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KNOLL JÓZSEF REÁLIS UTÓPIÁJA

Sokféle utópiáról olvastam már, de ez az elsõ
olyan, amely – a szerkesztõ, Gaszner Péter szerint
– „kizárólag neurofiziológiai alapokra visszave-
zetve értelmezi a földi élet legbonyolultabb álla-
potformájának, az emberi társadalomnak keletke-
zését és fejlõdését”, így tulajdonképpen a jövõjét
is. Kétségtelenül merész tudomány- és társada-
lomtörténeti, valójában filozófiai vállalkozás ez,
amelynek lényegét a 15 oldalas tanulmányának
címe foglalja össze:, s a társadalmi létforma szüle-
téséért és fejlõdéséért a szerzett hajtóerõk agykér-
gi mechanizmusait tartja felelõsnek, vagyis leg-
fõbb oki tényezõnek.

A gondolatmenet kiindulása ugyan neurofizi-
ológiai és patkánykísérletekre hivatkozik, de eze-
ket nemcsak általánosítja, hanem bátran túllép a
belõlük adódó korlátokon, s Darwin evolúció-el-
méletén kívül filozófusokra és mûvészekre is hi-
vatkozik. Tehát nem ragad le a neurofiziológiánál
és általában a természettudománynál, hanem glo-
bális és holisztikus látásmódra törekszik, homo
universalis-ként mindent felölelõ világképet kí-
ván adni, nemcsak az agyról és tudatáról, hanem
az emberrõl, mint fajról, annak múltjáról, jelené-
rõl és jövõjérõl. Egy ilyen nagy ívû eszmefuttatás
ugyan nem kifejezetten a Neuropsychopharma-
cologia profiljába illeszkedik, hiszen indokolt len-
ne, hogy sokkal több olvasóhoz eljusson, de min-
denképpen alkalmas egy termékeny vita indításá-
ra, nem utolsó sorban társadalomtudományokkal
foglalkozók részvételével.

Knoll József írása ugyanis a kiindulástól füg-
getlenül az embert mint társadalmi lényt érinti és
tárgyalja. Gondolatmenetének lényege, hogy az
evolúció során a feltétlen reflexes (ösztönös) , ve-
leszületett viselkedés mellett az emlõsállatok fej-
lõdése során megjelentek a változó feltételekhez
igazodó, feltételes reflexek ( vagyis a tanult visel-
kedés), amelyek a bõvülõ ismeretekkel együtt be-
épülhettek az agykéregbe, ahol az ismétlõdések
folytán „kiolthatatlan reflexek láncolatává” , ér-
zelmi töltéssel „szerzett hajtóerõvé”, együttesen
pedig „enhancer regulációvá” váltak. A kérgi neu-
ronok így a szinapszisok gazdag és egyre bõvülõ

hálózatát alakítják ki, s e kapcsolatok közül egye-
sek stabilizálódnak, mások – ismétlõdések híján –
gyengülnek és felbomlanak Ez eddig tökéletesen
logikus, bár – az emberi idegrendszer plaszticitása
folytán – a tanult reflexek stabilizálódva is való-
színûleg inkább csak nehezen kiolthatók, mint ki-
olthatatlanok és megváltoztathatatlanok.

A tanulás útján beépült és fixálódott „KFR-
láncolatokhoz” jelentõségüktõl függõen érzelmek
és indulatok kapcsolódnak, ám ezek még az em-
bernél sem mindig tudatosodnak, hanem rejtett
hajtóerõként hatnak Knoll szerint is. Ugyanakkor
viszont azt írja, hogy a fejlett, kérgi neuronok mû-
ködése „elválaszthatatlan a kognitív, akarati tuda-
tosságtól, pszichés élménytõl” stb. Ebbõl úgy tû-
nik, mintha az agykéreg mûködése kizárná a tu-
dattalan pszichés élményeket. Holott legalább
száz éve (fõleg S. Freud óta) tudjuk, hogy az em-
ber lelki mûködése is jelentõs részben tudattalan,
vagyis nem rációvezérelt. vagy tudatosan célori-
entált, még akkor sem, ha éber állapotban van. Ez
érthetõ, hiszen az állatvilágból emelkedtünk ki, s
az állatoknál nincs tudatos lelki mûködés; tehát a
kiemelkedéssel épphogy csak megkezdõdött a tu-
datosodás, s a megszületõ társadalmi létformának
Knoll szerint is közel 200 ezer évre volt szüksége
ahhoz, hogy elérje a mai fejlettségi szintet.

