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Számítógépes irodalomtudomány:  
az adattól a transzcendentális kritikáig

Magyarországon a digitális bölcsészet helyzete és önálló diszciplinaritása 
meglehetősen érdekesen alakult az elmúlt évtizedben. A magyar felsőoktatásban 
kérészéletűen létezett a Debreceni Egyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egye-
temen, hiszen néhány éves fennállása után lekerült a meghirdethető képzések lis-
tájáról. Szerencsés fejlemény, hogy 2018-tól egyre nyilvánvalóbb lett az igény az 
újraindításra a hallgatók és a kormányzat részéről is. Ezzel a folyamattal párhuza-
mosan elindult a Digitális Bölcsészet folyóirat az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Régi Magyar Irodalom Tanszékének védjegyével, kutatóközpontok alakultak a 
Szegedi Tudományegyetemen, az ELTE-n, számos konferencia szerveződik ebben 
a témakörben hazai és nemzetközi előadókkal. Publikációk jelennek meg továbbá 
a kulturális szféra digitalizációjával, valamint a digitalizáció oktatásban betöltött 
szerepével kapcsolatban.

Az irodalomtudományi diskurzusban is hasonló kettősség alakult ki, hiszen 
két véglet között helyezkednek el a tudósok: vagy a lelkesedés jellemzi a számító-
gépes irodalomtudományi kutatáshoz való viszonyukat, vagy egyfajta passzív 
rezisztencia, amennyiben nem találtatik relevánsnak a hagyományos irodalom-
tudományos kutatások esetében – a két tábor között pedig nincs érdemi diskurzus. 
A számítógépes irodalomtudományban leggyakrabban a stilometriai és kvantita-
tív alkalmazásait találhatjuk, azaz szerzőségi kérdések megválaszolását, korsza-
kolást, kontextualizációt,1 életműveken belüli csoportosítást,2 irodalomtörténeti 
trendek vizsgálatát3 és ezek vizualizációját, illetve a digitális filológia kérdéseit, 
azaz kritikai kiadások digitális térben való megjelenítését, ennek filológiaelméleti 
és gyakorlati kérdéseit.4 Ugyan Magyarországon nem egészen jellemző, külföl-
dön (elsősorban az angolszász szakirodalomban) számos támadás, kritika éri a 
digitális bölcsészetet. A támadásokban közös, hogy nominálisan a digitális böl-
csészet ellen irányulnak, mégis annak csak egy ága ellen, és egyetlen irányból ér-
keznek. Általában ugyanis irodalomtudósok fogalmazzák meg kételyeiket, és a 

1 Labádi Gergely, „Az olvasó gép”, Digitális Bölcsészet 1 (2018): 17–34, https://doi.org/10.31400/
dh-hun.2018.1.126.

2 Az egyik legutóbbi, rendkívül izgalmas cikk ezen a téren: Kiss Margit, „Stilometriai elem-
zés lehetőségei magyar történeti szövegkorpuszon”, Digitális Bölcsészet 2 (2019): 15–33, https://doi.
org/10.31400/dh-hun.2019.2.336.

3 Matthew L. Jockers, „Metaadat”, ford. Labádi Gergely, Digitális Bölcsészet 1 (2018): 83–108, 
https:// doi.org/10.31400/dh-hun.2018.1.242; Péter Róbert, „A big data kihívás és lehetőség a bölcsészet-
tudományban: digitális szövegek és metaadatok távoli olvasása”, Magyar Tudomány 177, 11. sz. (2016): 
1323–1330, http://www.matud.iif.hu/2016-11.pdf.

4 Palkó Gábor, „Mit jelent a digitális filológia a szemantikus web korában? A Digiphil projektről”, 
Magyar Tudomány 177, 11. sz. (2016): 1316–1322.
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digitális bölcsészetnek az irodalomtudományban betöltött szerepét kérdőjelezik 
meg. A kritikák a digitális bölcsészet szemére hányják „a profetikus hangvételt”,5 
a digitális bölcsészet képviselte „neoliberális fordulatot”,6 egyfajta pozitivizmus 
visszatértét, a digitális metodológiák algoritmikus és matematikai alapjait illető 
problémáit.  A tanulmány első felében e két utóbbi területet, azaz a pozitivizmus 
kérdését és a módszertant veszem szemügyre azzal a céllal, hogy egyfelől reflek-
táljak a támadásokra, másfelől a kritikák alapján a dolgozat második részében 
javaslatokat fogalmazzak meg a magyar számítógépes irodalomtudomány műve-
lői számára.

Kezdjük az elemzést egy irodalmi idézettel, és mivel magam elsősorban 
Shakespeare-kutatással foglalkozom, ezért egy rövid monológgal a Macbethből.

A holnap és a holnap és a holnap:
Nap telik nap után, mind húzza a lábát
A jegyzett idő utolsó szaváig,
És minden tegnap a dohos halálba
Világított utat nekünk, bolondoknak.
Ne égj, csonka gyertya!
Az élet csupán sétáló árny, egy nyavalyás
Színész, egy órát teszi-veszi magát fönn
A színpadon és elhallgat. Egy gyagyás
Meséje, hang és téboly,
És nem szól semmiről. (5.5.)7

Ennek az idézetnek a poétikai feszültsége, a retorikai szépsége, a filozófiai 
mélysége az élet értelmetlenségéről mélyen megráz, valahányszor elolvasom, 
tanít om, színházban, filmen megnézem. A monológ megrázó mélysége számos 
forrásból eredeztethető, például a költői képek gazdagságából, Macbethről alko-
tott képünkből, a helyzetből, amelyben a szereplő elmondja ezeket a szavakat, 
évszázadok kritikai örökségéből. Ha azonban a számítógéppel „olvastatjuk” ezt a 
szöveget, valójában a szöveget szavakra szeleteljük, és ha ezeket a szavakat vala-
milyen szempontrendszer, például szógyakoriság szerint sorba rendezzük, a szö-
veg mágiája elvész. A szólistában megjelenő egyes szavak nem tudják visszaadni 
azt a szemantikai és hermeneutikai komplexitást, amit a beszéd jelentett. A sza-
vak a számítógép számítási kapacitásának kihasználása végett adattá váltak.

5 Stanley Fish, „What’s Next for Literary Studies?”, The New York Times, 2011. dec. 26., hozzáférés: 
2020.02.28, https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/12/26/the-old-order-changeth/?_r=0.

6 Daniel Allington, Sarah Brouillette and David Golumbia, „Neoliberal Tools (and Archives): 
A Political History of Digital Humanities”, Los Angeles Review of Books, hozzáférés: 2019.09.26, https://
lareviewofbooks.org/article/neoliberal-tools-archives-political-history-digital-humanities/.

