:
A lélek szenvedélyei, 25§ 80.o)
Az érzés kifejezés tehát több dolgot is jelent. Egyrészt a test közvetítésével történő érzékelést,
ahol lényegében a testet ért külső, fizikai ingerek hatására a testben bekövetkező változásokat
érezzük. Másrészt a test belső állapotait. Harmadrészt olyan állapotainkat (akarás, vágy,
öröm, harag), amelynek a testtel való közvetlen összefüggését nem észleljük. Látható ebből,
hogy az érzések minden észlelési aktusunkhoz hozzájárulnak. Az érzelmeinket, azaz a
bennünket jellemző éppen aktuális érzelmi állapotainkat tekinthetjük függetlenül is, de vissza
is vezethetjük őket a testi állapotainkra.
Az érzelmek és a testiség Spinozánál
Spinoza
különbözik

affektus-elmélete
Descartes-étől.

kissé
Spinoza
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szerint ugyanis a test és a lelek egy és ugyanaz a dolog.
Elme és test egy és ugyanazon dolog, amelyet hol a gondolkodás, hol a kiterjedés
attribútumában fogunk fel. (Spinoza: Etika, 3. rész, 2. tétel, megjegyzés, 166. o.)
Test és lélek különbségét egyedül az adja, hogy más-más szemszögből, perspektívából
vesszük őket szemügyre. A lélek a test ideája. Ez azt jelenti, hogy a saját test elgondolásával
a test szellemi ideaként jelenik meg, és a lélek ez az idea. Ez megtörténhet belülről: amikor én
magam gondolom el a saját testemet, mint saját magamat, és történhet kívülről, amikor Isten
gondol el engem: ekkor is az én testemről az isteni elmében egy idea áll fenn. A test és a lélek
tehát nem két különböző, de egyesített, hanem egy és ugyanaz a dolog. Ebből az egységelméletből következik, hogy minden affektus a testet ért hatásokból vezethető le.
Az affektus definíciója:
Affektuson a test affekcióit értem […], és egyszersmind ezeknek az affekcióknak az ideáit. 3.
rész, 3. definíció (Spinoza: Etika,163. o.)
Az affektus Spinozánál mindazt jelenti, ami az elme emocionális, vágy-jellegű, ösztönös,
indulati, érzelmi működését illeti. Az affektus a test affekcióit, azaz a testet ért hatásokat
jelenti. E hatások azáltal lesznek észleltek, hogy az elmében velük párhuzamosan megjelenik
az ideájuk. Tehát az érzelem (az affektus) a testet ért hatást és az elmében e hatások ideáját
jelenti. E meghatározásból is nyilvánvaló, hogy az érzelmek a testtel és a saját test
észlelésével kapcsolatosak. Az érzelmek forrása a testeben van. Spinoza szerint semmi nem
lehet észrevétlen, ami a testben történik.
Mindaz, ami az emberi elmét alkotó idea tárgyában végbemegy, az elmének észre kell vennie.
Ami végbemegy a testben, azt az elme
észreveszi. (Spinoza: Etika, 2. rész, 10.
tétel és megjegyzés).
Az, hogy az elme minden testben
lezajlódó folyamatot (tehát a test minden
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affekcióját) észleli, természetesen nem tudatos észlelést jelent. Ez abból a spinozai tanításból
következik, hogy az elme és a test ugyanaz, csak más attribútumból szemlélve, és hogy az
elme a test ideája. Ha ezt elfogadjuk, nyilvánvaló, hogy minden, a testben lezajlódó
változásnak van ideája, tehát az elme mindent észrevesz, ami a testben lezajlik. Ez még akkor
is így van, ha nem tudatosul az elmében.
Ebből két dolog következik: (1) A testészlelés minden észlelés alapja, (2) az affektusok
minden észleléssel együtt járnak.
Az affektusok felosztása
Mivel az affektusok a testből származnak, ezért az affektusokat két egymástól markánsan
különböző csoportba lehet osztani: kellemesekre és kellemetlenekre.
Vannak a testekben bizonyos különbözőségek, melyekből kiindulva eljut hozzám ez a sok
különböző érzéki észlelet […] Abból pedig, hogy ezen észleletek közül egyesek kedvezően,
mások kedvezőtlenül érintenek, teljességgel bizonyos, hogy testemet, vagy inkább teljes
énemet, amennyiben testből és elméből tevődöm össze, a körülöttem lévő testek hol
kedvezően, hol kedvezőtlenül befolyásolhatják. (Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról,
6. elmélkedés, 99-100. o.)
A testet ért minden hatás ugyanis vagy kellemetlen, vagy kellemes, és így ezek is kellemetlen
vagy kellemes érzések formájában jelennek meg az elmében.
Spinoza szerint a test lényege a törekvés a létben való megmaradásra (conatus). Ezért az
affektusokat két csoportba oszthatjuk: a test fennmaradása szempontjából hasznos és a test
fennmaradása szempontjából káros affektusokra. A testet ért hasznos affekciók kellemes
affektusok formáját, a testet ért káros
affekciók kellemetlen affektusok formáját
öltik. Így lesz a két legalapvetőbb
affektus (a vágy mellette, amely a conatus
közvetlen kifejeződése) az öröm és a
szomorúság.
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Minden dolog arra törekszik, hogy létében megmaradjon. Spinoza: Etika, 3. rész 6. tétel.
Ami testünk cselekvőképességét csökkenti vagy növeli, gondolkodóképességünket is
csökkenti vagy növeli. Spinoza: Etika, 3. rész 11. tétel.
Az öröm és a szomorúság affektusa. Öröm az a szenvedély, amely által az elme nagyobb
tökéletességre megy át. Szomorúság az a szenvedély, amely által az elme kisebb
tökéletességre megy át. Spinoza: Etika, 3. rész 11. tétel, megjegyzés.
Összefoglalás:
Minden észlelés hátterében meghúzódik a testészlelés. A testészlelés alapvető formája az
érzés. Az érzés közvetlen észlelést, azaz átélést jelent. A testünket jellemző állapotainkat
közvetlenül érezzük, tehát átéljük. Ezért ez minden észlelés hátterét képezi. A testészlelésből
eredő érzések az affektusok. Ezek az affektusok mindig nagyon összetettek, a legegyszerűbb
testet ért hatások érzésétől, az összetett mentális érzelmekig. Így minden észlelési
tapasztalatnak szükségszerűen vannak érzelmi, affektív dimenziói. Az elmében zajló
tudatfolyam párhuzamos és elválaszthatatlanul összefonódik az érzésfolyammal.
Kérdések:
• Honnan erednek az affektusok?
• Miként osztályozhatók az affektusok?
• Mi az affektusok osztályozásának az alapja?
• Mi a különbség az értelem észlelése és a közvetlen észlelés között?
• Mi a szerepe a sajáttest észlelésének az affektusok értelmezésében?
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VII. TÉMA: AZ ÉSZLELÉS MÉLYSTRUKTÚRÁJA
21. lecke

