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Bevezetés: a fikció paradoxonának felülvizsgálata (első rész) 

 

‘Miképpen gyakorolhat ránk hatást Anna Karenyina sorsa’ című írásában Colin Radford azt 

kéri, képzeljük el, hogy valaki elmesél nekünk egy ‘szívszaggató történetet a nővéréről’. 

Tegyük fel, hogy kellőképpen szívszaggatónak érezzük. Ezek után az illető bevallja, hogy 

nincs nővére és az egész történetet maga találta ki. Radford szerint, miután mindezt 

megtudtuk, többé nem vagyunk képesek a ‘szívszaggató’ érzésre. Ezzel a gondolatkísérlettel 

próbálták – helyesen vagy helytelenül – kimutatni, hogy a (verbális, képi vagy bármilyen más 

típusú) ábrázolás (representation) ‘valóság-státusába’ vetett hit szükséges ahhoz, hogy az 

adott ábrázolás érzelmi reakciót keltsen. Íme a fikció paradoxonának forrása: amikor 

fikcionális ábrázolással van dolgunk, úgy tűnik, hiányzik belőlünk a létezésre irányuló hit, 

mégis képesek vagyunk az érzelmi reakcióra.  

 Az alábbi fejtegetés a fikció paradoxonának egy általánosabb és tágabb fogalmára 

irányul, mely éppúgy magába foglalja azt az esetet, amikor az ábrázolást a ‘referensnek’, mint 

amikor a fikciót a valóságnak tekintik. Meglátásom szerint az alapkérdés a következő: 

Miképpen reagálhatunk érzelmileg a kép ábrázolásra mint (qua) képre?  (Lehet, hogy jobb 

lenne, ha lemondanánk a ‘fikció’ sajátos kifejezéséről és átkeresztelnénk a paradoxont 

olyképpen, hogy kiterjedjen minden ‘nem veridikális’ ingerre adott érzelmi reakciónkra.) 

 A képi ábrázolást illetően a paradoxon az alábbi módon fogalmazható meg (ahol a 

‘valóság-státus’ kifejezés nagyjából megfelel a ‘veridikalitás’ mértékének): 

 

(1) Hinnünk kell egy adott képi ábrázolás valóság-státusában ahhoz, hogy érzelmileg 

reagáljunk rá  

 

(2) Nem hiszünk a képi ábrázolás valóság-státusában 

 

Mégis 

 

(3) Képesek vagyunk érzelmileg reagálni a képi ábrázolásra 

 

 

 Hogyan lássunk egy efféle paradoxon megoldásához?  Az egyik szükségszerűen adódó 

válasz, hogy legalább az egyik állítás hamis vagy átfogalmazandó. Röviden, Noël Carroll az 

első állítást (1) kérdőjelezte meg, s a hit helyébe a gondolatot állította (vö. gondolat-elmélet). 

Samuel Coleridge a második állítást kifogásolta, s a helytelen hiteket felfüggesztett hitekkel 

cserélte fel (vö. illúzió elmélet). Végül Kendall Walton a harmadik állítást (3) kérdőjelezte 

meg, s valódi érzelmeket ‘színlelt’ vagy ‘kvázi’ érzelmekkel helyettesítette (vö. színlelés-

elmélet). Nem célom itt e megoldások melletti, illetve elleni érvek részletes taglalása. 

Mindazonáltal nem tekinthetek el néhány rövid megjegyzéstől. Carroll megoldását félretéve és 

Coleridge-éval kezdve, úgy érvelnék, hogy a hit hiányának felfüggesztése nem egyéb, mint az 

egyik típusú ellentmondás felcserélése egy másikkal. Walton megoldásával kapcsolatban azt 

gondolom, hogy a ‘színlelt’ vagy ‘kvázi’ érzelem fogalma arra a valószínűtlen feltételezésre 

kötelez, hogy amikor fikcióval van dolgunk, egy teljesen más típusú érzelmi reakcióra váltunk 



át.  

 Leginkább Carroll abbéli igyekezetével szimpatizálok, amikor az első (feltételes) 

állítást azzal utasítja el, hogy egyszer s mindenkorra leszámol a hitekkel. Összefoglalva,  

Carroll javaslata szerint, a fikcióval való foglalatosság köztes mentális entitásokkal (azaz 

gondolatokkal), s nem ellentmondásos hitekkel jár együtt. Az adott fikció által kínál észleletek 

alapján mentális forgatókönyveket hozunk létre és ez utóbbiakhoz viszonyulunk érzelmileg, 

semmint magához a fikcióhoz. El kell ismerni, hogy a gondolatok igenis képesek arra, hogy 

érzelmi reakciókat váltsanak ki, és a mentális forgatókönyvek létrehozása valószínűleg 

jelentős szerepet játszik például film vagy a televízió nézésekor. Mindazonáltal úgy vélem, fel 

kell vetnünk két kérdést.  Először is, Carroll elmélete nem magyarázza meg a képi 

ábrázolások ‘közvetlen’ érzelmi erejét vagy bizonyos érzelmi reakciók közvetlenségét. 

Másodszor, Carroll abbéli késztetése, hogy az egyik típusú mentális entitást (hitet) egy 

másikkal (gondolat) cserélje fel, abból a feltevésből ered, hogy az egymásnak ellentmondó 

mentális állapotok problematikusak, s ez utóbbi pedig az emberi elme kartéziánus nézetéből 

származik. Javaslatom szerint a fikció paradoxonának megoldási kulcsa nem egyszerűen az, 

hogy az első állítást átfogalmazzuk, hanem hogy az érv egészét alátámasztó kartéziánus 

nézetet kérdőjelezzük meg.   

 Röviden, azzal, ha szemügyre vesszük a fikció paradoxonának mélyén meghúzódó 

problematikus feltevéseket, jobban megragadhatjuk majd a néző és a képi ábrázolás 

viszonyának dinamikáját, s ezáltal feltárhatjuk a képi ábrázolások ‘érzelmi alapjait’. Más 

szóval, nem azért kell felülvizsgálnunk a paradoxont, mert az a filmelmélet Alfája és 

Omegája, hanem mert keretként szolgál a képekre adott érzelmi reakciók vizsgálatához. A 

jelen dolgozatban azt javaslom, hogy a paradoxon megoldásának és a kérdéses alapok 

feltárásának kulcsát az agy-elme modularitásában és integrációjában keressük. 