Az emberi történelem eddigi idõszakát Knoll
„káoszvezérelt” vagy „mítoszvezérelt” korszak-
nak nevezi, amelybõl a felvilágosodás óta, vagyis
jó 200 éve próbálunk kikászálódni, hogy eljus-
sunk egy „rációvezérelt korszakba”, a társadalom
célorientált fejlõdésének idõszakába. Ezt a célt
pedig „a társadalom fejlõdését determináló, örök
hajtóerõ, egyedei életének folyamatos, minõségi
javítása” határozza meg. A kérdés csak az: honnan
van ez az „örök hajtóerõ”, s mit jelent, miben áll
az élet „minõségi javítása”? Tény, hogy az egysej-
tûektõl kezdve minden élõlény „veleszületett
késztetése” létének fenntartása, s az ehhez szüksé-
ges feltételek megkeresése és biztosítása. Minél
bonyolultabb egy élõlény, létének és fennmaradá-
sának, fejlõdésének annál több feltétele van, s eze-
ket nemcsak megtalálni, hanem megteremteni is
egyre inkább képes. A fejlõdés lényege az alapve-
tõ létszükségletek és a kielégítésükhöz szükséges
készségek, képességek fokozatos bõvülése, va-
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gyis egy tanulási folyamat, amelyet a fajtársak ta-
pasztalatai jelentõsen gyorsíthatnak. Tartalmilag
ez az adott kortól és társadalomtól függ.

Knoll a „végsõ célt” annak eléréseként határoz-
za meg, „hogy mindenki képessé váljon agykérgé-
be építeni a számára optimális életet biztosító haj-
tóerõket.” Ezeket a hajtóerõket azonban nem kon-
kretizálja, talán azért, mert nagyon sokfélék lehet-
nek és mindenkinél mást jelentenek. Az „életmi-
nõség” lényegeként ugyan zárójelben megemlít
néhány dolgot, de ezek csak hozzávetõlegesek, hi-
szen az életminõség kritériumai egyrészt kidolgo-
zatlanok és szubjektívek, másrészt nemcsak társa-
dalmanként, hanem egyénenként is változnak és
viszonylagosak. Így azt is aligha lehet a jövõre is
érvényesen meghatározni, hogy az emberi társa-
dalom milyen irányban fejlõdik, milyen lesz az
egyre jobb minõségû vagy optimális feltételû élet,
s hogy valaha is „rációvezérelt”, sõt, „homogén”
lesz-e a társadalom E két utóbbiról semmit sem tu-
dunk meg Knolltól; csak feltételezhetõ, hogy a
„ráció-vezérlés” egyrészt optimális egyéni életmi-
nõséget, másrészt a „káosz”, vagyis a realitástól
elszakadó képzelet-szülemények, mítoszok, transz-
cendencia-hitek kiküszöbölését jelenti.

A társadalmi homogénia viszont Knoll szerint
egy végsõ és évmilliókig tartó, harmonikus egyen-
súlyi állapot, amelyben az egész emberiség egy
nyelven beszél, s egy világállam fog kormányoz-
ni; az átlagéletkor pedig eléri a 120-130 évet. Egy
ilyen utópikus társadalom megvalósulására persze
semmi garancia sincs, s maga Knoll is hosszú,
több évszázados küzdelmet valószínûsít a ráció és
a mítoszok hívei között. De reálisan látja azt is,
hogy az összemberi társadalom homogenizálását
minden jel szerint leginkább az elektronikus vi-
lágháló, az internet segíti elõ, amely az ismerete-
ket bárki számára elérhetõvé teszi Ugyanakkor el-
sikkad annak hangsúlyozása, hogy a jövõ társa-
dalma is legfeljebb néhány szempontból lesz ho-
mogén, sok szempontból viszont egyre heterogé-
nebb lehet, bár a különbségeket konfliktus-mente-
sen tolerálja.