A tiszta észlelés
Mit jelent a tiszta észlelés?
A külső és a belső észlelés megkülönböztetése a közvetlen érzéki észleléstől való elfordulást
feltételezi. Ekkor becsukjuk a szemünket, lehetőleg csendben vagyunk, egy olyan helyen, ahol
megfelelő a hőmérséklet és nem érzünk erős szagokat. Ilyenkor a látás, hallás, szaglás, ízlelés
és tapintás nem befolyásolja az észlelést, mégis az észlelés folytatódik. A belső észlelés során
képesek vagyunk korábbi benyomásokat felidézni belső képek, hangok stb. formájában. Ha
azonban úgy határozunk, hogy nem emlékezünk, nem képzelődünk, nem jelenítünk meg
semmit önmagunk számára, akkor is folytatódik az észlelés. Az elme folyton képeket vetít
elénk, asszociál, el-elkalandozik. A kérdés az, vajon képesek vagyunk-e elérni, hogy az elme
kiüresedjen, azaz ne gondolkozzon, ne képzelődjön, ne idézzen fel benyomásokat és nem
vetítsen képeket elénk. A tiszta észlelés az az állapot, amikor az elme kiürül minden olyan
tartalomtól, amelyek az érzékszervi észlelés folyamán pecsételődött belé, azaz nem
gondolkodik, nem képzelődik, nem emlékezik, nem fantáziál stb. Ha most feltesszük a
kérdést, hogy mi történik ilyenkor az elmében, vajon ilyenkor az észlelés sem jellemző-e rá,
akkor arra azt válaszolhatjuk, hogy ilyenkor az elme a tiszta észlelés állapotába kerül.
Mi jellemző a tiszta észlelés állapotára?
A tiszta észlelés állapotában az elme nem észlel tárgyakat. Nem ragad meg tárgyat, nem ragad
meg véges formákat. Az elme teljesen nyitott marad, nem zárul be véges keretek közé. Mivel
az elme észlelése ilyenkor nem vonatkozik tárgyra, ezért nem is különbözteti meg magát
mástól, sem egyedi észleleti formáktól,
sem a környezetétől. Mivel nem működik
ilyenkor sem az emlékezet, sem a
képzelet, az elmét nem jellemzi az
időtudat. Nem vonatkozik a múltra, az
emlékezete révén, és nem vonatkozik a
jövőre a képzelete révén. Ilyenkor az
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elme ideje a jelen, az elme állapota a folytonos jelenlét.
Pascal a Gondolatok egyik töredékében arról beszél, hogy mindennapi létezésünk során soha
nem „tartózkodunk” a jelenben, hanem mindig vagy a múltban, vagy a jövőben élünk.
Sohasem a jelenhez igazodunk. Előrevetítjük a jövőt, mint ami túl lassan érkezik, mintegy
siettetve folyását, vagy visszahívjuk a múltat, hogy megállítsuk, mint ami túl gyorsan
tovatűnik; ily óvatlanul tévelygünk azokban az időkben, amelyek nem tulajdonunk, és sosem
gondolunk az egyetlenre, amely hozzánk tartozik; és amilyen hiúk vagyunk, csak azokkal
törődünk, amelyek valójában semmik, és hagyjuk tovatűnni figyelmetlenül az egyetlent,
amely fennmarad. […] Szálljon csak mindenki magába, azt fogja találni, hogy gondolatai
kivétel nélkül a múlttal vagy a jövővel vannak elfoglalva. Szinte sosem gondolunk a jelenre,
és ha igen, csak azért tesszük, hogy segítségével megfejtsük, miként uralhatnánk a jövőt. A
jelen soha nem célunk. A múlt és a jelen eszközeink csupán, egyedüli célunk a jövő. Ezért
aztán soha nem élünk, mindig csak élni remélünk. Blaise Pascal: Gondolatok, 80 [172.
töredék]