 

 

Egy rövid érv az agy-elme modularitásának és integrációja mellett 

 

Gregorie Currie az emberi elme kartéziánus nézetét a következőkben összegzi: „az elme 

egységes és osztatlan, önmaga számára áttetsző szerv, mely azonos azzal a személlyel, akinek 

az elméje.” Ha az elme ilyetén nézetét valljuk, a fikcióra adott érzelmi reakcióink valóban 

mélyen problematikusak: egy olyan kartéziánus én esetével állunk szemben, aki orvelliánius 

módon ‘egyszerre két malomban’ gondolkodik, amikor egyidejűleg ellentmondásos hiteket 

vall, vagy másképpen fogalmazva, egyetlen pszichológiai szubjektummal van dolgunk, aki 

viszont két ellentmondásos tulajdonsággal rendelkezik A kartéziánus nézet azonban 

önmagában mélyen problematikus. Milyen lépéseket kell tennünk ahhoz, hogy 

megkérdőjelezzük ezt a nézetet? 

 A fikció paradoxonát tárgyalva Radford úgy tűnik, miközben elveti a ‘biológiai 

okokat’ és a ‘nyers tényeket’, elfogadja az elme kartéziánus nézetét. Én viszont amellett 

érvelnék, hogy egy efféle paradoxon megoldásának kísérlete ékes példája annak, amikor a 

filozófiának az ‘agy-elme’ biológiai struktúrájára (a tudomány hagyományos tárgyára) 

hivatkozva kell megkérdőjelezni a kartéziánizmust. Az idegtudománnyal foglalkozó Joseph 

LeDoux szavaival (akinek a munkáját tárgyalni fogom) bizonyos esetekben „az anatómia 

megvilágíthatja a pszichológiát.”  

 Egy biológiai vagy kognitív nézet szerint az agy-elme nem egységes, osztatlan entitás, 

hanem párhuzamosan működő modulok (processzorok) hierarchiájából áll. A kartéziánizmus 

szerint a tudat többé-kevésbé azonos jelentésű az elmével mint egésszel. A kognitív nézőpont 

szerint viszont a tudat csupán megfelel egy virtuális szeriális feldolgozó rendszernek 

(processzor). Itt megjegyezendő, hogy a legtöbb modul a tudat szintje ‘alatt’ (vagy azon túl) 



működik; mint tudatos lények gyakran tudatában vagyunk az ‘alacsonyabb szintű’ 

feldolgozási folyamat végtermékeinek, de nem vagyunk tudatában magának a folyamatnak. A 

látórendszerünket felépítő modulokat például ‘kognitíve átjárhatatlanoknak’ tartják.  

 Ha az agy-elme nem egy egységes, osztatlan entitás (más szóval, ha nem egyetlen 

szubjektum, hanem több szubjektum hierarchiája), akkor az ellentmondásos és egyszerre 

fennálló mentális állapotok vagy tulajdonságok problémája eltűnni látszik. Itt el kell ismerni, 

hogy az alkalmazott logika nagyon elemi jellegű, a logikus szempontjából talán zavaróan is 

az. De hangsúlyozni kell, hogy a valódi harci feladat nem egy efféle logika megragadására, 

hanem az agy-elme mechanisztikusabb nézetének elfogadására irányul, mely azon túl, hogy 

ellenkezik az intuícióval, azzal fenyeget, hogy aláaknázza a személyi azonosság és a szabad 

akarat dédelgetett fogalmait (melyek sokkal nagyobb hatással bírnak, mint a logika 

szükségszerűségei).  

 Ki kell emelni, hogy a modularitás hangsúlyozásának ellenére az agy-elme biológiai 

vagy kognitív nézete nagyfokú együttműködést enged meg. Ez az a pont, ahol az integráció 

szerepet kap. A Visual Persuasion (Képi meggyőzés) című könyve elején Paul Messaris két 

alapvető állítást tesz. Először, a képi ábrázolások ugyanolyan típusú képi információval 

szolgálhatnak, mint a való világ szituációi. Másodszor, a képi észlelés nem „önálló 

pszichológiai folyamat”: a látás „szoros kapcsolatban áll” az érzelmekkel (és más 

válaszreakciókkal). Mint látni fogjuk, e „szoros kapcsolat” a neurobiológiai szintnél kezdődik. 

 Összefoglalva, amikor a fikció paradoxonát vizsgáljuk, hivatkoznunk kell az agy-elme 

modularitására (ami oldja a feszültséget az első és a második állítás és között) és az 

integrációjára vagy konnektivitására (ami megkérdőjelezi az első állításban felvázolt 

szükségszerű kapcsolatot hit és érzelem között). A jelen dolgozatban a célom az, hogy 

rámutassak az agy-elme modularitásának és integrációjának jelentőségére, azáltal, hogy a 

figyelmet az érzelem-rendszernek egy ún. ‘több szintű’ modellre irányítom. 

 

 

AZ ÉRZELEM-RENDSZER ‘TÖBB SZINTŰ’ MODELLJE: 

A FIKCIÓ PARADOXONÁNAK ‘TÖBB SZINTŰ’ MEGKÖZELÍTÉSE 

 

 

Az alábbi vizsgálódás a félelemérzetre összpontosít. Susan Feagin azt állítja, hogy a félelem 

„az esztétikai fejtegetésekben nyomasztó rendszerességgel bukkan fel.” Mégis, e 

rendszeresség ellenére, hiszem, hogy a félelem megfelelő kiindulópontként szolgálhat 

számunkra. Mindenekelőtt Radford és mktsi. megadták az alaphangot azáltal, hogy a fikcióra 

adott szélsőségesebb reakcióinkra irányították a figyelmet. Továbbá, számos horror film, 

háborús film, thriller stb. tekinthető úgy, mint a félelem inger ‘hordozója’. 

