vagy legaldbbis vdlt gyakran hasz'
Evan Thompson 6s
n6latossd - egy kifejez6s, amely egyben Francisco Varela,
1991) is a
Eleanor Rosch programad6 konyv6nek (varela-Thompson-Rosch
oltott elme" ' A sz6cime: embodied mind, azaz ),megtestesiilt elme" vagy ,'testet
egymassal csak
olyan,
6s
osszet6rel hamar meglehet6sen nagy karriert futott be,
George Lakoff 6s
lazakapcsolatban 6116 kutatdsok cimkdj6v 6 vil]r-, mint amilyen
ennek kiterjeszMark Johnson munk6i a kognitiv szemantika tertilet6n, illetve
1999;
(Lakoff-Johnson
Johnson 2007);
t6se a frloz6ftar elm6lked6s teriilet6re
viszonyltSl
Andy clark elgondol6sai a technikai kornyeze t 6s az intelligencia
(clark 1997; Clark-chalmers 1998); Rodney Brooks hasonl6 6m6i(r vizsgSl61999); Hubert Dreyd6sai a mesrersdges intelligencia iigy6ben (Brooks 1991;
6s a modern viselfus 6s Shaun Gallaghe r filoz6fiai reflexi6i a fenomenol6gia

Koriilbeliil k6t 6vtizede keriilt forgalomba

-

l99z; 2002;

dom6ny ered-6nyeinek o s szekapcsolhat6s dgdr 6l Dreyfus
az ilyenkor szok6sos
Gallaghe r 1995;2005;2007).Termlszetesen megsziileuek
6s osszefoglal6k
1995)
gyfijtem6nyes koretek (p6ld6ul Bermridez-Marcel-Eilan
n6h6ny olyan szotcinnr 2005; Anderson 2003). Magyarul is napvil6got l6tott
kot6veg, amely 6ttekin tr az irfinyzat fffib tematikus egvs6_gl rt,,eszmetort6neti
gyakorta
az
ahogy
Am,
d6Ieit 6s perspe ktivdrt(Kampis Z00t;2002; Szigeti 2002).
rend fenntart6sban'
el6fordul, a szdvegb6s6g nem felt6tleniil segit a teoretikus
pedig tiszt'zni,
Erdemes n6h6ny fogalmi lszrevltellel el6hozakodni, azut|n
6s mrt
elmondottakhoz,
az
koze
mi
hogy mi6rt keriilt itt most el6 ez az u6nyzat,