7 William Shakespeare, Macbeth, ford. Kállay Géza (Budapest: Liget Műhely Alapítvány, 2017), 
https://msha.btk.ppke.hu/items/show/14.
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Ennélfogva tehát jogosnak tűnik a kérdés, hogy miként válhat adathalmazzá 
ez a mágikus költészet, amelyben egyszerre van jelen poétika, retorika és filo-
zófia. Ha a szavak adattá változnak, vajon tekinthető-e irodalomnak, marad-e az 
költészet, ha mindennemű kontextusukat elvesztik a szavak? Hogyan beszélhe-
tünk „grammatikai bájról”, ha az „adat” szó sterilitást, objektivitást, elvonatkoz-
tatást hordoz magában? Szinte egyetérthetünk Marche megfogalmazásával: 
„Az irodalmat nem lehet értelmesen adatnak tekinteni. A probléma lényegi és 
nem felszínes: az irodalom nem adat. Az irodalom az adat ellentéte.”8 Sőt, Marche 
gondolatmenetét követve arra is gondolhatunk, hogy az ellentét valójában nem is 
irodalom és adat között húzódik meg, hanem emberi és nem emberi között. „Az 
algoritmusok természetüket tekintve fasisztikusak, mert az emberi viszonyoktól 
való különbözőség megnyugtató illúzióját keltik.”9 A költészet emberi, a számító-
gép nem emberi, sőt embertelen, és ennélfogva a számítógépnek nem lehet köze 
az irodalomhoz, vonhatnánk le a következtetést Marche-csal. Ezt az emberi meg-
közelítést elvethetnénk arra hivatkozva, hogy érzelmi beállítódás, amely ellen nem 
érdemes érveket hozni. Mégis hasznosnak bizonyulhat ezzel a típusú hozzáállással 
is foglalkozni, hiszen számos esetben éppen ez a fajta érzelmi beállítódás gátolja a 
számítógép nyújtotta lehetőségek kihasználását az irodalomtudományban.

Érdemes tehát leszámolni azzal a sztereotípiával, hogy az adatok a kvantitatív 
elemzések során a kutatást végző tevékenységétől teljesen független, mindenki 
számára objektív tények lennének.  A szavak ugyanis abban az értelemben ada-
tok, hogy mindegyik egyfajta absztrakciós folyamat eredménye, ti. a számítógép 
nem szavakat „olvas”, hanem számsorokat tapasztal a betűk helyén, végered-
ményként pedig 1-eseket és 0-ákat, pontosabban a fázis jelenlétét és hiányát. A je-
lenlét és a hiány sorozatán belül kell definiálni azokat a sorozatokat, amelyeket az 
ember szavaknak értelmez, amely definíció számos alakot ölthet. A meghatározás 
először is betűsorokat illet, amelyek két üres karakter között helyezkednek el, to-
vábbá elvonatkoztat az írásjelektől is, hiszen a számítógépnek a „holnap” és a 
„holnap:” különböző szavaknak tűnik, ha nem vonatkoztatunk el a központozás-
tól. Továbbá eltekinthetünk az egyéb nem alfanumerikus karakterektől is, pél-
dául a „teszi-veszi” szókapcsolat meghatározástól függően tekinthető egy vagy 
két szónak is. A szógyakoriság elemzésnél további absztrakciót jelent, ha nem az 
adott karaktersort tekintjük szónak, hanem az egyes karaktersoroknak megfelelő 
szótári alakot, azaz az „elhallgat” szó esetében meg kell hozni a döntést, vajon a 
szó a „hallgat” szóval azonosuljon, és egy igekötős igéről van szó, vagy a „csend-
ben marad” szinonimájáról. Ugyanígy kérdés, azaz döntést igényel, hogy a szótö-
vekhez kapcsolt ragok, jelek befolyásolják-e a számításokat vagy sem, azaz az 

8 Stephen Marche, „Literature Is not Data: Against Digital Humanities”, Los Angeles Review 
of Books, hozzáférés: 2019.01.31, https://lareviewofbooks.org/article/literature-is-not-data-against- 
digital-humanities/. Az angol nyelvű idézeteket mindig a saját fordításomban közlöm, kivéve, ha kü-
lön megjelölöm a fordítót.

9 Uo.
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„elhallgat” szó a „hall” szóként szerepeljen a listában, a „halálba” szó pedig 
„halál” -ként. További döntést igényel, hogy milyen szövegváltozatot használ a 
kutató, amennyiben ugyanannak az irodalmi műnek több szövegváltozata is léte-
zik. Az adat tehát nem egy kutatótól és befogadótól független létező, hanem maga 
az elemző vagy az elemző algoritmus alkotja meg egyfajta absztrakciós folyamat 
segítségével. Fontos arra is reflektálni, hogy mindig egy vagy több ember áll az 
absztrakciós folyamatot kialakító döntések mögött, akit, akiket célok vezérelnek, 
aki, akik előfeltevésekkel rendelkeznek. Az irodalmi szövegben a szavak mint 
adatok tehát semmiképpen sem steril objektivitást feltételeznek, hanem valaki ál-
tal, valamilyen célból megalkotott entitásokat.10

Az ilyen értelemben létrehozott adatokat számos módon felhasználhatjuk iro-
dalmi szövegek számítógéppel történő kvantitatív elemzéséhez. A kvantitatív 
elemzés arra használja fel a számítógép erejét, hogy számoljon szó- és kifejezés- 
gyakoriságot, más néven n-gram11 gyakoriságot, n-gramok relatív gyakoriságát, 
szóhosszúságot, szófajok szerinti megoszlást, mondatok számát, mondathosszú-
ságot és hasonló számmá alakítható szövegjellemzőket. Ezt a kvantitatív elemzést 
stilometriai, szerzőségi, filológiai kérdések felvetésére, megválaszolására lehet 
használni.

Bár a kvantitatív szövegelemzésnek voltak előzményei, hiszen az 1960-as évek 
óta használják kvantitatív elemzésre a számítógépet, talán megkockáztathatjuk, 
hogy a 21. században óriási felfutását tapasztalhatjuk. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy a számítógép felhasználása a szövegelemzések területén már a legelső idők-
től az ilyen irányú kutatásokat végzőket is néha aggodalommal töltötték el, mód-
szertani problémák vetődtek fel. Kahn 1996-ban úgy érvelt, hogy érdemes beve-
zetni ebbe a diskurzusba egy megkülönböztetést:

[…] megkülönböztetést egyfelől a számítógép olyan felhasználása között, 
hogy azt mechanikus feladatok gyorsabb elvégzésére használjuk: idézetek ki-
keresése, szavak megszámolása, szólisták és szógyakorisági táblázatok készí-
tése, esetleg statisztikai adatelemzések megjelenítése, és aközött, hogy olyan 
eredményeket hozzunk létre, (a) amelyet eredeti tudományos eredményként 
értékel a tudományág, és (b) amelyet a számítógép segítsége nélkül nem lehet 
kivitelezni.12

10 Erről bővebben lásd: Almási Zsolt, „Szöveg az olvasónak: Kvantitatív módszerek és digitális 
Shakespeare-filológia”, Magyar Tudomány 177, 11. sz. (2016): 1286–1291.

11 Péter Róbert így határozza meg az n-gram jelentését: „Az n-gram n darab egymást követő szóra 
utal: a »Magyar Királyság« például egy bigram, ha erre vagyunk kíváncsiak, akkor a kereső olyan talá-
la tokat ad vissza, ahol e két szó ebben a sorrendben áll egymás mellett.” Péter, „A big data kihívás és 
lehetőség a bölcsészettudományban…”, 1325.