 Másodszor, a félelmet alapvető vagy elsődleges érzésnek tekinthetjük, mely szorosan 

összefügg a túléléssel. Talán emiatt a félelem „viszonylag jól nyomon követhető érzés”, mely 

„világosan körülhatárolt ingerekkel és válaszreakciókkal” jár együtt. Az Emotional Brain 

(Érzelmi agy) című művében Joseph LeDoux azonosítja a félelem neurális ‘támaszpontjai’ és 

elkülöníti az amygdalát (a limbikus rendszer egy részét), mint az agy-elme érzelmi 

‘központját’   Röviden, úgy tűnik, hogy az amygdala biztosítja a neurális kapcsolatot az 

érzelmi inger felismerése és az érzelmi válaszreakció megindulása között. Céljaink 

megfelelően tekinthetjük az amygdalát úgy, mint egy speciális érvényű (special purpose) 

mechanizmust, mely az „érzelmi jelentés értékeléséért” felelős. Most LeDoux ‘több szintű’ 

modelljéhez fordulunk. E modell vonzereje a biológiai és evolúciós plauzibililtásában rejlik.  

 

 



(2) Az érzelem-rendszer LeDoux-féle ‘több szintű’ modellje 

 

Vegyük az érzelem-rendszer ‘több szintű’ modelljének következő példáját, amelyben az 

észlelés és az érzelem „szoros kapcsolatban áll egymással”. LeDoux arra kér, képzeljük el, 

amint egy erdőben egy ösvényen sétálunk. Hirtelen észreveszünk egy kígyószerű tárgyat 

néhány centiméterre magunk előtt. (A kígyó a feltételnélküli félelem-inger lehetséges esete, 

amit másképpen, mint természetes kiváltó ingert [trigger] ismernek.) Egy efféle helyzetre 

adott érzelmi reakciónkat illetően LeDoux magyarázata a következőkben foglalható össze. 

(Lásd 1 ábra) Mindenekelőtt a kígyószerű tárgy egyszerű inger jegyeit a thalamusz vizuális 

része (látórendszerünk ‘korai’ eleme) dolgozza fel. A thalamusz a pontatlan információt egy 

közvetlen, a kérget kikerülő idegpályán elküldi az amygdalának (érzelmi ‘központunknak’). 

(LeDoux ezt a pályát ‘alsó útnak’ hívja.) Ezt követően az amygdala beindít bizonyos 

viselkedésbeli és automatikus/endokrin válaszreakciókat, hogy felkészítse testünket az adaptív 

‘jobb megfutamodni, mint maradni’ cselekvésre. E közben a thalamusz elküldi a releváns 

információt a látókéregbe (látórendszerünk ‘legfejlettebb’ részébe). A látókéreg, mely például 

az asszociációs kéreggel összekapcsoltan működik, feldolgozza az erdő-jelenetet a maga 

összetettségében. LeDoux története szerint ezen a ponton a kígyószerű tárgyról kiderül, hogy 

ártalmatlan bot. E ‘magasabb szintű’ kérgi feldolgozás eredménye aztán eljut az amygdalába. 

(LeDoux ez a pályát ‘felső útnak’ nevezi.) Ennek a viszonylag pontos információ fényében az 

amygdala annak megfelelően módosítja működését. 

 Összefoglalva tehát, két útvonal vezet az érzelemközpontba, melyek az agy-elme két 

különböző szintjét érintik. Az érzelmi reakciók az ‘alsó úton’ (egy ‘gyorsan cselekvő’ 

thalamusz-amygdala körön belül) indulnak be, mielőtt e reakciók relevanciája a ‘felső úton’ 

(egy ‘lassan cselekvő’ thalamus-kéreg-amygdala körön belül) megerősítést kapna. LeDoux azt 

sugallja, hogy a gyorsan cselekvő körpálya voltaképpen úgy működik, mint egy ‘korai jelző 

rendszer’. Egy olyan körpálya fennmaradásának az evolúciós előnye, mely feláldozza a 

pontosságot a gyorsaság érdekében, nyilvánvaló: az így nyert idő könnyen élet és halál 

különbségét jelenti. LeDoux tömör megfogalmazása szerint, „annak az ára, hogy egy botot 

kígyóként kezelünk, hosszú távon alacsonyabb, mint annak, ha a kígyót botnak vesszük.” Más 

szóval, ‘hamis pozitív reakciók’ kevésbé költségesek, mint a ‘hamis negatívak’. Ezen a 

ponton vegyük észre, hogy a darwini evolúción belül egy „a nem jó rosszabb, mint a semmi”, 

vagy pontosabban egy „se nem árt, se nem használ” típusú elv érvényesül. A későbbiekben azt 

hogy az a jelenlegi képességünk, hogy a képi ábrázolásokra érzelmileg reagálunk, sokat 

köszönhet ennek az evolúciós konzervativizmusnak.  

 

 

(3) A James-Lange és a Schachter-Singer-féle érzelem-elmélet szerepe 

 

LeDoux érzelem-elmélete összhangban van a James-Lange-féle érzelem-elmélet bizonyos 

elemeivel. Ez utóbbi elmélet szerint egy adott érzelem tapasztalata annak eredménye, hogy 

kognitív módon ‘észleljük’, hogy testünk bizonyos fiziológiai állapotban van. Más szóval (és 

egy sokat idézet példával élve) nem azért futunk, mert félünk; sokkal inkább, azért félünk, 

mert futunk. A James-Lange-féle elmélet a következőképpen foglalható össze. 

 

 

 

 Vajon plauzibilis ez az elmélet? William James azzal fordult provokatíve az 

olvasójához, hogy próbáljon meg elképzelni egy olyan érzelmi élményt, mely nem jár együtt 

fiziológiai változással. Ezzel egyetértésben LeDoux azt állítja, hogy a fiziológiai állapotokra 



történő hivatkozással magyarázni lehet az érzelmi élmény ‘velőtrázó’ oldalait. A fiziológiai 

visszacsatolás fontossága viszonylag problémamentesnek tűnik. A James-Lange-féle elmélet 

azonban védtelen egy mindennapi ellenvetéssel szemben. Noël Carroll úgy véli, az elmélet 

által feltételezett ‘kauzális sorrend’ ‘fordított irányú’. Nézete szerint az érzelmekhez 

elengedhetetlenek a kognitív állapotok mint ‘okok’ és a testi állapotok mint ‘okozatok’. 