ke d6stu

(

lehet kezdeni vele.
rnind megEl6szor is: a ,,resti elme" kifejez6st fogom hasznillnt az embodied
nem a sz5
telel6jek6nt, 6s a ,,restis6 g" -et az e nbodiment magyaritilsilra. Az'6rt
elme" alaoltott
szerinti ,,megtestesiilt elme" 6s ,,megtestesiil6s" tugy ',testet
ezeknek a
kok mellett donrorrem, mert egyfel6l tan6csosnak gondolom kiziltni
vetzi6' s6t az
formul6knak a teol6giai konnotdci6l6t (amit egy6bk€nt az angol
az 6
ezlegyen
de
ki
teljesen,
annak alapj6ul ,rolgil6 ftancia incarnation sem zdr
ut6bb
mintegy
gondjuk); m6sfel6'l a ,,megtestesiil6s" azt sugallja, hogy az elme
testetlen elme'
koltozott volna a testbe, tehdt, hogy volna egy onmagdban 6116'
testi elme kona
szemben
Ezzel
e.
anrely azt|,nvalamik6ppen bekeriil egy testb
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cepci6ja 6ppen azt taftalmazza, hogy az elme eredend6en 6s l6nvegileg testi
termdszetfi, mfikodfse testileg kondiciondlt, 6s nem lehet r6la m6smilyen, mint
testi tapasztalatunk.
A resti elme gondolata sz6mos elm6leti torekvdsre tdmaszkodik. Hivatkoz6sai
kozott gyakran megtaldlh at6ak Hu sserl 6s Merl e au -P ontr te stfe nomenol6giai
bel6tdsai, valamint Heidegger tanitdsa az onmagdt meg6rtd emberi egzisztencia vil1g-involvdlt sdgdr6l - a fenomenol6giai hagr-om6nr mint frloz6fiai et6forrds jelenik meg, kisebb rlszben konkr6t megolddsok'itr-6tel6r-e1. nagyobb
r6szben a bedllitottsdg kiakndzdsdra int6 programk6nt. Erplicit c6lkrtiizdse,
hogy megold6sr tal6ljon az e\meflloz6frar rejt6lvie. m€ghozz| ii:'al|ban az etedeti elmeflloz6fiai problematika fogalmi 6trendez6s6r e1. kimr-rtatvdn a hagyom6nyos megkozelit6s homogenizSl6 tendencidinak merevs6g6t (Clark-Chalmers t99B; Gelder 2005). Ugyanakkor a tisztdn filoz6fiai elm6lked6s mellett
az ftdnyzat empirikusan elkotelezett: rengeteget merit a kognitir- r-iselked6studom6ny kis6rleti beszdmol6ib6l, pszichopatol6giai esetleirdsokb6l, 6s er6teljesen tdmaszkodik a kort6rs neurol6giai kutatdsok eredm6nr-eire. Ldthat6,
hogy a tesri elme szintetikus koncepci6: j6indulatfr megfogalmazdsban interdiszciplindris kot6d6s[i, rosszhiszemiibben megkozelitr e eklektikus teoretikus talapzaton 6ll.
Ez a szintetikus (vagy szinkretikus) elm6leti alapdllds mrir a koz6pponti fogalom, a testhasznillati m6djaiban is megnyilatkozik. -\ ..test" iogalma ugyanis
egyardnt kiterjed az agyi-rdegi huzalozotts|,g neurofiziol5gi'ij'ira. a vildgban ta(is) n-reghatdrozott alkat visel16koz6d6 6s cselekv6, anat6miai lehet6s6gei 6ltal
ked6s6re, illetve az onmagdt affektiv m6don megtapas ztaIS en-rberi test onfenomenayz6ci6j6ra. Ez a hdromr6tegfi testfogalom n6meh szerz6n6l kiss6 zavatos
egys6gkoncepci6k6nt miikodik (Lakoff-Johns on 7999 ). n-r'isokn 11 azonban on(Han6116 probl6mafelvet6s 6s magas szinten reflektdlt kontribfrci6k forrdsa
na-Thompson 2003).
Es ha mdr a fogalomhasznillat iigy6n6l j6runk: ahhoz. hog) higgadt m6rleget
k6szitsiink a testi elme gondolatdban rej16 filoz6fiai 1ehet6s6gekr61, el kell tekintentink az elm€let kifejt6s6ben hangot kap6 mozgaln-rAr. rulf(tott, iddnk6nt
pr6f6tikus retorik6rdl. Ez mag6t6l 6rtet6d6nek tfinik. de aki beleolvasta magdt
az irdnyzat alapszovegeibe, azt hiszem. egyet fog 6rteni abban. hogy a megszovegezds m6dja k6t ellent6tes vesz6lyt is megjelenit. F616, hog)- az ohasS vagy