Az élet azért a jelenben van, mert az életet átélni csak a jelenben lehet. Ha valakiről azt
mondják egy helyzetben, hogy csak a testével van jelen, vagy ott van, de mégsincs jelen, az
azt jelenti, hogy elkalandozott, másra gondol, nem figyel arra, ami éppen vele és körülötte
történik. A jelenlét az élet megélését, átélését jelenti teljes figyelemmel és odaadással abban a
pillanatban, amikor éppen az események megtörténnek velünk. Ez a jelenre figyelés jellemzi a
tiszta észlelés állapotát is.
A tiszta észlelés állapota nem félálom vagy teljes álom, nem ájultság vagy tudatvesztés, és
nem is transz-állapot. Az elme ilyenkor teljes kapacitásának birtokában van, bármikor
folyamodhat hozzá, de nem teszi. Ez az
álomra vagy más tudathiányos állapotra
nem jellemző. Az elmét a tiszta észlelés
állapotában nagyfokú éberség jellemzi,
hiszen semmi nem kerüli el a figyelmét,
noha semmihez nem kapcsolódik hozzá a
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figyelmével. A tiszta észlelés a tiszta, éber és összeszedett figyelem állapota. Mivel nem
kapcsolódik hozzá semmilyen tárgyhoz és nem reflektál önmagára sem, ezért az összeszedett
éber figyelem ezen állapota nem a koncentrált öntudat állapota. A figyelem ebben az esetben
nem koncentráció, és nem jár aktív tudatossággal. Annak ellenére nem, hogy mindaz
tudatosul az elmében, ami ilyenkor történik vele.
Meditáció, elmélkedés
A tiszta észlelés nem mindennapi tapasztalat. Ennek eléréséhez hosszú és kitartó gyakorlatok
szükségesek. A különböző kultúrákban kifejlesztett meditációs technikák ezt alkalmazzák. A
meditáció egy gyakorlat. Jelen esetben azonban nem hagyjuk el az elmélet szintjét. Noha a
tiszta észlelés gyakorlat nélkül megvalósíthatatlan és elérhetetlen, bennünket itt mégis csak
elméletileg érdekel, amennyiben ez a szint az észlelés struktúrájának null- vagy végpontja. A
tiszta észlelés az a képesség, amelyre az észlelés egésze ráépül. Ám ha kifejlődik bennünk ez
a struktúra, a tudatossággal, a belső és külső észleléssel és az érzéki tapasztalatok végtelen
tömegével, akkor már nagyon nehéz ezt az alapállapotot elérni, átélni, megtapasztalni.
A meditáció Descartes Elmélkedések című művében
Noha a meditációs technikák főként a vallási hagyományhoz tartoznak, a filozófia is
alkalmazza. Szép példája ennek Descartes Elmélkedés az első filozófiáról című műve,
amelynek eredeti latin címe így hangzik: Meditations metaphysicae, azaz metafizikai
meditációk. A címben a meditáció arra a sajátos eljárásra utal, amelyet Descartes a hat
elmélkedés során követ. Descartes nemcsak azt várja el az olvasóitól, hogy olvassák el a
művét és értsék meg fő állításait és érveit, hanem azt is, hogy „együtt meditáljanak” a
szerzővel. Ez azt jelenti, hogy a szöveg mély megértése feltételez bizonyos mentális
gyakorlatok elvégzését. E gyakorlatok célja megtisztítani az elmét minden olyan
tartalomtól, amely az érzéki észlelés során íródott bele. Ha ez hosszú gyakorlás során
sikerül, akkor a tiszta észlelés állapotában
olyan észlelési tapasztalatokhoz juthatunk
hozzá, amely enélkül nem elérhető.
Descartes
„gondolkodom