12 Abrahim H. Khan, „The Challenge of Information Technology for Literary Studies”, Journal of 
Religious & Theological Information 2, no. 2. (1996): 59–72, 59–60. Saját fordítás. A. Zs.
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Ez a megkülönböztetés változatlanul fontos. A számítógép használata – még 
ha pontosít és gyorsabbá is teszi egyes feladatok elvégzését – nem önérték. Akkor 
lesz a számítógép használata ténylegesen az irodalomtudományos eszközkészlet 
része, ha hasznosítható tudományos eredmény megalkotásához járul hozzá, ha 
a tudományos közösség el is fogadja ezt az eredményt, valamint ha a számítógép 
használata indokolt. Ennek a meglehetősen korai kritériumrendszernek a fé-
nyében szeretném vizsgálni a számítógépes irodalomtudománynak az utóbbi 
években az irodalomtudomány felől érkező bírálatát.

2018 decemberében jelent meg az Authorship című folyóirat tematikus száma, 
amelynek célja a The New Oxford Shakespeare13 kritikai összkiadást kiegészítő 
Author ship Companion14 bírálata volt. Hogy kontextusba helyezzük a Brian Vickers 
szerkesztette és részben maga írta tematikus folyóiratszámot, röviden bele kell 
tekintenünk a 21. századi, Shakespeare szerzőségét illető vitákba. Nem mintha a 
vita most kezdődött volna, hiszen ez visszanyúlik a 19. századra, ahogy ennek 
természetrajzát és történetét a 20. század második feléig Shapiro alaposan feltárja 
Contested Will: Who Wrote Shakespeare?15 című könyvében. Bár a vita századok óta 
folyik, a 20. század vége és különösen a 21. eleje újra felveti a szerzőség kérdését, 
és talán leszögezhető, hogy a kérdés hozzávetőlegesen öt–tízévente újult erővel 
jelentkezik. Így például az Anonymous16 című film megjelenése, különböző képek 
és festmények felfedezése vagy újragondolása, esetleg stilometriai elemzések ad-
tak erre alapot. Manapság a web 2.0-ás technológiák, a közösségi média miatt 
növekszik az érdeklődés, hiszen gyakorlatilag bárki fenomenológiailag azonos 
súllyal jelenhet meg Shakespeare-kutatási kérdésekben szakértőként, mint egy 
tudós. Ahogy McCrea 2004-ben szinte profetikusan fogalmaz a Shakespeare szer-
zőségét kétségbevonó elméletekről: „Az internet eljövetelével elképzelt össze-
esküvések soha nem látott módon terjedhetnek, és ezáltal veszélyeztetik az álta-
lunk lakott világ észlelését.”17 Ez a jelenség pontosan beleillik abba a tendenciába, 
hogy a világ észlelése változóban van a 21. század második évtizedében a web 2.0-ás 
technológiák térnyerése okán, melyre a szakirodalom gyakran mint az „igazság 
utáni”18 korszakra utal.

13 Gary Taylor, John Jowett, Terri Bourus and Gabriel Egan, eds., The New Oxford Shakes
peare: Modern Critical Edition (Oxford: Oxford University Press, 2016), https://doi.org/10.1093/
actrade/9780199591152.book.1.

14 Gary Taylor and Gabriel Egan, eds., The New Oxford Shakespeare: Authorship Companion, First 
edition (Oxford–New York: Oxford University Press, 2017).

15 James Shapiro, Contested Will: Who Wrote Shakespeare? (New York–London–Toronto–Sidney: 
Simon and Schuster, 2011).

16 Roland Emmerich, Anonymous, Drama, Thriller (Columbia Pictures, 2011).
17 Scott McCrea, The Case for Shakespeare: the End of the Authorship Question (Westport: Praeger, 

2004), 229.
18 Rédey Soma, „Tudománykommunikáció az »igazságon túli« világában”, Magyar Tudomány, 

11. sz. (2019), https://doi.org/10.1556/2065.180.2019.11.12.
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A számítógépes stilometriai elemzések, amelyet a szerzőségi kérdések újrafel-
vetésére is használnak, a Shakespeare-filológiában is nagyon elterjedtek. Sorra 
jelennek meg közlemények, tanulmánykötetetek és monográfiák, amelyek kvan-
titatív, stilometriai elemzésekre épülnek, és amelyek között számos munka foglal-
kozik a szerzőséggel. Fontos megjegyezni, hogy a publikációk túlnyomó többsége 
nem azzal foglalkozik, vajon ki más lehetett a szerzője a shakespeare-i életműnek, 
hanem inkább azzal, hogy a kanonizált szövegek közül melyiket tulajdoníthatjuk 
Shakespeare-nek és milyen mértékben, illetve vajon a kétséges, apokrif iratok közül 
is újra lehet-e gondolni a szerzőséget. Ebbe a vonulatba illeszkednek legnagyobb 
hatású könyvekként Hugh C. Craig és Arthur F. Kinney Shakespeare, Computers, 
and the Mystery of Authorship,19 valamint az Új Oxford Shakespeare-kiadás fent 
említett kiegészítő kötete, azaz a Gary Taylor és Gabriel Egan szerkesztette Author
ship Companion is. 

Kritikák

Ahogy ezek és a hasonló publikációk elhagyják a nyomdát, számos kritika is 
megjelenik róluk: ezen kritikák szerzői közül kiemelkedik Brian Vickers. Vickers 
mindig is érdeklődött a szerzőség kérdése iránt, 2002-ben például publikált egy 
könyvet,20 amelyben megcáfolni szándékozott Gary Taylor és Donald Foster egy-
mástól szinte független állítását (közvetve pedig Stephen Greenblatt, David 
Beving ton Shakespeare-összkiadásait), hogy a Funerall Elegye (Temetési elégia) 
című költemény Shakespeare alkotása lenne. Figyelemre méltó Vickers alapossá-
ga és eltökéltsége, hiszen a felvetésre egy teljes monográfiában reagál, alaposan 
érvelve amellett, hogy a költemény inkább tulajdonítható John Fordnak, mint 
Shakespeare-nek. A részletekbe menő kritikájának egyik célpontja Donald Foster, 
aki a számítógépet segítségül híva stilometriai alapon igyekezett bizonyítani 
Shakespeare szerzőségét. Vickers nagyon alaposan, elsősorban módszertani meg-
fontolások alapján veszi górcső alá Foster elemzéseit, és mutatja ki hibás voltukat. 
A statisztikai problémák között felsorolja, hogy a Foster használta korpusz jóval 
kisebb volt annál, mint hogy „reprezentatív nyelvi adatokkal”21 szolgálhatott volna, 
s hogy hiába a számolás, ha a számolt adatok tévesek. Ilyen például, hogy a vers-
ben Foster 17 hendiadys-szal számol, pedig Vickers szerint legjobb esetben is csak 
2–322 található a szövegben, valamint, hogy az adatbázisban található adatok nem 
publikusak, azaz nem ellenőrizhetőek. Továbbá az is befolyásolja az elemzést, 
hogy egyes betűsorok esetében miképpen vonatkoztatunk el a szemantikai je-

19 D. H. Craig and Arthur F. Kinney, eds., Shakespeare, Computers, and the Mystery of Authorship 
(New York: Cambridge University Press, 2009).