Carroll egy példát hoz fel (mely ezúttal egy skorpióról, s nem a szokványos kígyóról szól): „A 

kezemhez közelítő skorpiót úgy ismerem fel, mint ami ártalmas (annak kategóriájába 

tartozik).” Ez a felismerés egy megfelelő félelem-reakciót eredményez. Más szóval, Carroll 

visszaállítja a „szaladunk, mert félünk” sorrendjét. 

 

 

 

 El kell ismernünk, hogy Carroll ellenvetése a James-Lange-féle elmélettel szemben 

valószínűleg helytálló a legtöbb ‘magasabb szintű’ másodlagos érzelmekkel, például a 

féltékenységgel kapcsolatban, melyek valószínűleg a kognitív értékelésekre, mint okokat 

támaszkodnak. Mindazonáltal Carroll általános ellenvetése azon a feltételezésen alapszik, 

hogy a kiértékelési folyamatnak (mint kognitív állapotnak) tudatosan vezéreltnek kell lenni 

mindenfajta érzelem esetében, éppúgy, mint az egyedi érzelmi válaszreakció minden egyes 

szakaszában. Konkrétabban, Carroll úgy tűnik feltételezi, hogy a kiértékelési folyamat 

szükségképpen utal ún. ‘létezésre irányuló hitekre’; ebben a konkrét esetben arra a hitre, hogy 

a skorpió létezik vagy nem létezik.      

 LeDoux-nak az amygdalával kapcsolatos magyarázata azt sugallja, hogy a fenti 

feltételezések helytelenek: a félelmet keltő tárgy kezdeti kiértékelése valóban megelőzi a testi 

állapotot, ám e folyamatot egy ‘alacsony szintű’ mechanizmus irányítja, mely a tudati szférán 

kívül működik. (Ha ám legyen. LeDoux elismerné, hogy rákövetkező ‘magasabb szintű’ 

kiértékelések nagyon is a kognitív szférához tartoznak.) Röviden, ha elfogadjuk, hogy a 

kezdeti kiértékelési folyamat nem tudatos jelenség, következésképpen Carroll nézőpontjából 

nem észlelhető, a James-Lange-féle elmélet LeDoux-féle változatában feltételezett kauzális 

sorrendet, az előzetes látszat ellenére, ‘egyenes irányúnak’ tekinthetjük, ahelyett, hogy 

‘fordított irányúnak’ tartanánk. 

 Vegyünk röviden szemügyre még egy kérdést, mielőtt az erdőbeli ösvényen található 

bothoz visszakanyarodnánk. Vajon a fiziológiai visszacsatolás szükséges és elégséges az 

érzelmi élményhez? Különböző magyarázatok eltérő, rendszerint részleges vagy negatív 

válaszokat adnak. Mindazonáltal Ekman azt állítja, hogy a legújabb kutatás kimutatta, hogy 

különböző ANS mintázatok léteznek az egyes elsődleges érzelmek, a félelem, az undor, a düh 

és a szomorúság esetében. Továbbá, LeDoux amellett érvel, hogy igazolható az állítás, mely 

szerint a fiziológiai visszacsatolás elegendően ‘gyors és specifikus’ ahhoz, hogy érzelmi 

élményt hozzon létre, amennyiben abba (a visszacsatolásba) a szomatikus és a zsigeri 

visszacsatolást egyaránt beleértjük (s ne feledkezzünk meg az olyan általános helyzetről, 

amikor mindkét típusú visszacsatolás előfordul).  Határozzuk meg újra a kérdéses helyzetet 

következőképpen. (A meghatározás további módosításra szorul.) A fiziológiai visszacsatolás 

elegendően differenciált lehet ahhoz, hogy az egyes elsődleges érzelmeket elkülönítse 

egymástól. Azonban az ilyen visszacsatolás, noha elengedhetetlen az érzelmi élményhez 

általában véve, nem eléggé differenciált ahhoz, hogy minden egyes másodlagos érzelmet 

külön-külön behatároljon. Ez az a pont, ahol az érzelem Schachter-Singer-féle elmélete kapóra 

jön. A Schachter-Singer-féle elmélet tartalmazza ugyanis a kognitív kiértékelés és címkézés 

elemét: a differenciálatlan fiziológiai izgalmi állapotot egy bizonyos érzelmi okkal társítja és 

ennek megfelelően címkézi.  

  



 Rövid konklúzióként ismételjük meg, hogy ami egyértelműen hiányzik mind a James-

Lange-féle, mind a Schachter-Singer-féle érzelem-elméletből, az egyfajta ‘alacsony szintű’ 

kiértékelő mechanizmus, mely az inger és a válaszreakció közé ékelődik, vagyis az amygdala 

funkciója. 

 

 

 

 

(4) Az erdőtől a moziig 

 

 

Eddig rendben volnánk. Azonban ellenvethetné valaki, hogy LeDoux egy irreleváns vagy 

ellentmondásos reakciót ír le egy valóságos szituációban: nyoma sincs képi ábrázolásoknak. 

De tegyük fel, elhagyjuk LeDoux erdejét, s úgy döntünk, moziba megyünk, vagy pedig haza és 

bekapcsoljuk a televíziót. S tegyük fel, hogy a filmen vagy a TV-programban egy valódi kígyó 

képe jelenik meg. (A érvelés érdekében tegyük fel, hogy a kép egy valószerű kontextusban 

fordul elő. A kamera követi az ösvényen haladó szereplőt; a kígyó képét szubjektív 

nézőpontból láttatja.) A helyzet most gyökeresen más. Feltehetően a ‘korai jelző rendszerünk’, 

mely csak egyszerű ingerjegyeket képes felfogni, ez alkalommal is figyelmezteti az érzelmi 

‘központot’ egy kígyószerű tárgy jelenlétéről, s az érzelemközpont a maga részéről beindítja 

az adaptív szomatikus és zsigeri reakciókat. Azonban az a feltételezés, hogy a filmi vagy 

televízióbeli kép lényegi vonásokban különbözni fog a ‘referenstől’ azok után, hogy a 

‘magasabb szintű’ kérgi feldolgozó folyamat lezajlott, rendkívül valószínűtlen. 