Minthogy nemcsak a mítoszok, hanem a mûvé-
szetek is a fantázia termékei, sõt, a tudományos
felfedezésekhez is nélkülözhetetlen az intuíciónak
is nevezett teremtõ fantázia, Knoll teljesen indo-
kolatlanul állítja szembe a tudományt és a mûvé-
szetet („a ráció valóban a mûvészet ellensége”), s
feltételezi, hogy „csak egy igazság lehetséges”.
Ugyanakkor önmagának mintegy ellentmondva
azt is írja: „mûvészet nélkül nem volna érdemes

élni”, mert csak ez képes életét kiteljesíteni, értel-
messé és magasabb minõségûvé tenni. Ez a zavar
az igazság-fogalom tisztázatlanságából eredhet.
Knoll hajlamos az igazság abszolutizálására, ho-
lott minden igazság relatív és gyakran szubjektív
is. Egy adott valóságot ugyanis több szempontból
lehet vizsgálni, s így több igaz (bár viszonylagos)
megállapítás tehetõ róla. A valóság tudományos
és mûvészi megközelítése egyaránt igazságokat
tárhat fel, csak más-más szempontból; de mind-
egyik szolgálhatja a jobb minõségû életet. Erõs
túlzásnak tûnik az a megjegyzése is, hogy leírás-
ból és ábrázolásból „sohasem fakadhat tudo-
mány”, hiszen a tudományos megismerés elsõ lé-
pése mindig a vizsgálandó jelenség pontos leírása.

Jó néhány ilyen megalapozatlan túlzást, egyol-
dalúságot és önellentmondást találhatunk még a
dolgozatban. Szemléletileg azonban a legalapve-
tõbb, hogy az emberi társadalom létrejöttét és fej-
lõdését csupán agyfiziológiai változásokkal pró-
bálja magyarázni, figyelmen kívül hagyva, hogy
milyen külsõ tényezõk hozták létre ezeket a válto-
zásokat. A társadalmi fejlõdés felvázolt, utópikus
képe azonban reálisnak és többé-kevésbé megala-
pozottnak tûnik. Ugyan nem az agynak van tudata,
hanem az embernek van agya és ennek folytán
részben tudatos, részben még tudattalan lelki mû-
ködése, a társadalom pedig valószínûleg sohasem
lesz tökéletesen harmonikus és homogén. Telje-
sen egyetértek viszont Knoll Józseffel egy racio-
nálisabb és toleránsabb világ létrehozásának szük-
ségességében és lehetõségében.

Szilágyi Vilmos

www.szexualpszichologia.hu

Válasz Szilágyi Vilmos hozzászólására

A Fõszerkesztõ felkérésére írt tanulmányom célját
annak utolsó mondatában írtam meg: „Írásommal
vitára, és annak a kísérletes tényanyagnak alapos
tanulmányozására szeretném sarkallni az olvasót,
amelyekbõl következtetéseimet levontam.”

Minden releváns elmélet új felismerések követ-
kezményeként születik. Elméletem kidolgozását a
szerzett hajtóerõk kulcsszerepének és az agytör-
zsi/agykérgi enhancer regulációnak felismerése
kényszerítette ki. Ezeknek a mechanizmusoknak a
megértése ad magyarázatot arra, hogy miért és ho-
gyan született, fejlõdött mai szintjéig és fog to-
vább fejlõdni az emberi társadalom, a földi élet
legmagasabb rendû megjelenési formája.
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Messzemenõen megértem Szilágyi Vilmos ké-
telyeit, melyek a mai világképünkbõl logikusan
következnek. Nyílván még idõre van szükség an-
nak belátásához, hogy a szerzett hajtóerõ beépíté-
sére képes emlõs agykéreg megjelenésével és e
mechanizmusnak a Homo sapiens agykérgében
végül tökéletessé válásával érte el a földi élet fej-
lõdése csúcsát.

Elõször megjelentek a korlátozottan manipulál-
ható agykéreggel rendelkezõ emlõsök, végül
megszületett, a legújabb genetikai kutatások sze-
rint 143-144 ezer évvel ezelõtt, a Homo sapiens, a
föld legmanipulálhatóbb speciese, mely már
olyan társadalmi létformát teremthetett, amelynek
révén folyamatosan képessé vált élete kvalitásá-
nak javítására.