20 Brian Vickers, Counterfeiting Shakespeare: Evidence, Authorship, and John Ford’s Funerall Elegye 
(Cambridge–New York: Cambridge University Press, 2002).

21 Uo., 190.
22 Vö. uo., 191.
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gyektől, és ezáltal mennyiben kaphatunk más és más eredményt.23 Harmadikként 
pedig azt említi Vickers, hogy a mondathosszúságot illető megfontolás kétélű 
fegyver, hiszen az is értelmezés kérdése, mi a mondatnak tekintett egység, még 
inkább a korai modern angliai nyomdai gyakorlatot figyelembe véve, különösen, 
ha a korai modern szöveget a statisztikai elemzést végző személy modernizálja.24 
Hasonló probléma Foster mondathossz statisztikájával, állítja Vickers, hogy nem 
az átlagos mondathosszúságra koncentrál egy szerzőnél, hanem a kiugró hosszú-
ságra, pedig az előbbi az elfogadott módszer a stilometriai kutatások esetében.25 
Vickers továbbá sommásan megjegyzi, hogy „Foster egyáltalán nem foglalkozott 
az egész költemény olvasatával, hanem inkább mint nyelvi elemek halmazával, 
mint nyersanyaggal a számítógépes stilisztika számára”.26 Ebben az észrevételben 
első olvasatra Marche észrevétele visszhangzik, ám itt az oppozíció nem az iro-
dalmi emelkedettség és adatok sterilsége között tételeződik, hanem az irodalom-
tudományi kontextualizáció és a jelentésnélküli szétdaraboltság között.

Kevesebb, mint egy évtizeddel később Vickers két szerzőségi kérdésekkel fog-
lalkozó könyv megjelenése kapcsán szembeállít két módszertant a szerzőségi kér-
dések tudományos vizsgálata esetében. Az oppozíció egyik eleme az „olvasáson 
alapuló” módszereket jelöli, míg a másik a „számítógép támogatta”27 módszere-
ket, amelyekről azt állapítja meg, hogy még mindig „bizonytalanok az eredmé-
nyeik”.28 Vickers a következő kritikai megállapításokat teszi: a művek statisztikai 
alapú összehasonlítását megkérdőjelezhetővé teszi az „alapvető különbség a mű-
fajok között”,29 ti. az összehasonlított művek különböző műfajokba sorolódnak, a 
biztos szerzőségű művek esetében tévedések találhatók, mivel ezen művek szer-
zősége sem teljesen megalapozott,30 esetenként az eredmények összevetése a szö-
veg olvasásával kialakított nézettel nem szükségszerűen esik egybe.31 Ezen túl 
olyan hibákra mutat rá, mint a hagyományos kritikai irodalom figyelmen kívül 
hagyása,32 erősebb konklúzió levonása, mint amit a premisszák megengednek 
(„a »hasonlóság« meghatározatlan távolságra helyezkedik el az azonosságtól”).33 
Mindezen problémák megoldását először is abban látja, hogy egy alaposan kidol-
gozott nyelvelméletre van szükség, amelyet a modern korpusznyelvészetben talál 
meg.34 A korpusznyelvészeti kutatások alapján a kollokációkban, pontosabban az 

23 Uo., 194.
24 Uo., 197–198.
25 Uo., 199.
26 Uo., 204.
27 Brian Vickers, „Shakespeare and Authorship Studies in the Twenty-first Century”, Shakespeare 

Quarterly 62, no. 1. (2011): 106–142, 111, https://doi.org/10.1353/shq.2011.0004.
28 Uo., 114.
29 Uo., 122.
30 Uo., 124.
31 Uo., 125–126.
32 Uo., 127, 130–134.
33 Uo., 129.
34 Uo., 135.
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„n-gramokban” határozza meg a megfelelő módszertant, tudniillik az egyéni, 3–4 
szóból álló szókapcsolatok és a mindenki által használt szókapcsolatok különb-
ségében.35 A kollokációk keresésében két alkalmazás párhuzamos használatát 
javasolja: egy plágiumkereső programét, amely két szöveget hasonlít össze azo-
nos n-gramok keresésével, valamint egy adatkereső programét, amely egy színda-
rabokat tartalmazó adatbázison futtatva könnyedén kikeresheti a megfelelő 
n-gramokat. Az ilyen módon keletkezett eredményeket, és az azokból levont 
követ keztetéseket pedig egy negatív teszttel kell megerősíteni. Cikkét azzal az 
optimista kijelentéssel zárja, hogy „az attribúciós kutatások új korszaka látszik 
elkezdődni, és a Shakespeare-kutatások sokat fognak ebből profitálni”.36

Ezen előzmények után nem egészen meglepő az Authorship című folyóirat 
emlí tett, Vickers szerkesztette tematikus száma, sem felépítését, sem pedig argu-
mentációját illetően. Először is Vickers a bevezető cikkében különbséget tesz 
kvanti tatív és kvalitatív kutatások között, és az utóbbi mellett teszi le a voksát, 
hasonlóan a 2011-es cikkéhez, ahol olvasás és számítógépes elemzés álltak szem-
ben egymással. A kvantitatív elemzés alapvető hibájának azt tartja, hogy az 

leredukálja egy komplex irodalmi műalkotás nyelvét egy ’szavak egy tás-
kában’-halmazra, arra a feltételezésre alapozva, hogy a gyakoriságuk megbíz-
ható szerzőségi azonosításra ad lehetőséget. A kvantitatív módszer eltekint a 
szövegek olvasásától, mint ahogy eltekint a jelentés megfontolásától és a sze-
replők egymással történő kommunikációjától is.37 

Ezen kritikát erősíti meg szimbolikusan a különszámot záró cikkével, ahol a 
kvalitatív módszertant alkalmazva cáfolja meg az Oxford csapatának téves állítá-
sát, akik egy szöveget Shakespeare-nek tulajdonítanak, holott az Vickers elemzése 
szerint Dekkeré.

