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A kognitív tudomány 

Számos tudományt jellemez az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején egy sajátos 
fordulat, amit kognitív forradalomként vagy kognitív fordulatként  szoktak emlegetni. A 
kognitív tudomány az emberi tudás szerkezetét, reprezentációját (megjelenés, képviselet) és 
feldolgozását kutatja. A kognitív tudomány az elme interdiszciplináris tanulmányozása, melynek 
fő részei a neuropszichológia (idegtudomány), a filozófia, a pszichológia, a mesterséges 
intelligencia, a nyelvészet és az antropológia. A különböző szakterületeken belül a kutatásokat az 
elme működéséhez kötő és arról elméleteket felállító irányzatok alakultak ki. Az egyes 
szakterületeken kialakult kognitív irányzatokból, ezek sajátos átfedéseiből létrejött egy 
általánosabb próbálkozás az interdiszciplináris együttműködésre, amit megismeréstudománynak 
(kognitív tudomány) nevezünk. A megismeréstudomány az egyes szakmákban megjelent 
modellközpontú felfogásokra épít. Azt keresi, hogy mi ezekben az irányzatokban a közös, mik a 
reprezentáció általános törvényszerűségei, mik a fejlődés, a kibontakozás és felbomlás általános 
törvényei és így tovább. A megismeréstudomány mindenütt az embert, az állatot s a gépeket 
vizsgálva is a megismerési szempontot helyezi előtérbe, mégpedig úgy, hogy a megismerő 
rendszereket a környezetet modelláló rendszerként fogja fel. A kognitív tudomány azt tartja 
céljának, hogy mindegyik részdiszciplínát emlékeztesse a másikból származó adalékokra és 
feladatokra, arra, hogy minden megismerésnek különböző szintű elemzési feladatai vannak a 
tudós számára. A komputációs modellek fontos információt szolgáltatnak arról, hogy az 
elméletben használt fogalmak részletesen meghatározhatók-e, és lehetőséget adnak a hatások 
szimulálására eltérő feltételek esetén. A kognitív tudósok számítógépes programokat készítenek, 
melyek részletes és explicit kognitív elméleteket képviselnek.  

A kognitív pszichológia a leképezések, a modellek kísérleti tudománya. Legfontosabb 
kutatásai felfedezik a feledésbe merült belső folyamatokat: az emlékezeti, a figyelmi és a 
perceptuális folyamatokat, s az embert a digitális számítógép mintájára nem egyszerűen, mint 
modelláló lényt kezdik el értelmezni, hanem mint szekvenciális, egyközpontú modelláló lényt. A 
kognitív pszichológia a mentális folyamatokat tanulmányozza (érzékelés, memória, tanulás, 
problémamegoldás stb.) a pszichológia kísérleti módszereivel. A fókusz az információ 
megszerzésének, feldolgozásának és tárolásának mikéntjén és a magatartás tanulmányozásán van. 
A belső mentális folyamatokat objektíven vizsgáljuk, de a mögöttes mentális folyamatok 
fogalmaiban (mentális reprezentációk) kell értelmeznünk azokat.  

