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kált, ám megjelent írásai alapján is tekintélyt vívott 
ki magának. Fiatalon gyilkosság áldozata lett.

Szentkuthy Miklós által említett könyve -  Az 
erkölcs dialektikája -  1940-ben jelent meg. 
(Reprint kiadás 1989-ből, Németh G. Béla beveze
tő tanulmányával.) Egyéb írásai közül említést ér
demel még: A MEGISMERÉS ANTINÓMIÁJA KANTNÁL
(1936).

K o m is G yula (1885-1958), filozófus, egyetemi ta
nár, politikus. Közepes tehetségű, ám széles mű
veltségű férfiú; egyeneden színvonalú műveket 
publikált. A kommunista hatalomvétel után bör
tönbüntetést szenvedett.

Főbb művei: Dilthey történetelmélete 
(1913); Bevezetés a tudományos gondolkodásba 
(1922); Történetfilozófia (1923); A lélek világa
(1927) ; Az államférfi. A politikai lélek vizsgála
ta (1933); Kölcsey Ferenc világnézete (1938); 
Magyar filozófusok (1944).

Szentkuthy által említett írása szintén A mai vi
lág képe, Szellemi élet című kötetében jelent meg 
(1-9.); Szentkuthy kegyesen tárgyalja ezt a gyenge 
munkát.

B artók György (1882-1907), filozófus, egyetemi ta
nár; rendkívül képzett, ám -  szintén -  nem túl ere
ded elme, aki elsősorban a filozófiatörténet tárgy
körében bizonyult termékeny alkotónak.

Főbb művei: Az akaratszabadság problémája 
(1906); Az erkölcsi érték philosophiája (1911); 
Kant (1925); Az erkölcsi értékeszme története 
1-2. (1926); A rendszer filozófiai vizsgálata
(1928) ; Kant etikája és a német idealizmus er- 
KÖLCSBÖLCSELETE (1930); A KÖZÉPKORI ÉS AZ ÚJKORI 
FILOZÓFIA TÖRTÉNETE (1935).

Szóban forgó műve -  Ember és élet. A bölcse
leti ANTROPOLÓGIA ALAPVONALAI (1939) -  különös 
hangsúlyt helyez a „Leben”, „Seele" és „G eist” lehet
séges konfigurációira, illetve fogalmi, metaforikus 
játékaira, s teszi mindezt az „orthodox” szellemtör
téned hagyomány égisze alatt, eklekdkus módon. 
Ebben a tekintetben Szentkuthy gúnyolódása jo 
gosnak látszik.

Böhm  K ároly (1846-1911) azon kevesek egyike, akik 
magyar nyelven számottevő s viszonylag ereded fi
lozófiai rendszert hoztak létre. Fő műve Az ember 
világa, melynek 1883-1942 között napvilágot lá
tott hat kötete lényegében Böhm egész életútján 
átível.

Nem tudni, vajon Szentkuthy töredékes meg
jegyzése melyik Böhm-frásra vonatkozik.

Tankó B éla  (1876-1946), egyetemi tanár; elsősor
ban edkai és vallásfilozófiai művek szerzője.

Főbb művei: Nietzsche erkölcsi értékelése és 
a kereszténység erkölcsi elvei (1909); A XIX. 
SZÁZAD ETHIKAI VÁLSÁGA (1912); KANT VALLÁSFILO
ZÓFIÁJA (1916).

Hogy miért véli Szentkuthy „a leghatározottabban  
m agasabb szín v tm a lú ”-m V . Tankót például Halasy- 
Nagynál vagy Bartók Györgynél, a pár sornyi szö
vegből nem derül ki.

M átra i L ászló  (1909-1983) a felsoroltak közül az 
egyeden, akinek munkássága átível a „törté
nethorizonton”, vagyis 1948/49-en. Nemzedéké
nek egyik legtehetségesebb filozófusígérete; a há
ború idején meggyóződéses náciellenes, angolba
rát; 1945-től cinikusan igazodik a politikai erővi
szonyokhoz. Komoly szerepet játszott a hazai filo
zófia gleichsaltolásában; hosszú ideig az Egyetemi 
Könyvtár igazgatója volt. -  1945 után igen keveset 
publikált.

Élmény és mű című könyve 1940-ben jelent 
meg, általános elismerés fogadta. Ekkor még a pál- 
foraulás előtt lévén, Mátrai szemléletmódja újsze
rű, érdekes.

Egyéb művei: A jelenkori esztétika fö irányai 
(1931); Modern gondolkodás (1938); J ellemtan 
(1943); Haladás és fejlődés (1946); Gondolat és 
szabadság (1961).