A különszám egy másik cikkének szerzője David Auerbach, aki az oxfordiak 
módszertanát kritizálja részletekbe menően. Két szempontból találja Auerbach 
tévesnek az oxfordi módszertant, ezek a „homályosság” (opacity) és „a bemeneti 
adatok szegénysége” (poverty of input data). A módszertan homályosságát abban 
látja Auerbach, hogy szerinte nem látják el elegendő magyarázattal a módszer-
tant, a módszertani döntéseket. A bemeneti adatok szegénysége pedig azt jelenti 
Auerbachnál, hogy a statisztikai elemzésekhez rengeteg adatra van szükség, míg 
a szerzőségi vizsgálatok esetében az egyetlen szerzőnek tulajdonítható szöve-
gekből kinyert adatok nem elegendőek az érvényes statisztikai eredményekhez. 
A beme neti adatok szegénységének másik aspektusa, hogy azok piszkosak (dirty), 
azaz sem energia, sem idő, de a kora modern szövegek esetében lehetőség sincs 

35 Uo., 137.
36 Uo., 142.
37 Brian Vickers, „Introduction”, Authorship 7, no. 2 (2018): 1–10, 4, https://doi.org/10.21825/ 

aj.v7i2.9734. Saját fordítás. A. Zs.
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arra, hogy a szövegeket ugyanarra az absztrakciós szintre hozza az elemző. A kü-
lönböző típusú szövegek, különösen az adatok nem elegendő száma miatt még bi-
zonytalanabbá teszik az eredményeket. Auerbach egyébként két másik cikket is 
közölt a kötettel kapcsolatban, mindenhol részletekbe menően górcső alá véve a 
statisztikai modellt és az algoritmizált módszertant, és minden esetben hibásnak 
találta ezeket.

2019 tavaszán egy másik irányból érkező nagy port kavart kritika született 
meg a számítógépes irodalomtudomány (SzIT) ellen. Na Z. Da a Critical Inquiry 
című folyóirat lapjain osztotta meg kritikai észrevételeit, amelyek elsősorban a 
bemeneti adatokat, a módszertanokat, statisztikai modelleket illették, és amely 
kritikát sommásan így összegzett:

A SzIT azt állítja, hogy olyan kutatásra alkalmas eszközöket alkot meg, 
amelyek, még ha hibásak is, természetükből adódóan értékesek, mert a kuta-
tás természetéből adódóan értékes. A téves besorolás önmagában lesz érdekes, 
a pontatlanság elméletté alakul, a kiugró értékek esztétikai és filozófiai kutatá-
sok alapjaivá válnak, és mindez további finanszírozásra és publikációkra lesz 
érdemes.38

A sommás összefoglalás magában hordozza az esetenként téves, ám más ese-
tekben nagyon is helytálló kritikát. Először is, mintha azt sugallaná, a legfonto-
sabb probléma az, hogy a számítógépes irodalomtudományt egyfajta naiv hurrá-
optimizmus jellemzi. Az a fajta hozzáállás, hogy ugyan tudjuk, a felfedező eszköz, 
a kutatásra, elemzésre kifejlesztett alkalmazás nem jó, mégis a vele való munkál-
kodás, próbálkozás önértékkel bír. Ezt a tevékenységet akár lehetne felebarátian 
értelmezni, amennyiben a gondolatmenet úgy folytatódna, hogy az eszközök 
próbája a használat, és éppen a használat révén lehet a tévedéseit kiszűrni, a beál-
lításokat módosítani, az eszközt finomítani. Da erisztikus érvelése azonban 
nem ebbe az irányba mutat, hanem pontosan az ellenkezőbe. Szerinte a haszná-
lat nem a fejlesztést segíti elő, hanem a hibák elkendőzését azáltal, hogy a hibák 
valamiféle önértékké válnak: vagy egy elmélet alakul ki belőlük, vagy hatalmas 
esztétikai, filozófiai kutatásokra adnak alkalmat. Da kritikája tehát, még ha nem is 
jogos minden esetben, mégis mintha az erkölcstelen tudóst kritizálná, aki a téve-
dései belátása helyett inkább az előremenekülésben látja a kiutat a tévedés erény-
nyé szublimálásával. Az utolsó tagmondat tovább növeli az erkölcstelenség tézi-
sét, hiszen a finanszírozás és a publikációk problémájára utal. Azaz, hogy ezek 
a kutatók az előre meneküléshez további anyagi forrásokat vesznek igénybe, és a 
tévedéseiket, hibás, átgondolatlan módszertanra épülő kutatásaik eredményeit ta-
nulmányokban, cikkekben esetleg monográfiákban tárják a publikum elé. Ez pedig 

38 Nan Z. Da, „The Computational Case against Computational Literary Studies”, Critical Inquiry 45, 
no. 3. (2019): 601–639, 602, https://doi.org/10.1086/702594. Saját fordítás. A. Zs.
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azt a problémát implikálja, hogy a szűkös finanszírozási keretből komoly kutatások-
tól veszik el a forrásokat, a megjelentetett látszateredményeikkel megtévesztik a 
publikumot, illetve csak arról publikálnak, amiről valójában nem is érdemes, hi-
szen csak a sikertelen próbálkozást rögzítik valós eredmény nélkül.

A számítógépes irodalomtudományt illető kritikák egy generikusan eltérő, de 
meglehetősen fontos aspektusára szeretném végezetül felhívni a figyelmet egy 
elismert digitális bölcsész kutató, tehát egy belülről érkező észrevételével. Ted 
Underwood a hagyományos irodalomtudomány ellenérzését a számítógépes iro-
dalomtudománnyal szemben az utóbbi retorikájában keresi. Ted Underwood így 
ír A Genealogy of Distant Reading című tanulmányában: „A retorikai bravúrokhoz 
szokott irodalmár közönség talán nem fogadja örömmel a társadalom-természet-
tudományos felépítésű (módszerek, aztán eredmények, aztán konklúziók) cikke-
ket.”39 Underwood kritikájában nyilvánvalóan az az igény fogalmazódik meg, 
hogy a számítógépes irodalomtudomány elfogadtatása az irodalomtudósokkal 
azon is múlik – természetesen itt abból indulunk ki, hogy a módszerek, a használt 
korpusz és a következtetések érvényesek –, hogy az előbbiek hogyan tárják a ku-
tatásaik eredményeit a kollégáik elé. A kísérleti tudományok esetében ugyanis a 
tanulmányok úgy épülnek fel, hogy egy problémát vetnek fel a szerzők a szöveg 
elején, majd ismertetik mások megoldási kísérleteit, aztán egy saját hipotetikus 
megoldást javasolnak. Ezt követi a beszámoló a kísérletről, amelyben először is 
meghatározzák a mintát, az adathalmazt, az elemzés módszerét, a statisztikai 
módszer matematikai alapját, a komplex statisztikai módszer és egyenletek ne veit. 
Végül a kísérlet eredményeit prezentálják táblázatokban, diagramokban, és le-
vonják a következtetést az eredményekből. Ez a fajta felépítése a publikációknak 
nagy hagyományokra tekint vissza a társadalom- és természettudományokban, 
ám annál inkább idegen a bölcsészettudományoktól és kifejezetten az irodalom-
tudománytól.

Mindezen kritikákat, azaz Vickers, Auerbach, Da és Underwood kritikai meg-
jegyzéseit figyelembe véve most arra szeretnék reflektálni, hogy miként lehet har-
móniát teremteni az irodalomtudomány és a számítógépes irodalomtudomány 
között. Remélhetjük, hogy idővel minden magától megoldódik: ha megfelelő szá-
mú számítógépes irodalomtudományi cikk születik, egyszerűen a megszokás ré-
vén lassan elfogadottá válik mind a terminológia, mind a dolgozatok retorikai 
konstrukciója és eredményei. Ez talán a legegyszerűbb megoldás, és bár lehet erre 
számítani, talán további lehetőségek is mutatkoznak; meglátásom szerint négy 
aspektust különíthetünk el.

