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Logikai okfejtések és tudományos kételyek mozgatják ezt a belső párbeszédet. 
Olyan szerző dilemmái, aki a látás-kutatás majdnem egész fejlődését megtapasz-
talta. Julesz Béla azon túl, hogy megélte a hasított-agy kísérletek, vagy az agy 
kolumnális szerveződését bizonyító munkák fénykorát, a látás kezdetleges (ko-
rai) tanulmányozásának eredeti módszereivel aktívan járult hozzá ehhez a fejlő-
dési folyamathoz. Két olyan paradigmát kell kiemelni, melyek összekapcsolják a 
pszichofizikai adatokat a neurofiziológiai vizsgálatokkal: a randompont-
sztereogram lehetővé tette a binokuláris látás számos mechanizmusának feltárá-
sát, és a textúra-elválasztás, ami a figyelemelőttes inger-detekciót hangsúlyozza. 

A könyv (Julesz, 2000/1995) egy nemzetközi konferenciára adott válasz, amit 
a szerző 65. születésnapja alkalmából szerveztek (A pszichofizika, a 
neurofiziológia és a komputációs látás összekapcsolása címen, 1993-ban). Annak 
megfelelően, hogy az altreregó (A) és a belső kritikus (B) vitái általánosabb érvé-
nyű, vagy specifikus témákat járnak körül (mert számos jelenségre nem adhatnak 
végső magyarázatot) a dialógusok is elkülönülnek. Az első hét fejezet a vizuális 
percepció általános problémáit, az elméletnek a matematikával vagy a fizikával 
való viszonyát, a látás pszichobiológiájának a test-lélek problémában elfoglalt he-
lyét tárgyalják. A hátralevő hét dialógusban a kísérleti fejlemények konkrétabb 
tényezői kerülnek átbeszélésre. 

Az 56-os Magyarországról az Egyesült Államokba emigráló kommunikációs 
mérnök mikrohullámú relékapcsolókat tervezett és radarmérnöki állást töltött 
be. New Jersey-be kerülve a Bell Laboratórium új kutatási tendenciáinak hatására 
fordult a kísérleti pszichológia felé. Ez az időpont egybeesik a számítógépek meg-
jelenésével, ami hirtelen újraélesztette számos második világháborús stratégiai 
fontosságú probléma megválaszolásának reményét. Így vezet el a légi felderítés 
régi kérdése, hogy miként lehet „térlátással megvalósítani az álcázást” (17. o.) a 
randompont-sztereogram vizsgálatokig. Az egy szemmel is tapasztalható jelzések 
általában csak tökéletlen támpontjai a tér-észlelésnek, míg a binokuláris látás – a 
két eltérő retinális kép diszparitásának köszönhetően – kiküszöböli ezt a hát-
rányt, mert „az álcázott objektum rögtön előbukkan, miután mélységet nyer” (39. 
o.). 