Rugási Gyula

A POSTÁS
KÉTSZER CSENGET, 

AVAGY AZ
ELVESZETT SZÍNHÁZJEGY 

ESETE

Darab Tamás: A gépesített értelem. Vázlatok a mes
terséges intelligencia filozófiájáról 
Áron Kiadó, 1991. 113 oldal, 117 Ft

Kezdetben volt a boldog ártadanság korsza
ka, amikor jobb kezünkben Wittgensteinnel, 
a balban Kuhnnal csillogó szemmel kiáltottuk 
oda a világnak: a különböző világképek, in- 
kommenzurábilisak lévén, nem érthetik meg 
egymást. Nincs olyan külső mérce, amely az 
ítéletet és ítélkezést, a másik elítélését meg
alapozhatná. A nyelvek és a hozzájuk rendelt 
gondolkodás, világkép egységet alkotnak, 
rajtuk kívül pedig nincsen semmi, a nyelvjá
ték mozgó életében minden megmutatkozik 
-  s máris soroltuk a ragyogó ősök, Herder, 
Hamann, Humboldt, Whorf, Sapir nevét. Az 
ártadanság kora azonban elmúlt.

Valamikor nem hozott minket zavarba, 
hogy Herder monstruózus alkotása már cí
mével is -  Eszmék az emberiség törté
netének filozófiájáról -  az egyetemes hu
manitás lehetőségét hirdeti. Elsiklottunk afö-
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lőtt, hogy bár Herder úgy véli, „egy népnek 
nincs olyan eszméje, amelyre nincs szava”, ám az 
ész ideáin s így az észhez rendelt nyelven túli 
érzéseinket mégiscsak kimondhatadanoknak
tekinti......minden ember végül is külön világ",
amelyre „a nyelvnek sincs szava, hiszen” ehhez 
„hiányzik a közös mérce". Mintha nem is létez
tek volna ilyen Humboldt-sorok is: „Az ember 
több és még valami más, mint minden beszéde és 
cselekedete”', a másik megismerése során egy
szer csak „egy ismeretlen világ határán találjuk 
magunkat, amelyből csak egyes és töredékes jelen
ségek pattannak ki, s közben a világ maga átha
tolhatatlan homályba burkolózik”. Nem ejtett 
bennünket gondolkodóba, hogy például 
Mauthner -  Herder és Humboldt nyelv-gon
dolkodás téziséhez csadakozva -  úgy találta, 
ez csak a „beszéd” és a „gondolkodás” szavak 
mindennapi használatával szembeszállva ál
lítható fel; s hogy még maga Wittgenstein is 
annak belátására kényszerült egy helyütt, 
hogy „a "gondolkodás* fogalma és a "beszéd* fo
galma egymástól kategorikusan különböznek”. 
Végtelen leegyszerűsítési vágyunkban in
kább becsuktuk a szemünket az olyan sapiri 
kijelentések olvastán, amelyek szerint nyelv
tani kategóriáink „végső soron a tapasztalatra 
vezethetők vissza”, éppúgy, mint amikor olyan 
whorfi eszmefuttatásokkal találkoztunk, ame
lyek az érzeteket mint a tapasztalat nyelv 
előtti, közös emberi alapját ismerték el.

Imigyen sikerült a valamikor nyilván he
urisztikus erejű felfedezést puszta tautológi
ává csupaszítanunk, amely mint ilyen már 
valóban semmiféle fogalmi gubancot nem 
okozhatott. Ám talán újfent megérett az idő, 
hogy problémákat lássunk, hogy filozófus 
módjára azt mondjuk: nem ismerjük ki ma
gunkat, zavarba jutottunk.

Mert a történet -  amelynek egyik szála a 
jelen könyvben tárgyalt mesterséges intelli
genciakutatások -  valóban érdekfeszítő. S va
lóságos story\á válik Darab Tamás előadásá
ban. Darab Tamás ugyanis nem mindentudó 
elbeszélőként lép fel, aki történetét a végki
fejlet és a végső tanulság ismeretében és fé
nyében tárná elénk. O a történettel együtt 
haladó elbeszélő, aki majdhogynem részese 
hősei küzdelmeinek, de mindenesetre együtt 
izgul az olvasóval a megoldásért.