39 Ted Underwood, „A Genealogy of Distant Reading”, Digital Humanities Quarterly 11, no. 2. 
(2017), http://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/11/2/000317/000317.html, 37. bekezdés.
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Javaslatok

Először is, talán a legegyszerűbb elkerülni azokat a szófordulatokat, terminuso-
kat, melyeket a számítógépes irodalomtudósok az adattudománytól, információ-
tudománytól kölcsönöztek, és amelyek megfelelői egyébként megtalálhatóak az 
irodalomtudomány szótárában, ugyanis ezek olyan asszociációkat indítanak el, 
mintha a számítógépes irodalomtudomány az irodalomtudománytól idegen 
tudo mányágakat követne saját megújulása, elfogadhatósága érdekében. Ha azon-
ban mégis használni kell olyan fogalmakat, amelyek eleddig nem képezték az 
irodalomtudományos fogalomtár részét, akkor célszerű ezeket pontosan definiálni. 
Ezáltal elkerülhetővé válna továbbá, hogy olyan feltételezések sejlenének át a ter-
minológiai választásokon, mintha objektív, az emberi tényezőtől, a hermeneu tikai 
tértől független irodalmi adatokról vagy valamifajta determinisztikus pozitiviz-
musról lenne szó.

Másodszor, bár egyetértek Ted Underwood retorikai megfontolásaival, még-
sem tűnik megfelelőnek a megoldási javaslata. Underwood ugyanis azt javasolja, 
hogy az elfogadás érdekében a számítógépes irodalomtudomány egy kicsit csal-
jon, amikor a kutatási eredményeiről számot ad. Szerinte „hatékonyabb lenne úgy 
tenni, mintha a kutatás egyszerű diszkurzív, tétel-vezérelte módon alakult volna, 
amit éppen egy pontdiagrammal illusztrálunk”.40 Véleményem szerint nem az a 
megoldás, ha mást mutat a kutató, mint amit egyébként tenne, hanem inkább 
hagynia kellene, hogy az eredmények beszéljenek önmagukért, mégpedig az iro-
dalomtudomány számára elfogadható módon. Azaz, ha a technikai részletek fel-
térképezése elvonja a figyelmet az eredményekről vagy azok hiányáról, biztosan 
nem lesz az elfogadtatás zökkenőmentes. Az is fontos továbbá, amit Vickers több 
ízben említett, azaz hogy a módszertan sikerrel vegyítse a hagyományos olvasá-
son és értelmezésen alapuló módszertant a számítógépes megközelítéssel, hiszen 
az irodalomtudomány számára ettől lesz hiteles mind a kutatás, mind a szerző. 
A számítógépes irodalomtudománynak tehát, ha elfogadásra törekszik, a két 
megközelítés organikus harmóniájára érdemes törekednie.

Ami az átláthatóságot illeti, három megfontolást érdemes szem előtt tartani. 
Először is, a korpusznak a kutatáshoz mérten elegendően fókuszáltnak kell len-
nie, illetve a statisztika szempontjait figyelembe véve elegendően nagynak is, 
hogy a statisztikai adatok érvényesek lehessenek. Ebből a szempontból rendkívül 
érdekes Petr Plecháč és csapatának cikke, amelyben Shakespeare VIII. Henrik című 
darabjának szerzőségi kérdését tárgyalják. A mély tanulási szoftverrel végzett 
kuta tás eredménye nem lett úttörő jelentőségű saját bevallásuk szerint sem, 
ugyanis végeredményben azt a 19. század óta tartott nézetet tudták megerősíteni, 
hogy a mű egy része Fletchernek tulajdonítható. Ugyanakkor ezen a paradigmán 
belül pontosítani tudták, melyik részt írta Shakespeare és melyiket Fletcher, illetve 

40 „It can be more effective to pretend that your work grew in a casually discursive, thesis-driven 
way, and then happened to be illustrated with some scatterplots you had lying around.” Uo. Saját 
fordítás. A. Zs. 
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Speddingtől eltérően a negyedik felvonás mindkét jelenetét „kevert szerzőségű-
nek”41 találták. A cikk maga megfelel a tudományosság számos kritériumának, 
pontosan adatolják milyen és honnan származó szövegekkel dolgoztak, milyen 
algo ritmusokat alkalmaztak, hogyan szűkítették a biztosan azonosítható szövege-
ket a tanulási modellhez. Ugyanakkor nem reflektáltak arra, vajon négy Shakespeare- 
mű és négy Fletcher-darab elegendő adatot biztosít-e a tanulási korpuszhoz. Bár 
lehet igazuk eredményeiket illetően, mégis a korpusz mérete a kétség árnyékát 
veti eredményeik autentikusságára.

Az átláthatóság szempontjából fontos másodszor, hogy a korpusz hozzáfér-
hető legyen az olvasó, a tudományos közösség számára, azaz bármikor ellenőrizhe-
tő legyen a szövegkorpusz minősége, hiszen a komoly filológiai, nyelvészeti, 
nyelvtörténeti megfontolások nélkül megalkotott korpusz elemzéséből következő 
eredmények, még igazságuk esetén is tudománymódszertanilag megkérdőjelez-
hetők, és így valójában elfogadhatatlanok. Harmadszor pedig, ami igaz a szöveg-
korpuszra, igaznak kell lennie az alkalmazott szoftverre is. A számítógépes iroda-
lomtudományos kutatások esetében nyílt forráskódú szoftvert érdemes alkal-
mazni, amelynek működése ellenőrizhető a felhasználás és a forráskód szintjén is. 
Az irodalomtudósnak ugyanis lehetőséget kell teremteni arra, hogy a saját szöveg-
korpusza elemzése révén győződhessen meg a szoftver alkalmazásáról, valamint 
hogy a forráskódba betekintve, magát a kódot is szemrevételezhesse, esetleges 
olyan feltételezéseket keresve, amelyek az alkalmazást és ezáltal az eredményeket 
is befolyásolják.

Mindez hatalmas feladatot és felelősséget ró a számítógépes irodalomtudo-
mányra. A számítógépes irodalomtudósnak valójában három tudományos terüle-
ten kell otthonosan mozognia: filológia, matematika-statisztika és szoftvertudo-
mányok, hiszen bármelyik területen elkövetett hiba – Brian Vickers és Da kritikái-
ból világosan kitűnik – a kutatás eredményeit fogja kétségbe vonni. A probléma 
ezzel azonban talán az, hogy kevés olyan szakember van, aki mindhárom dinami-
kusan fejlődő, változó tudományterületen otthonosan mozogna. Persze ebből 
nem szükségszerűen következik, hogy magát az ilyen jellegű kutatást fel kellene 
adni, hanem megoldást kell keresni a problémára. A megoldási lehetőségek közül 
talán járható út, ha csapatban történik a kutatás, ahol a csapatokhoz az adott szak-
területek kiváló tudósai csatlakoznak, illetve hogy már a felsőoktatási tantervekbe 
bekerüljenek olyan tantárgyak, amelyek ebbe az irányba mutatnak. Ugyanakkor 
bármilyen tökéletesen összeválogatott csapat jön is létre, kritikusok mindig akad-
nak, hiszen minden tudományterületen belül meghozott optimális döntés, azaz a 
korpuszt, a matematikai-statisztikai modellt és a számítógépes architektúrát illető 
döntés górcső alá vehető, és egy-egy szempontból hibásnak is lehet találni. Ez a 
kritika azonban nem kell, hogy egy egész diszciplínát illessen, egy egész diszcip-