tf ls6gosan komoly an vesz bizonyos hiperbolikus elm6leti kirohandsokat (hogy
minek az rdeje jdrtle, mivel kell holnapt6l felhagyni, 6s hogvanvlkozik meg
rovidesen 1gyszSlvdn minden a reflexi6ban), vagy ezekmiatt 6ppens6ggel semmit sem fog komolyan venni a mondottakb6l. Ai6zan befogad6i disztingvdlts6g
e helyt feltdtlentil gyiimolcsoz6.
A testi elme gondolatdnak bemutatdsakor sz6t kell ejteni (1) a rcprczenttci6-kritikdr6l; (Z) a szituativ kognici6 teor6mdjdr6l; (3) a mozg6sos konstittici6
t6,m6i6r 61 6 s (4) az aff ektivitds kezel6s6,r 6l.
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l. Reprezentdci6-hririha. Az 6,szlel6s 6s a cselekv6s viszonydnak hagyomdnyos
rekonstrukci6ja (amit a klasszikus kognitivizmus is Stvett) a mentillis k6pek
vagy tartalmak kdzponti, koordin616 szerep6re 6pitett. Az elkdpzells szerint a
krilvilSg tdrgyair6l6s esem6nyeir6l az 6,rzdkel6s r6v6n ment6lis k6pzetek (ide6k) form6l6dnak az elmdben, a gondolkod6s ezeket a kdpzeteket manipul6lja, majd utasitdst ad a legmegfelel6'bbnek it6lt cselekv6s v6grehajtds6ra. Ezt az
egy-az-egyben lekfpez€,st a kognitiv tudomlnyban egy olyan szimb6lum-feldolgozds koncepci6ja vLltotta fel, amelyben a mendlis (eldhuzalozott vagy integr6lt) szimb6lumoknak nem kell morfol6giailag a kiilvil6g tdrgyairahasonlitaniuk,
ugyanakkor a meghatdrozott szimb6lumok tovlbbra is meghatilrozott dolgok;
t6nyek hely6n 6llnak. A gondolkodds a szimb6lumok szabdlyszer(i transzfoym|ci616t jelenti, majd a kivllasztott megoldds visszak6dol6dik efferens cseldkv6si utasitdsok formdjdba. A folyamat rehdt a kcivetkez(i fdzisokb6l 6ll: 6,rzdkel€,s,
modellalkot6s, tervezds, majd hrivitelezls. Csakhogy ez az eg6,sz processzus,
mondjdk (Brooks 1991; Gelder 1995; Clark-Chalmers 1998), trils6gosan neh6zkes; egyszer(ien lek6sik a val6s idejfi probldmamegold6sr6l. A legtcibb habitu6lis cselekv6siink eset6ben nincs is fenomenol6giai fedezete a modellalkotSs 6s
tervp,z1s fdzisdnak, m6s sz6val semmi nem tlmasztja alQ a reprezentdci6s alaprt
mentdlis mechanizmust. Ahogyan B rooks fogalmaz hiress6 v6k tanulm6ny6ban
(Brooks l99l), c1havezetfbb avililgothasznllni cinncin modellje gyandnt,vagyis
helyesebb
olyan rekonstrukci6, amely szerint a sztereotip cselekv6sekkor
"gy
maga a test, a v6gtagok, az izmok 6s iziletek v6gzik el a feladarot, nincs szilks6g
ktizponti feldolgozdsra. Ez nem jelent visszat6,r6.st a behaviorizmus programjdhoz, nem arr6lvan sz6, hogy kiiktatndnk az elme ,,fekere dobozlt" a viselked6sb61, ink6bb arr6l, hogy a ,,fekere doboz" nem kizdr6lagaz agyban hanem ak€,2ben, a l6bban, a der6kban, az eg6,sz testben lokalizlland6. A kezem megtanulja,
hogyan fogja meg a k6v6scs6sze fiil6t, 6,s ezt kdnnye n meg is teszi andlkiil, hogy
akdr a cs6sz€,t, akdr a kezemet reprezentiilni vagy modellezni kellene az elm6,ben - a test diszpozicion6lis viselked6si begyakorldsdrdl besz6ltink tehdt.
M6sr6szt a reprezentdci6val kapcsolatban egy elvi probl6ma is felbukkan. Ha
egy gyakorlati helyzet 6szlel6si alapi modellez6se folyik, akkor enne k a folyamatnak valamik6ppen ki kell szfirnie akornyezetb6'l a szitu6ci6 szempontjdb6l
relev6ns param6tereket, 6s el kell azokat" vllasztania az irrelev6nsakt6l. A^ urt,
hogy mi relevdns 6s mi nem, csak akkor 6rt6kelhetem megfelel6en, ha m6r felismertem, hogy mi az, amit ahelyzet megkivdn t61em - viszont ahelyzet felismerdsdhezm6r el kellett vllasztanom a relev6nsatatt6l, ami nem az. Mindeznyilviln
nem jelent igazi probl6m6t a helyzet utdlagos mentdlis 6rt6kel6sekor, de a val6s
id6'ben gyakran irgalmatlanul gyorsan lefoly6 akci6k 6s reakci 6k fuamilban b6nit6 hatdsri praktikus paradoxonk6nt 6ll el6. Ezt a paradoxonr riinreri el a tesrisdg gondolatdnak pragmatikus hermeneutik6ja: mindig m6r benne vagyok egy
helyzetben, csindlom azt, amit csin6lok, 6s cselekv6sem is m6r elkezd6dott a
sz6momra. Ennek abedgyazotts6gnak kriszonhet6en a testem ismeri fel azt, ami
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emelem fel a fejem' annyira
szhmit- annyira f6kusz6lok a szememmel, annyira
gkir'6nj a'
6 p p e n ad ott sz\tu6ci6 me
z6r om az ujlaimar, ame nn y fie az
persze ez nemjelenthet , u r.pri).ntAci6 tetjes kiiktat6s6t a probl.mamegold's
ha korrekci6ra r-an sziiks6g, ha
folyamat6b6l. p6id6ul ha elakad a cselekv6ssor,
alternarir-a. akkor explicit repreflexive 6t ke[ gondolni, mi is volna a helyesebb
feprezent6ci6kra 6s azok feldolgorezent6c\6kra, koznik a saiilttestr6l alkotott
zisSravansztiks6g.Deezekiscsakakkormfikcidhetneksikeresen.hae|626|eg
belehelvezkedes mindig testi'
m6r belehelyezkedtem a szitudci6ba,6s eza
kozvetleniil a szituSltsag be|6t6s6hoz
Z. Szitutittsdg. A repreze nt6c\6 kritik6ja
sz'irmaz6 gondolat
vezet 5t. Ez a filoz6fiarlag Heideggert6l 6s Merieau-Ponn-t61
a legimmanensebbnek felfogott menazt mondja ki, hogy minden "gy"t, m6g
t6lisfolyamarismindigvalamilyenkonkr6t,feladatkdntis6rtelmezher6helyha sz6rakozottan dudor6szom'
zetbenbomlik ki. Ha felkapom a fejem valamire'