szerint

ilyenek

tehát

a

vagyok”

bizonyossága valamint a végtelen (azaz
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Isten) ideájának tiszta és elkülönült észlelése minden más ideát meghaladó evidenciával. Ez
utóbbi legszebb leírását a 3. elmélkedés utolsó bekezdésében találjuk. Ennek részletes
elemzését lásd:
Ajánlott olvasmány:
Pavlovits Tamás: „A fenséges Istennek szemléletében elnyerhető legfőbb boldogság” –
Megjegyzések Descartes harmadik elmélkedésének utolsó bekezdéséhez.
http://elpis.hu/issues/17/Elpis17_pavlovits.pdf
Ahhoz tehát, hogy a végtelen ideáját teljes pompájában képesek legyünk szemlélni az
elmében, az elmét meg kell tisztítani minden olyan „rárakódott” tartalmától, amely az érzéki
észlelésből ered. Descartes az Elmélkedésekben többször utal világosan ennek az eljárásnak a
szükségességére
Most pedig lecsukom a szemem, fülemet betapasztom, elcsitítom valamennyi érzékemet, s a
testi dolgokat ábrázoló valamennyi képet vagy kitörlöm gondolkodásomból, vagy ha ez nem
is lehetséges, legalábbis semmilyen jelentőséget nem tulajdonítok nekik, lévén hamisak és
megbízhatatlanok. Így egyedül önmagamhoz szólva, s az eddigieknél mélyebben magamba
tekintve arra fogok törekedni, hogy fokról fokra haladva mind közelebbi és meghittebb
ismeretségbe kerüljek önmagammal. Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, Harmadik
elmélkedés, 45. oldal.
Érdekes fordulat az idézet végén az, hogy a tiszta észlelésre törekvés egyre közvetlenebb és
meghittebb ismeretségbe helyez önmagammal. Mintha az észlelés érzéki meghatározottsága
elfordítana önmagunktól, míg a tiszta észlelés önmagunk legbelső tapasztalatába vezetne be
bennünket. A jelenben önmagunkkal válunk azonossá.
Olyannyira
napokban