41 Petr Plecháč, „Relative Contributions of Shakespeare and Fletcher in Henry VIII: An Analysis 
Based on Most Frequent Words and Most Frequent Rhythmic Patterns”, arXiv:1911.05652 [cs, stat], 
2019. okt. 30, 9, http://arxiv.org/abs/1911.05652.
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lína értékét meghatározza. Másfelől pedig a kritika megfontolása mindig fontos 
mérföldköve egy diszciplína érettségének: ha nincs tévedés, meg kell higgadtan 
védeni a döntést, ha pedig lehetséges egy tovább finomított módszertan alkalma-
zása, akkor meg kell gondolni az alkalmazását.

Az utolsó javaslatom a módszertani tudatosságot illeti, hiszen a számítógépes 
módszertan valójában egy új hermeneutikai szituációt teremt. Ez például abban 
áll, hogy amikor a drámai szöveg szavai nem együtt, hanem szólistába és tábláza-
tokba rendeződve állnak a befogadó előtt számokkal párosítva, amelyek a szó-
gyakoriságot jelölik, egy másik értelmezési horizonttal találkozunk. Ha például a 
Macbeth szókészletét vesszük szemügyre, egy nagyon érdekes szóra figyelhetünk 
fel a drámában. A leggyakrabban használt jelző a „good” (52), míg a következő 
jelző a gyakorisági listában a „great” (31), tehát egy másik pozitív szó.42 Meglepő 
ez azért, mert a mű világát fojtogatónak, szűknek és gonosznak találjuk, ha a drá-
mát hagyományosan olvassuk, míg a szógyakoriságra figyelve mintha az ellenke-
zőjével találkoznánk, azaz a jóval. A „jó” gyakori említése a darabban utalhatna 
arra, hogy ez a darab nagyon is világosan az emberi dimenzión belül marad, eltér-
ve a boszorkányok világától, ahol jó és rossz, szép és rút azonosak, értelmezhetet-
len kategóriák. Az emberi világban azonban jó és rossz elkülönül, a rossz a jó el-
lentéte, ahol Macbeth pontosan tudja jó és rossz különbségét, ezért nem áltatja 
magát, s a rosszat rosszként választja. Ez a rossz éppen a jó ellenében, a látszólag 
túlcsorduló jó ellenében jön létre. A képet azonban megváltoztatja, ha a többi 
nagy tragédiával összevetjük ezt a számot: a Lear királyban a „good” 82-ször sze-
repel, és a következő jelző az „old” (58),43 a Hamletben ismét a legtöbbet használt 
jelző a „good” (108-szor, míg a következő a „dead” 31-szer),44 az Othellóban 
megint a „good” a leggyakoribb jelző (89), míg a következő az „honest” (42).45 
Ezekkel a számokkal jelentősen átalakult a kép, hiszen a többi nagy tragédiához 
képest a Macbethben nem is szerepel meglepően sokszor ez a szó. A számok egye-
lőre azonban nem egészen mondanak el mindent, hiszen a művek nem egyforma 
hosszúak, azaz talán többet mond a „good” szó relatív gyakorisága. Ebben a ver-
senyben is győztes a Hamlet (0,00335), második az Othello (0,00316), harmadik a 
Lear király (0,00295) és utolsó a Macbeth (0,00282). Tehát a többi nagy tragédiát is 
figyelembe véve a „good” szó szereplése nem is olyan meglepő a Macbethben, hi-
szen minden más nagy tragédiában ugyanúgy a legtöbbet használt melléknév a 
„good”, pedig az ezekben megjelenő világ sem szép. Erre magyarázat talán az 

42 A szöveg: William Shakespeare, Macbeth, eds. Barbara A. Mowat and Paul Werstine, hozzá-
férés: 2020.02.28, https://www.folgerdigitaltexts.org/download/txt/Mac.txt, az eszköz pedig a Voyant 
tools (https://voyant-tools.org).

43 A Lear király szövege: William Shakespeare, King Lear, eds. Barbara A. Mowat and Paul Wer-
stine, hozzáférés: 2020.02.28, https://www.folgerdigitaltexts.org/download/txt/Lr.txt.

44 A Hamlet szövege: William Shakespeare, Hamlet, eds. Barbara A. Mowat and Paul Werstine, 
hozzáférés: 2020.02.28, https://www.folgerdigitaltexts.org/download/txt/Ham.txt.

45 Az Othello szövege: William Shakespeare, Othello, eds. Barbara A. Mowat and Paul Werstine, 
hozzáférés: 2020.02.28, https://www.folgerdigitaltexts.org/download/txt/Oth.txt.
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lehet, hogy a „good” szó általában megszólításokban szereplő bevett szófordulat, 
mint például a „good lord” („Jó uram”), vagy „Good night” („Jó éjszakát”) szó-
kapcsolatokban, azaz ez egy korabeli, talán üresnek mondható szó, amely nem 
erkölcsi jóságról tanúskodik. Talán érdekesebb a második leggyakrabban hasz-
nált melléknév ebből a szempontból, hiszen ezek mintha inkább harmóniában 
lennének a művekkel: Lear királyban az „old”, a Hamletben a „dead”, az Othelló
ban az „honest”, míg a Macbethben a „great”. Mintha ezek a jelzők ténylegesen a 
tragédiák egy-egy központi gondolatára utalnának, hiszen a Lear király az idősö-
déssel is foglalkozik, Hamlet a halállal van elfoglalva, az Othello a tisztességgel, 
pontosabban annak hiányával, azaz a szót legtöbb esetben tévesen használják 
(például „honest Iago”, pedig Iagótól mi sem áll távolabb, mint a tisztesség). 
A Macbeth második leggyakrabban használt jelzője a „great”, ami leginkább egy-
fajta absztrakt, azaz politikai, esztétikai nagyságot jelöl, amely természetesen köz-
ponti kérdése a darabnak.

Az új hermeneutikai szituáció megkövetelhet egy másik módszertant is. Általá-
ban az eredménycentrikusság miatt a módszertan ugyan fontos marad, mégis ke-
vesebb figyelmet igényel. A módszertan, azaz hogy milyen statisztikai elméletet, 
milyen algoritmust használ a kutató, csak annyiban lesz érdekes egy rövid ma-
gyarázattal ellátva, hogy a befogadó megismerhesse az eredményhez vezető 
módszertani megfontolásokat. Ezzel párhuzamosan a módszertannal kapcsolat-
ban fel lehet tenni a fordított irányú kérdést: ez és ez a módszertan ehhez és ehhez 
az eredményhez vezetett, de hogyan lehetséges, hogy a módszertan ezeket az 
eredményeket hozta létre? Mik azok a határfeltételek, melyek azok az előfeltevé-
sek, amelyeket a módszertan elfogad, és amelyek a módszertan alkalmazásakor 
pontosan ezekhez az eredményekhez vezettek? Nevezhetjük ezt a kérdésfel tevést, 
beállítódást Kant transzcendentális kritikája egyfajta imitációjának.