minden esetben egy
ha logikai probl6m Skkalkinl6dom ,hak6v6rav6gyakozom'

egym6ssal orokcisen keresztutalasok h6l6zat6ban
,praktikus, elemeit tekintve
6s magatan6som eh6l6zat'

v\ldgmint kornyeze t. ori.ntilia a magatart6somat,
6s eredenn6lktil nem is 6rtelm ezhet6.M6ipedig i" u rtituilksdgels6dlegesen
ittvajelent
hogy
az'
mit
hogy 6ppen
d6en resri: resrem pozici6lahat6rizza*"g,
pusztan
lehet
Az6szlel6s az€rt nem
gyok, hogy valamine k a hdzepettevagyok itt.
6s passzir- recepci6' mert az' hogy
a kiilvilfg bels6 reptezentfuci6ia, immateri6lis
ltol ritl o fejenr' eler-e megmunkiilia'
6ppen milyen a testtattasom, merre fordulok,
preform6 ljaazalakul66szlel6sitarta|mat.Avil6gperspektir-ikus6sdina'tnikusan
perspektir-a nem m6s, mint
v6ltoz6v1zlatokform6j6ban ad6dik, 6s a mindenkori
6szrer6serm6let6t inregr6lva (Gibson
saj6t resrem r6t6szoge. Gibson dkol6giai
esem6nl-sork6nt fogresri elme gondolata az lszlel€rt olyun kontextualis
6116

lgTg)a

jafel,amelyrr"-t6tl"nbefogad6k6nt,hanemexploratir-operdtork6nt6ritetten
dllos.elszigetelts6g6ben'
az 6szlel6t. Azelme, amely 6szlel, nem a gondolhod!
hanematestbenval6jelenl6taktivitftsilbanmfikodik.\ehagr.jukf6lrevezetni
(,,e2 itt egy asztal" ' "az ott egy ffisz6l")'
magunka t a banllts p6ldamondatokt 6l
fajta p6ld6n1-a' az 6'szlel6s naamit 6szleltink ,, az nagyon ritkan egy term lszetr
a legkev6sb6 sem kcizombos' hogy
gyon ritk6n egyszetfit6rgyfelismer6s. P6ld6ul
Egr- fiisz6l az embernek
mekkora az 6szlel6 test az 6szley. tdrgy viszonyladban.

lehets6ges f tvonal' amit
artep vagy letapos, a hai,gyanak ellenben
t az 6szlel'6sben aff6le kiterjedt eIvtgigshrvagy nem (Johnson 2007).A sajattes
szerint te kint, a kornyezet6t' a maga
mek6nt funkcion6l; minde nt a sai6tl6pt6ke
az is k6rd6ses, hog},. hol 6r v6,get' ez
ig6nyeinek megfelel6en konkretiz6lja. M6g
a kieg6szir1ket,
;-;;;_ Esrrero_fert6r6tev6kenys6g6ben a resr integralja azokat kdziszerszdm)'
gorbebot, miiv6gtag ''
amelyeket szok6sosan haszn6l (szemiiveg,
egv atlagosan miikod6 szeemllkezetet
az
elme r6sz6,nek

;;ili,

;-i,

Mi6rt tekintjiik az
m6lyeset6ben,6smi6rtnemajegyzetfizetet.olyanvalakin6l,akielveszitette
remektil ek616koz6dik a vtl'gban? Elkoz6pt6vri mem6r t6i6t,de a jegy zeteib'l
6b61 mindkettd ugyano da v ezet:
v6gre funkcion6lisan 6s azeredm6ny szempontj

tlil
fr
n
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adat'okra van sziiks6g, ezeket rutinsz
e,r(ienel6lehet hivni egy mem6riatdrb6l,
6s
azonm6d fel lehet 6ket haszndrni(clark-charmers

rggg).