hozzászoktam
ahhoz,

különválasszam

hogy
az

az

utóbbi

az

elmét

érzékektől,

s

olyannyira pontosan megfigyeltem, hogy
a testi dolgokról csak nagyon kevés igaz
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észleletünk van, s hogy sokkal több mindent ismerünk meg az emberi elméről, de még ennél
is sokkal többet az Istenről, hogy már semmi nehézséget nem jelent gondolkodásomat a
képzelettel megragadható dolgoktól az értelemmel megragadhatók, vagyis a mindenféle
anyagtól különváltak felé fordítani. Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról, Negyedik
elmélkedés, 67. oldal.
Descartes szerint a tiszta észlelés állapotának elérése nem könnyű. Hiszen, ha az ember le is
zárja az érzéki észlelés csatornáit („lecsukom a szemem, fülemet betapasztom, elcsitítom
valamennyi érzékemet”), az elmében még akkor is folytonosan egymást követik a gondolatok
(„a testi dolgokat ábrázoló valamennyi képet vagy kitörlöm gondolkodásomból, vagy ha ez
nem is lehetséges, legalábbis semmilyen jelentőséget nem tulajdonítok nekik”). Descartes
elismeri, hogy nem könnyű megszabadulni a képi gondolkodástól. Ha az elme nem is
képes erre, akkor sem azokra figyel. Az elmélkedés lényege, hogy világosan
megkülönböztessük egymástól az elmében az érzéki eredetű, és nem az érzékekből származó
(a priori) tartalmakat. Az, hogy nem tulajdonítok jelentőséget az érzéki eredetű képeknek, azt
jelenti, hogy belső figyelmemmel az elme tiszta, eredendő tartalmai, ti. önmagam és Isten
észlelése felé tudok fordulni.
Itt ragadható meg tehát a tiszta észlelés lényege: a tiszta észlelés a külvilágtól elfordult
észlelés, amely az elme belső tartalmai felé irányul. Azon tartalmak felé, amelyek az
elmében minden érzéki észleléstől függetlenül adottak, és amelyek nem véges formákhoz
kötődnek. A tiszta észlelés ily módon a végtelen észlelésének állapotát is jelenti.
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Összefoglalás
A tiszta észlelés az elmének egy sajátos képességét jelenti, amely nem áll automatikusan a
rendelkezésünkre. A tiszta észlelés olyan belső észlelés, amely eltekint az elme minden olyan
tartalmától, amely az érzéki észlelésből származik (képek, hangok, emlékek, fantáziák,
vágyak stb.) A tiszta észlelés nem jelenti az észlelés felfüggesztését, hiszen jellemző rá a
tudatosság, az éber és összeszedett figyelem. A tiszta észleléshez gyakorlatokat kell végezni.
Ezeket meditációs gyakorlatoknak nevezzük, de a filozófiai reflexiókban is használatosak.
Kérdések:
• Mi jellemzi az időtudatot a tiszta észlelés folyamán?
• Mi különbözteti meg a tiszta észlelés állapotát a tudatvesztett állapotoktól?
• Miért nevezhető észlelésnek az a mentális állapot, amikor az elme megtisztul minden
érzéki észlelésből származó tartalmaktól?
• Miként aknázza ki Descartes az Elmélkedések az első filozófiáról című művében a
tiszta észlelésben rejlő lehetőségeket?
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VIII. TÉMA: KITEKINTÉS
22. lecke:

Észlelés és etika
Az észlelés filozófiai elméletének áttekintése után érdemes feltenni azt a kérdést, hogy milyen
gyakorlati vonatkozásai vannak / lehetnek annak, ha megértjük, milyen folyamatok zajlanak
bennünk akkor, amikor észlelünk. Másként megfogalmazva a kérdést: milyen etikai
vonatkozásai és haszna lehet annak, ha erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy
tudatosuljon bennünk az az észlelési folyamat, amely minden pillanatban, spontán módon
jellemzi létezésünket? Etikai szempontból milyen hozadéka van e kurzus elvégzésének?
Milyen etikai vonatkozásai vannak az észlelésnek?
Az állatok is érzékelnek és a legfejlettebb emlősök talán valamilyen szinten észlelnek is (még
ha nem is közelítik meg az emberi tudatosságot). Ez az érzékelés vagy primitív észlelés
azonban nem tudatos, nem tudatosul, az állati szubjektum nem reflektál magára az észlelés
tényére, folyamatára, természetére. Az ember esetében is többnyire ez a helyzet. Az ember
mindig „észlelésben van”, ami egy spontán folyamat. Lemegyünk az utcára, elmegyünk a
boltba vásárolni, majd hazamegyünk. Egy ilyen út során folytonosan észlelésben vagyunk,
folytonosan ingerek érnek, amelyeket automatikusan elemzünk (pl. nem lépünk a közeledő
villamos vagy autó elé, megállunk a piros lámpánál, befogjuk a fülünket a szirénázó
mentőautó mellett, visszafordulunk egy ismerősünk füttyére, a boltban nem veszünk
kutyaeledelt, ha nincsen kutyánk, azaz nem keverjük össze a megvásárolandó árucikkeket
másokkal, stb.), és ezekre automatikusan adekvát válaszokat adunk cselekvéseinkkel.
Magyarán észlelésben vagyunk, de nem tudatosul bennünk sem az észlelés ténye, sem az
észlelés

hogyanja.

folyamatának

elemzése

Az

észlelés

az

egyszerű

szenzitív ingerektől a tiszta észlelésig
elsősorban arra szolgál, hogy felismerjük:
természetünk az észlelés, folytonosan
észlelésben vagyunk, sőt (fenomenológiai
értelemben)

mi

magunk

észlelés
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vagyunk. A kurzus fő célja tehát az észlelés tudatosítása, azaz az észlelés észlelésének mint
képességnek a kidolgozása.
Miért fontos az észlelés tudatosítása?
Az észlelés, mint láttuk, egy rendkívül összetett folyamat. A racionális döntések alapfeltétele
az, hogy a külső valóságot észleljük, azaz a külső valóság tárgyairól elvont mentális
reprezentációkat alkossunk, és e reprezentációkat belsőleg szemügyre vegyük. Tehát az
észszerű cselekvés alapfeltétel az észlelés. Éppen ezért érdemes megérteni, mit is jelent
pontosan az észlelés. Az észlelés észlelése felfüggeszti a spontán cselekvéseket. Nem mindig
cél a spontán reakciók felfüggesztése, de vannak olyan élethelyzetek, amikor érdemesebb
megfontoltan dönteni, nem pedig spontán válaszokat adni a külvilágból érkező ingerekre. Az
észlelt ingerre adott megfontolt válasz sokszor lehet etikailag helyes cselekvés alapja, míg a
spontán válasz sokszor (de persze nem mindig!) nem felel meg az etikai normáknak.
Minden észlelési tapasztalat, mint láttuk, belsőleg affektív (emocionális) színezetű. Vannak
olyan észlelési tapasztalatok, amelyek nagyon erős effektusokat okoznak bennünk, mások
gyengébbeket. Ezeket indulatoknak hívjuk. Az indulatok, akár tudatosak, akár tudattalanok,
spontán reakciókat váltanak ki bennünk (pl. elfojtás, dühroham, szomorúság, öröm stb.)
Annak megértése, miként működik bennünk az észlelés, megtaníthat távolságot tartani
ezektől az indulatoktól, és egyszerűen csak észlelni őket.
Sokszor kommunikálunk másokkal. Mindennapi tapasztalat, hogy a kommunikáció során a
másik akarva vagy akaratlanul megsért, fájdalmat okoz nekünk, de ezt észre sem vesszük,
mert nem számottevő, és mert a kommunikáció folytatódik. De később, amikor már egyedül
vagyunk, a rossz érzés megmarad, és nem is tudjuk pontosan honnan ered. Az észlelés
tudatosítása lehetővé teszi, hogy megfigyeljem magamban a rossz érzést, és esetleg
könnyebben be tudjam azonosítani a
forrását. Ez segíthet abban, hogy pontos
ítéletet alkossak a jelentőségéről, arról,
hogyan

reagáljak

Konfliktushelyzetekben

rá,
az

stb.
észlelés

tudatosítása nagyon fontos lehet.
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Az erőszakmentes kommunikáció egyik alapja az, hogy a kommunikáció során tudatosítom
magamban,