A nagy párviadal a mesterséges intelligen
cia kutatóinak két tábora között zajlik. Az

egyik tábor kutatói a gondolkodást mintegy 
belső beszédnek tartják, nyelvünk jeleit pe
dig a külvilág különféle tényállásait repre
zentáló szimbólumoknak. £ kutatók „az elmé
ben voltaképpen működő számítógépet látnak: gon
dolkodás közben” szerintük „a szimbólumokat a 
logika szabályai alapján kapcsoljuk össze egymással
-  vagy másként fogalmazva, manipuláljuk -, 
akárcsak a számítógép”. (11. o.) A gondolkodás
nak ez a modellje nyilvánvalóan alkalmas az 
ún. elméleti gondolkodás leképezésére. A 
kérdés csak az, hogy a logikailag ekképp ren
dezett ténytudás mennyiben képes olyan tu
dás modellálására, mint például a kerék
pározás, azaz annak modellálására, amit gya
korlati tudásnak nevezünk. Mindennapi ta
pasztalataink felől nézve, persze, könnyen 
úgy tűnhet föl előttünk: ez utóbbi tudás sok
kal egyszerűbb és magától értetődőbb, hiszen
-  szemben egy bonyolult matematikai leveze
téssel vagy egy számítógépes program elké
szítésével -  szinte mindannyian képesek va
gyunk elsajátítására. A számítógépes progra
mokat vizsgálva azonban döbbenten tapasz
taljuk: „az étteremlátogatás sokkalta bonyolultabb, 
mint a sakkjáték, az esernyő kinyitásáról nem is be
szélve”. (18. o.) A programok -  valóságos szi
tuációkat modelláló -  „mikrovilága” nem vet
hető össze bonyolult mindennapjainkkal: e 
világban ugyanis nincsenek váratlan fordula
tok, nem támad fel hirtelen a szél, hogy be
vágja nyitva felejtett ablakunkat, s nem kell 
mesterembert sem hívnunk, hogy a szom
széd csőrepedése miatt elázott fürdőszobán
kat helyrehozza. „Semmi sem maradt tehát a 
mikrovilágban, amelynek megítéléséhez tényleg in
telligensnek kellene lennünk." (27. o.)

E programoknak azonban még alapve
tőbb bajaik is vannak. A logika ugyanis csak 
egyféle nézőpontot képes figyelembe venni, 
csak monologizál. Ezzel szemben gondolko
dásunk nem más, mint nézőpontok finom 
összjátéka, dialógus. Emellett kiderült: min
dennapi döntéseink során nem vagyunk te
kintettel arra az alapvető formális logikai sza
bályra, amely szerint a logikai szempontból 
azonos szerkezetű feladatokat és problémá
kat mindig egyformán kell megoldanunk. 
Kísérleti személyeket olyan kérdés elé állítot
tak például, mit csinálnának, ha elveszítenék 
háromszáz forintos színházjegyüket, illetve, 
ha a jegyvásárlás előtt észrevennék, hogy el
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tűnt háromszáz forint a tárcájukból. Az ered
mény váratlan volt: bár mindkét esetben 
ugyanannyi a veszteség, az emberek mégsem 
reagálnak ugyanúgy. Többségükben ugyanis 
csak akkor vennének jegyet, ha a pénzüket, 
s nem, ha a jegyüket veszítették volna el.

Az ilyen és hasonló kísérletek és megfon
tolások egyaránt megingatták azt a hitet, 
hogy a szimbólummanipuláción alapuló 
programok képessé tehetők az emberi gon
dolkodás modellálására. Ekkor lépett színre 
a mesterséges intelligencia kutatásának má
sik irányzata, amely immáron a számítógépet 
nem szimbólumok manipulálására használta 
fel, hanem az agy modellezésére, azaz nem 
arra vállalkozott, hogy a problémamegoldást, 
hanem hogy az idegsejtek bonyolult kölcsön
hatásait valósítsa meg a számítógépen. E ku
tatók úgy találták, hogy a szimbólummanipu
lációs modell szem elől téveszti, az idegmű
ködésnek időbeli korlátái vannak, s ez eleve 
alkalmatlanná teszi az agyat arra, hogy egy 
több száz lépéses műveletet áttekintsen. Az 
intelligenciát leheteüen egymás után végre
hajtott logikai műveletek sorozatára bontani. 
Gondolkodás közben nem úgy járunk el, 
mint az a postás, aki, hogy kézbesítsen egy 
levelet, amelyre elfelejtették ráírni a házszá
mot, sorban egymás után becsönget az összes 
házba az utcában. Mindennapi fogalomalko
tásunk mintafelismerésen alapszik: benyomása
inkat úgy soroljuk valamely fogalom alá, 
hogy a fogalmak mintaértékűnek elismert 
példányaival -  a velük való hasonlóságra ala
pozva -  vetjük össze őket. A neuronhálózatos 
modell ennek megfelelően a gondolkodást 
intuitív, hibáktól sem ment folyamatként áb
rázolja, s arra is képes, hogy a fogalomalkotás 
spontán vonásairól számot adjon.