 Emlékezzünk arra, hogy a filmi vagy televízióbeli kép egyaránt szükségképpen 

feltételezi a ‘mozgást’ és a ‘fotografikus indexikalitást’. Vizuális értelemben az egyetlen 

dolog, ami egyértelműen hiányzik a szóban forgó képből, a binokuláris diszparitás által 

szolgáltatott ‘mélység jelzés’ (s ez több annál, mint ami a mozgás parallaxis révén pótolható).  

Azt javaslom előzetesen, hogy a látórendszerünk továbbra is azt üzeni az érzelmi 

‘központnak’, hogy egy kígyó van a közelben. Itt három dolgot kell fontolóra vennünk. 

Először, ahogyan Steven Pinker megjegyzi a televízióval kapcsolatban: „a látórendszer 

sohasem ‘tanulja meg’, hogy a televízió fénylő foszforos pontokból álló ernyő, s az ember 

sohasem veszti el azt az illúziót, hogy az ernyő mögött egy világ rejlik.” Másodszor, LeDoux 

szerint, noha az érzelemközpont (amygdala) képes megbirkózni viszonylag összetett 

helyzetekkel, bizonyos mértékig ‘vak’ az érzelmi ingerek valódi természetet illetően. 

Harmadszor, Messaris gondolatát megismételve, a vizuális rendszer „szoros kapcsolatban áll” 

az érzelemközponttal. 

 Összefoglalva, a következő forgatókönyv áll előttünk: adott egy látórendszer, mely 

képtelen megtanulni ‘a tágabb képet’ és gyorsan és lassan működő körök révén szoros 

kapcsolatban áll az érzelemközponttal, mely gyakorlatilag vak a ‘tágabb képet’ illetően. E 

forgatókönyvet figyelembe véve, vajon miért nem szaladunk el, amikor egy kígyó 

nagyfelbontású képe megjelenik előttünk? Mi tesz képessé bennünket arra, hogy különbséget 

tegyünk maga a kígyó és annak képe között? 

 Ezen a ponton, ahhoz, hogy magyarázni tudjuk a nagyfelbontású mozgóképeket, más 

szóval az olyan ingereket, melyek nem csupán átmenetileg hasonlítanak a ‘referenseikre’, 

módosítani kényszerülünk az érzelem-rendszernek LeDoux-féle több-szintű modelljét. 

Röviden, találnunk kell egy kiegészítő szintet. 

 

(5) A magasabb szintű tudat szerepe 

 



Mi teszi lehetővé, hogy a nagyfelbontású képeket mint képeket észleljük? A kérdés 

megközelítésének a legjobb módja az, ha felteszünk egy másik kérdést. Vajon mi dolga volt 

az evolúciónak azzal, hogy „kiszelektálta a tudatot, amikor oly sok agyi funkció 

automatikusan is végrehajtható? A tudat szelekciós előnyösségét illetően John Searle úgy véli, 

hogy a tudat „sokkal nagyobb megkülönböztető erővel lát el minket”, mint amivel a „nem 

tudatos mechanizmusok” rendelkeznek.  

 Gerald Edelman és Giuglio Tononi sokkal tovább mennek ennél, amikor lényegi 

különbséget tesznek elődleges és magasabb-rendű tudat között. Egy elsődlegessel tudattal 

rendelkező organizmus egy viszonylag összetett jelenet észlelése képes. Mit feltételez egy 

efféle perceptuális képesség? Edelman és Tononi úgy vélik, hogy egy összetett jelenet 

észleléséhez két dolog szükséges: (1) (különböző érzéki modalitásokat igénylő) perceptuális 

kategorizáció, (2) (bizonyos memória rendszereket igénylő) konceptuális kategorizáció. Mit is 

jelent mindez közkeletű szavakkal? Egyszerűen fogalmazva, ahhoz, hogy egy organizmus 

közvetlen világát értelmezni tudja, képesnek kell lennie arra, hogy (1) több különböző 

érzékszervből (látás, hallás, tapintás stb.) érkező jelzést értelmezzen és (2) ezeket az 

értelmezéseket korábbi tapasztalatokhoz viszonyítsa (innen az emlékezet szerepe). Röviden, 

az elsődleges tudat jelensége összekötődik azzal, hogy egymástól viszonylag független 

érzékszervi és emlékezetbeli bemeneteket képes integrálni bármely adott pillanatban. A tudat 

vagy a tudatos tapasztalat, nem egyetlen agyi terület termékének tűnik, hanem az agy számos 

területén (beleértve a thalamuszt és a kérget) megosztott módon zajló idegi működés 

függvénye. 

 Valószínűsíthető, hogy bizonyos állatok rendelkeznek elsődleges tudattal. Edelman és 

Tononi úgy vélik, hogy egy elsődleges tudattal rendelkező állat képes arra, hogy „eseményeket 

vagy jelzéseket egy összetett jelenetté fűzzön és viszonyokat [teremtsen] értékfüggő 

válaszreakcióinak saját egyedi története alapján. Példaként Edelman és Tononi az őserdei 

állat esetét hozzák fel, mely megtanul társítani bizonyos jelzéseket egy ragadozó jelenlétével. 

Edelman és Tononi szerint így a tudat szelekciós előnyőssége a perceptuális 

megkülönböztetés kérdésével is összekötődik. Mindazonáltal, az állati világ ettől még nem 

tartalmazza az emberi világ összetettségét, s magam amellett érvelek, hogy  a film- vagy 

televízió nézés emberi tevékenysége egy ennél ‘magasabb-rendű’ perceptuális 

megkülönböztetést követel (az eddig tárgyalt ‘elsődleges’ perceptuális megkülönböztetés 

típusán túlmenően). Röviden, a film- vagy a televízió nézőjének, én úgy mondanám, összetett 

jeleneteken belüli összetett jelenetekkel van dolga. Ez az a pont, ahol a magasabb-rendű tudat 

szerepet kap. 