A kutatás megoldandó feladata az agytörzsi/
agykérgi enhancer reguláció molekuláris szintû
megismerése. Ennek révén annak megértése,
hogy miként él káosz és rend szimultán az agyké-
regben. Bármilyen logikus, hiányzik még annak
belátása, hogy a mítoszvezérelt társadalmi létfor-
ma megteremtése volt az egyetlen lehetõség arra,
hogy az emberi társadalom megszülethessen és
fejlõdhessen. A magyarázat egyszerû. Az ember
veleszületetten képes agykérgi káosza (álom, ál-
modozás › mûvészet) révén egy nem létezõ világot
és olyan ideológiát teremteni, amely nélkül embe-
ri társadalom nem mûködhet. Viszont az ember
nem születik annak a való világnak ismeretével,
amelynek része. A mintegy 150 ezer éves Homo
sapiensnek ennyi idõ kellett ahhoz, hogy agykérge
racionális mûködésével (empíria › tudomány) el-
érje a való világ olyan szintû megismerését, mely
már lassan képessé teszi mítoszvezérelt létformá-
jának lezárására. Annak a társadalmi létnek, ráció-
vezérelt egyensúlyi állapotnak megteremtésére,
amelyben azután remélhetõleg évszázmilliókig
békében élhet.

Minél alaposabb viták tárgyává válnak majd
azok az eddig ismeretlen agykérgi mechanizmu-
sok, amelyekre elméletem épül, és minél többen
járulnak majd hozzá, hogy az a jéghegy, amelynek
most még csak a csúcsát látjuk, teljes egészében
megismerhetõvé váljon, annál inkább válik majd
beláthatóvá, hogy csak az tekintheti a rációvezé-
relt emberi társadalom megteremtési lehetõségét
utópiának, aki nem gondolta következetesen vé-
gig a 3.8 milliárd éves földi élet evolúcióját; elju-
tását az emberi társadalom mai állapotformájáig.

Ennek megértéséhez az agykérgi enhancer re-
guláció mûködésének következményeit kell ala-
posan végiggondolni.

A naiv kérgi neuronok állandóan készek a fejlõ-
désre. Átalakulásuk magasabb funkcionális foko-
zatba szünet nélkül folyik a születéstõl a halálig.
Amikor tanulás során naiv neuronok a 3, illetve 4.
csoportba jutnak, az átalakulás irreverzibilis. Min-
den szerzett hajtóerõ és fixált KFR-láncolat, bár-
mikor rögzültek is, szimultán módon él és hívható
elõ az élet folyamán. Ezért mindenki annyi, ameny-
nyi üres lapot agykérgi könyvébe irreverzibilisen
teleírt. Ezek mindig elolvashatók. Miután a köny-
vek születéskor azonosak, minden emberi agyké-
reg potenciálisan képes mindarra, ami ember
agyában valaha beíródott, és amit még a jövõben
be fognak írni. Ez természetesen csak az alapvetõ
szerkezetbõl folyó potenciális lehetõség, mely
nyilvánvalóan nem realizálható. Az élet rövidsége
miatt még optimális életfeltételek mellett is e száz
milliárdnál is több oldalas könyvnek csak egy na-
gyon csekély hányada írható tele. A túlnyomó
többség számára azonban még az életfeltételek
sem kedvezõek ahhoz, hogy kihasználhassák agy-
kérgüknek azt a végtelen lehetõségét, amellyel
minden egészséges ember születik. Azonban a ki-
használás alacsony hatásfoka mellett is egy szor-
galmas emberi lény a tanulási folyamatok eredmé-
nyeként kéregsejtjeinek milliárdjait változtatja
meg funkcionálisan élete során. Nagyszámú haj-
tóerõt és KFR-láncolatok óriási tömegét építheti
be agykérgébe.

Nyilvánvaló, hogy egy adott idõpontban csak
egyetlen veleszületett vagy szerzett hajtóerõ mû-
ködhet, mint a viselkedést éppen meghatározó,
domináns funkció. Mindazonáltal, ha egy bura-
keresõ patkányt helyezünk el egy számára isme-
retlen környezetben, és az üvegburát úgy rejtjük
el, hogy azt nem láthatja, azután megszólaltatjuk a
kiemelt feltételes ingerként mûködõ, aktív gócot
teremtõ csengõ hangot, az állat elkezdi a pró-
ba-szerencse módszerével az üvegburát keresni,
és biztonságosan elõre jósolhatjuk, hogy a burát
elõbb-utóbb meg fogja találni és arra felugrik. Azt
azonban, hogy ez hogyan és mikor fog bekövet-
kezni, és közben mi mindent fog a patkány még
tenni, ami a bura kereséstõl független, nem jósol-
ható elõre.