Az elmek6nt miikci d6 szitudlt test folytonos
el6re-6s visszacsatol6si viszonyban 6ll kcirnyezet6vel' Az explo rativ dszlel6si
szitu6ci6 nem egy kimerevitetr
pillanat megielenitdse, hanem a viselked6s

kcizvetlen jciv6j6nek anticipdci6ja
6s
hat6konysdg6nak korrekci6ja. Bateso
n p6rd6,jdvar 6rve (Bateson 7g7?), a fav6g6
minden egyes fejszecsap6sa erej6ben Js
i,ueLe' igazodik a megel6z6 csap6sok
6ltalhasitott formdhoz; a favdgSls rjnkorrekciJs
foryamat, amelyben a resr mozgdsa 6s a kotnyezet' villtozS'sa
egyetlen, dinamikusan m6dosul6 rendszert
k6pez.
Ahogv Bateson reszijgezi, ez az eg6sz
fr-rr";-;;;-i;li"jrr"_'ijt6s_fa
kcir
egy cinszewez6 struktfra, amely
jellemzfiivel rendelkezik,,
elme rvrrvrrrzwr
',azimmanens
(Bateson 1972.317).

Ez a hfis-v6r elme a maga szituillt, szitudci6felt6r6
6sadotts6gm6dosir6 dinamikdilban' azaz a test cinmaga szdmdrais
megjelenik. A testem mint affici1ltl
afficidl6 dgens r€,sze u p"r."ptiv tapasztulut.,u"k.,
A^
nem
homogdn; ktilcinbs6get kell tenni
testk6p 6s tests6m "r-^;;:;^.gjelen6s

a kozott(Gallaghe

r 1995;
mindkett6nek megvan a maga szerepe
u ,riritr r"rri ,rpu sztaratban.
A testk6p nem mds, mint a saiS,t r"rr lnr"n.io.rati,
tr{rgyken t val6megjelen6se
az ondt6l6sben' amely tartalm'azza
a szub;;;- percepru6lis tapas ztarat1t onntjn test6r6l' konceptu6lis meg6rt6s6t
e testr6l 6s emocion6lis attitiid j6t
aresre
fel6' A testk6p rigy jelenik meg, mint
ami a tapasztar6szubjektu mhoz
tartozik,
ir6nyulhat adou' testr6szre vagy testr6szekrg,
de az eg6sz alkatrais. A testk6p a
sz6nd6kolt 6s tervs zerfi cselekv6sben
iS,tszfk sz"r"p"f a tudatos figyelemben 6s
a viselked6s cinkontrolljdban.
ugyanakkor a testk6p hajlamos eltiinni
a reflexi6
el6l: asztereotip cselekv6sekben felsziv6dik,
eg6szen egyszerfien nem figyeltink
t6' A tests6ma ellenben a test nem
tudatos uturryirag a iotgAsai vonatk
oz6s6ban;
6 hait'ia v6gre a cselekvdseket, amelyekkel
a test m6rt6ket vesz kcjrn yezet'rfl
6's eligazodik benne' Szubperszon6lis
6s preno6tikus akror. M6s a
rudarosan feliigyelt' eltervezett mozgilsok eset6ben is
a h6tt6rben miikcidik, hiszen minden
gesztusunknak megvannak a tudattalan,
k6szsdgsz int6 mozzanatai,kicsiny
korrekci6k a testtartSsban, taglejt6sek, izomfeszftisek.
A
tests6ma teljesitm6nyei
azok.az apr6, visszat6r6 megnyila tkoz6sform6k,
amelyek kinek-kinek egyedi
megjelen6si stilusat adj6k- egy-egy jeilegzete,
f"1turt6, , a gesztusok 6s p6zok
sotozata -, s amelyek an6lktil egy6nitenek,
hogy szhndlkottan kimunkdltak vol_
n1nak' Testsema 6s testk €,p Sltaliloan,
gord,itZl".ry"n egyiittmfik6dik, a s6ma
"al6idtszik" a k6pnek, a k6p bese gft aiz rij vagy bonyolulr viselked6sek begyakorllsdban' sz€'tu 6l ds ukrSl ( 6 s fogal
m i elv ilasltks uk szriks 6ges
s 6 g 61 1l)bizonyos
klinikai tapasztalatok r6v6n szerezhetrink
bizonyossfgor. Hfress6 v6rt p*rddul
Ian waterman esere, aki egy idegrend
szeri megbeteged6s nyomdn
terjes eg6_
sz1ben elveszitetre proprioceptfv
tapasztalatfut, va,gyir"u ,"rrr!_u
,u"i,
6s meg_
bizhat6 mffkcid6s6t, 6s a testkZp re
tS"maszkodva k6nytelen volt rigy
megtanulni
fiita mozogni' hogy a legcsek6lfebb mozgdsd,tis
apr6l6kosan elfureel kellett ter2007)