Kant kopernikuszi fordulatának leírása segítséget nyújthat a kopernikuszi for-
dulatra a számítógépes irodalomtudományon belül, amely elősegítheti, megerő-
sítheti a módszertani tudatosságot. Kant módszertana röviden és felületesen, de 
jelen esetben pragmatikusan, a következőkben foglalható össze. Kant a Tiszta ész 
kritikájának második kiadásának Előszavában a következőképpen fogalmaz: 
„Mostanáig feltételezték, hogy ismereteinknek mindig a tárgyakhoz kell igazod-
niok; […] Próbáljuk hát meg egyszer, nem jutunk-e messzebbre a metafizikai fel-
adataink terén, ha feltesszük, hogy a tárgyaknak kell ismereteinkhez igazodniok 
[…].”46 A számítógépes irodalomtudomány számára persze teljesen világos, hogy 
egy adat és eredmény sem egy objektív igazság megmutatásában áll, azokat eleve 
a bemeneti adatok és a számítógépes, matematikai-statisztikai tevékenység hoz-
zák létre. Tehát sommásan úgy fogalmazhatunk, hogy a számítógépes irodalom-
tudomány kutatásai során valójában az adottság nyilvánvalóvá tétele, felszínre 
hozása helyett annak megalkotása történik meg. Ha tovább folytatjuk Kant a jelen 

46 Immanuel Kant, A tiszta ész kritikája, ford. Kis János (Szeged: Ictus, 1996), 34.
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szempontból releváns gondolatmenetét, akkor eljuthatunk a „transzcendentális 
kritikához”, amelyet így határoz meg a Bevezetőben: „Transzcendentálisnak neve-
zek minden ismeretet, amely nem magukkal a tárgyakkal foglalkozik, hanem a 
tárgyakra irányuló megismerésünk módjával, amennyiben ez a priori lehetséges 
kell legyen”.47 Azaz Kant amellett érvel, hogy a tárgyakat illető ismereteink való-
jában nem a tárgyakra önmagukban vonatkoznak, hanem arra, amit az elménk 
számunkra lehetővé tesz. Ha pedig ez így van, akkor a tárgyakról érdemes elfor-
dítani a tekintetet azon módnak a vizsgálata irányába, amely a tárgyakat szá-
munkra adja. Azokra az adottságokra, azaz a priori, tapasztalást megelőző, tiszta 
elvekre, amelyek egyáltalán lehetővé teszik a tárgyakkal való foglalatoskodást. Ez 
a tevékenység nem a transzcendentális filozófia lenne, hanem érdemesebb annak 
nevezni, ami: „transzcendentális kritikának, mert célja nem az, hogy gyarapítsa, 
hanem csupán az, hogy kiigazítsa tudásunkat, és próbakő gyanánt szolgáljon 
minden a priori ismeretünk értékes vagy értéktelen voltának eldöntéséhez”.48 
Kant szerint tehát először a transzcendentális kritikára van szükség, amely nem 
az ismeretek bővítéséhez vezet el, hanem csak egy eszközként szolgál annak a 
feltáráshoz, amit az érzékelés vagy az elme az ismeretek szerzése során már eleve 
hozzáad a tárgyakhoz.

A számítógépes irodalomtudomány kopernikuszi fordulata tehát az, ha a 
transzcendentális kritikát a saját adottságaihoz igazítva is megvalósítja. Ez abban 
áll, hogy a releváns eredményeket felmutató kutatás elfordul a kutatás eredmé-
nyeitől, és azt veszi górcső alá, ahogy az eredmények születnek a kutatói tevé-
kenység során. Pontosabban azokat a lehetőségeket, azokat az adottságokat tárná 
fel, amelyek egyáltalán lehetővé teszik az eredményeket szinte függetlenül attól, 
hogy maguk a kutatás eredményei helyesek vagy helytelenek-e. Ennek a transz-
cendentális kritikának magába kellene foglalnia azoknak a filológiai, matematikai- 
statisztikai, számítástechnikai modelleknek az előfeltevés-rendszerét, amelyek-
ből részben következik a bemeneti adattól kezdve az eredmény is. Ez azonban 
nem technikai jellegű elemzést jelent, hanem egy nyommal mélyebbre ásást, azt, 
hogy a kutatási eredményekhez vezető technológia milyen előfeltevésekre épül. 
Ez magában foglalja azokat az előfeltevéseket, amelyek a matematikai-statisztikai 
modellt, a filológia elveket, az adatbázis szerkezetét, a keresőmotor felépítését és 
elméletét, a jelölőnyelvet és a programnyelvet, a programot alkotják, azaz mindazt, 
ami összetevője annak, ami létrejön az elemzésen és az eredményeken keresztül.

47 Uo., 69.
48 Uo.
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Konklúzió

A javasolt elvek megoldást nyújthatnak a számítógépes irodalomtudományt 
illető kritikákra. A megoldási javaslatok magukba foglalják a terminológiai és 
reto rikai finomítást, az átláthatóságot, a csapatmunkát, az új hermeneutikai szituá-
cióra történő reflexiót, valamint a kanti transzcendentális kritikának a számító-
gépes irodalomtudományra történő alkalmazását. Mindez elveheti a kritikák szá-
mos diszkurzív rétegét. A megfelelő reflexió a módszertani problémákat eleve 
megválaszolhatja. Az értetlenséget a megfelelő retorika kezelni tudja és talán egy 
mélyebb ellenállást is el tud simítani, amit Da úgy fogalmaz meg, hogy „mélysé-
ges összeegyeztethetetlenség áll fenn a statisztikai eszközök és a tárgyak között, 
amelyekre alkalmazzák őket”.49 Hasonlóan ahhoz, ahogy Vickers különbséget tett 
„olvasáson” alapuló és „számítógéppel támogatott” módszerek között, és ahogy 
Marche sommásan kijelentette, „az irodalom nem adat”. Mert Macbeth idézett 
beszéde nem egyszerűen egy szóhalmaz, hiszen egy szóhalmaznak nincs retori-
kai, poétikai és filozófiai értéke, amely ilyen röviden és pontosan meg tudja jele-
níteni az élet kilátástalanságát és reménytelenségét a szavak erejével. Ez tehát 
nem adat. Valójában azonban ezt nem is állítja senki. Ha a fent ismertetett elvek 
mentén sike rül kommunikálni, talán megvalósulhat Kahn három kritériuma: a 
hasznosítható eredmények produkálása, a tudományos közösség elfogadása, és 
annak belátása, hogy az eredmény számítógép használata nélkül megvalósítha-
tatlan feladat. És akkor máshogy fog hangzani Macbeth beszédének első sora is: 
„A holnap és a holnap és a holnap.”

49 Da, „The Computational Case against Computational Literary Studies”, 601.
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