Az a munkahipotézisem, hogy azoknak az agy-
kérgi neuronoknak, melyek már irreverzibilis funk-
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cióváltozáson mentek át, eljutottak transzformáci-
ójuk során a 3., illetve 4. csoportba, enhancer re-
gulációjuk mindig aktív állapotban marad, és egy
alacsony szinten állandóan termeli specifikus en-
hancer anyagát. Amikor egy KFR-láncolat mint
egységes egész aktiválódik, a hozzá tartozó neu-
ronok enhancer regulációja, ennek megfelelõen a
neuronok ingerlékenysége, eléri azt a szintet,
mely már a tudatos percepciótól elválaszthatatlan
mûködéshez szükséges. Ez azt jelenti, hogy mind-
azok a neuronok, amelyek valamely szerzett haj-
tóerõ, illetve KFR-láncolat szolgálatában állnak, a
nyugalmi éber állapotban, illetve az alvás állapo-
tában is, hullámzó erõsséggel, de valamelyest
mindig fokozott ingerlékenység állapotában van-
nak, mivel enhancer anyaguk állandóan termelõ-
dik. Ehhez még hozzáadhatjuk, hogy a tanulási fo-
lyamat lényegeként még azoknak a neuronoknak
enhancer anyagára is érzékennyé válnak, ame-
lyekkel megtanultak együttmûködni (lásd 3.4.2.).
Van tehát az agykéregben a 3. és 4. csoportba tar-
tozó neuronok nagy tömege révén egy állandó,
unduláló, a tudatosság szintjét ugyan el nem érõ
neuronális aktivitás, mely kaotikus, nem tudatos
háttérzajként mûködik.

Természetesen kiszámíthatatlan, mert véletlen-
szerû, hogy az élet folyamán felhalmozott KFR-
láncolatok milliói közül mikor és melyik fogja ép-
pen elérni ingerületi állapotának azt a szintjét,
mely már elválaszthatatlan tudatos percepciótól.
Esetleges tehát, hogy mikor, mi jut eszünkbe. Ha
éppen nem mûködik egy aktív góc, tehát a káoszt
nem gátolja, nagyobb az esélye annak, hogy a 3. és
4. csoportba tartozó kéregsejtek örökké hullámzó
izgalmi állapota kaleidoszkópszerûen érje el a tu-
datos percepciótól már elválaszthatatlan ingerüle-
ti szintet. Mivel erre az alvás állapotában, amikor
minden célra orientált aktivitás szünetel, a legna-
gyobb az esély, az álom a legjobb bizonyíték az
agyi káosz állandó mûködésére. De a pihenés, a
célorientáltság nélküli relaxált állapot, az éber ál-
modozás sem egyéb, mint az agyi káosz mûködé-
sének egy gátlástalanabb formája.

Ha didaktikai okok miatt a legdemonstratívab-
ban akarjuk illusztrálni, hogy amikor éppen nem
mûködik az aktív góc, így a figyelem nem kon-
centrálódik egy konkrét cél elérésére, miként
áramlik az agykéregben háttérzajként szünet nél-
kül, gátlástalanul a káosz, nagy költõk, írók mûve-
ibõl idézhetjük ennek az élettani jelenségnek gyö-
nyörû leírásait. A relaxált állapotban, éber álmo-
dozás formájában mûködõ káosz leírásának cso-

dálatos példája Tóth Árpád Egynémely emlék, régi

kincs címû verse, melybõl érdemes az elsõ két sza-
kaszt az elemzett élettani jelenség szemszögébõl
nézve figyelmesen olvasni:

Be jó így üldögélni este,
Míg ott künn mindent hó borít,
A vén karszék ölébe esve
Elnyúlok, zaj nem háborít;
Az inga sétája se hallszik,
Az öntudat görcse laza,
Most behavazva minden alszik:
Kínok, világok, gond, haza.