 Edelman és Tononi úgy vélik, hogy a magasabb-rendű tudat az elsődleges tudat 

alapjaira épül és (az agy Broca és Wernecke-területeire kiterjedő) ‘szemantikai’, illetve 

‘nyelvi’ képességeket követel. Ezek a képességek lehetővé teszik, hogy ‘szimbolikus 

eszközök’ által egyaránt utalhassunk a külső és a belső ‘világra’, ‘konkrét’ tárgyakra és 

eseményekre, ‘absztrakt’ érzésekre és eszmékre. A szimbólumoknak (és a szimbólumok 

szintaktikai szerkezeteinek) használata lehetővé teszi a ‘magasabb-rendű’ kategorizációkat, 

amelyek viszont énérzetet, a múlt és a jövő fogalmát eredményezik. Ami a film- és a 

televíziónézést illeti, azt javaslom előzetesen, hogy az a képességünk, hogy a vásznat vagy a 

képernyőt mint vásznat vagy képernyőt látjuk – vagy hogy a ‘felszínt’ megkülönböztetjük a 

‘jelenettől’ – (közvetett  módon) attól függ, hogy számos tényezőt vagyunk képesek 

egyidejűleg kategorizálni és összekapcsolni: az agy-elmének a film/televíziónézés rituáléjának 

különféle dinamikáit oly módon kell tudni kategorizálni, hogy e dinamikákat a nézés 

időtartama alatt az ‘én’-re és a közvetlen jövőre vonatkoztatja. 

 Mindent egybevetve LeDoux nem helyez nagy hangsúlyt a tudat szerepére. Miért? A 

válasz meglepően egyszerű lehet. Valóságos helyzetben a ‘látás’ és a ‘tudat’ rendszerint 



ugyanazt mondja: ‘Ott egy bot”, ‘Ott egy kígyó”. Éppen ez az egyezés teszi feleslegessé, hogy 

a magyarázatában LeDoux hangsúlyozza a tudatnak – vagy pontosabban az ‘elsődleges’ és a 

‘magasabb-rendű’ tudat különbségének – szerepét. 

 Összefoglalva, tehát az a javaslatom, hogy az érzelem-rendszer LeDoux-féle több-

szintű modelljének nem kettő, hanem három explicit ‘szintet’ kell tartalmazni. Az első és 

legősibb szint az egyszerű inger jegyek észlelését végzi. Emlékeztetőül Ledoux ezt a szintet 

nevezi ‘alsó útnak’: látórendszerünk korai részére (a vizuális thalamuszt) foglalja magába. A 

második szint összetett jelenetek észlelését végzi- LeDoux ezt hívja a ‘felső útnak’, de talán 

inkább ‘középső útnak’ kellene neveznünk: a látórendszerünk legfejlettebb részét (a 

látókérget) foglalja magába. A perceptuális megkülönböztetés szempontjából nagyjából 

megegyezik azzal a szinttel, amit Edelman és Tononi elsődleges tudatként ír le. A harmadik és 

utoljára kialakult szint összetett jeleneteken belüli összetett jelenetek észlelésére képes; más 

szóval a moziban vagy otthon látható film-, illetve televízióképek. Eszerint a magyarázat 

szerint, ez a valódi ‘felső út’, s megfelel a magasabb-rendű tudat Edelman-Tonini-féle 

fogalmával. Szigorú értelemben nem szint, hanem egy ‘globálisan kiemelkedő’ [emergent] 

jelenség, mely az első két szinthez tartozó elemeket foglal magába. 

 

 

(6) Az érzelem-rendszer LeDoux-féle ‘több szintű’ modelljének felülvizsgálata 

 

Próbáljuk meg mindezeket az elemeket összekapcsolni egyfajta, a GSR-tesztekben általában 

használt rémületkeltő képre, nevezetesen, egy sebesült ember látványára adott érzelmi reakciót 

szemügyre véve. Az alábbi ‘több szintű’ modell eredetileg egy sebesült katona látványára 

adott érzelmi reakció megértésének érdekében került bevezetésre, mely a Ryan közlegény 

megmentése (USA, 1998) című film Omaha Beach-jelenetében fordul elő. Tekintsük most a 

horror filmekben vagy thrillerekben látható képekre adott hasonló reakcióinkat. A szóban 

forgó képek természetes (félelem-)kiváltó okok [trigger], habár megjegyzendő, hogy szigorú 

értelemben a félelem tárgya nem maguk a személyek, hanem a környezet. Ahogy Jeffrey 

Grary fogalmaz, igen valószínű, hogy „egy olyan hely, mely tele van fajtársaid [halott vagy 

megcsonkított) testeivel nemkívánatos számodra.” 

 Induljunk ki az agy-elme legalacsonyabb és legősibb szintjéből és onnan menjünk 

felfelé. (Lásd 5 ábra) Amellett érveltem, hogy a látórendszerünk a vizuális információt csak 

‘névértéken’ képes felfogni. Pontosabban, a látórendszerünk korai és későbbi részei (a modell 

első és a második szintje) nem tudnak különbséget tenni egy félelemkeltő tárgy képe s maga a 

tárgy között. A fenti konkrét esetben a gyorsan és a lassan működő körpályák egyaránt egy 

sebesült ember jelenlétére (és egy nemkívánatos környezet közelségére) figyelmeztetik az 

érzelemközpontot. Ekkor beindul egy kezdeti (értsd: alacsony szintű, a hittől független) 

kiértékelési folyamat. Ezt követően az érzelemközpont szomatikus és zsigeri válaszreakciókat 

kezdeményez. Az automatikus idegrendszer (ANS) például egy ‘jobb félni, mint megijedni’ 

stratégia alapján működik: az ANS szimpatetikus része adrenalint bocsát a vérkeringésbe, s 

ezáltal minden belső szervet aktivizál, beleértve, az emésztőrendszert, tehát azokat az érzelmi 

testállapotokat, amelyeket LeDoux az érzelmi élmény vitális jegyének tart. 

 Ezekre az érzelmi testállapotokra vonatkozó információ visszajut az agy 

szomatoszenzorikus régiójába, ahogyan ezt az érzelem James-Lange-féle elmélete mutatja. 

Ekkor egy második kiértékelési (értsd: magasabb szintű, hitfüggő) folyamat veszi kezdetét. 