-
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veznie (Cole tggs). A tests6ma Sinal biztositott nyugalom 6s cinbizalom affektiv 1rtdker ezekfelbolyduldsa vagy elveszt6se uten reflekt6l6dnak. A m6r Mer-

leau-Ponty 6ltalis tanulmdnyozottfantomv6gtag-jelensdg a testi 6ntapasztalSs e
k6r komponens6nek lehets6ges risszeiitkoz6s6 re vtlSgit 16. Ampu rdk kezii vagy
ldbiszem6lyek gyakran szdmolnak be elveszitertv1gragalkban €,rzettf6jdalom16l vagy viszket6s 16l, akfu 6vekkel az operdci6 utdn is, amikor testk6ptik m6r
r6gen igazodott fj 6letformdjukhoz.M6,g 6rdekesebb, ho5* az elvesztettk6zben egyesek olyan gorcsrit 6reznek, ami mintha valamilyen drgv trils6gosan er6s
megmarkolfusdb6l szdrmazna, 6s ett6l az 6rzdst6'l semmilven m6don nem k6pesek megs zabadulni. Amikor viszont egy olyan szerkezetbe hel;:ezik 6p karjukat,
amely kdz6pen egy ttikorlapot taftalma4 6s igy sajdt ldt6szcigiikb6l figy l6ti6k,'
mintha kdt eg6,szs6ges karjuk volna (noha persze reflekt6ltan pontosan tudj6k,
hogy errd. sz6 sincs), akkor az 6p kar ellazitdsa a fantomkar gtircs6ben is enyhiil6st okoz, legal6bbis arn-ig a procedri ra tart (Ramachandran-Blakeslee 1998). Itt

egy szimuldlt tesrkdp vesztegeti meg a tests6ma spontaneitds6t (mindenki hazudik - m6g a testk6pek is).
A tests6m a 6s a resrk6p megkiiki nboztetlse fogalmi kulcsot adhat annak a
furcsa fenomendlis kett6ss6gnek az lrtelmezls€hez is, ahogv a cselekvd 6n onmaga szdmdra prezefitel6dik a testi tapasztalatban. Hiszen egvfel6l k6ts6gteleniil a szitu6ci6k saj{ttest fel61i koncentrilltsdga adja meg az alanvis6g elemi evidenci1jdt (6n vagvok ez a test, velem ttirtdnik mindez,*6n iszom k6v6,t tiist6nt).
M6sfel61 azonban a restfenom6n hajlamos a ,,fok6lis eltiin6s" defenomenaliz6ci6jdba hanyatlani, azaz a test mintegy kiveszi magdt iinntin tapasztalatdb6l, a
tfugyra 6s cselekv6sre ir6nyultsdg forgamgdban az ft6nvul6 6s cselekv6 test visz-

szahiz6dik az 6lland6 onmegjelenit6sb6'1, 6s tests6,mdja csendj6be burkol6zva
g, amig p roprioce ptiv tap asztalata €p).
3. Mozgisos honstitricid. Szorosan a szitudlts6g gondolatdhoz kapcsol6dik, hogy
a kornyezet felm6r6se, a tdrgyak6s esem6nyek azonositlsa, a vil6g 6s a vil6g dolgainak kvalitativ megjelen6se a testi szubjektum sai6t mozgdsi lehet6s6geinek
tesz-v esz ( mi