Ilyenkor kezd a lélek csendjén
Oly halk fénnyel, mely szinte nincs,
Ragyogni mondhatatlan enyhén
Egynémely emlék, régi kincs,
Mely vak vadonján a világnak
Némán, szelíden megmaradt,
Mint éjbe feketülõ ágak
Résén egy arany égdarab.

Egy veleszületett vagy szerzett hajtóerõ, mely ép-
pen az aktív góc, a domináns izgalom állapotában
van, és a cél elérése érdekében aktiválja a megfe-
lelõ KFR-láncolatokat, vagy már korábban rög-
zült kfr-láncolatokat hoz mûködésbe, vagy mert
éppen szükséges, új kfr-láncolatok gyors meg-
szerzését katalizálja, egyszersmind elnyom min-
den éppen nem mûködõ hajtóerõt. Azonban az ak-
tuálisan nem felhasználható KFR-láncolatokat
reprezentáló kérgi neuronok enhancer reguláció-
ját nem függeszti fel, ezért az agykéregben a kao-
tikus alapzaj sohasem szûnhet meg teljesen.

Az agykéreg természetes mûködési mechaniz-
musából következik tehát, hogy a racionális agy-
kérgi aktivitás szükségszerûen össze van vegyül-
ve egy irracionális agyi aktivitással, és mi a rend
és a káosz együttes mûködését éljük meg életünk
minden éber pillanatában, az alvás állapotában pe-
dig csak a káosz mûködik. Vagyis a való világhoz
való alkalmazkodás kényszere és az agykéreg te-
remtette, a valóságban nem létezõ vágy/érzelem
vezérelte világban való feloldódás képessége,
minden egyes ember, éppúgy mint emberek együtt-
mûködõ halmaza életében elválaszthatatlan szim-
biózisban él, és ez sohasem változhat. Ami a rá-
cióvezérelt létállapot elérése után változni fog a
jövõben, mindössze annyi, hogy már senki sem
tartja majd az agykéreg teremtette, nem létezõ vi-
lágot valóságosan létezõnek, mert pontosan érteni
fogja agykérge mûködésének mechanizmusát.
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Annak, hogy megértik a szerzett hajtóerõk és az
általuk katalizált fix tudás (KFR-láncolatok) irre-
verzibilis kötõdését az agykéregben, racionálisan
értelmezhetõvé válik Freud tanításának talán élet-
tani szempontból legfontosabb aspektusa, anél-
kül, hogy akárcsak felületesen is a pszichoanalízis
problémakörét érintenénk. Az agykérgi enhancer
reguláció mûködése fényében úgy tûnik, hogy
Freud intuitív módon realizálta a fentebb leírt élet-
tani szituációt. Eszerint, (1) ha egy KFR-láncolat
bármikor rögzült az agyban, az örökké aktív ma-
rad, bár nem tudatos a mûködése. Továbbá, (2) ez
a KFR-láncolat még ha megszerzése után soha-
sem volt ekforálva, bármikor megfelelõ módszer
segítségével olyan izgalmi állapotba hozható,
hogy elõhívása tudatos percepcióval, tehát a már
elfeledett pszichés élmény teljes rehabilitációjá-
val jár együtt. Mégpedig annak minden érzelmi
aspektusával, amely akkor adódott hozzá, amikor
az agykéregben a KFR-láncolat fixálódott. Freud
empirikus módszert dolgozott ki az ilyen „elfelej-
tett” KFR-láncolatok újraélesztésére. Mivel az
élettani bázis ismeretlen volt, specifikus termino-
lógiát dolgozott ki egy gyakorlati szempontból na-
gyon jelentõs technika leírására. Bár sok félreér-
tésre és áltudományos következtetésre is lehetõsé-
get nyújtott a módszer, ez mit sem von le Freud
originális megközelítésének értékébõl.

*

Nyilvánvaló, hogy életünk során már a 3. illet-
ve 4. csoportba transzformálódott, valamely haj-
tóerõ, illetve annak révén beépült KFR-láncolat
szolgálatában álló neuron milliárdok enhancer re-
gulációjának hullámzó intenzitású, de a tudatos-
ság szintjéig még el nem jutott szüntelen aktivitá-
sát valamiképpen a maga totalitásában is érzékel-
jük. Így éljük meg folyamatosan megismételhetet-
len egyediségünket, és ezt írta le örök idõkre az
ember az Én fogalmának a múlt homályába veszõ
megalkotásával.