A kognitív neuropszichológia az információfeldolgozás fiziológiai-agyi alapjai kutatja, a 
megismerés és a mentális folyamatok (érzékelés, memória, nyelv, érzelmek stb.) biológiai alapjait 
vizsgálja. Agysérült betegek kognitív teljesítményével foglalkozik, és a megismerés azon 
aspektusait próbálja meg felfedni, melyek vagy épen maradtak vagy károsodtak. Az agysérült 
betegektől szerzett információk segítségével lehetővé válik bizonyos kognitív pszichológiai 
elméletek elutasítása és a normális kognitív működés új elméleteinek megalkotása. A kognitív 
neuropszichológia célja az, hogy az agysérült betegeknél tapasztalható károsodott és sértetlen 
képességek mintázataiból következtetéseket vonjanak le a normális, sértetlen kognitív 
folyamatokra vonatkozóan. 
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A kognitív nyelvészet a nyelv és az elme interakciójával, a nyelvtani struktúrák 
vizsgálatával foglalkozik. Az 1970-es, 1980-as évektől a strukturalista és generatív nyelvészet 
mellett - pontosabban ezek kritikájaként - új nyelvi megközelítésmódok bontakoztak, illetve 
bontakoznak ki. Ezek közül legígéretesebb a kognitív nyelvészet, mely a nyelvet a kogníció, a 
mentális megismerésrendszer részének tekinti, magyarázó elvének középpontjában a nyelv és az 
elme közötti kapcsolat áll. A kognitív nyelvészet fontos felfedezése, hogy a nyelv, a nyelvi tudás 
nem csupán szerkezeti jellegű, hanem eljárás- vagy folyamatjellegű (procedurális) is; a nyelvi 
megnyilatkozásoknak és azok részeinek a létrehozása, illetve megértése ugyanis nem pusztán egy 
bizonyos szerkezet érvényesülése, hanem egy mentális folyamat végbemenetele vagy 
végrehajtása. 

A mesterséges intelligencia az emberi és gépi intelligencia integrációjával foglalkozik. 
Programokat, modelleket készít az intelligens viselkedés szimulálására. Két irányban végez 
kutatásokat: 

• Hangsúly az emberi intelligencián:  a mesterséges intelligencia modellezési eszköz, amely 
segít abban, hogy többet megtudjunk az emberi intelligencia működéséről. 

• Hangsúly a mesterséges intelligencián: az emberi intelligencia ismerete segítséget nyújt 
ahhoz, hogy a komputer speciális tulajdonságait fejlesszük. 

A hatvanas évekre létrejöttek olyan mesterséges intelligenciarendszerek, melyek arról akarták 
meggyőzni az embereket, hogy a gépek ugyanúgy is tesznek, mint az ember. A gép megjelenik, 
mint technikai analógia. Az embert is tekinthetjük úgy, mint egy adatokkal és programokkal 
jellemezhető számítógépet, de megjelenik úgy is, mint közvetlen fenyegetés, hogy majd a 
gépekkel modellálni fogjuk az embert. Nemcsak segíteni fog a gép sakkozni, meg repülőgépet 
vezetni, hanem átveszi az igazi akciót, a gondolkodást is.  

A kognitív filozófia a tudat jelenségét tanulmányozza, az elméletek konceptuális 
koherenciájának vizsgálatával foglalkozik, illetve elveket fogalmaz meg a helyes elméletek 
kidolgozásához. Absztrakt kérdésekkel foglalkozik, melyek az elme kísérleti és komputációs 
tanulmányozásának során merülnek fel a kognitív tudomány többi résztudományában. Célja az 
emberi gondolkodás fejlesztése.  

A kognitív antropológia a mentális folyamatokat különböző kultúrákban megjelenve 
tanulmányozza antropológiai módszerekkel (etnográfia). Az emberi lét körülményeit vizsgálja, az 
emberi kultúra és az emberi gondolkodás kapcsolatára fókuszál. E szemlélet szerint a kultúra nem 
más, mint egy kognitív szerveződése az anyagi jelenségnek. A kognitív antropológusok azt 
vizsgálják, hogy az emberek hogyan értelmezik és rendszerezik az anyagi tárgyakat, eseményeket 
és tapasztalatokat, amelyek a világukat képezik. A kognitív antropológia alapvető célja az, hogy 
vállalhatóan feltérképezze és felvázolja az emberek azon a logikai-gondolati rendszerét, 
amelyeket bizonyos kritériumokhoz hozzávetve analizál. Nemcsak arra keresi a választ, hogy az 
emberek hogyan rendszerezik kultúrájukat, hanem arra is, hogy hogyan használják azt. 
Álláspontjuk szerint minden kultúra rendelkezik saját egyedi rendszerével bizonyos dolgok 
értelmezésében, mint például események és viselkedés.  
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