A neuronhálózatos modellek készítői vég
ső soron a szabálykövető szimbólumhasználat 
helyét és szerepét ítélik meg másképpen, 
mint a korábbi modellek alkotói. Náluk sok
kal inkább néma tudásról, mint valódi foga
lomalkotásról beszélhetünk, mivel itt „szó 
sincs valódi szimbólumokról". (77. o.) Ez az el
gondolás pedig „minden jel szerint fordulatot” 
jelent „annak megítélésében, milyen szerepet ját
szik a nyelv a megismerésben”. (79. o.) E fordu
latot támogatják bizonyos pszichológiai kísér
letek is, így azok, amelyeket Eleanor Rosch 
végzett a 70-es években, mégpedig a sors iró

niájaként épp a nyelv-gondolkodás azonossá
ga tézis alátámasztására. Rosch az új-guineai 
dani törzs körében -  amelynek csak két szín
re, a világosra és a sötétre vannak nevei -  
végzett vizsgálatokat. Nagy meglepetésére 
azt tapasztalta, hogy a törzs tagjai körülbelül 
ugyanolyan sikeresen emlékeznek vissza ko
rábban bemutatott színekre, mint a több színt 
megnevezni tudó amerikaiak és európaiak. 
Rosch kísérletei igazolták Berlin és Kay ko
rábbi eredményeit is: az, hogy a különböző 
nyelvi közösségek mit tekintenek alapszínek
nek, továbbá, hogy az alapszínek mely kép
viselői számítanak a szemükben az illető szín 
mintájául, függeden mind attól, hogy az illető 
nyelv hol húzza meg az egyes színek határait, 
mind pedig attól, hogy hány színárnyalatot 
tud megnevezni. Az eddigiek alapján ezek az 
eredmények mindazonáltal korlátozott érvé- 
nyűeknek tűnnek: csak a biológiai evolúció 
során túlélési értéket jelentett színek, növé
nyek stb. fogalmaira állnak, a kulturális evo
lúció során keletkezettekre viszont már nem.

Az olvasó mindezek után megnyugodva 
dőlhetne hátra foteljában: jó és rossz küzdel
me eldőlt, tudjuk immáron, kinek az oldalán 
az igazság. Darab Tamás azonban árnyaltabb 
véleményalkotásra int. Való igaz, hogy a 
szimbólummanipulációs modell nem alkal
mas a gondolkodás intuitív vonásainak, a 
megismerésünk szempontjából oly lényeges 
képszerű gondolkodásnak a megjelenítésére. 
Ám a neuronhálózatos modell sem makulát
lan, minden rokonszenvünk ellenére: ez 
ugyanis gondolkodásunk szisztematikus vo
násairól, illetve -  mint a nyelv-gondolkodás 
egysége tézist tagadó elmélet -  a kultúrához 
kötött fogalmakról nem képes számot adni. 
S ez több, mint egyszerű programkérdés: 
míg a neuronhálózatok modellálására az ún. 
párhuzamos működésű számítógép alkalmas, 
addig a szimbólummanipuláló programok 
szekvenciális gépen futnak. E programok, il
letve gépek egyike sem képes az emberi gon
dolkodás egészét reprezentálni, már csak 
azért sem, mert egyik sem gondolkodik ab
ban az értelemben, hogy az intencionált je
lentésadás képességét tulajdoníthatnánk ne
ki, vagy hogy azt mondhatnánk: tud is arról, 
hogy épp megért valamit.

Láthattuk: a mesterséges intelligencia ku
tatásáról szólva nem egyszerűen egy szaktu
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dományos probléma megoldhatóságáról van 
szó, hanem általános nyelvelméleti, sőt isme
retfilozófiai megfontolásokról. így ha (a szer
ző fejtegetéseit ezúttal kissé továbbgondolva) 
harminc évvel ezelőtt Kuhnt azért ünnepel
hettük, mert a természettudományok jelen- 
téskonstituáló tevékenységét felismerve el
tüntette a korábban refrénszerűleg emlege
tett szakadékot szellem- és természettudo
mányok között, úgy az új kutatások megint 
a különbségekre hívják fel a figyelmünket. 
(Még akkor is, ha például Rosch eredménye
inek egy részéről a színekre vonatkozó emlé
kezetet illetően -  Lucy és Shweder 1984-es 
közleményükben kimutatták: a kísérleti felté
telek nem kellően gondos megválasztásán 
alapultak.)