*

Olyan fajokban, melyek már képesek szerzett
hajtóerõ beépítésére, a következõképpen össze-
gezhetjük az agykérgük mûködését biztosító kö-
vetelményeket:

(1) a múlt tapasztalatai olyan, a 3., illetve 4.
csoportba tartozó kérgi neuronokban vannak irre-
verzibilisen rögzítve, melyek megtanultak egy-
mással a tanulási folyamat során együttmûködni
és amikor szükséges, egységes egészként aktivá-
lódni;

(2) az élet folyamán a továbbiakban, megfelelõ
ingerlési feltételek teljesülése esetén, a kooperáló
neuronok együttese egységes egészként bármikor
mûködtethetõ, és az ekforálás mindig elválasztha-
tatlan marad ugyanattól a kognitív és affektív tu-
datállapottól, amely a fixálódáskor is jellemezte
az együttes mûködését;

(3) bár egy domináns hajtóerõ mûködése egy
konkrét cél elérésére központosítja az agy tudatos
mûködését (racionális agyi aktivitás), az a jelen-
ség, hogy a célorientált mûködés során véletlenül,
kaleidoszkópszerûen olyan múltbeli fixációk is el-
érhetik a tudatos percepció szintjén történõ elõhí-
vásukat, amelyeknek a domináns hajtóerõ által
reprezentált elérendõ célhoz semmi közük (irraci-
onális agyi aktivitás), az agykéreg természetes
mûködési formája.

Az a koncepció, hogy életünk minden pillanatát
a racionális és irracionális agyi aktivitás, ráció és
káosz elegye határozza meg, a figyelem új megha-
tározását is megengedi. A pszichológia a figyel-
met egy konkrét tárgyra vagy gondolatra történõ
összpontosításként határozza meg. A kérgi en-
hancer regulációról alkotott koncepció szerint a fi-
gyelem olyan állapot az agyban, amikor 4. cso-
portba tartozó neuronok együttese specifikus en-
hancer anyagát optimális koncentrációban termeli
ahhoz, hogy az együttes a maximális ingerlékeny-
ség állapotában legyen („aktív góc”), és ez az álla-
pot, amennyire ez lehetséges, gátolja a többi agy-
kérgi neuron mûködését (a káoszt), így koncent-
rálja a szervezet mûködését az aktív góc által rep-
rezentált cél elérésére.

A ráció és káosz együttesét az agyban mindenki
élete során szinte állandó jelleggel megéli. Agy és
tudata mûködésének monográfiámban leírt kon-
cepciója alapján retrospektíve azt mondhatjuk,
hogy Penfield „The permanent record of the
stream of consciousness” (A tudatáramlás folya-
matos regisztrálása) címû, 1955-ben írt tanulmá-
nya volt az elsõ precíz kísérletes bizonyítása an-
nak, hogy ez a kettõsség természetes léte az agy-
kéregnek. Penfield éber állapotú betegeken, akik
agymûtét miatt feküdtek a mûtõasztalon és kopo-
nyájuk meg volt nyitva, az agykéreg különbözõ
területeit enyhe elektromos ingerléssel stimulálta.
A beteg élénken visszaemlékezett régi élmények-
re és azokról beszámolt, miközben pontosan tudta,
hogy a mûtõasztalon fekszik.

Mivel szerzett hajtóerõ csak egy veleszületett
hajtóerõ alapján épülhet be az agykéregbe, megál-
lapíthatjuk, hogy semmi sem rögzülhet az agyké-
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regben, mely nem racionális alapra épült. Másfe-
lõl, azt sem feledhetjük, hogy bármely idõpontban
véletlenszerû, hogy éppen melyik veleszületett
vagy szerzett hajtóerõ lesz a domináns. A domi-
náns hajtóerõ mûködése és az ahhoz kapcsolódó
KFR-láncolatok ekforálása azt jelenti, hogy egy
meghatározott kérgi neuronpopuláció van éppen a
maximális ingerlékenység állapotában annak kö-
szönhetõen, hogy specifikus enhancer anyaguk
optimális koncentrációban termelõdik, míg a töb-
bi milliárd kéregsejt, mely más, régebben fixált
szerzett hajtóerõhöz, illetve KFR-láncolatokhoz
tartozik, egy alacsonyabb, tudatos percepcióval
még nem járó aktivitási szinten mûködik, mely
unduláló intenzitású háttérzajként, káoszként van
jelen. Minden, már a 4. csoportba tartozó kéreg-
sejt tulajdonképpen Janus-arcú sejt. Idõrõl idõre,
amikor a szükség megkívánja, reflektorfénybe ke-
rül, domináns sejtként mûködik, és amikor nincs
már rá szükség, ismét eltûnik az ismeretlenségbe,
elmerül a kortikális neuronok tengerében, melyek
az agyi káoszt tartják fenn.