n d ad d

i

megfelel6en bontakoztk ki. Odal6pek a dolgokhoz,,lehalolokhozz|luk, arr6bb
reszem 6ket (ha birom)', vilkozdsaikat sajdt mozg6som fiiggv6ny6ben 6rtelmezem (igy szabom ffieg, p6ld6ul, mi szdmit gyorsnak vag-v lassrinak, neh6znek
vagy kdnnyiinek, kozelinek vagy t6volinak). A mozg6s r6v6n szerzem meg az
er6kifejt6s 6s a t6rbelis6g fundament6lis tapasztalatait; e\ffibi a testemnek ellenszegiil6 tomegek 6s ezek ekendez6s6nek vdltoztathat6sdga vagy v|ltoztathatarlans6ga nyom6n az okozds kategori6lis absztrakci6j6hoz vezet, ut6bbi pedig
az irdny, a p6lya, az ellrehaladds 6s a tartalmazds kulcsmetafofiival kognitiv s6m6kat gener6l, amelyek a reflexi6 szdmdra mindv6gig (udattalanul) ir6nyad6k
maradnak (Johnson 2007).Voltak6ppen a fogalmi gondolkod6s terminusait szetzem ilyen m6don ffieg, amely terminusok, noha a testi szubjektivit6s ontapasztalatdb6l szdrmaznak, m6gis tipusosak, igy interszubjektive miikodtethet6ek lesznek. Valamennyitink teste nagyj6b6l egyforma, valamennyien nagyj6b6l azonos
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explorariv aktivirdst fejttink ki kornyezetiinkben. A vildgba val6 6rtelmes belehelyezked6s 6rdek6ben minden rijsztilottnek meg kell tanulnia miikodtetni
gesztusait, v€,gtagjait, ujjait, hangk6pzdsdt, hiszen mindez ndlkiiltizhetetlen a
kommunikdci6, a t6rgymanipulilSs 6s a koordindlt testmozgds szempontjdb6l.
Fonros, hogy mindezek nem nyelvi (r6szben nyelven kiviili, r6szben nyelv el6tti) k6szs6gek, m6gis az 6rtelemkonstitfici6 felt6telei.
A t6rgykonstitrici6 is testl6ptekii, 6m ez nem jelenti azt, hogy a testi elme
elm6lete valamif6le testfenom6n-kozponr( idealizmust 6pitene fel, amely szerint az l6,tezik,6s rigy l6tezik,, amit 6s ahogy a test megjelenit onmaga szdmtta
cinndn alkati 6s dnmegjelenitd k6pess6gei szerint. Az, hogy €gy tdrgy mi 6s mik6nt jelenik ffieg, fiigg el6szor is az 616 test kifejl6d6, onmozgat6 6,s onaffektiv k6pess6geit6l, m6sodj6ra fiigg magdt6l a tdrgyt6l (hogy milyen szerkezetil,
anyagf, illIagfi stb.), 6s ftigg a kornyezett6l, a szitudci6t6l, amelyben el6kertil
(Gibson 1979). Az a nem 6ppen rij kelet[i filoz6frar be\6rds, hogy a tdrgy nem
elmefiiggerlen, ekk6pp rij t6nust kap: nem elmeftiggetlen, 6rtsd: nem test- 6s
moz96sfriggetlen.
4. Affefrtiaitris. Az affektusok (6rzelmek, indulatok, hangulatok) nem a funkciondlis kognici6k6nt felfogott probl6mamegold6 aktivitds mer6 kis6r6jelens6gei.
A mindenkori szituiici6k 6rt6kel6sChez (tehdt a kompetens 6s relev6ns viselked6shez) az affektusok n6lkiilozhetetlenek. F6lelmet 6rzek egy nagy 6s ronda
Sllat megjelen6sekor, vonzalmat 6s nemi vdgyat a potencidlis partner l6ttdn, untat, ha megint aztkell csindlnom, amit akkor szoktam csindlni, ha unatkozom,
harci kedv t6mad bennem avetllyters jelenl6t6ben, majd meghalok egy cs6sze
kdv66rt - az l\ethelyzetek adta feladatok megold6s6nak az affektusok az els6-

rendii motivdci6 s t6,nyez6i. Nincs affektusmentes, azaz antrkvalitativ helyzet; a
kozomboss6g is csak lrzelmi modalitfs.
Az affektusok egyszerre kognitiv, neurdlis 6s fenomen6lis testi folyamatok.
Haszn6ljuk, miikrjdtetjiik €,s 6,rezzik 6ket, de ez ut6bbi, az 6rz€,s, nem egy testerlen l6lek intim birtoka, hanem azoknak a testi vlkozlsoknak a megtapasztaldsa, amelyek az affektusokat kinyilvdnitjdk. A r6miilet esetdben az Lzmok cjszszehfiz6d|sa, a mimika elmereved6se, a gyomortdji feszil6s, a szivdobogls, az
eg6sz tesres lefagyds nem csupdn a f6lelem velejdr6ia hanem maga a f6lelem
mint 6,r26,s. Ez a fenomen6lis tapasztalat izig-vllig a test tapasztalata (a kifejez6s mindk6t 6rtelm6ben), 6s egyben annak tapasztalata, ahogyan a test reagll a
helyzet€,re 6s m6do siqa azt. ugy is lehetne fogalmazni, hogy az affektus a szitu6ci6 eg6sz6t jellemzi (afllelem azt jelenti, hogy f6lelmetes helyzetben vagyunk);
alkot6ja 6s r6sze a szitudci6 6,rte1m6nek, 6s 6rtelme v6giil is csak egy szitudci6nak lehet. A testi elme teoretikusai el6szeretettel hivatkoznak Dewey megfontol6saira, aki az affektiv 6lm6nyekben el6lll6 fenomenol6giai min6s6gekben, a
kvalitativ tapasztalarban azt a szint6zisteremt6 elemet fedezte fel, amely mintegy drfogja 6s lehat Srolja az egyes szitu6ci6kat, elv6las ztja 6ket a tobbrt6l, 6s egyfaita koherencidt biztosit nekik (Dewey 193011988). Minthogy minden emberi
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fizikai, t6rsadalmi, kulturdlis, egy6szitudci6k6nt fenomenaliegys6ges
ni - cisszetev6kb6'l dll6 scruk tira, az, hogy
j6r, egyben
z6l6dnak, kordnrsem trivi6lis iigy. Az affektiv kvalitds, amely veliik
1lethelyzet rendkiviil komplex, heterog6n