milyen

érzéseket

kelt

bennem

a

másik

ember

személye,

verbális

megnyilvánulásai. Alapvető elvárás, hogy ezekre az érzelmekre ne spontán módon reagáljak.
Az erőszakmentes kommunikáció alapja az, hogy egy sértésre nem sértéssel válaszolok,
hanem először is megfigyelem, milyen érzéseket vált ki bennem a sértés, majd
megfogalmazom ezeket az érzéseket. Ehhez azonban tudatosítanom kell magamban azt,
hogy a másik ember viselkedésének észlelése milyen érzéseket kelt bennem. Ehhez
érdemes tudni, hogy minden észlelési tapasztalatunknak van affektív színezete.
Az észlelés tudatosítása megtanít a figyelemre is. A figyelmetlen ember nincsen tudatában
annak, hogy észlel. A figyelem, mint láttuk, legelválaszthatatlanabb és legintimebb
tulajdonunk. A figyelem tudatosítása és fejlesztése egyfajta összeszedettség és éberség
kidolgozása. Aki éberen figyel, az valóban önmaga, és egyúttal figyelmes. Aki figyelmes, az
tapintatos, jól felméri, mi a jó a másiknak, és hasznára tud lenni másoknak is, nem csak
önmagának. Az észlelés tudatosítása tehát a figyelmesség erényének kidolgozásához is
elvezethet.
Ajánlott olvasmány:
Marshall B. Rosenberg: A szavak ablakok vagy falak: az erőszakmentes kommunikáció,
Budapest, 2001 (ford. Bojtár Tamás).
Észlelés és önmagaság
A szubjektivitás előtérbe kerülése a modern gondolkodásban magával hozta az egora, az énre,
a selfre, a személyességre, az önmagára, az önmagaságra, az önidentitásra vonatkozó
reflexiókat. Az észlelés elemzése nem irányul közvetlenül az önidentitás kérdéskörére, de
közvetve kapcsolatban

áll

vele. Ha

komolyan vesszük az „Ismerd meg
önmagad!”

ősi

apollóni-szókratészi

parancsát, akkor végső soron nincs más út
a számunkra mint az észlelésé. Az
észlelés

észlelése

az,

ami

saját
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szubjektivitásunkba bevezet bennünket. Ki vagyok én? Mindig önmagam számára
adódom, a lehető legközvetlenebb intimitásban. Ám mikor foglalkozunk ezzel az
önadódással, amelyben önmagunk ajándékoz meg önmagunkkal? Az önmagunkra
vonatkozó észlelés tudatosítása az önmagaság felé vezető út. Annak megértése révén,
miként adódik a tudatunk és miként válunk öntudattá az önreflexió számára – ahogy
Descartes fogalmaz –, „mind közelebbi és egyre meghittebb ismeretségbe kerülök
önmagammal”. Önmagunk észlelése elvezet ahhoz, hogy hitelesebben, autentikusabban éljük
meg önmagunkat, vagy jobban elfogadjuk önmagunkat úgy, ahogyan önmagunk számára
adódik. Az észlelés észlelése elvezethet egyfajta azonosuláshoz önmagunkkal, hiszen nem
szükséges önmagunkat tárgyként (objektumként) megélni. Annak átélése, hogy öntudat
vagyunk már eleve egyfajta önazonosság átélése.
Összefoglalás:
Az észlelés folyamatára vonatkozó megértés etikai következményekkel jár.

Az észlelés

megértése az észlelés tényének és folyamatának tudatosítása, azaz az észlelés észlelése. Az
észlelés tudatosítása növeli az éberséget, az összeszedettséget, segít irányítani az
érzelmeinket. Ennek etikai hozadéka egyrészt az önmagunkkal való azonosulás, másrészt a
másokkal zajló interakciókban az önuralom és a másik emberre történő éberebb odafigyelés.
Kérdések:
• Miért fontos az észlelés észlelése az erőszakmentes kommunikációban?
• Milyen etikai implikációi vannak a figyelemnek?
• Miért jelent az észlelés észlelése önmagunkkal való azonosulást?
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