Könnyen belátható, hogy az emberélet kvalitá-
sa szempontjából rend és káosz, racionalitás és ir-
racionalitás szimultán mûködése az emberi agy-
kéregben, élettani szempontból egyforma fontos-
ságú. A racionális agymûködésnek (rend), a tudo-
mány teremtõjének köszönhetjük, hogy életben
tudunk maradni az objektíven létezõ, reális világ-
ban. Az irracionális agymûködésnek (káosz), a
mûvészet megteremtõjének köszönhetjük, hogy el
tudunk szakadni az objektíve létezõ reális világ-
tól, és szabadon száguldhatunk az emberi agyké-
reg teremtette lényekkel teli, nem létezõ univer-
zumban.

Az emberek egy kis hányada különös affinitás-
sal érzékeli az agyi káoszt, és egy másik kis há-
nyada a rációt, ennek megfelelõ hajtóerõk fixálá-
sára fognak törekedni, melyek révén szenvedélyes
odaadással, áldozatos koncentrációval próbálnak
majd mûvészként vagy tudósként nevet szerezni,
utat törni maguknak. A túlnyomó többség, ilyen
specifikus affinitás híján, boldogan merül el a
névtelenségben.

*

Köszönöm Szilágyi Vilmosnak gondolatéb-
resztõ kritikai megjegyzéseit. Talán a leírtak meg-
világítják, hogy ami túlzásnak, egyoldalúságnak,
önellentmondásnak látszhat, annak következmé-
nye, hogy a tanulmányban nem elemezhettem azt
a kísérletes anyagot, amely monográfiámban rész-
letes analízis tárgya volt. Ugyancsak nem mennék
annak részleteibe, hogy miért és hogyan van az
agynak tudata, és a tudat miért nem valóságosan
létezõ, hiszen ezt elég részletesen kifejtettem mo-
nográfiámban (lásd pl. 224-225. oldal). Azt, hogy
az enhancer reguláció mûködésének fényében
konkrét materiális értelmezést nyer az, amit tuda-
tosnak illetve tudatalattinak írunk le, monográfi-
ám kísérleti részében sokszorosan elemzem. Va-
lójában az elméletnek egyik kulcsa, hogy egy
KFR-láncolat neuronjaiban az enhancer koncent-
rációnak át kell lépnie egy kritikus küszöbértéken
ahhoz, hogy tudatossá váljon. Könnyen érthetõ kí-
sérletekkel igazolja ezt a 4. fejezetnek az a része
(4.2), mely a felejtés/emlékezés új értelmezését
teszi lehetõvé. Egy mindenki által önkísérletben
kipróbálható módszer segítségével, plasztikus
magyarázatot kapunk arra, hogy miként válik az
egyik pillanatban még nem tudatosodott KFR-
láncolat egy másik pillanatban tudatosan elõhív-
hatóvá.

Annak örülök, hogy Szilágyi Vilmos teljesen
egyetért velem egy racionálisabb és toleránsabb
világ létrehozásának szükségességében és lehetõ-
ségében. Én csak azoknak a konkrét agykérgi me-
chanizmusoknak tényleges mûködésére mutatok
rá, amelyek feltartóztathatatlanná teszik ennek a
kívánatos végcélnak, talán már néhány évszáza-
don vagy egy-két évezreden belüli elérését. Ez tu-
lajdonképpen azt jelenti, hogy véleményem sze-
rint, történelmi idõmértékkel mérve, az emberiség
egy rációvezérelt, békés életforma megteremtésé-
nek már valójában a küszöbéig jutott el.

Knoll József
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