Vajon belejátszanak-e a tudat ‘eredményei’ ebbe a folyamatba? A választ az agy-elme 

legmagasabb és utolsóként kialakult ‘szintjénél’ kell keresnünk. Röviden, korábban azt 

javasoltam, hogy amikor bizonyos típusú vizuális információval kerülünk szembe, mint 

tudatos lények felülemelkedhetünk a ‘névértéken’. A magasabb-rendű tudat (az ún. harmadik 



szint) képessé tesz arra, hogy egy félelemkeltő tárgy filmi képét mint olyat, s ne magát a 

tárgyat lássuk. Következésképpen e ‘magasabb-rendű’ tudat a szomatikus és zsigeri izgalmi 

állapotot [arousal] nem a valóságos tárgyhoz köti, s nem teljes értékű félelemként címkézi, 

ahogyan ezt a Schachter-Singer-féle elmélet mondja. 

 LeDoux szerint egy érzelmi helyzet végső kiértékelése – ‘a reakciótól az akcióhoz 

(vagy ebben az esetben az akció hiányához) való döntő átmenettel’ együtt – a legfejlettebb 

kognitív feldolgozást követeli meg, és a prefrontális kéregre is kiterjedhet. Amellett szeretnék 

érvelni, hogy az ilyen kérgi tevékenység eredményeinek (közvetett úton) el kell jutniuk az 

érzelemközpontba (és legátolhatnak bizonyos effektív pályákat, s ezáltal válaszreakcióink 

‘üresjáratba’ kerülhetnek). Először is, Ledoux azt állítja, hogy a kérget kognitív idegpályák 

kötik össze az amygdalával. Másodszor, tény az, hogy érzelmi reakcióink, habár viszonylag 

erősek, sohasem végződnek ‘teljes értékű’ félelemben vagy egy ‘jobb megfutamodni, mint 

maradni’ cselekvésben; más szóval, a helyünkön ülve maradunk. Nevezzük a magyarázatnak 

ezt a szakaszát közvetett visszacsatolásnak 1-nek; ezt elképzelhetjük úgy, mint ami 

gyakorlatilag korlátozza az érzelmi válaszreakcióink (lehetséges) erősségének terjedelmét.  

 Mielőtt további érveket vázolnánk fel a tudatos/kognitív feldolgozás szerepét illetően, 

tegyünk fel egy másik kérdést. Mi történik a szomatikus/zsigeri izgalmi állapottal akkor, ha 

nem kerül rá a ‘teljes értékű’ félelem címkéje? Murray Smith azt javasolja, hogy az 

automatikus válaszreakciók például ‘ösztönözhetnek’ érzelmi szituációkra. Röviden, 

elképzelhető, hogy az ilyen válaszreakciók által keltett izgalmi állapot segít élénkebben 

elképzelni, hogy milyen lehet a kérdéses kép által leírt szituációban lenni. Ezt a gondolatot 

támasztják alá bizonyos asszociatív hálón alapuló érzelem-elméletek, melyek szerint az 

érzelmi testállapotok képesek nekik megfelelő gondolatokat előidézésére (vö. hangulat és 

gondolat összhangjának jelensége) Úgy gondolom, hogy Carroll gondolat-elmélete csak a 

feldolgozásnak ebben a szakaszában jöhet számításba. Carrollt követve, képzeljük magunkat a 

sebesült katona helyzetébe: szörnyű szenvedés és gyötrő hitetlenség (‘ez nem történhet meg 

velem’). Egy efféle mentális forgatókönyv létrejötte a ‘magasabb szintű’ megismerési 

folyamat függvénye. LeDoux szerint sokkal több pálya vezet a kéregtől az amydalához, mint 

az amygdalától a kéreghez. Más szóval, az érzelemnek megfelelő megismerési folyamatok 

kiválthatják, de nem irányíthatják érzelmi válaszreakcióinkat. Nevezzük a magyarázatnak ezt 

a szakaszát közvetett visszacsatolás 2-nek; ezt elképzelhetjük úgy, mint ami gyakorlatilag 

maximalizálja az érzelmi válaszreakcióink erősségének mértékét a korábban leírt korlátozott 

terjedelmen belül. 

 

 

Térjünk vissza az alábbi kérdéshez: Vajon a magasabb-rendű tudat ‘eredményei’ 

belejátszanak-e a második kiértékelési folyamatba? (És hogyan befolyásolja a ‘magasabb 

szintű’ tudatos/kognitív feldolgozás az agy-elme érzelmi ‘központját’?) Emlékezve arra, hogy 

a tudat megosztott idegi tevékenység függvénye, bármiféle kísérlet arra, hogy a tudatot az agy-

elméről alkotott képünkbe illesszük, sajnálatos hasonlatosságot mutat azzal a lépéssel, melyet 

az „ekkor csoda történik” felirattal jelez az alábbi rajzon: 

 

 Hangsúlyozni kell azonban, hogy a fenti magyarázat csupán azt veti fel, hogy a 

magasabb-rendű tudat szükséges szerepet játszik a feldolgozás során; azt nem mondja meg, 

hogyan tölti be ezt a szerepet. Ebben a konkrét esetben továbbá, észszerűnek látszik a 

végponttal kezdeni – azzal, hogy nem futunk el, ha szörnyűséges képek látunk –, s ezt 

követően visszafelé lépegetni, hogy megtaláljuk a legvalószínűbb okot vagy befolyásoló 

tényezőt. A kérdéses érvelés döntő elemét a következő kijelentés és kérdés határozza meg: (1) 

egy szörnyű kép sikeres perceptuális megkülönböztetése megköveteli a nézői szituáció 



általános ‘tudatosságát’; (2) honnan származhat végső soron egy efféle tudatosság, ha nem 

valamiféle magasabb-rendű tudatból? 

 Ha nem tudunk semmi konkrétat mondani a tudat és az érzelem közti viszonyról, 

létezik-e egy lényegretörőbb, vagy a táblára mutató férfi szavaival egy ‘világosabb’ mód, e két 

jelenség viszonyának megközelítésére? Vegyük észre, hogy az érzelmi élményhez szükséges 

automatikus tevékenység a meghatározás értelmében kívül esik az akaratlagos (tudati) 

írányításon. Közvetlenül nem tudjuk irányítani érzelmi életünknek ezt az oldalát; legfeljebb 

megválaszthatjuk, hogy bizonyos – aktuális, virtuális vagy képzeletbeli –  érzelmi szituációba  

(eldönthetjük, hogy moziba megyünk). Megismételve, LeDoux szerint az amygdalától a 

kéreghez vezető pályák dominánsabbak azoknál, amelyek az ellenkező irányba vezetnek. 