-

egys6gteremt6 er6vel rendelkezik.
Az affektiv szint€zis a verb6lis kifejez6sben is megnyilatkozik (Johnson ?007)Besz6d- vagy irdsfolyam atainkatgyakran kis6ri a siker vagy a sikertelens6g 6'tz6hogY nem rgazdn
se, az, hogy most v6gre fej6n tal6ltuk a szoget, vagy 6ppen az,
kifejez6skeres6s
A
szdndlkoztunk.
- valamint
azt mondtuk el, amit mondani
szitu6ci6
egys6ges
kvalitative
az el1gedetts6g vagy el6gedetlens6g - forr6sa a
pane6116
6s a kifejez6smintdzatokkozott irzett fesziilts6g. A nyelvben k6szen
lek, sztereotip fordulatok, vagyis a k6sz formfk dolga az, hogl' feldolgozzanak
6s kommunik6lhat6v6 tegyenek egy olyan helyzetet, ami m6g nem k6sz, nem
z1rult kortilirhat6 mintfv6 - hiszen 6ppen benne vagyunk -, kvalitative azonban hatilrozott arculattal bir. De a tapasztalati min6s6gek sokat hangoztatott kifejezhetetlens6ge elhamarkodott diagn6zis. A meg6lt affektus 6s a kifejez6si
adekv6ts6g elcsris zdsa adja a verbdlis kozl6s dinamik6jdt, stilisztikai 6s retorikai
explorativ porenciilljdt. A kvalitativ tapasztalat nem sz6tfolv6, hanem nagyon is

preciz:6ppen ez6rt utasithat el kifejez6sformdkat, ezert drezhetjtikhatdtozot'
ran, hogy mosr valamit rosszul fejeztiink ki. A kijelent6s az €ttelmet igyekszik
megragad ni; az 6rtelem nem m6s, mint kvalitative egybefogott szitudcif., a szitu6ci6 mindig egy tesr bedgyaz6ddsa a vllilgba - 6s ha az lrtelem testi, akkor a
kijelent6s 6rtelme is testi eredet[i (Johnson ?007)'
A testi elme gondolata 6rtelm6ben az, hogy tort6netesen 6ppen ilyen testtel
rendelkeztink, 6s aztilyen m6don tapasztaliuk meg (6s persze az6rt ilyen m6don
tapasztaLjuk meg, merr ilyen testtel renddlkeziink), meghatdrozzamindaz:u, amit
ment6lis tartalomnak, ment6lis dllapotnak, tudatnak vag-v elmdnek neveziink,
S6t, aviszony val6ldbannem is a meghatdrozds6,. A testi elme t6tele szerint a test, a
megjelen6 test onmegjelenit6si m6djaiban kimeriti az elme fogalm6t, annak min-

den tulajd ons1gdval egyiitt. M6S az elvont racion6lis gondolkod6s is visszavezet'
het6 a fenomen6lis testtapasztalatkinillta kognitiv metaforikdra (Lakoff-Johnson
1999;Johnson 2007), mi tobb, a logikai formalizmusok sem k6pesek maguk mogott hagyni a testi tapaiztalattal terhelt szdrmazdsukat. Nincsen teh6t test-elme
probl6ma, egyediil resr-resr probl6ma van, nevezetesen az, hogy a fizlkai mikrostruktrir6kkal (is) jellemezhetl 6s szaktudom6nyosan kutathat6 test milyen viszonyban 6ll a magdt holisztikusan 6s szitudltan megielenit6 fenomen6lis testtel.
(Persze ez nemegyeduralkod6 6lldspont, Robert Hanna 6s Evan Thompson p6ld6ul egy elme-tesr-resr probl6m6t szerkeszt, amelyben a fenomenShs test az,
ami egyfel6l ment6lis, m6sfe16l, fiztkai aspektusokat hordoz (Hanna=Thompson
testi,
2003). A kv6lia k6rd6se azzal nyer megolddst, hogy mivel a fenomenalit6s
kovetkezik,
a resrrap asztalat pedig kvalitativ, a test egyszerfi megielends6b6l
hogy legten nehi aalamilyenneh lenni, azazhogy rendelkezzen min6s6gi 6lm6nyekkel. A ment6lis okoz6s kizitrdsi probl6m6jdra a testi elme eszm6je azzal felel,
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