A mesterséges intelligenciakutatásokat ál
talánosítva mégsem árt korlátokat is szab
nunk magunknak. A szimbólummanipuláci
ós modell Darab leírása szerint a nominalista, 
a neuronhálózatos pedig a realista nyelvel
méleti hagyományhoz köthető. Egy más fel
osztásban azonban legalább annyira kézen
fekvő lenne az elsőt a T ractatus, a másodi
kat pedig a F ilozófiai vizsgálódások kép
viselte felfogáshoz kapcsolnunk. A nyelvjá
ték-koncepció paradigmatikus esetek körül 
kiépülő analógiás modellje önként kínálja az 
összehasonlítást a mintafelismeréses model
lel. (Az pusztán interpretációs kérdésnek lát
szik, hogy egy, az analógiás kapcsolódáson 
alapuló programot a neuronhálózatok vagy 
inkább a nyelvjátékok egyes eseteinek mo
delljeként fogunk fel.) A késői Wittgenstein 
viszont -  szemben a neuronhálózatos modell 
képviselőivel -  aligha tekinthető realistának. 
Sokkal inkább -  mint a szimbólummanipulá
ciós modell hívei -  a szabálykövetés szószóló
ja, ám nála a szabálykövetés az előbb említett 
(„neuronhálózatos”) értelemben megválto
zik. Privátnyelv-kritikájának egyik újdonsága 
éppenséggel az, hogy arra tesz kísérletet: a 
nyelv-gondolkodás egységének tézisét az ér
zetekre is kiterjessze, s ezáltal a nyelvvel és a 
kultúrával mindent befedjen.

Ennek a kiterjesztésnek azonban, mond
hatni, ára is van. Épp a neuronhálózatos 
program tanulságai inthetnek arra, nem kel- 
lene-e fontolóra vennünk: mennyire képes a 
nyelvjáték-koncepció a logikus gondolkodás 
leírására. (S mennyire képes erre a tudo

mányfejlődés kuhni elmélete, vethetjük fel 
szintén, bizonyos, a két elmélet között meg
lévő párhuzamok alapján). Többek közt a 
neuronhálózatos modell fényében ötlik a sze
münkbe: a késői Wittgensteinnel haladva las
sú lépéseket teszünk afelé, hogy nyelvjátéka
ink logikája -  amely mögött pedig a filozófus 
szerint nincs már semmi -  kimondhatatlanná 
váljék; lassú lépéseket a felé a paradox állítás 
felé, hogy a mindent lefedő kimondott szó, 
illetve kultúra olyan szótlan tudásként jelen
jék meg, amelyről már semmi sem mond
ható.

A kérdés újra nem adott, hanem feladott.

Neumer Katalin

TETTEN ÉRT IRODALOM?
Kálmán C. György: Az irodaim, mint beszédaktus. 
Fejezet az irodalomelmélet történetéből 
Akadémiai Kiadó. Opus. Irodalomelméleti 
tanulmányok, 1990. 173 oldal

A beszédaktus-elmélet mint nyelvészeti
nyelvfilozófiai irányzat kialakulásától kezdve 
nem ismeretlen Magyarországon. Mind ez 
ideig azonban a nemzetközi szakirodalom 
sem rendelkezett egy, a beszédaktus-elmélet 
irodalomtudományi érintkezéseit bemutató 
és értékelő összegzéssel. J. L. Austin neve -  
mint egy megkerülhetetlen elméleti közelítés 
kimunkálójáé -  mégis egyre-másra felbuk
kan a különböző filozófiai, kommunikáció- és 
cselekvéselméleti, nyelvészeti és, bár ritkáb
ban, irodalomtudományi dolgozatokban. 
1979-ben a Tömegkommunikációs Kutató- 
központ gondozásában jelent meg egy tanul
mánygyűjtemény (Beszédaktus-Kommuni- 
KÁCIÓ-INTERAKCIÓ. Szerk. Pléh Csaba és Te
restyéni Tamás), amelynek első fejezete a be
szédaktus-elmélet kommunikációs vonatko
zásainak érzékeltetésével mintegy bevezette 
Austin, Searle, Grice és Strawson nevét. 
1983-ban már Kálmán C. György szerkeszti 
és látja el bevezetővel azt a Helikon-számot, 
amely a beszédaktus-elmélet irodalmi fel- 
használásának lehetőségeit veszi számba.