Másfelől, Edelman és Tononi azt állítják, hogy a tudat dinamikus magjából ‘nyíló kapuk’ 

képesek bizonyos motorikus cselekvések irányítására; például megválaszthatjuk, hogy 

bizonyos irányba mozgatjuk testünket. Talán fellelhető ezért egy konkrétabb különbség a nem 

akaratlagos (automatikus) és az akaratlagos (viselkedésbeli) válaszreakciók közti 

dinamikában. Jó ökológiai és evolúciós okokból kifolyólag nem tudjuk irányítani a ‘lokális’ 

automatikus tevékenységet, de tudjuk irányítani ‘globális’ viselkedésünket; más szóval, 

megakadályozhatjuk magunkat abban, hogy elszaladjunk.  

 Mindez visszavezet a tudat szelektív előnyösségének kérdéséhez. . Vajon mi dolga volt 

az evolúciónak azzal, hogy ‘kiszelektálta’ a tudatot, amikor oly sok agyi funkció 

automatikusan is végrehajtható? A korábban említett ‘döntő átmenetet’ illetően reakció és 

akció között Antonio Damasio úgy érvel, hogy a tudat egy ‘tágabb védelmi stratégiával’ lát el 

minket, s ezáltal ‘rugalmasabb’ és megfelelőbb válaszreakciókat tesz lehetővé. Konkrétabban, 

Jeffrey Gray felveti, hogy a tudat úgy működik, mint egy késői ‘hiba-érzékelő rendszer, mely 

képes meggátolni a nem megfelelő motorikus válaszreakciókat. E szerint a felfogás szerint a 

tudat inkább ‘ellenőrzi’, s nem ‘irányítja’ érzelmi viselkedésünket. Ezen a pnton 

megjegyzendő, hogy a tudatos tevékenység lassabb, mondjuk, az érzékelés-központhoz, a 

thalamuszhoz viszonyítva; Libet és mktsi szerint a „[t]udatos érzéki tevékenység a való 

világhoz képest legalább 0,5 másodperccel van lemaradva.” 

 Vajon létezik-e empirikus bizonyíték, mely alátámasztaná tudat és érzelem ilyetén 

kapcsolatát? Jelenleg az általam fellelhető legjobb bizonyíték egy kísérlet, melyet Paul Ekman 

és Wallace Friesen végzett el (el kell ismerni, hogy e példa távolról sem tekinthető 

ideálisnak). E kísérlet során amerikai és japán személyekről készítettek videófelvételt, 

miközben bizonyos audiovizuális képsorokat, nevezetesen semleges és stressz hatású filmeket 

vetítettek nekik. Nézzük az alanyoknak a stressz hatású filmekre adott válaszreakcióit. (Ezek a 

filmek általában undorító jeleneteket, s nem félelem ingereket ábrázoltak.) Kérdező hiányában 

az amerikai és a japán alanyok egyenlő mértékben ‘mutatták’ az undor arckifejezéseit. 

Kérdező jelenlétében azonban a japánok kisebb undort mutattak és sokkal gyakrabban 

mosolyodtak el (mint az amerikaik). Ennél fontosabb, hogy a lassítva újra levetített 

videóképek esetében a japánok kezdték a releváns arckifejezéseket mutatni, de sikerült nekik 

százezred másodperceken belül e kifejezéseket elnyomni vagy ‘elmaszkírozni’ (vö. Ekman 

kultúra-specifikus ‘kimutatási szabályok’ fogalmával). Számunkra a lassított videófelvételek 

azt mutatják, de legalábbis azt sugallják, hogy az érzelmi ingerek megjelenését megelőzően a 

tudatosság (ebben az esetben a kérdező jelenlétének tudatossága a japán alanyokban) nem 

lehet hatással az ‘alapvető’ érzelmi válaszreakciók korai szakaszaira, de képes befolyásolni 

ezeknek az érzelmeknek általános megnyilvánulásait a másodperc töredékén belül, amikor, 

mint Dylan Evans mondja, a tudat ‘ledolgozta hátrányát’. 

 

 

Megjegyzés a 6. ábrához 



 

Az olvasó tudatos figyelme lineárisan halad előre (vagyis egyik esemény a másik után 

történik); ezzel szemben az agy párhuzamos módon működik (több esemény zajlik egyszerre). 

Hogyan írjuk le akkor az agy tevékenységeit? El kell ismerni, hogy a 6. ábrában előforduló 

nyilak nem fejezik ki teljesen az érintett agyi rendszerek integrációját. Az ábrát inkább úgy 

kell tekinteni, mint ami az egyes tényezőket abban a sorrendben igyekszik megmutatni, 

amelyben a legnagyobb hatást kifejtik. természetesen a magasabb-rendű  tudat megelőzi az 

érzelmi inger (a film- vagy televíziókép) megjelenését. Mindazonáltal csupán néhány 

ezredmásodperccel később lehet hatással a szomatikus és zsigeri izgalmi állapotra (lásd 

Ekman és Frisen kísérletének értelmezését). 

 

 

Következtetések: a fikció paradoxonának felülvizsgálata (második rész) 

 

Befejezésül foglaljuk össze azt, ami a fenti elemzésből a fikció paradoxára nézve következik.  

Először is, az érzelmi rendszer módosított ‘többszintű’ modellje szerint az első (feltételes) 

állítás hamis. A képi ábrázolások kezdeti kiértékelése például nem tudatosan ellenőrzött 

folyamat; nem utal ún. ‘létezésre vonatkozó vélekedésekre’. Másodszor, a módosított modell 

az emberi elme kartéziánus nézetét 

 

válaszreakció- response 

reakció - reaction 

szituáció - situation (vs kontextus 

megismerési folyamat (vs kogníció) - cognition 

felvet (v úgy véli) - suggest 

GSR 

hit (vs vélekedés) - belief 

 

‘jobb elfutni, mint ottmaradni’ - flight-or-flight 

nemkivánatos/egészségtelen 

ösztönző prompt 

átmenet (v fordulat) - shift 

megkülönböztető (diszkriminációs) 

effektív - effector 

valóságos - real-world 

kimutatási szabályok - display rules 

lépés v szakasz - stage 


