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M I T Ö L T I K I A Z E L M É T ? * 

ZENON PYLYSHYN 
Rutgers Center for Cognitive Science 

"If one were to go by popular science articles on the brain one would have to conclude that 
we know where everything is located in the brain and therefore we know everything about it 
except how it manages to do things like think. But I did choose the title deliberately because 
I believe that what we do here at the Center for Cognitive Science is precisely that we study 
what is in the mind. Let me explain. The term "mind" has been associated with psychology 

at least as far back as William James who defined psychology as the "Science of Mental 
Life". Yet in the past 50 years it has fallen into disfavor. But there is good reason to believe 
that this was a mistake and that psychology really is about the mind. And it particular that 

the explanations of behavior have to take into account what is in the mind." 
Keywords: cognitive science, symbolic representation, cognitive architecture. 

Bevezető 

A neuropszichológusoknak van egy nagy előnyük velünk, száraz 
kognitivistákkal szemben: mindig van néhány jól mutató színes PET, MRI vagy 
fMRI felvételük, amelyek pontosan ábrázoljak bármilyen - éppen szóban forgó -
mentális folyamat lokalizációját, legyen szó teszem azt a lélekről, a bűnös gondo
latok helyéről vagy a tudat központjáról. Ha valaki az aggyal foglalkozó népszerű 
tudományos cikkekben szeretne eligazodni, arra a következtetésre fog jutni, hogy 
mindenről tudjuk, hol lokalizálódik az agyban, következésképpen mindent tu
dunk róla kivéve azt, hogyan képes olyan dolgokra, mint a gondolkodás. De én 
tudatosan választottam ezt a címet, mert meggyőződésem, hogy az, amit mi itt, a 
Kognitív Tudományok Kutatóközpontjában művelünk, pontosan annak a kutatá
sa, hogy mi van az elmében. Engedjék meg, hogy megmagyarázzam. 

Az „elme" kifejezés régóta kapcsolatos a pszichológiával, legalább William 
James óta, aki úgy határozta meg a pszichológiát mint „a mentális élet tudomá
nyát". Most, az utolsó 50 évben a pszichológia szembefordult ezzel a nézetettél, 
de nyomós okunk van azt gondolni, hogy ez hiba volt, és a pszichológia tényleg az 
elméről szól. Különösképpen a viselkedés magyarázatában kell figyelmet szentel
nünk annak, hogy mi is van az elmében. A kérdés, mi van az elmében, ugyanazon 
módon válaszolandó meg a pszichológiában is, mint a fizikában a párhuzamosság 
problémája. A mi van ezen az asztalon vagy mi van a napban típusú kérdések 
megválaszolása a fizikában kutatás útján történik, kutatás olyan tulajdonságok, 
entitások és kauzális törvények után, amelyek megmagyarázzák azokat a fontos 
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